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  الفصل األول
  الكنيسة تستخدم مدرستها األحدية

  الكنيسة ومهمتها
إذا أردنا أن ننهج الطريق القومي بشأن استخدام الكنيسة ملدرستها األحديـة            

  .لكنيسته فهماً واضحاًوجب علينا أن نفهم قصد املسيح 
  :أسسها يسوع وأعطاها مأمورية-١

فهـي  .  الشروع مبلكوت اهللا   الكنيسة هي املؤسسة اليت أنشأها يسوع بقصد        
فعندما . وكم كان يسوع دقيقاً يف حتديد مسؤولياا وأعماهلا       . متثّل يسوع على األرض   

يقول .  املباشرة بالعمل  نطق باملأمورية العظمى إىل تالميذه على اجلبل، كان يتوقع منهم         
أن على أتباعه أن يذهبوا إىل العامل أمجع ويتلمذوا مجيع          ) ٢٠ و ١٩: ٢٨مت  (يسوع يف   

مل يرسم حـدوداً    . األمم ويعمدوهم مث يعلموهم أن حيفظوا مجيع ما كان قد أوصاهم به           
ولذلك كان لزاماً على كل مؤمن أن يذهب إىل حدود إمكانياته ليتلمـذ             . ملدى ذهام 

هذا هو أسلوب يسوع الذي جيـب أن        . خرين ليسوع ويعلمهم حىت يتلمذوا غريهم     اآل
  .تستخدمه األجيال املتعاقبة حىت يعود ثانية

  :ودها يسوع بالقوة واإلرشادز-٢
مل يرسل يسوع تالميذه إىل العامل يف حالة وهن وضعف بل وعدهم مبرافقتـهم                

قال هلم أن كل سـلطان يف الـسماء         و. إىل تقدم ملكوته  يف هذا العمل العظيم الرامي      
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ووعدهم أيضاً بأن يكـون     . وعلى األرض موفور ألوالده إذ يذهبوا ليتلمذوا الناس له        
  . مهما طرأ من صعوبات- بل كل األيام-معهم كل يوم

واآلن هـو يوجههـا     . أسس يسوع الكنيسة وكلفها مبهمة، مث زودها بالقوة         
  . العامل لنشر ملكوتهفالكنيسة إذا هي مؤسسة يسوع يف. ويرشدها

  :لقّنها يسوع أساليبه-٣
فقال هلم أن يفعلوا ثالثة     .علّم يسوع أتباعه الكيفية اليت يتلمذون اآلخرين له         

يـذ اُألول هـذه األسـاليب       وقد استعمل التالم  . أن يشهدوا ويكرزوا ويعلّموا   : أمور
  . الثالثة

ة فعالـة عـن      إن الشهادة احلية هي شهاد     -كل تلميذ ملزم بالشهادة   -)١(  
قال بولس للمؤمنني يف كورنثوس أم أصبحوا معـروفني         . حقيقة اهللا وقدرته ووجوده   

قد ال يستطيع تالمذة مدرسة األحـد       .  من اجلميع  أن حيام رسالة مقروءة   . من اجلميع 
أن يتذكروا بعض األمور املعينة اليت قاهلا أساتذم، ولكنهم يقدرون قول كل شيء عن              

وهذا يعين أن حياتنا شهادة دائمة وأننا نعلم مبا نفعل باإلضافة إىل ما             . ماألساتذة أنفسه 
 على كل املؤمنني أن يتذكروا أم تالميذ للمسيح وأن حيام قد            ولذلك وجب . نقول

  . تكون واسطة التأثري الوحيدة بالنسبة للبعض
مل يفهم بعض األوالد الصغار جيداً ما كانت تقوله هلـم إحـدى املرسـالت              

. ولكنهم أدركوا من ابتسامتها ومن حمبتها هلم أا كانت تريدهم أن يتعلموا عن يسوع             
  ماذا يقرأ الناس يف حياتك اليت يروا أمامهم؟ 
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وقـد  .  للكرازة مكانة بارزة يف عمـل يـسوع        -جيب تعظيم الكرازة  -)٢(  
). ١١: ١ يت   ٢(قال بولس أنين جعلت كارزاً      . استخدمها التالميذ أيضاً يف ذلك احلني     

لذلك نقول أن على املوظفني واملعلمني يف مدرسـة         ". أكرز بالكلمة "وقال لتيموثاوس   
وهلذا . األحد أن يقيموا الكرازة كإحدى الوسائل الرئيسية لسد حاجات الناس الروحية          

بـادة  مكان، أن تسبق مدرسة األحد اجتمـاع الع       إلالسبب يكون من املستحسن عند ا     
  .يتمكن تالمذة مدرسة األحد من حضور اجتماع العبادة أيضاًذه الطريقة . مباشرة

. أكثر من أي اسم آخـر     " معلم" دعي يسوع باسم     -التعليم ضروري -)٣(  
إذاً التعليم جـزء    . وقد علم هو نفسه تالميذه وجعل التعليم جزءاً من املأمورية العظمى          

كادت املسيحية تزول   فحيث أمهلت الكنائس خدمة التعليم فيها،       . هام جداً يف التبشري   
أما حيث استخدم التعليم وانتعش سارت املسيحية خبطوات سـريعة          . عن وجه األرض  

  .إىل األمام
حنن نشدد يف كرازتنا وتعليمنا على تعلّم حقائق الكتاب املقـدس جنبـاً إىل                

باإلضافة، التعليم جزء هـام يف التجنـد يف         . جنب مع النصائح واإلنذارات املعطاة لنا     
املأموريـة  واجلزء األخـري مـن      . ألن كل الناس حباجة إىل أن يتعلموا      .  األحد مدرسة
 جيب أن حيظى باهتمام أكـرب       -"علموهم أن حيفظوا مجيع ما أنا أوصيتكم به        "-العظمى

فاملؤمن يتمكن من القيام بوظيفة التلميذ فقط عندما يتعلم ما هـو            . يف مناهج كنائسنا  
قدس جيب أن ينتج مؤمنني ناضجني حيبـون اخلدمـة          وتعليمنا للكتاب امل  . عمل التلميذ 

  .والشهادة للمسيح
  :للكنائس مكانة عالية يف خمطط يسوع-٤
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فلقد جاء يسوع لكي يطلب     . الكنائس ضرورية للسري مبلكوت اهللا إىل األمام        
فمـن  . إىل الناس برسالة اخلالص هي الكنـائس      وخطته للوصول   . وخيلص ما قد هلك   
  . ى أتباع املسيح إىل تأسيس كنائس يف كل بيئة وجمتمعاألمهية مبكان أن يسع

مبا أن الكنائس هي مؤسسات لنشر ملكوت اهللا على األرض، أصبح لزامـاً               
وال جيب  . على شعب اهللا أن يعملوا جبد ونشاط على تأسيس كنائس قوية يف كل جمتمع             

 من الناحيـة    ريأو املادية بل باحل   أن تكون هذه الكنائس قوية فقط من الناحية العددية          
  . لتكون حصوناً حصينة بقوا الروحية-الروحية

  .نأيت اآلن إىل دراسة إمكانات مدرسة األحد يف عمل الكنيسة   
دعونا نصلي إىل أيب ربنا يسوع املسيح األزيل، الذي أعطانا الكنيسة وعملها،              

 لنرى  -ملسيحينيرعاة ومشامسة وعاملني يف مدرسة األحد وكل القادة ا         -أن يعيننا مجيعاً  
  .إمكانات مؤسسة الكنيسة اليت تعرف مبدرسة األحد

  :إمكانات مدرسة األحد في عمل الكنيسة
توفر مدرسة األحد فرصة ال تضاهى لنجاح وتقدم مجيع مرافـق الكنيـسة             "  

 الكنيسة أو اجلماعة يف خدمة نافعة دومنا        ونشاطاا باإلضافة إىل استخدام كل عضو يف      
ة مدرسة األحد كوسيلة لتعليم الكتاب املقدس، ودومنا تدخل، مهمـا           انتقاص من فعالي  

  ".كان ضئيالً، يف عمل أي من مؤسسات الكنيسة النافعة واملرغوبة
  : إىل من مل يتم الوصول إليهللوصول-١  
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 أشياء كثرية تبعد الناس عن الكنائس واألحوال املعقدة اليت نعـيش فيهـا              مثة
فاالتصال الشخصي بـاآلخرين    . س إىل اجتماعات الكنيسة   تزيد يف صعوبة اإلتيان بالنا    

  . جيب أن يتم قبل إقناعهم واإلتيان م إىل الكنيسة
. إن مدرسة األحد، كمؤسسة كنسية، هي خري وسيلة للوصول إىل اآلخـرين             

فخطة التنظيم اليت تعتمـد     . ولذلك جيب أن تشمل يف عملها مجيع األعمار على السواء         
ب أعمارهم إىل صفوف صغرية جتعل من السهل تعيني عمل حمـدد            تقسيم األفراد حبس  

هـؤالء  . مث أن مدرسة األحد تضم يف هيئتها التعليمية أقدر أعضاء الكنيسة          . لكل فرد 
فالوصـول إىل   . هم أكثر استعداداً لقيادة غريهم إىل االتصال بالناس بقصد تبـشريهم          

يارات املنظمة تـتمكن مـن      وعن طريق منهاج الز   . الناس هو أحد األهداف الرئيسية    
مث تدريس الكتاب املقدس بانتظام لفرق صغرية مـن نفـس           . الوصول إىل غري املؤمنني   

وهكذا يتاح  السن، متكن الذين من هم من مستوى فهم واحد من أن يدرسوا الكلمة،              
. وحضور اجتماعات الوعظ هو أحد األهداف لكل عامل ومعلم وتلميذ         . اال للتبشري 
إن خطـة   .  املسجلني من بطاقات التسجيل احملفوظة يف مدرسـة األحـد          وميكن معرفة 

إذن مدرسة  . التنظيم هذه تسهل معرفة مكان إقامة املرشحني للعضوية والوصول إليهم         
األحد، بواسطة أهدافها وأساليبها وتنظيمها، تعني مسؤولية لكل عضو ليعرف مكـان            

وهكذا تقدر مدرسة األحد أن تعاون      . حإقامة الفرد وليصل إليه ويعلمه ويرحبه إىل املسي       
  .الكنيسة للوصول إىل من مل يتم الوصول إليهم يف املنطقة أو احلي

  :لتعليم الكتاب املقدس-٢  
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توضح وصية يسوع أن الكنيسة جيب أن تعلم الكتاب املقدس لكل إنـسان،               
 .ألن درس الكتاب املقدس أمر جوهري يف كل عمل مـسيحي          . أياً كان، يف كل زمان    

وأيضاً للعمال واخلـدام املـسيحيني إذ     . فهو ضروري لتلمذة الناس وإرشادهم ومنوهم     
  . يذهبون ليصريوا تالميذ املسيح

امجع الـشعب   "  أمر اهللا قدمياً     - اهللا اآلب  جيعل تعليم الكتاب إلزامياً       -)١(  
لكي يسمعوا ويتعلموا أن يثقوا بالرب إهلكم وحيرصوا أن يعملوا جبميع كلمات هـذه              

وأوالدهم الذين مل يعرفوا، يسمعون ويتعلمون أن يتقوا الرب إهلكم كل األيام            . التوراة
: ٣١تث  ". (اليت حتيون فيها على األرض اليت أنتم عابرون األردن إليها لكي متتلكوها           

١٣، ١٢.(  
اليت يعلقها اهللا اآلب على دراسة األسفار       هذه الكلمات املشددة ترينا األمهية        
  .  أن اهللا كان خياطب شعبه مباشرة، إال أنه يريد اجلميع أن يسمعوافمع. املقدسة

 حني ضـمن يـسوع      -يسوع ابن اهللا واملخلص يوصي بتعليم الكتاب      -)٢(  
 كان من الواضـح     -"علموهم مجيع ما أوصيتكم به     "-املأمورية الكربى شطرها األخري   

وهكذا . لكتاب املقدس يف ا أنه فكر يف تعليم كلمة اهللا كما حفظت وسلّمت إىل البشر            
  .جيعل يسوع تعليم الكتاب املقدس أمراً إلزامياً يف وصيته

 أن املؤسـسة األكثـر      -أية مدرسة أحد نظامية تتكفل بتعليم الكتاب      -)٣(  
فعالية اليت تعتمدها الكنيسة لتعليم كلمة اهللا هي مدرسة األحد الـيت تعمـل وتـسري                

وموعد اجتماعها هو كل    . لكتاب املقدس وكتاب الدرس يف مدرسة األحد هو ا      . بانتظام
ولذلك تؤمن درس الكتاب املقدس جلميع األعمار بشكل يتفق         . أحد على مدار السنة   
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إن مدرسة األحد املنظمة هلـا صـفوف        . مع مستويام الفكرية من الصغار إىل الكبار      
وهي تتكفل بتعلـيم كلمـة اهللا       . مقسمة لكل الطالب وغرف الئقة ونشاطات منوعة      

  .قدسة جلميع األعمار يف مجيع األوقاتامل
  :للتبشري-٣  

ومل ). الضالني(كانت مهمة يسوع يف هذا العامل أن يطلب وخيلص ما قد هلك             
ووصية يسوع األخرية تعلمنا أن عمل أتباعـه        . يسمح لشيء أن يثنيه عن هذا اهلدف      

  .الرئيسي هو أن يصيروا تالميذ له
جيب أن حيتل التبشري املكانة األوىل      : يالتبشري هو عمل الكنيسة الرئيس    -)١(

وكل كنيسة تسمح ألي شـيء آخـر أن         . يف منهاج كل منظمة من منظمات الكنيسة      
إن غاية الكتـاب    . حيتل األولوية سرعان ما جتد نفسها قد احنرفت عن الطريق السوي          

يسوع املـسيح   . "املقدس بكامله هي فداء شخصية اإلنسان بكاملها بدم يسوع املسيح         
إذاً التبشري هـو عمـل      . وهذه اجلملة هي قلب اإلجنيل    ". ء إىل العامل ليخلص اخلطاة    جا

  .الكنيسة األول
 إن مدرسـة    - مدرسة األحد هي املنظمة الرئيسية يف الكنيسة للتبشري        -)٢(

 نظراً لتركيزها الشديد علـى االتـصال        -األحد تؤمن للكنيسة حقالً واسعاً للتبشري     
. األغنياء والفقراء، املتعلمني واألميني، الضالني واملخلصني      - كل طبقات الناس   -بالناس

ومبا أن مدرسة األحد تسبق     . وأحد أعماهلا الرئيسية تعليم الكتاب املقدس لغري املؤمنني       
مباشرة اجتماع العبادة يف معظم الكنائس، فهي حتظى بفرصة فريدة القتياد الضالني إىل             

  . ئمة للتبشريحضور اجتماع العبادة الذي هو وسيلة دا
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) شعب مهيـأ للعمـل التبـشريي      (تزود مدرسة األحد الكنيسة بأعظم قوة       
وبتعليمها الكتاب املقدس للمؤمنني وغري املؤمنني على السواء، تتاح هلا فرصة           . للتبشري

الوصول إىل اهلالكني بكلمة اهللا بأفضل فئة مدربة يف الكنيسة أال وهي فئـة املعلمـني                
وهؤالء باتصاهلم بالضالني وتعليمهم الكتـاب املقـدس        .  األحدية والعاملني يف املدرسة  

واإلتيان بالناس إىل خدمة الوعظ والعمل الفردي، يشكلون القوة التبشريية العظمـى            
  .بصورة دائمة يعتمد عليها

املدرسة األحدية املنظمة هي الوسيلة الـيت       : لتنمية املؤمنني بواسطة اخلدمة   -٤
وتستطيع أن  .  بفعالية إلجياد مكان للخدمة لكل عضو فيها       ميكن الكنيسة أن تستخدمها   

درين يف املدرسة السيما يف حقـل اإلدارة         أي عدد من الرجال والسيدات املقت      تستخدم
فكل عضو يقدر، إال يف بعض احلـاالت        . والتعليم واملوسيقى وبعض الوظائف األخرى    

واملسؤولية تقع على مدرسة    . اآلخرين باسم املسيح  اخلاصة، أن يقوم بالزيارات وخبدمة      
  .الكنيسة لتقود كل عضو يف الكنيسة للقيام بالشهادة يومياً

ميكن تشغيل عدد من أعضاء مدرسة األحد يف الكنائس الصغرى واملراكـز            
وميكن تشغيل البعض اآلخر بتعليم صفوف للكتـاب        . التبشريية بغية تقوية العمل هناك    

هكذا تكون مدرسة األحد واسـطة إلفـساح        و. اجلديدةاملقدس يف البيوت واألحياء     
  .جماالت اخلدمة ألعضائها وإجياد قوة هائلة من العاملني يف حقل الرب

بعض الكنائس واملراكز ال تستطيع     : للخدمة الكاملة يف أية كنيسة ومركز     -٥
غري أن هذا ال مينعها من االستمرار مبنهاج كامل للعبادة          . االحتفاظ براعٍ أو واعظ دائم    

الكتاب لكل األعمار واملدرسة املنتظمة تسهل العبادة جلميع األعمار كما هـو            ودرس  
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أما الكنائس واملراكز اليت ال تعىن مدارسها األحديـة         . احلال يف تدريس الكتاب املقدس    
بتعليم الكتاب جلميع األعمار، فتضطر إىل االهتمام بالفئات احملرومة بطريقـة أخـرى،        

مث ااالت األخرى   . ادة يوم األحد أمراً منوطاً بالعائلة     وهكذا جتعل درس الكتاب والعب    
أما خمتلف األعمار فيجب أن حتظى بنصيبها يف        . لدرس الكتاب قد تتاح يف حبر األسبوع      

خدمات يوم األحد يف سبيل ضمان فرصة للجميع حىت يعبدوا اهللا ويدرسوا كلمتـه يف               
  .كل أسبوع

اعظ دائم فيه، يقدر أن يتابع عمـل        إن الكنيسة أو املركز الذي ال راعي أو و        
  .الوصول إىل أعضائه وتعليمهم ورحبهم وتنميتهم بواسطة مدرسة األحد

 
  الفصل الثاني 

  مدرسة األحد والكتاب المقدس
. إن واجب مدرسة األحد األول واألهم هو تعليم رسالة الكتـاب املقـدس              

فتدريس الكتاب أمر   . لهوهذا الواجب حيمل يف ثناياه كل ما يطلب من املدرسة أن تفع           
بإجنيل يسوع  موضوعه هو املناداة    . أساسي يف عملنا ألن الكتاب هو إعالن اهللا لإلنسان        

  .أما غايته فهي خالص اإلنسان. املسيح

  الكتاب المقدس هو آتاب الدرس في مدرسة األحد
مبا أن هدف الكتاب خالص اإلنسان، ومبا أن الكتاب حيتوي علـى العـالج                
  .طية، يصبح تعليمه ذا أمهية بالغةالوحيد للخ
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إن قوانني اإلميان ال    .  حيتاج الضالون إىل رسالة الكتاب     -حاجة كل البشر  -١  
هذه كلها،  . واملنظمات ال ختلص  . ال ختلص واآلداب  . واحمليط الطيب ال خيلص   . ختلص

يـة أو   إمنا حبد ذاا هي أعجز من أن تغفر اخلط        . إذا أحسن استعماهلا هلا نفعها وفائدا     
  .إن رجاء البشر، أفراداً ومجاعات، هو يف الكتاب املقدس. متنح احلياة األبدية

إن الغذاء للنفس هو بأمهية الغذاء      . حيتاج املخلصون أيضاً إىل الكتاب املقدس       
ألن يف الكتاب املقدس رسالة     . وكلمة اهللا هي الغذاء الصحيح للنفس البشرية      . للجسد

مث أن طريق اخلالص لكل النـاس موجـودة يف          . نسانحية تفي بكل حاجات نفس اإل     
  .الكتاب املقدس نفسه

  :التزامات املعمدانيني-٢  
قال املعمدانيون للعامل، منذ القدمي، أن الكتاب املقدس وحده هـو املـصدر               

 -وهذا املوقف يلزمهم بتعليم الكلمة املقدسة وممارسة تعاليمها       . الكايف للعقيدة والعمل  
إذاً املعمدانيون ملزمـون بتعلـيم      .  اختبار مسيحي وحياة مسيحية    أي أن حيولوها إىل   

ن تـدريس   بكلمات أخرى، جيب علينا أن نـؤم      . الكتاب لكل من ميكن الوصول إليه     
وكل ما هو دون ذلك     . الكتاب لكل األعمار وفرصاً كافية للجميع حىت يستفيدوا منها        

  . هو ضرب من ضروب الرياء
 هذا القول يف الكتاب املقدس، فمـن واجبـهم أن           مبا أن املعمدانيني يقولون     

وهذا الكتاب يضع أهدافاً منـسجمة مـع        . جيدوا أفضل األساليب والوسائل لتدريسه    
إنه يقدم خطة تنظيم وطرق عمل القت جناحاً حيثما استخدمت بدقـة       . الكتاب املقدس 
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سـاليب  فمن واجب القادة يف الكنائس أن يعنـوا ـذه األ          . باالتكال على روح اهللا   
  .ويكيفوها حسب احلاجة، ومن مث يستعملوها للقيام مبأمورية يسوع

  :مسؤولية الكنائس-٣  
لقد أوكل اهللا إىل الكنائس مسؤولية املناداة بكلمته ووضعها موضع التنفيـذ              
إن . فإذا رغبت الكنائس يف إطاعة املسيح، حتتم عليهـا أن تعلـم كلمـة اهللا    . والعمل

إال أن  وما على الكنائس    . كنيسة لتعليم الكلمة للجماهري   مدرسة األحد هي مؤسسة ال    
  .تسهر على مدارسها األحدية لتتأكد من قيامها بإخالص بالواجب املطلوب

إنه ملن الضروري أن ال يغيب عن بال العاملني يف مدرسة األحـد أنـه إذا مل                   
ن ال يتعلموهـا  تتعلم أكثرية الناس كلمة اهللا يف مدرسة األحد، فإنه من احملتمل جـداً أ             

وهو صحيح كل الصحة بالنـسبة      . وهذا القول صحيح بغض النظر عن السن      . مطلقاً
وهذا حيتم علـى    . إذاً تعليم الكتاب املقدس هو واجب مدرسة األحد األول        . للهالكني

  .الكنائس استخدام املدارس األحدية على أوسع نطاق ممكن يف سبيل تعليم كلمة اهللا
  :أساس مدرسة األحد-٤  
إن العمل يف مدرسـة األحـد       "كان أحد رواد العمل يف مدرسة األحد يقول           

أوالً، األسفار املقدسة، ثانياً، تعليم األسفار املقدسة، وثالثاً، تعليم األسفار          : عمل مثلث 
ن واجب مدرسة األحد هو االتصال بالنـاس وتعلـيمهم          إبناء على ما تقدم     ". املقدسة

  .الكتاب املقدس
السـيما عنـدما    . قف موقفاً مضاداً من تعليم الكلمة بإخالص      إن الشيطان ي    

مث أن  . تطبق رسالة الكتاب على املشكالت االجتماعية اجلارية واملـسائل األخالقيـة          
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 أي أنه يشري    -والكتاب املقدس يعاجل العلة   . اخلطية هي علة العلل يف األحوال السائدة      
  .إىل العالج الصحيح الوحيد للمشكالت اخلارجية

فإذا نزع األساس اارت    . درسة األحد مؤسسة ومبنية على الكتاب املقدس      م  
أما إذا حافظنا على الكتاب كأساس فال بد أن تـستمر املدرسـة يف سـريها             . املدرسة
  . ومنوها

 فالكتاب. إن تعليم الكتاب املقدس هو الذي يساعد على جناح مدرسة األحد            
إذاً، مدرسة األحـد    . ها الكتاب املقدس  و مدرسة األحد عند   . املقدس حق، واحلق قوة   

  .  القوة الكافية املؤدية إىل خالص اخلطاة-متلك القوة
فمن واجبـهم أن    . وقد سلّم الرب اإلهلي لتالميذه    . املؤمنون هم حراس احلق     

إن مدرسة األحد ملزمة بالتقيد بالكتاب املقدس       . يتأكدوا من استخدام احلق كما ينبغي     
وكل احنراف عـن هـذا      .  وهذا ال يعين تضييقاً بل باحلري قوة       .يف مناهجها ودروسها  

فإجنيل املسيح هو قوة اهللا، والكتاب املقدس يضم اإلجنيل         . املوقف يضعف مدرسة األحد   
  . بني دفتيه

هي املسؤولة عن احلق وعليها أن تعطـي جوابـاً هللا عـن كيفيـة               الكنائس    
راخية يف مفهومها للكتـاب املقـدس       والكنيسة الضعيفة أو املت   . استخدامها هلذه القوة  

  .ستكون هزيلة يف تأثريها على بيئتها وضعيفة يف نتائجها التبشريية

  :المعلم والكتاب المقدس
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 تعليم رسالة   -ومعظم هذه املهام  . املعلم مسؤول عن كل مهام مدرسة األحد        
ة الكتاب املقدس، ترويج الوصول إىل أكرب عدد من الناس، اقتياد كل عضو للـشهاد             

وبالتايل كل  .  تقع ضمن مسؤولية املعلم مباشرة     -يف خدمات فردية  والعبادة واالشتراك   
  .هذه املهام مبنية على واجب تعليم الكتاب املقدس

وصف أحد العاملني األول يف     . إن موقف املعلم من الكتاب املقدس له أمهيته         
لـصدق والـوحي    ا: املوقف الالزم من األسفار املقدسة بثالث كلمات      مدرسة األحد   

هذه الكلمات، بكل ما فيها من معىن، جيب أن حتتل مكاناً مرموقاً يف عقـل               . والسلطة
  .وقلب كل معلم، وبالتايل يف تفكريه وتعليمه

. إن حذف أي قسم، أو االنتقاص من قيمة أي قسم هو عني الضعف والعجز               
ن تتمـسك   ومبا أن هدف مدرسة األحد تدريس الكتاب املقدس، كان من الضروري أ           

  .الكنيسة  واملعلمون ذا اهلدف بكل ما أوتوا من قوة
وهـذا  . ومن واجبات املعلم زرع كلمة اهللا يف عقول وقلوب كل أفراد صفه             

احلق يقال أن احلداثة    . ينطبق على معلمي دوائر األوالد كما ينطبق على معلمي البالغني         
 أن يستغلوا كـل دقيقـة يف        هي أفضل وقت للزرع، وما على العاملني بني الصغار إال         

  . مدرسة األحد ليفيدوا الطفل وجيعلوا كلمة اهللا ذات مغزى كبري له
إن الكلمة اليت غرسها معلمو مدرسة األحد يف قلوب البشر كانت واسـطة               

فما من عمل يف احلياة أهم من تعليم كالم احليـاة األبديـة ألنـاس               . خالص لكثريين 
علم، اقتياد الفرد حلضور مدرسة األحد وتدبري مـواد         وهذا يعين، بالنسبة للم   . هالكني
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الزمة ومطبوعات مفيدة ومناخا مناسباً ومنهاجاً مرتباً وحضور اجتماع الوعظ وأكثـر            
  .على أية حال، تبقى مهمة املعلم تدريس الكتاب املقدس بدرجة أوىل. بكثري

ـ          : "قال بولس لتيموثاوس     زى اجتهد أن تقيم نفسك مزكى هللا، عـامالً ال خي
  ).١٥: ٢يت ٢". (مفصالً كلمة احلق باالستقامة

حيتاج كل معلم يف مدرسة األحد أن يأخذ نصيحة بولس لتيموثـاوس بعـني              
  .االعتبار ويبقى مالزماً خلدمة تعليم الكلمة بأحسن الطرق الفعالة

  ثمار تعليم الكتاب المقدس 
ملقـدس  إن عمل مدرسة األحد هو الوصول إىل الناس لتعلـيمهم الكتـاب ا          

وليس هذا فقط، بـل أيـضاً اقتيـاد         . واالتيان م إىل معرفة اخلالص بيسوع املسيح      
  .املخلّصني إىل درس الكتاب املقدس لكي ينمو يف حيام املسيحية

  :إرشاد الضالني إىل املسيح-١  
 أي إجنيـل    -وهـذا األمـر   . بته للضالني حميعلن الكتاب املقدس إرادة اهللا و       
  . يف الكتاب املقدس ال جنده إال-اخلالص

 أمهية كافية لعمل مدرسة األحد، أن معظـم         لقد تربهن، يف البلدان اليت تعطي       
  .الذين طلبوا املعمودية هم الذين مت الوصول إليهم عن طريق مدرسة األحد

  :مساعدة املؤمنني على النمو-٢  
 املـستمر   ماذا نعين بالنمو املسيحي؟ إننا نعين معرفة خطة اهللا للحياة، والتشبه            
إن الكنيسة اليت تعترب األطفال يف اإلميان رجاالً ناضجني تـسيء إىل نفـسها              . باملسيح
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إن أهم عمـل تقـوم بـه        . كما أن سوء الفهم هذا يشكل مأساة للمؤمن الفرد        . جداً
هو تربيتهم وتنشئتهم مـن أطفـال       الكنيسة بعد حصول األفراد على الوالدة اجلديدة        

  . اضجني بواسطة كلمة اهللاروحيني إىل رجال ونساء ن
  :تشجيع املؤمنني على ممارسة الوكالة املسيحية-٣  
الوقت، املواهـب، النفـوذ،     : تشمل الوكالة يف العهد اجلديد احلياة جبملتها        

 أي كل ما يكون اإلنسان عليه أو ميكن أن يصري           -االمكانات، املمتلكات والشخصية  
هللا حبا كل امرئ حياة وامكانـات وجمـاالت         وتعين الوكالة يف العهد اجلديد أن ا      . إليه

يبارك جهـود   م العهد اجلديد أن اهللا      ويعلّ. وشخصية وأيضاً قوة الستعمال هذه مجيعها     
 -١٤: ٢٥مـت (مث يسمح اهللا للوكيل أن يستخدم ما زاد وفـاض           . الوكيل ويزيدها 

٣٠.(  
 -ته جممل حيا  -توفر وكالة العهد اجلديد فرصة للمؤمن لتشغيل رأمسال حياته          

ما كون املؤمن فكرة صحيحة عن الوكالة ومارسها ممارسة         فإذا  . بشكل مضمون ونافع  
صحيحة استطاع أن يوفر على نفسه إضاعة الوقت واملواهب واملمتلكـات والفـرص             

  . واإلمكانيات
يلـزم  . ما أمجل وما أجمد وكالة العهد اجلديد يف شركتها وشراكتها مـع اهللا              

رسوا على الوجه األكمل خطة اهللا يف الوكالة الـيت تتطلـب            البعض من املؤمنني أن ميا    
كثرياً ما نفكـر    . كلوا كلياً عليه يف كل احتياجام     ومن مث يت  التسليم املطلق لكل شيء     
  .إمنا اهللا يطلب احلياة برمتها. بالوكالة كمسألة مادية حبتة

  :تنمية املؤمنني يف اخلدمة-٤  
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 لَذبم ولي دخ بل لي  مخد اإلنسان مل يأت لي    ألن ابن . "اخلدمة هي قلب املسيحية     
نفسه ف٤٥: ١٠مز " ( عن كثريينيةًد .(  

فاخلدمة مـسألة   . م من اهللا أن خيصص قسماً من وقته للخدمة        لزمكل مؤمن     
وهناك جماالت واسعة للرجـال والـصبيان       . شخصية كما أن اخلالص مسألة شخصية     

  .ق خدمتهم لآلخرينوالبنات حىت خيدموا املسيح عن طري
       يف كل اخلدمات املسيحية توجد بالربكة اليت تعـود إىل مـن        -كة معكوسة ر 

.  خبزك على وجه املياه فإنك جتده بعد أيـام         عطوا، ازرعوا حتصدوا، ارمِ    أعطوا ت  -خيدم
  .إن هذه املواعيد عظيمة ومباركة يف كلمة اهللا

وحـني يـتم    . دمة احلياة جتمع وكالة العهد اجلديد ما بني تكريس القلب وخ          
  . هذان األمران، جيد املرء شركة جميدة وشبعاً عميقاً يف بذله وخدمته

  :تشجيع النمو يف نعمة العطاء-٥  
وجيب علـى املـؤمنني أن      .  كيفية العطاء   الكتاب املقدس املؤمنني    درس ميعلّ  

م الروحية           يجيـب أن    .عطوا ليس فقط لسد حاجات اآلخرين بل أيضاً ألجل منو حيا 
فما يبديه الرجـال والنـساء والـصبيان        .  ليحموا أنفسهم من األنانية واجلشع     يعطوا

. إن اهللا يطلب ما هو أكثر من املال       . والبنات من اهتمام وحمبة وتكريس له أمهيته البالغة       
مل يكن يسوع يف شوق إىل ماله وال حباجة         . خري مثال على ذلك   الشاب الغين هي     وقصة
ليس اإلنسان جمـرباً  . أن ينقذه من براثن أمواله وحيرره ألمور أفضل وأهم بل أراد   . إليه

إمنا جيب أن يبذل ليحمي نفسه من حمبة        . على العطاء لكي يصري ويبقى عضواً يف كنيسة       
  ".مغبوط هو العطاء أكثر من األخذ. "الذات والطمع
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فاملؤمن خيترب  . مطلقة يف حتصيل وتكديس األمور املادية يف العامل       ليس مثة سعادة      
منواً يف نفسه، وسالماً يف فكره وسعادة يف قلبه بتسليم الكـل هللا وبدراسـة الكتـاب                 

  .املقدس املنظمة وبذل النفس والنفيس بسخاء خال من األنانية
مبا أن العطاء من إيراد الفرد هو جزء ال يتجزأ من النمو املسيحي، وجب على                 

عليم أعضائها علـى العطـاء وتـشجيعهم        الكنيسة أن حتث مدرستها األحدية على ت      
، وبالتايل أن يقدموا تقدمة كل يوم أحد وجيـدوا          ماليتعهدوا بالدفع على أساس إيراد    
  .طريقة مناسبة ا يقدمون عطاياهم

لسوء احلظ شعرت بعض مدارس األحد أن التقدمة يف مدرسة األحد ليـست          
ذا متكن العاملون يف مدرسة     فإ. ذات أمهية وهكذا خسرت إحدى فرص التعليم الكربى       

موا الكبار والصغار على ممارسة وكالة املال الكتابية، فـإم يـساعدوم           األحد أن يعلّ  
عي أنه وكيـل    ما من إنسان يقدر أن يد     . على اختاذ اخلطوات األوىل يف النمو املسيحي      

ـ                ي صاحل ما مل يكن قد مارس العطاء املنظم لدعم الكنيسة ونشاطاا حىت تـتمكن ه
  .األخرى أن تقدم إجنيل اخلالص بيسوع املسيح للعامل بأسره

 
  الفصل الثالث

  مدرسة األحد واتصالها بالناس
إن الوصول إىل الناس، نظراً إىل ما ذكرنا عن درس الكتاب وربح النفـوس                

. والنمو واخلدمة املسيحيني، هو العمل الرئيسي الذي جيب أن تكلّف به مدرسة األحد            
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رض إلزامي، نظراً للفرص املتوفرة بسبب حضور أعداد كبرية من الناس يف       وبالتايل هو ف  
  .اجتماعات الكنيسة

  :أهمية المفهوم الكتابي عن االتصال بالناس
ما الذي يقود موظفي مدرسة األحد ومعلميها واألعضاء اآلخرين إىل تكريس             

  أنفسهم لعمل االتصال باآلخرين؟
وكان يسوع يطوف املدن كلـها      . "صال ا رؤيا اجلماهري اليت مل يتم االت     -١  

والقرى يعلم يف جمامعها، ويكرز ببشارة امللكوت ويشفي كل مرض وكل ضـعف يف              
وملا رأى اجلموع حتنن عليهم إذ كانوا مرتعجني ومنطرحني كغـنم ال راعـي              . الشعب

  ). ٣٦و ٣٥: ٩مت". (هلا
انوا، كما قـال    بل ك . أين كانت اجلموع؟ من الواضح أا مل تكن يف اامع           

  .يسوع نفسه، مشتتني كخراف ال راعي هلا
يف الواقع، ال تتـسع الكنـائس       . أين اجلماهري اليوم؟ طبعاً ليسوا يف الكنائس        

  .ومع هذا فهناك نفوس ال حتصى غري منضمة إىل أية مدرسة أحد. حىت وال ألعضائها
ـ        تلو األخرى، حث يسوع تالميذه اإل      مرة   هم ثين عشر حـىت يرفعـوا أعين

وكـثريون مـن مـوظفي      . أما هم فلم يروا إال أبناء بلدم، اليهود       . وينظروا احلقول 
 عندهم، والبعض اآلخر ال يرون سـوى        ومعلمي مدرسة األحد ال يرون إال املسجلني      

إن رؤيا اجلماهري احملرومة وحالة الضالل اليت هم فيها         . حني دد حياته  . الذين حيضرون 
  .ذهاب إىل الطرق والسياجاتضرورية لتحريك الكنائس لل
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  :حنان حنو الضالني-٢  
ومرة تلو األخـرى،    . إن حنان يسوع حنو اجلماهري مل يفارق قط قلبه الكبري           

كما يترأف األب على بنيه يتـرأف الـرب       . يعلن الكتاب املقدس أن اهللا حنان ورحيم      
  . رفحنان يسوع هو تعبري عن حنان اهللا حنو البش). ١٣: ١٠٣مز (على خائفيه 

. وحنان املؤمنني جيب أن يكون منسجماً مع املأمورية اليت كلفهم ا يـسوع              
ولذا بات من الضروري التشديد على هذا الناحية بشكل إجيايب يف حياة القادة أوالً مث               

والتـشديد  . إن احملبة اخلالصة لآلخرين هلي دافع جبار      . نشرها بني كل أعضاء الكنيسة    
والكنيسة اليت  .  أن يكون على ربح تلك النفوس إىل املسيح        يف سعينا وراء النفوس جيب    

  . عي والبحث تتوقف عن النمو واالزدهارستتوقف عن ال
  :فهم قيمة النفس-٣  
استخدم يسوع بعض العبارات القوية بقصد مساعدة اإلنسان على فهم قيمة             

ذا يعطـي   ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العامل كله وخسر نفسه؟ أو مـا           . النفس البشرية 
  ).٢٦: ١١مت (اإلنسان فداء عن نفسه؟ 

 يرى يسوع إىل أي مدى جيب علـى الكنيـسة أن            ١٠ -١: ١٥ويف لوقا     
إن قيمة اخلروف الـضال والـدرهم       . تذهب سعياً وراء الناس لدرس الكتاب املقدس      

طاملا هناك نفس واحدة خارجاً، فالروح اليت توضحها        . الضائع تظهر قيمة النفس اهلالكة    
  .  األمثال هي الروح اليت ترغم أتباع يسوع على الوصول إىل تلك النفسهذه

  :التزامات الكنائس-٤  
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فامسع الكلمة من فمي وأنذرهم     . يا ابن آدم قد جعلتك رقيباً لبيت إسرائيل       "  
 وما أنذرته أنت وال تكلمت إنذاراً للشرير مـن          إذا قلت للشرير موتاً متوت    . من قبلي 

وأن أنـذرت   .  فذلك الشرير ميوت بإمثه أما دمه فمن يدك أطلبه         طريقه الردية إلحيائه  
أما أنـت فقـد     . أنت الشرير ومل يرجع عن شره وال عن طريقه الردية فإنه ميوت بإمثه            

  ). ١٩ -١٧: ٣حز". (جنيت نفسك
إن دعـوة   . االتصال بالناس ليس مسألة كيفية أو اختيارية هي فرض إهلـي            

اخرجوا إىل الطـرق والـسياجات      " أمر السماء فهو     أما". من يرد فليأت  "السماء هي   
  ). ٢٣: ١٤لو" (والزموهم بالدخول حىت ميتلئ بييت

والشيطان يعمل كل ما    . جهنم هي ضد جميء الناس بكثرة إىل درس كلمة اهللا           
. يف وسعه ليعرقل كل نشاط يقوم به أوالد اهللا لقيادة اجلماهري إىل درس الكتاب املقدس              

  .  كلمة اهللا ألا سيف الروح املسلّط عليهفالشيطان يرتعب من
يسوع هو روح العطف إن وصية يسوع هي أن نذهب إىل العامل أمجع، وروح   
  .واحلنان

  :الكنيسة تستخدم مدرستها األحدية للوصول إلى الناس
إمنا الواجـب   . أعداد كبرية من الناس   _ بإمكان الكنيسة أن تصل إىل الناس       

   أمـا إذا انتظـرت     . م إىل حضور االجتماعات بانتظـام     يتطلب البحث عنهم ودعو
إن التعلـيم   . الكنائس الناس حىت يأتوا من تلقاء ذوام، فستجد أا قد باءت بالفشل           

واحملك األول ملدرسة األحد هو     . الكتايب هو أن تذهب الكنائس وتلزم الناس بالدخول       
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د الذين ما زالوا خـارج      وعلى الكنيسة أن تقيس عملها مع اآلخرين بعد       . حمك األرقام 
  . مدرسة األحد وليس فقط بالذين حيضرون بانتظام

إن أية كنيسة ال يكون عدد احلضور يف مدرستها األحدية أكثر مـن عـدد                 
 فذلك يعـين أن     - أي القريبني الذين يستطيعون احلضور إذا شاؤوا       -أعضائها املقيمني 

لذلك ينبغي علـى كـل      . ونتلك املدرسة ليست كبرية كما جيب أو كما ميكن أن تك          
األعضاء القريبني أن يكونوا أعضاء يف مدرسة األحد باإلضافة إىل الذين ليـسوا هـو               

  . فمن الواضح أن أفراد مدرسة األحد جيب أن يفوقوا عدد األعضاء املقيمني. بأعضاء
والكنائس اليت  . تستخدم مدارسها األحدية لالتصال بالناس    كنائس كثرية   مثة    

وحبـسب  . ساليب املقدمة يف هذا الفصل القت جناحاً أمام حمك األرقـام          استعملت األ 
اختبار العديد من الكنائس لقد تربهن أن هناك مخسة أمور جيب أن تتـوفر يف مدرسـة         

أن تعرف من هم الذين جيب أن يكونـوا يف          : أوالً. للوصول إىل مزيد من الناس    األحد  
أن : ورابعـاً . أن يئ مكاناً مناسباً   : ثالثاً. ينين تدبر عماالً إضاف   أ: ثانياً. مدرسة األحد 
  .أن تقوم بزيارات منظمة: وخامساً. تدرب العمال

  :معرفة من جيب أن يكون يف مدرسة األحد-١  
 -ميكننا أن نستقي املعلومات بشأن الذين جيب تسجيلهم من مـصادر عـدة              

 مـن قبـل،      أصدقاء وأقرباء املسجلني   -سجل مدرسة األحد، سجل أعضاء الكنيسة     
 -وحيث يكون باإلمكان إجراء إحصاء ديـين      .  الفردية األخرى  الزيارات واالتصاالت 

 فهذا العمل يكـون     -أي الذهاب إىل كل بيت والسؤال عن الكنيسة اليت ينتمون إليها          
  . ض وجنحوا فيه جناحاً ملموساًعلقد جربه الب. وسيلة فعالة يف توفري املعلومات الالزمة
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على كل مدرسة أحد أن     . حداً من املسجلني يف مدرسة األحد     ال مل أ  -)١(  
يف هذه احلالة يكون لدى الكنيـسة معلومـات         . حتتفظ بسجل دقيق لكل فرد مسجل     

قد تكون هناك بعض الغيابات املزمنـة       . حمددة عن اجلماعة اليت متكن خدمتها بسهولة      
كانوا مهتمني بعـض    ولكوم مسجلني فهذا يعين أم      . ولكن أمساءهم تبقى يف السجل    

  .الشيء يف املدرسة
على كل عضو يف الكنيسة أن يكون عـضواً يف          . راجع سجل الكنيسة  -)٢(  

مدرسة األحد  فعندما نقابل ما بني سجل أعضاء الكنيسة وسجل أعضاء          . مدرسة األحد 
  .ميكننا معرفة أمساء كل أعضاء الكنيسة غري املسجلني يف املدرسة

اإلحصاء الديين، حيثما يسمح به، هـو إحـدى         إن  . قم بإحصاء ديين  -)٣(  
واخلطـوات  . الطرق النافعة ملعرفة من جيب السعي وراءهم وجلبهم إىل مدرسة األحد          

  . التالية إلجراء اإلحصاء قابلة للتكييف حسبما تدعو الظروف اليت تواجهها الكنيسة
 قسم املنطقـة حـسب    . حدد كامل املنطقة اليت تقع ضمن مسؤولية الكنيسة         

هيـئ  . جند بنفسك عدداً كافياً من جامعي اإلحصاءات      . شوارعها وطرقاا وفروعها  
زود . عين اليوم والساعة للقيام ذا العمـل      . بطاقات اإلحصاء واملواد األخرى الالزمة    
  :جيب عليهم: جامعي اإلحصاءات باإلرشادات التالية

  ل بيــتـــوا إىل كــأن يذهب -
 ةـمات الالزمأن يزودوا كل فرد باملعلو -
 أن حيصلوا على املعلومات من مصادرها -
 ةـــل بطاقـأن ميألوا الفراغ على ك -
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 أن حيصلوا على السن الصحيحة لكل فرد -
 اءـــة األمسـدوا من صحــأن يتأك -
  م ـــة هلــة املعينـأن يكملوا املنطق -

ومـن  . بعد االنتهاء من املنطقة املعينة، جيب إعادة املعلومات فوراً إىل الكنيسة     
الضروري أن تكون املنطقة صغرية لكي يكون باإلمكان إاء العمل خالل فترة ما بعد              

  . الظهر من يوم معني
ومـن  . وجيب ترتيب املعلومات بشكل جيد لكي تكون جاهزة لالستعمال يف أي وقت           

املستحسن مجع بطاقات اإلحصاء لكل املسجلني يف مدرسة األحـد والـذين يـرجح              
ختصيص بطاقة لكل    وإذا استخدمت بطاقة العائلة يف اإلحصاء، فيمكن         .انضمامهم إليها 

كما . فرد من املسجلني أو املرشحني للعضوية، ووضع بطاقات العائالت يف ملف خاص           
أنه جيب أن ختصص بطاقة لكل عضو يف مدرسة األحد والكنيسة ممن مل توجد أمسـاؤهم   

 يف مدرسة األحد وكل مرشـح       وهكذا تكون لدينا بطاقة لكل فرد     . يف سجل اإلحصاء  
  . هلا

  :اخلطوة التالية هي تقسيم البطاقات حبسب األعمار على النحو التايل  
    املهد واحلضانة-من الوالدة حىت الثالثة من العمـــر    
    الروضة-من الرابعة حىت اخلــامسة من العمــــر   
    املبتدئون-من السادسة حىت الثامنــة من العمـــر   
    األحداث-لتاسعة حىت الثانية عشرة من العمـــر من ا  
    الفتيان-من الثالثة عشرة حىت السادسة عشرة من العمر   
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    الشبيبة-من السابعة عشرة حىت الرابعة والعشريــن  
    البالغــون -من اخلامسة والعشرين ومــا فــوق 

النـسخ  كما جيـب رمـي      . مث جيب ترتيب البطاقات على الطريقة األجبدية        
  . بعد هذا تقسم البطاقات إىل وحدات. اإلضافية

وعلى قدر اإلمكان جيب إجياد دوائر وصفوف كافية تتسع جلميـع النـاس،               
وإذا برهنـت   . املسجلني منهم وغري املسجلني، الذين يقعون حتت مسؤولية الكنيـسة         

لتـهم  الزيارات اإلضافية أن البعض ال يستطيعون احلضور، فيجب، واحلالة هـذه، إحا           
  .على دائرة التوسع

فإذا تعذر على الكنيسة إجيـاد      . إن الترتيب التايل يشري إىل الوحدات الالزمة        
كل الدوائر والصفوف املذكورة أدناه، أو إذا تعذر عليها توفري العـدد الكـايف مـن                

  .املعلمني، وجب عليها أن تعمل كل ما يف وسعها يف الوقت احلاضر
وذج املقترح نصب عينيها وتسعى جاهدة للوصول       ويف الوقت ذاته تضع النم      

  .إليه بأسرع ما ميكن
   عدد أفراد الصف            الفئة حسب السن   

      ١٥ إىل ١٠        من ونــالغـال البــالرج  
  ١٥ إىل ١٠        من اتــاء البالغـــالنس  

  ١٥ إىل ٨        من اتــات املتزوجـالشاب
  ١٥ إىل ٨      من الشبـاب املتزوجـــون   
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  ١٥ إىل ٨ سنة      من ١٨ – ١٧العازبون من   
  ١٥ إىل ٨ سنة      من ١٨ – ١٧العازبات من   
   ١٥ إىل ٨ سنة       من ٢٤- ١٩العازبون من   
  ١٥ إىل ٨ سنة      من ٢٤ – ١٩العازبات من   
  ١٠ إىل ٦ سنة         من ١٦ – ١٣الفتيان من   
  ٨ إىل ٦      من  سنة  ١٦ – ١٣الفتيات من   
  ٨ إىل ٦ سنة       من ١٢ – ٩األحداث من   
  ٨ إىل ٦ سنة        من ١٢ – ٩احلدثات من   
  ٧ إىل ٥ سنة          من ٨ – ٦املبتدئون من   
   ٧ إىل ٥ سنوات       من ٥ – ٤الروضة من   
  أربع دوائر للحضانة)     من هم دون الرابعة(احلضانة   
   بيوت٨ – ٦                  واحد لكل املهد                 
   أفراد٨ – ٥دائرة التوسع                        واحدة لكل   
  يف كل مدرسة أحد                  عمال حبسب احلاجة  
بعد ترتيب البطاقات على أساس الدوائر والصفوف، يلزم حتضري ثالث نسخ             

وتوضع اموعة األوىل من النسخ يف      . يرمن كل من البطاقات اخلاصة بالزيارات والتقار      
أما الباقي فيستخدم لتعيني الزيارات، وكتابة التقارير وحفظ سـجالت          . ملف رئيسي 

  .املكتب جاهزة لالستعمال
  :توفري ما يلزم من املوظفني واملعلمني-٢  
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للمباشرة مبا يلزم من دوائر وصفوف، يكون من الـضروري جتنيـد عمـال              
ة الرئيسية عند الراعي ومدير مدرسة األحد هي توفري وحفظ العدد           إن املشكل . إضافيني

  . الكايف من املوظفني واملعلمني املناسبني
 دعوة العمال هي من عمـل الـروح         -املوظفني واملعلمني كيفية توفري   -)١(  

  :القدس وهو يبارك اخلطوات التالية إذا استخدمناها
ـ      - صلّ ألجلهم  -أ     ى تالميـذه أن     حني رأى يسوع اجلماهري أوص

وعلى الراعي ومدير مدرسة األحـد أن يـصليا وحيثـا           . يصلوا ألجل مزيد من الفعلة    
مث جيب إقامة الصالة بال انقطـاع يف اجتمـاع          . الكنيسة على الصالة ألجل فعلة جدد     

  .العبادة واجتماع الصالة واجتماع املعلمني وأيضاً يف املخدع
اسب أن يعظ الراعي بـني       من املن  –احلاجة إىل فعلة    كرز عن   أ -ب    

احلني واآلخر عن امتياز اخلدمة املسيحية ومسؤولية املؤمنني وجمازاة اخلدمة املـسيحية            
رسائل كهذه تساعد الناس على رؤية الفرص والـشعور         . واحلاجة إىل مزيد من العمال    

  .باحلاجة وقبول الدعوة
 ينبغي على الراعـي     –أعضاء الكنيسة    انتق العمال من سجل      -ج    

واملدير أن يستعرضا سجل األعضاء وخيتارا بعناية فائقة من ميكن ترشيحهم للعمـل يف              
قد يكون هؤالء ممن ال خربة هلم، ولكن يكون من املفيد اختيار أفـضل              . مدرسة األحد 

وجيب االحتفاظ بقائمـة دائمـة      . األشخاص املوجودين وتدريبهم على عملهم اجلديد     
تاحة كل الفرص املتوفرة أمامهم ليخدموا كمعلمـني        جيب إ للمرشحني للتعليم، كما أنه     

  .وموظفني يف احلاالت االستثنائية
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 بعد اختاذ قرار باملباشرة بصف أو دائرة،        – جندهم لعمل معين     -د    
يتحتم على الراعي واملدير أن يراجعا قائمة املرشحني للتعليم وخيتارا بـروح الـصالة              

يطلب من الفرد أن يتقابل مع الراعـي        حلالة  يف هذه ا  . أنسب األشخاص للقيام بالعمل   
ـ              . واملدير ل ويكون من املستحسن أن تتم املقابلة يف مبىن الكنيسة لالبتعـاد عـن ك
  .وبعد حبث املوضوع ختتم املقابلة بفترة صالة. تشويش

فإذا مل يقبل باملـسؤولية وجـب       . جيب إعطاء املرشح وقتاً للصالة يف املوضع        
  .ن تتكل املساعي بالنجاحالبحث عن شخص آخر إىل أ

 حيتاج العمال اجلـدد إىل تـشجيع        – شجعهم على األمانة     -هـ      
ومما ال شك فيه أن كال الراعي واملدير يشجعان ويساعدان العمـال حـىت              . ومساعدة
  .ينجحوا

مىت قام الراعي واملدير ذه األمور اخلمسة جبدية واهتمام وانتظام، فـال بـد                
على أية حال، جيب أن يعرفا أن تزويد مدرسة األحد          . من املعلمني أما جيدان حاجتهما    

  .النامية بالعدد الكايف الوايف من املعلمني حيتاج إىل وقت وصالة وجهد كثري
 جيـب إجيـاد املعلمـني       - مىت جيب إجياد معلمني وموظفني إضافيني؟        -)٢(  

  .واملوظفني اإلضافيني عندما تدعو احلاجة
 ما درس الراعي واملدير التنظيم احلايل، فال ريب          إذا – ابدأ اآلن    -أ    

ومن املرجح أن أمراً كهذا يثري      . أما سيدركان مىت جتب املباشرة فوراً بصفوف إضافية       
  .االهتمام جمدداً عند البعض
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 دراسة أوضاع الصفوف احلاليـة أمـر        – قم به عند احلاجة      -ب    
مث أن هـذه الـصفوف      . ملتزايدضروري كضرورة تنظيم صفوف إضافية اة النمو ا       
أما إذا مل يتم تشكيل وحدات      . والدوائر اجلديدة تبقى مدرسة األحد يف ازدهار مستمر       

  .جديدة فالنمو يتوقف حتماً وبسرعة
 على كل مدرسة أحد تقريباً أن تؤسـس         – قم به عند الترقية      -ج    

ب إىل صفوف   إن ترقية الطال  . صفوفاً جديدة يف وقت ترقية الطالب إىل صفوف أعلى        
جيب على قدر االمكان وضـع ترتيـب        . مزدمحة أوالً تتفق وأعمارهم هلي نكبة بالفعل      

ذه الطريقة ميكن   . مسبق لتأليف صفوف جديدة ورمبا دوائر جديدة للطالب املترفعني        
  .حتاشي النقص اهلائل الذي ميكن أن يطرأ على مدرسة األحد والسري ا قدماً إىل األمام

  :ملكان املناسب توفري ا-٣  
ـ               تيعاب ميكن ترتيب املباين يف كنائس كثرية بشكل تصبح فيه قادرة على اس

ففي األبنيـة ذات    . املزيد من الصفوف والدوائر، وهكذا يضمن ازدهار مدرسة األحد        
بعـض  . القاعة الواحدة ميكن املباشرة بصفوف إضافية باستعمال الستائر أو احلـواجز          

فقد تكون هناك غرفة كبرية للبالغني      .  كل ما لديها من سعة     الكنائس احلالية ال تستخدم   
إن دراسة املبىن من قبل الراعي واملدير قد تـؤدي إىل           . تكفي الستيعاب دائرة بأكملها   

  .تعديالت تسهل استيعاب صفوف أخرى
فال داع ألن حتد الكنائس مـن       . وميكن تأمني مكان واسع بإقامة أبنية جديدة        

 باالنتظار الطويل، نظراً لعدم قدرا مادياً على تشييد مبان كثرية           منو مدارسها األحدية  
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تستطيع الكنائس أن تشيد أبنية من النوع الذي يتالءم ومدفوعات األعضاء،           . التكاليف
  .وهكذا يصبح باالمكان االتصال مبزيد من الناس

جيب على الذين يضعون خطط البناء أن يكونوا على علم حباجات كل دائرة               
ففي حاالت كثرية قامت جلنة البناء بإقامة بناء باهظ الثمن دون أن            .  دوائر الكنيسة  من

ويف النتيجة مل تقدر الكنيـسة أن       . تكون ملمة بعمل مدرسة األحد أو مدرسة التدريب       
  .توفق بني مدرسة األحد وبني البناء السيئ  التخطيط

  : تدريب العاملني-٤  
نيدهم، ينبغي أن يتدربوا على العمل املعـني        بعد اختيار العمال اإلضافيني وجت      

 للقيام بعمل مدرسة األحد هـم  ومبا أن املطلعني على اخلطط واألساليب الصحيحة  . هلم
قلّة، كان من الواجب تدريب املوظفني وتقدمي العون واإلرشاد الدائمني هلـم يف جمـال       

  .التعليم إىل أن يتقنوا أفضل أساليب التعليم
املدير أن يعقدا اجتماعاً منظمـاً للمـوظفني واملعلمـني          من واجب الراعي و     

وجيب أن يعـدا مـا يلـزم للعمـال          . باإلضافة إىل مدارس للتدريب بصورة متكررة     
وقد يكون من املناسب أن يضع الراعي أو املدير بني يدي كل عامل             . واملرشحني اجلدد 

حني إىل آخر، يكون    ومن  . جديد كتاباً مفيداً عن إحدى نواحي العمل يف مدرسة األحد         
من املفيد أن جيتمع الراعي أو املدير مع العمال اجلدد لتوجيه اإلرشادات الالزمة هلـم               

  .بشأن إعداد الدروس
  :القيام بزيارات منظمة -٥  
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وهي اخلطـوة العمليـة     . الزيارات هي العامل الرئيسي يف منو مدرسة األحد         
األحد مكان متسع ومرتب، وعدد     فقد يكون لدى مدرسة     . لوصول إىل الناس  لاألخرية  

 وما أهم   –كاف من الدوائر والصفوف، وأساليب تعليمية ممتازة ومنهاج عبادة جذاب           
  . ولكن بدون زيارات ال بد أن يصيب هذه كلها اإلخفاق اجلزئي على األقل. هذه كلها
إن اخلطوات اخلمس اليت سبق ذكرها ميكن استخدامها يف أية كنيسة معمدانية            

  .لقد جربت يف أماكن كثرية والقت جناحاً عظيماً. قطر من أقطار العامليف أي 
إن الفارق يف مدارس األحد ليس يف األسلوب مبقدار ما هـو يف اسـتخدام                 
مراراً كثرية حنـن    . فاجلهد اجلزئي يف استخدام األسلوب يعطي نتائج جزئية       . األسلوب

 العلة ليست يف األسلوب بل      غري أن . نضع اللوم على األسلوب يف فشل مدرسة األحد       
إذ أن، استعمال اخلطوات اخلمس باهتمام      . يف عدم استخدام األسلوب من كل القلب      

  .وانتظام ونشاط يف بناء مدرسة األحد سيؤدي إىل نتائج معقولة وملموسة يف أية كنيسة
محلت نشرة أخبار املعمدانيني يف الشرق األقصى، يف عددها الصادر يف شهر              

، تقريراً عن خدمة مدرسة األحد يف الكنيـسة املعمدانيـة املركزيـة يف              ١٩٦٥آذار  
ويتحدث التقرير عن زيارة قام ا بعض العمال من كنائس جماورة إىل تلـك              . أوكيناوا

  .املدرسة األحد بعد أمن مسعوا بنجاح العمل فيها
الكنيسة وقيل هلؤالء الزوار، يف أثناء جتواهلم يف خمتلف أقسام البناية، أن هذه               

وقيـل هلـم   . أن نوع العمل الذي تقوم به يقرر نوع البناء الذي جيب أن يشاد    شعرت  
وقد وضعت الترتيبات لألسرة بكاملها     . أيضاً أن الكنيسة صممت لتكون كنيسة عائلية      

 مبا يتالءم مع حاجاته انـسجاماً       شيخوخة، أي أن كل فرد جيب أن يزود       من املهد إىل ال   
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وهـذا مـا    ". بث كلمة اهللا يف قلب وعقل كل فرد       "أال وهو   مع هدف مدرسة األحد     
ذه الطريقة يصبح هناك    . يف بداية هذا الفصل   " التقسيم حسب األعمار  "أشرنا إليه يف    

ولقد قامت إحدى املـدارس األحديـة       . من يكون مسؤوالً عن كل فرد يف البيئة كلها        
د املسجلني فيها بنـسبة     مؤخراً حبملة توسعية على أساس اخلطوات اخلمس، فازداد عد        

  .عشرة باملئة وعدد احلضور بنسبة مثاين عشرة باملئة
حتـسينات يف  "جيب أن يتضمن اجتماع املوظفني واملعلمني مساء كل أربعـاء            
وال بأس يف استخدام بعض الوسائل السمعية والبصرية باإلضـافة إىل بعـض             ". التعليم

ترك املعلمون القدماء مع املعلمني اجلـدد       مث يش . اخلرائط والصور يف تقدمي هذا الربنامج     
نعتقد أن هذه املبادلة يف اآلراء هي أفضل طريقـة يف  : قال بعض القادة  . يف تبادل اآلراء  

  ".حتسني نوعية التعليم يف مدرسة األحد
كانت إحدى الكنائس يف سنغافورة تعقد اجتماعاا يف حانوت صغري يتـسع              

حد موزعني على ثالثة صفوف وهلم ثالثة معلمـني         حلوايل ثالثني شخصاً يف مدرسة األ     
  .أما عدد احلضور يف اجتماع العبادة فكان ما بني الستني والسبعني شخصاً. فقط

وكان، ملا دعي راع جديد إىل الكنيسة، أن هذا الراعي طلب إىل الكنيسة قبل              
كـن  ول" ال مكان "وكان اجلواب الفوري أن     . كل شيء أن تم بتوسيع مدرسة األحد      

مث . بعد جولة قصرية، وجدت غرفة صغرية غري مستعملة يف القسم العلوي من احلانوت            
كما وجد مكان لصف آخر على املنصة يف قسم         . لوحظ املمر واسع ويكفي لصف آخر     

وملا شـرع الراعـي     . وهكذا استطاعوا أن جيدوا أماكن ألربعة صفوف إضافية       . اجلوق
.  البالغني أنه ليس يف وسـعهم أن يعلّمـوا         بالبحث عن معلمني جدد، جاء اجلواب من      
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وكان من بني اجلماعة مدير مدرسة، وعدد من املعلمني، ورجـال أعمـال بـارزون،               
ومع هذا فقد شعروا أم ال يقدرون       . وخريج جديد من إحدى اجلامعات، وطالب طب      

فقال هلم الراعي أن إحدى طرق درس الكتاب املقدس هي بتعليمه لشخص            . أن يعلّموا 
وبعد التفكري والصالة اختار الراعـي      . خر، ألن من يعلّم حيتاج أن يدرس املادة أوالً        آ

. أربعة أشخاص وذهب إليهم وحثهم على الصالة يف موضوع التعليم يف مدرسة األحد            
ويف النتيجة  . وسأهلم أن ال جييبوه فوراً بل أن يصرفوا وقتاً يف الصالة قبل إعطاء اجلواب             

 الراعي شرط مساعدم يف إعداد الدروس وتسجيل تالميـذ          وافق مجيعهم على طلب   
  . للصفوف اجلديدة

ووجه الراعي دعوة إىل أعضاء وقادة من كنائس أخرى يف املدينة وعقد صفاً               
وعند انقضاء فترة االسـتعداد،     . لتدريب املعلمني يف فترة ما بعد الظهر من بضعة آحاد         

وبعـد ثالثـة    .  للتلمذة يف املنطقة ااورة    ذهب املعلمون والراعي معاً لزيارة املرشحني     
  . ٦٥آحاد من بدء الصفوف اجلديدة كان عدد احلضور قد جتاوز الـ 

ومل يتمكن بعض   . بعد مدة قصرية أقيم بناء جديد على مسافة بعيدة من املكان          
األوالد، يف مدرسة األحد السابقة، من احلضور رغم أن املكان أصبح واسعاً وقريباً من              

فأخذ الراعي يبحث عن أربعة عشر معلماً وأربعة        . ع سكن فيه ستون ألف نفس     مشرو
وذهب املعلمون،  . ووضع نظام التسجيل موضع التنفيذ    . مدراء دوائر للبدء من جديد    

بعد حصوهلم على التدريب الالزم، اثنني اثنني لزيارة األبنية الشاهقة اليت يسكنها آالف             
دل احلضور يف مدرسة األحد قـد جتـاوز الــ           ويف مدة شهر واحد، كان مع     . البشر
يف . فالشاب الذي كان قد خترج حديثاً من اجلامعة أصبح يعلم صف الـشبيبة            . ١٦٥
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ومل متضِ أسابيع قليلة حىت أصبح معدل احلـضور    . األحد األول كان عنده تلميذ واحد     
الميذ يف  وكان عدد الت  . وباإلضافة شرع يف صف لتعليم اللغة اإلنكليزية      . عشرة تالميذ 

وبعـد أربعـة    . ٣٧ولكن بعد مرور شهر واحد بلغ عدد احلضور         . البداية ثالثة فقط  
  . من هؤالء التالميذ واآلن هم من القادة العاملني يف الكنيسة١٤أشهر اعتمد 

وتشهد هذه الكنيسة اآلن أنه عندما يتصلون بالضالني ويسجلوم كأعـضاء             
  . املخلص، فإم جينون مؤمنني ناضجني وثابتنييف مدرسة األحد، ويقودوم إىل املسيح

يرجح أن كنيسة فريدبور املعمدانية يف باكستان الشرقية تضم أضخم مدرسة             
وملا . وقد مضى على هذه املدرسة سنوات عدة وهي تعلم مجيع األعمار          . أحد يف البالد  

 وجـودهم يف    وجدت أا ال تستطيع االتصال بالناس يف أيام اآلحاد صباحاً بالنظر إىل           
وذه الطريقة متكنت مـن الوصـول       . املدارس، فقد أرجأت الوقت إىل ما بعد الظهر       

  .إليهم
ن كان لنا نفس احلنان الذي كان ليـسوع مـن           إميكننا الوصول إىل الناس       

حنوهم، وإن كنا مستعدين إلعداد صـفوف ومعلمـني مـدربني يـسعون وراءهـم               
  .ويساعدوم على تعلّم كلمة اهللا

   الرابعالفصل
  آل مدرسة أحد يجب أن تنمو

فلما خرج يسوع رأى مجعاً كثرياً فتحنن عليهم إذا كانوا كخراف ال راعي             "  
  ).٣٤: ٦مر". (فابتدأ يعلمهم كثرياً. هلا
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. ملا كان يسوع على األرض كانت هناك مجاهري كثرية يف حالة تيه وضـالل               
 -الء الضالون؟ إم يف كل مكان     أين هم هؤ  . واليوم توجد مجاهري كثرية يف نفس احلالة      

إم يف العواصم الكثرية احلركة، يف األسواق املزدمحة، يف املـدن           . يف كل جمتمع وبيئة   
  فهل تعرف عددهم؟. وبعضهم موجود يف بيئتك. والقرى واألرياف اهلادئة

من هم هؤالء؟ إم أقرباؤك وجريانك، أصـدقاؤك ومعارفـك، والوجهـاء              
احلزاىن، املهتمون واملهملون، املعروفون واهولـون، احملبوبـون        والبسطاء، الفرحون و  

  .واملكروهون

  لماذا يجب أن تنمو آل مدرسة أحد؟ 
  .على كل مدرسة أحد أن تنمو ألن اهللا يفيض حناناً وعطفاً على الناس  
  ".من يرد فليأت"على كل مدرسة أحد أن تنمو ألن يسوع قال   
  .اجلموع بدون يسوع هالكة وضالةعلى كل مدرسة أحد أن تنمو ألن   
  .على كل مدرسة أحد أن تنمو ألن الكتاب املقدس يوضح لنا كيفية اخلالص  
  .على كل مدرسة أحد أن تنمو ألن الكتاب املقدس هو كتاب الدرس فيها  
  .على كل مدرسة أحد أن تنمو ألن الروح القدس يعمل بواسطة كلمة اهللا  
يـسوع أمرنـا أن نـذهب إىل الطـرق          على كل مدرسة أحد أن تنمو ألن          

  .والسياجات ونلزم الناس بالدخول
مبا ال ريب فيه أن أحد األهداف اهلامة للكنيسة هو أن تعمـل علـى تنميـة              

  .مدرسة األحد
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  :مبادئ النمو في مدرسة األحد
وحيثما طبقت هذه املبادئ فقد أتـت       . مثة مبادئ حمددة لنمو مدرسة األحد       
  .مهلت فنتائجها حمدودة وجزئيةأما إذا أ. بنتائج طيبة
إمنا هي من الروح القدس الـذي       . مبادئ النمو هذه ليست من صنع بشري        

  .اقتادنا لنميز أفضل الطرق لالتصال بالناس ودعوم إىل درس الكتاب املقدس
  :عالقة النمو بعدد املعلمني-١  
 املعلمـني   قلما متكن زيادة الطالب أو احملافظة عليهم إذا ارتفعت نسبتهم إىل            

  . إىل واحد١٠عن 
ملدة نصف قرن تقريباً، أدرك العاملون يف مدرسـة األحـد أن الكنيـسة ال                 

قـد تـستطيع    . تستطيع لبضعة سنوات، أن حتافظ على نسبة أعلى من الـيت ذكرنـا            
أال . الكنيسة، إذ بذلت جمهودات غري اعتيادية، أن تصل إىل نسبة أعلى لوقت حمـدود             

ن ترتفع النسبة إىل أكثر     داً، إذا زادت املدة عن بضعة أشهر، أ       أنه يكون من الصعب ج    
  . إىل واحد١٠من 

مبا أن املؤلف قام جبولة يف عدة حقول يف الشرق حيث تستعمل مطبوعـات              
 للسؤال عن هذه املبادئ يف الكنائس الـصينية         تيحت له الفرصة  ، أُ "املطبعة املعمدانية "

ومع أن معظم الكنائس مل حتتفظ بسجالت       . طبيقاليت تعودت أن تقول أا غري قابلة للت       
مرتبة ملدارسها األحدية فقد اندهش قادا، بعد أن تقصيت األمر معهم، إذ وجدوا أن              

  .تطبيقها ممكن جداً
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 متكن املؤلف أن يزور تقريباً كل كنيسة معمدانيـة تابعـة            ١٩٦٠ويف عام   
الكنائس األخـرى حيـضرون   ويف بعض املرات كان قادة    . للمجمع املعمداين يف تايوان   

" عامل واحد لكل عشرة طالب  "التدقيق يف سجالم وجدوا أن مبدأ       وبعد  . اجتماعاً له 
 وحـىت   –قد ترتفع هذه النسبة يف بعض املـدارس         .  قابل للتطبيق  –لكل مدرسة أحد    

إمنا، مع الوقت، ستعود إىل نفس النـسبة        .  لفترة من الزمن   –بعض الصفوف والدوائر    
  .كراآلنفة الذ

فإذا أردنا  . لو كان باإلمكان حفظ سجالت أدق، لكان هذا املبدأ أكثر حتمية          
فـالنمو  . االتصال مبزيد من البشر فإننا حنتاج إىل مزيد من العمال والصفوف والغرف           

املستمر يتوقف على مقدار التوسع يف تأمني حاجات الناس كما شـرحنا يف الفـصل               
  .الثالث

غب يف زيادة أعضائها زيادة ملموسـة حتتـاج أن   إن املدارس األحدية اليت تر    
 إىل واحد لكي تتمكن من استيعاب عدد إضايف   ١٠توسع ذاا إىل ما هو أبعد من نسبة         

فاملدارس ذات اإلمكانات احملدودة، واملقسمة إىل دوائر، حتتاج إىل أكثر من           . من الناس 
 األعمار يكون   وهذا صحيح ألن األشخاص املتقاريب    . عامل واحد لكل عشرة أشخاص    

ولكن لسبب تفاوت احلاجات لألعمار املتفاوتة، يكون من الضروري         . عددهم حمدوداً 
  . تأمني عدد أكرب من املعلمني

  :عالقة النمو حبجم الصفوف-٢
فإذا قلّت درجة النمو بشكل     . تبلغ الصفوف ذروة منوها يف مدة قصرية نسبياً       

  .أو أكثرملحوظ فهذا يعين أن احلاجة تتطلب زيادة صف 
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استطاع العاملون بني األوالد أن يكتشفوا هذه القاعدة قبل أن تكون األعمار            
ضعوا معلماً  فالعاملون يف دائرة احلضانة والروضة واملبتدئني و      . األخرى مستعدة لقبوهلا  

ومعدل صفوف األحداث والفتيان هو تسعة، والشبيبة     .  ستة أوالد  واحداً لكل أربعة إىل   
يف الكنـائس   (عدل املسجلني عند البالغني فيتراوح ما بني أربعة عشر          أما م . ثالثة عشر 

  ).يف الكنائس السيئة التقسيم(وثالثني أو أربعني يف الصف الواحد ) احلسنة التنظيم
وعندما تضيف موظفي الدوائر واملوظفني العامني مع العاملني يف دائرة التوسع             

 األعضاء يف مدرسة األحد الناميـة أقـل         تصبح نسبة العامل إىل   ) املهد(ودائرة الصغار   
فاملدارس اليت وصلت النسبة فيها إىل واحد إىل عشرة، تكون          . بكثري من واحد لعشرة   

  .قد بلغت قمة منوها إىل أن تتم إضافة معلمني جدد إلنشاء وحدات إضافية يف املدرسة
  :عالقة النمو بالوحدات اجلديدة-٣  

 الوحدات القدمية يف مـضمار النمـو        إن الوحدات اجلديدة تتفوق عادة على     
  .وربح النفوس للمسيح وتأمني مزيد من العمال

وبدون هذا النمو ال مثر كاف لألكل وال أزهـار   . جيىن الثمر من النمو اجلديد    
هذا القانون ينطبق على مدرسة األحد كمـا علـى شـجرة            . كثرية للجمال والعطر  

  .الفاكهة
. توي على سبع نساء وأربعـة رجـال       هنا كنيسة فيها صف واحد للبالغني حي      

وبعد ثالثة أشهر أصبح عـدد      . واحد للنساء وآخر للرجال   : فانقسم الصف إىل صفني   
  .املسجلني يف الصفني معاً أربعاً وثالثني شخصاً
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يف شهر تشرين الثاين وجدت معلمة صف السيدات أن عدد أفراد صـفها مل              
وما أن أطل شـهر     . ثالثة صفوف فاقترحت تقسيم صفها إىل     . يتغري ملدة مخس سنوات   

  .آذار التايل حىت كان جمموع املسجالت قد بلغ ضعفني ونصف الضعف
  :عالقة النمو بالتقسيم-٤

  .إن التقسيم حبسب األعمار هو األساس املنطقي لزيادة وحدات جديدة عاملة
تقسيم مدرسة األحد يعين ترتيب الصفوف ملن هم من أعمـار متـساوية أو              

وماذا يفعل التقسيم على هذا األساس؟ إنه حيدد ويعـني          . تدعو احلاجة متقاربة حسبما   
املسؤولية لكل مرحلة من مراحل احلياة، ويكشف مراحل احلياة املهملة، يوفر جتـارب             
على الصفوف املتمركزة على املعلم، ويغلق مجاعات متجانسة ذات ميـول متـشاة،             

  .ويبسط مهنة التعليم وحيول دون ركود مدرسة األحد
التقسيم يبشر بالتقدم من مرحلة إىل أخرى يف احليـاة، وحيطـم احلـواجز              
االجتماعية والفروقات الطبقية اليت هي من تصور اإلنسان، ويشدد على األمهية الكربى            
لكل فرد، ويسهل تنظيم الصفوف املطلوبة، ويعجل يف منو مدرسـة األحـد، ومينـع               

األعمار على حساب إمهـال الفئـات       الصفوف من تسجيل املرشحني اهلينني من كل        
  .احملتاجة

التقسيم يتيح مزيداً من الفرص وااالت التبـشريية، وحيـول دون حـرية             
األعضاء اجلدد يف االختيار بني صف وآخر، ويوفر مكاناً للخدمة لعدد أكرب من أعضاء              
الكنيسة البالغني، ويضمن توزيع املرشحني بشكل منصف عادل ودميقراطـي، ويأخـذ     

  .ني االعتبار مراحل احلياة الطبيعيةبع



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

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

  ٤١

لقد أنتج التقسيم، حيثما روعي واتبع، مثاراً طيبة، وكان ذا شأن يف حتـسني              
كما أنه حظي برضى الناس حني استشريوا يف األمر ومنحوا الفرصة لفهم            . نوعية العمل 

  .أسبابه
  :عالقة النمو بالترقية-٥

  .لتطور الطبيعيالترفيع يأخذ بنظر االعتبار ناموس النمو وا
وقـد  . إن الترقية السنوية عامل هام يف مدرسة األحد بصورة طبيعية وسليمة          

  .تعلّم هذه احلقيقة الرعاة واملدراء وذوو اخلربة
عندما متارس الكنيسة عملية الترفيع السنوي فهذا يعين أن منو الفرد له شـأنه         

 تبقى مقسمة ومنظمـة،     وأن احلياة تسري من مرحلة إىل أخرى، وأن الصفوف والدوائر         
  .وأن مدارس األحد تنمو يف العدد باإلضافة إىل التحسن اهلائل يف نوعية العمل

التـصنيف  : إن الطريقتني اجلوهريتني لإلبقاء على تقسيم مدرسة األحد مهـا         
  .اجليد لكل األعضاء اجلدد والترقية السنوية على أساس السن

  :عالقة النمو بالبناء-٦
نضع مدرسـة   من العسري أن    . رر شكل املدرسة ومنوذجها   البناء هو الذي يق   
  .، ألا تتخذ شكل البناء الذي تشغلهأحد صحيحة يف مكان خاطئ

إنه ملن الصعب على مدرسة األحد أن تنمو أكثر من سعة البناء، مثـة عالقـة    
  .نسبية بني مساحة املكان ومنو مدرسة األحد
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فبعد أن  . اؤه األفضلية يف اهتمامنا   ومبا أن تأمني املكان يتطلب وقتاً فيجب إعط       
نصمم ونعرف عدد الصفوف والدوائر اجلديدة اليت حنتاجها، عندئذ متنح الـصالحيات            

  .واملسؤوليات للجنة الكنيسة الرمسية لعمل ما يلزم
ميكن مثالً ترميم البناء احلايل بإقامة جنـاح جديـد          .  إمكانيات متعددة  هناك

 ويف نفس الوقت يتم استئجار بناية أو بنايتني إضافيتني          يبدأ البناء . كجزء من خطة ثابتة   
  .مث يصار إىل تشييد البناء الدائم بأسرع ما ميكن. لالستعمال املؤقت

  :عالقة النمو بالزيارات-٧
  .يزداد عدد املسجلني واحلضور بزيادة عدد الزيارات الفردية

فـراد غـري     يف مدرسة األحد للعائالت اجلديدة واأل      إن توسيع جمال العضوية   
وهناك أمثلة عـدة    . املسجلني يتوقف على عدد كاف من الصفوف والزيارات الفردية        

عن عائالت برمتها وأفراد من سائر األعمار الذين تسجلوا يف مدرسة األحد كنتيجـة              
  .مباشرة لالهتمام الفردي واألمانة اخلالصة لدى املعلمني واملوظفني

  :النتائج
يف مدارس األحد يقوي ويوسع مجيـع القـضايا         إن تسجيل املزيد من الناس        

كما أنه يفسح أمام الكنيسة جمال تعليم الكتاب املقـدس،          . التبشريية والتربوية واخلريية  
ويزيد من عدد احلضور يف درس الكتاب املنظم واملوجه، ويزيد أيضاً مـن إمكانيـات               

ذه املطالب ستجد كل    وعند إمتام ه  . الوكالة، ويعد الكنائس لعمل تبشريي يف العامل كله       
  .دولة اجلواب على حاجتها الروحية امللحة
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فـإن أحـد    . مث أن تسجيل املزيد من الناس يوفر جماالت إضافية للخدمـة            
الواجبات الرئيسية للكنيسة هو توفري أماكن للخدمة يف مدرسة األحد التبشريية ألكرب            

يد عدد أكرب من العمال     أضف إىل ذلك أنه يولد اندفاعاً لتجن      . عدد ممكن من األعضاء   
. فاحلاجة يف كل جمتمع تتوقف على جتنيد مزيـد مـن العمـال            . للقيام بأعمال عظيمة  

  .والعمال موجودون وميكن املباشرة بتجنيدهم
. إن تسجيل الناس يف مدرسة األحد هو عمل من أعمال الطاعة لوصية الرب              

فهي ليـست   . رب بكل تأكيد  إا ال تزيد عن كوا واجباً مسيحياً، ولذلك هي تسر ال          
  .هدفاً جديداً بل هدفاً أهم وأعم

يف العمـل   " ميالً ثانياً "إن التحدي سوف يشجع كنائس كثرية على الذهاب           
هدف حمدد يوسـع     فالكنيسة حباجة إىل  . على تسجيل عدد أكرب لدرس الكتاب املقدس      

 القادر علـى كـل   أفق رؤيا البشر وحيثهم على البدء مبنهاج واسع يؤول إىل متجيد اهللا 
  .شيء

  الفصل الخامس  
  عمل مدرسة األحد التبشيري

اذهبوا وتلمذوا مجيع األمـم     : "الكلمات اليت نطق ا الرب واضحة وصرحية        
وعلموهم أن حيفظوا مجيع ما أوصيتكم      . وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس     

  ).٢٠ -١٩: ٢٨مت". (وها أنا معكم كل األيام إىل انقضاء الدهر. به

  :المؤسسة التبشيرية األولى في الكنيسة
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والكتـاب  . يشكل طالب مدرسة األحد أعظم حقـل تبـشريي للكنيـسة            
 حيتوي رسالة النعمة املخلـصة      -هو كتاب الدرس يف املدرسة األحدية      الذي   -املقدس

واملعلمون واملوظفون ميكنهم أن يكونوا أعظـم       . وهو قوة اهللا للخالص لكل من يؤمن      
هذه اإلمكانيات التبشريية أخذت تتضح لكنائس كثرية       . ربح النفوس يف الكنيسة   فريق ل 

  .بواسطة مدارسها األحدية
إن مفهوم مدرسة األحد كمؤسسة كنسية، قائمة علـى عمـال متطـوعني               

وتدريس الكتاب املقدس، خيلق منظمة هلا أساليبها وتعليمها وبناؤها الذي يتيح اـال             
  .وس باستمرار وإىل أقصى درجةأمام الكنيسة لربح النف

ومبا أن هذه   . إن الغرض من تشكيل مدرسة األحد وتسيريها هو ربح النفوس           
. املدرسة مقسمة ومصنفة فيكون بإمكان كل عضو يف الصف أن يلقى عنايـة خاصـة              

أضف إىل ذلك، أن املعلمني منتقون ومدربون على ربح النفوس، والبناء مرتب ومهيـأ              
 يف عمل التبشري، والدروس مكتوبة بقصد تعليم الكتاب املقـدس،           لألمور اليت تساعد  

ألجل تقدمي املسيح، ووقت االجتماع قبل خدمة العبادة مباشرة له قيمة ال            واملنهاج معد   
تقدر يف البشارة، وبرنامج املدرسة كله مهيأ لإلسهام مباشرة وبصورة دائمـة خبدمـة              

، ومشكلّة من قبل الكنيسة وتعمل حتت       إن مدرسة األحد هي مؤسسة الكنيسة     . التبشري
  .إشراف الكنيسة، وتوجه من الكنيسة ومسؤولة لدى الكنيسة

إال أن هنـاك    . مدرسة األحد شبيهة إىل حد ما مبؤسسات الكنيسة األخـرى           
أوالً، تضم عدداً كبرياً    . متيزها عن غريها وجتعلها ذات قيمة يف حيز التبشري         أربعة أشياء 
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ثانياً، أا حسنة التنظيم، ثالثاً، هي مؤسـسة ثابتـة          .  وغري خملصني   خملصني -من الناس 
  :ورابعاً، هي مكلفة من الكنيسة بالواجبات التالية. تعمل على مدار السنة

  .االتصال بكل الناس الذين هم ضمن نطاق مسؤولية الكنيسة-)١(  
  .تعليم الكتاب املقدس لكل إنسان يف كل زمان-)٢(  
  .ىل املسيح وإىل عضوية الكنيسةربح الضالني إ-)٣(  
  .قيادة كل أعضاء الكنيسة للعبادة والشهادة واخلدمة-)٤(  
واملـسؤوليات  . على الكنيسة أن حتدد بوضوح عمل كل مؤسسة وجلنة فيها           

  .اليت سبق ذكرها تؤلف عمل مدرسة األحد بصورة رئيسية وعلى وجه التحديد

  :لة في التبشيرلماذا تقدر مدرسة األحد أن تكون وسيلة فعا
  .كل ما له عالقة بعمل مدرسة األحد منوط بالتبشري  
  :الشروط املالئمة للتبشري-١  
إن كتاب التدريس يف مدرسة األحد هو كلمة اهللا القادرة أن حتكّم فامهيهـا                

  ).١٥: ٣يت٢" (للخالص باإلميان الذي باملسيح يسوع"
  . نفوس يف الكنيسةإن موظفي ومعلمي مدرسة األحد هو عادة أقدر راحبي  
ميكن تسجيل غري املخلصني يف مدرسة األحد بقصد تعويضهم لتأثري كلمـة               

أما اآلخرون من غري املؤمنني فيمكن الوصول إليهم عن طريـق خدمـة أعـضاء               . اهللا
  .مدرسة األحد يف البيوت

  :عمل املوظفني واملعلمني كفريق واحد-٢  
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وهذه املساعي  . م واملدير والراعي  مثة مساع موحدة يف مدرسة األحد بني املعل         
  .ذات صلة كربى بالضالني

 يأيت املعلم يف املرتبة األوىل نظراً لعالقتـه وارتباطـه الوثيـق              -املعلم-)١(  
فيقدم هلم مفهومـه األول     . وأول شيء يفعله هو كسب ثقة وانتباه التالميذ       . باملوضوع

وبالتايل يغرس كلمـة اهللا يف      . معن اهللا على اعتبار أن هذا هو أهم ما ميكن أن يقدمه هل            
  .عقوهلم

ومن واجـب   . املدير العام ومدير الدوائر   :  يأيت املدراء بالتوايل   -املدراء-)٢(  
هذين أن يقويا عمل املعلم وذلك بالتأكد من أن لديه كل ما حيتاجـه مـن اللـوازم                  

. علمنيمث يعمالن على إجياد فرص منتظمة للشركة والصالة املوحدة لكل امل          . واألدوات
إنه ملن املستحيل تقريباً احملافظة على جو ربح النفوس يف الكنيـسة دون اجتماعـات               

  .متكررة بني املوظفني واملعلمني ألجل الصالة والشركة والدرس والتشجيع
أن عمله مع املعلمـني واملـدراء      فإنه جيد   .  الراعي هو احلاصد   -الراعي-)٣(  

وعندما يدرب عمال مدرسة األحـد      .  حيصد هم يزرعون وهو  . يؤدي إىل بشارة فعالة   
  .على العمل الفردي فسيجد أنه أصبح لديه عدد كبري من راحبي النفوس النشيطني

فالعمـل يف   . مثة حاجة دائمة ملزيد من الرجال والنساء املستعدين للخدمـة           
وكثريون من الفتيات والفتيان    . كنيسة ما قد يتأخر لعدم وجود عدد كاف من العمال         

ون إىل الضالل لعدم وجود من هو مستعد لدفع الثمن بالعمل واحملبة والـصالة              ينحرف
فهناك . والنفوس لك لسبب التقصري يف جتنيد القادة والعاملني       . بقصد الوصول إليهم  

واحلاجة امللحة هي إىل عـدد كـاف مـن          . واجب عظيم ومتزايد يف كل بيئة وجمتمع      
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الراعي أعظم وأهم من جتنيد وتدريب املؤمنني       احلق يقال، أنه ما من عمل أمام        . العمال
  .على اخلدمة
أين جند اجلواب؟ إن اجلانب األكرب من اجلواب جنـده يف تـدريب وتوجيـه                

وما مل حيـثهم    . موظفي ومعلمي مدرسة األحد حنو العمل الفردي يف سبيل ربح النفوس          
بـالنفوس يف   الراعي على جعل تعليمهم ومناهجهم تبشريية، فلن جيد روح االهتمـام            

  .مدرسته األحدية

  :نشاط مدرسة األحد في التبشير الكتابي
عن تكرار الكالم عن الوصـول إىل النـاس وتعلـيمهم           ال داعي لالعتذار      
  .فهذه الواجبات هي قلب وروح عمل مدرسة األحد. ورحبهم

  :االتصال بالضالني-١  
اإلمكان حيثما تنظمت مدرسة أحد بصورة مرتبة وأحسن استخدامها، كان ب           

  .الوصول إىل الضالني بسهولة
مـن  (والفتيان والفتيـات    ) ١٢ -٩من سن (كثريون هم الصبيان والبنات       

وعنـدما تـنظم الكنـائس      . الذين ميكن االتيان م إىل مدرسة األحد      ) ١٦ -١٣سن
يكـون  )  وما فوق  ٢٥من سن   (وللبالغني  ) ٢٤ -١٧من سن   (صفوفاً كافية للشبيبة    

أما املؤمنـون   . عداد كبرية من هؤالء ألجل تعريفهم إىل كلمة اهللا        باإلمكان االتصال بأ  
  .واملؤمنات فيمكنهم أن يدرسوا الكتاب املقدس لكي ينمو يف احلياة املسيحية
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ففي مدرسة األحد دائرة    . إن العمل مع األوالد يتيح فرصاً وجماالت تبشريية         
. ون خدمة العبادة الصباحية   لألطفال تقبل من هم دون الرابعة من العمر الذين ال حيضر          

وعندما يذهب املعلمون لزيارة هؤالء األوالد فإم يتقابلون وجهاً لوجه مع والـديهم             
  .وهنا جيدون فرصتهم الساحنة ليشهدوا للمسيح. غري املؤمنني
فعندهم الشيء الكثري من االختبارات     أما أوالد احلضانة والروضة واالبتدائي        

اعد على إعداد الصبيان والبنات لقبول املسيح خملصاً هلـم          وهذه تس . يف مدرسة األحد  
وخبدمة هؤالء األوالد يستطيع العاملون أن يتعرفوا إىل والدين كثريين ممـن            . فيما بعد 

حيتاجون إىل اخلالص، وعن طريق الشهادة الفردية يتمكنون من إرشادهم إىل املـسيح             
  .عبادةودعوم لاللتحاق مبدرسة األحد وحضور اجتماعات ال

على موظفي ومعلمي مدرسة األحد أن يتفهموا أم مـسؤولون مـن غـري                
ألن احلاجـات   . املنضمني إىل مدرسة األحد مبقدار ما هم مسؤولون عن املنضمني إليها          

  .الروحية املاسة هي يف الغالب عند الذين مل يتم الوصول إليهم بعد
  :تعليم الكتاب املقدس للهالكني-٢  
اهللا، فيما يتعلق بالضالني، لغري املؤمنني، يقع على عاتق مدرسة          إن تعليم كلمة      
و ٩ -١: ١٣مت( يف مدرسة األحد أن يدرسوا مثل الزارع         جيب على العاملني  . األحد
. لكي يعلموا أنه من واجبهم أن يزرعوا الزرع اجليد الذي هو كلمـة اهللا             ). ٢٣ -١٨

 اليت يستعملها الـروح القـدس        هو القوة والعامل املسيحي هو الوسيلة      الروح القدس 
فاملزارع يهيئ التربة ويزرع الزرع، أمـا القـوة         . لغرس الكلمة يف قلب وعقل اخلاطئ     
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فهو يفلـح   : هكذا يفعل العامل املسيحي   . احمليية اليت تعطي النمو فتأيت من مصدر آخر       
  .قلوب البشر ويزرع كلمة اهللا، مث يقوم الروح القدس بعمل الوالدة اجلديدة

العاملني يف مدرسة األحد أن يتأكدوا من أم يوجهون اخلطأة إىل محـل             على    
فقد يستخدم أحد املعلمني املاهرين كلمة اهللا بفعالية، إال أا هي           . اهللا وليس إىل أنفسهم   

وساعة تزرع الكلمة يف القلب يقوم الروح القدس        . سيف الروح وليست مهارة املعلم    
ستطيع الروح، بواسطة الكلمة، أن يفتح عيون       كذلك ي . بتحطيم ذلك القلب احلجري   

ألن اإلجنيل هو حبسب الكتـب املقدسـة ولـيس          . العمي لكي ترى نعمة اهللا املخلصة     
  .حبسب حكمة املعلم وأساليبه

إن كون الكتاب املقدس يتضمن طريق احلياة، وكون معظم الضالني خـارج              
حـد عمـالً ذا أمهيـة       مدرسة األحد ال يدرسون الكتاب، جيعالن من عمل مدرسة األ         

فإذا مل تستخدم الكنيسة مدرستها األحدية على أوسع نطاق ممكن فهذا يعين أن             . كربى
  .أعظم فرصة لالتصال باهلالكني تكون قد أمهلت وفاتت

  :االتيان بالضالني إىل خدمة العبادة-٣  
عندما تكون مدرسة األحد نشيطة يف االتصال باآلخرين فال بـد أن أعـداداً            
ويف استطاعة مدرسة األحد أن تضم إليها       .  من الناس حيضروا بانتظام إىل حد ما       كبرية

  .كثريين ممن يرغبون يف زيادة معرفتهم عن املسيح واملسيحية
 الـذين   وإذا توفر التشجيع والتوجيه الصحيحان فيكون من املرجح أن معظم           

زداد احلـضور يف    وهكذا ي . حيضرون إىل مدرسة األحد يبقون حلضور اجتماع العبادة       
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وسيجد كل راع جماالت لربح الضالني      . خدمة العبادة بازدياد احلضور يف مدرسة األحد      
  .بواسطة اإلجنيل إذ يقوم ببنيان وتقوية مدرسة األحد

  :ربح الضالني-٤  
 الفرقة  -املعلمون واملوظفون يف مدرسة األحد هم قادة يف فرقة راحبي النفوس            

وهلم فرصة دائمة وحيوية لـربح      . ن يف مدرسة األحد   اليت جيب أن تضم كل عضو مؤم      
اهلالكني بواسطة الزيارات املنظمة، واجتماعات الصفوف واجتماعات الشركة وبعـض          

وهناك جماالت يف يوم األحد قبل افتتاح مدرسة األحد، وأيضاً          . طرق االتصال األخرى  
 الطالـب واملعلـم   والعالقة الوثقى بني. خالل ساعة مدرسة األحد ويف اجتماع العبادة  

  .تسهل االتصال الشخصي من غري املخلصني يف عائالت صبيان وبنات مدرسة األحد

  :المدير يقود مدرسة األحد ليجعلها مدرسة تبشيرية
يستدعي التبشري الكتايب يف مدرسة األحد موظفني ومعلمني مكرسني يقومون            

  . املسيحكفريق واحد بأعظم مهمة على األرض أال وهي ربح النفوس إىل

  :إنعاش املوظفني-١
 املوظفـون العـامون وموظفـو الـدوائر         -يستطيع موظفو مدرسة األحد     
 بواسطة خططهم اليت يضعوا للمدرسة، أن خيلقوا جواً يـساعد علـى             -والصفوف

وهذه اخلطط واجلهود تعكس إىل حد كبري الـروح         . االتيان مبزيد من الناس إىل يسوع     
  .ها فيهماليت حياول املدير أن يغرس
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فعلى عاتق موظفي مدرسة األحد تقع مسؤولية قيادة مدرسة األحد لبلـوغ              
وهؤالء املوظفون ينفذون تعليمات الكنيسة من      . أهدافها املوضوعة هلا من قبل الكنيسة     

  .حيث نوعية التنظيم الذي جيب أن يكون ملدرسة األحد
.  روح القـادة   إن حرارة الروح يف مدرسة األحد ترتفع أو بط إىل مستوى            

إم حيتاجون إىل   . فاملناهج واملخططات اليت يضعوا تقرر نوعية العمل يف مدرسة األحد         
مساعدة يف كل هذه املسائل املهمة ولكنهم وحدهم يقررون فيما إذا كـانوا يقبلـون               

  .املساعدة ومن يكيفوا ويطبقوا ويستخدموا وينتفعون منها
سرعة النمو يف مدرسة األحد وليس أي فريـق         واملوظفون هم الذين حيددون       
ألن املوظفني يسريون يف طليعة املوكب، واملدرسة األحدية تسري وراءهم بنفس           . غريهم
إذن . وعمل مدرسة األحد يعكس دوماً مواقف ومفاهيم وطاقات املـوظفني         . السرعة

رغبـون  مدرسة األحد تكون كما يريدها املوظفون أن تكون، وهي تقوم مبا خيططون وي            
  .يف أن تقوم به

مث الراعي واملدير، نظراً لقيادم املوظفني اآلخرين، يقرران يف النهاية مكانـة              
  .مدرسة األحد وإمكانية استخدامها يف ربح الناس إىل املسيح

  :توجيه املعلمني حنو التبشري اإلجيايب-٢  
ـ         على معلمي    دموه  مدرسة األحد أن ال يتخلّوا عن لب احلق الذي جيب أن يق
 - يف كل سفر وكل إصحاح     -واملسيح ميكن إجياده يف كل الكتاب املقدس      . أي املسيح 

  .وهذا إذا كانت عيون املعلمني قد فتحهما روح اهللا القدوس
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وأهم عامـل يف    . إن أهم عنصر يف مدرسة األحد هو احلق الذي جيب تعليمه            
ق بال عيب، وسـلوك     لذلك وجب على املعلم أن يكونوا ذا خل       . تقدمي احلق هو املعلم   

كذلك جيب أن تكـون رسـالته       . بعيد عن الشبهات، وتأثري إجيايب على حياة التالميذ       
  .املسيح فقط، وأسلوبه حكيماً وجذاباً، وغايته ربح اهلالكني إىل املسيح

  :توجيه عمل الصفوف-٣  
ولذلك يتوجب على املـدير العـام       . حتب صفوف مدرسة األحد أن تشتغل       

والصفوف اليت ختضع يف كل أعماهلـا       . أن يرشدها ويوجهها يف عملها    ومدراء الدوائر   
  . ملنهاج الكنيسة ال بد أن تصبح قوة جبارة يف عمل التبشري

  :ترويج الزيارات اليت غايتها ربح النفوس-٤  
هل كثري أن تقول أن أحد املهمات الرئيسية ملدير مدرسة األحد هي ختطـيط                

إذا فشل هنا، فال بد أنه يفـشل كمـدير يف عمـل             وترويج برنامج دائم للزيارات؟ ف    
  .التبشري

 مثة طريقة أكيدة، حمترمة وكتابية لالتصال بالضالني أال وهي العمل الفـردي             
ففي الغالب كثريون من الـضالني ال يـأون         . بواسطة معلمي وموظفي مدرسة األحد    

تـسعى  ولذلك كان من واجب املدرسـة أن تطلبـهم و         . بالذهاب إىل مدرسة األحد   
وعادة يكون اجتماع العبادة الناجح يوم األحد نتيجة مقابالت فردية يف حبـر             . وراءهم
ويف معظم احلاالت يكون الفرد، الذي يستجيب لدعوة الراعي يوم األحـد،            . األسبوع

  .قد قام بتصميمه املبدئي يف حبر األسبوع
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  :عقد اجتماعات منظمة للموظفني-٥
 إبقاء عمل مدرسة األحد مركزاً على التبشري        االجتماعات املنظمة تساعد على     

هل هناك حاجة أعظـم يف      . تسهل إقامة صلوات لصاحل اهلالكني    ) ١: (لألسباب التالية 
تؤمن أوقاتاً منظمة   ) ٢(مدرسة األحد من أن ينمو املعلمون واملوظفون يف حياة الصالة؟           

 تساعد املدير والراعـي     )٣. ( عن زيارات سابقة   لتعيني الزيارات واالستماع إىل تقارير    
توفر فرصاً للراعـي واملـدير      ) ٤. (على إبقاء العمال يف حالة اهتمام يف ربح النفوس        

  .لتدريب العمال يف فن ربح النفوس
  :استخدام طريقة التسجيل ذات النقاط الست-٦  
. سوف جيد املدير أن طريقة التسجيل هذه عون كبري له يف عملـه الروحـي                

ومىت كانت حاجات التالميذ معلومة، كـان بإمكـان         . احلاجاتفالسجالت تعبر عن    
  .مث أن السجالت هي مقياس لعمل املعلم. املعلم أن يكون أكثر نفعاً وفائدة

. من النقاط الست تسهم مباشرة يف عمل التبـشري        ) ٦و٥و٣و١(إن النقاط     
 احلضور، وجلب الكتاب املقدس، حتضري الدرس، وحضور اجتمـاع        : وهذه النقاط هي  

  .العبادة
  :إتباع مقياس االمتياز كمنهاج-٧  

فحني يقول أحدهم أن    . ويعرف املنهاج من نتائجه   . تعرف الشجرة من مثرها   
مقياس االمتياز جيفف احلماس الروحي يف الكنيسة، فكل ما حتتاج أن تفعلـه هـو أن                

و إذ أن قلب املقياس هو البشارة، وه      . تفحص عمل الكنيسة مستخدماً املقياس كمنهاج     
  .وسيلة لغاية وليس غاية يف حد ذاته
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 وؤالء  -ذه الوسائط األنفة الذكر يقدر املدير أن يشجع املوظفني واملعلمني           
إن كل مـسيحي    . يشجع كل عضو يف الكنيسة ليعمل مبحبة وبصرب على ربح الضالني          

إىل توجيه ليذهب ويفتح قلبه امللتهب باحملبة أمام قلب مهمل بارد، ويبقى علـى              حيتاج  
  .هذه احلالة إىل أن تتسرب احلرارة إىل القلب البارد وجتعله معداً لقبول الروح القدس

  :مضاعفة النشاط التبشيري بواسطة مدارس أحد إرسالية
 عن طريق املـدارس     تستطيع الكنائس احلالية أن تصل إىل العديد من الضالني          

. وهناك حاجة عظمى للكنائس احلالية لرعاية مدارس أحد جديـدة         . األحدية اإلرسالية 
وعلى الكنائس املعمدانية أن تأخذ على عاتقها مسؤولية الناس الذين يعيشون خـارج             

. فهناك نسبة مئوية عالية من اهلالكني تعيش خارج نطاق املناطق التابعة للكنائس           . بيئاا
ألمهية مبكان أن تسعى الكنائس، بواسطة مراكزها التبشريية، للذهاب يف مجيـع            فمن ا 

إن معظـم الكنـائس     . االجتاهات وإىل كل بقعة ممكنة حيث ميكن املباشرة بعمل جديد         
الكربى اليوم بدأت كمدرسة أحد جديدة من قبل إنسان كان قلبه مملوءاً باحلنان علـى        

  .اجلماهري اليت مل يتم االتصال ا
لقد وجد العاملون يف فيتنام أن الناس يتجاوبون مع منـهاج درس الكتـاب                

وملا مل تكن هناك مباين أو قاعات للكنائس، تقرر الشروع باالتصال           . املقدس يف البيوت  
بالبيوت الراغبة يف درس الكتاب املقدس وإقامة صفوف فيها على غرار ما جـرى يف               

جتماعات، أخذ األخوة يزورون البيوت     وبعد أن تأسس مكان لال    . سفر أعمال الرسل  
وكان احلـضور بـني صـعود       . يف تلك املنطقة ليخربوا الناس مبوعد انعقاد الصفوف       
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وقد استخدم  . ودلّ االختبار على أن التعليم ادي هو يف تعليم مجاعات قليلة          . وهبوط
  . إجنيل يوحنا كمادة أوىل للدرس

م الكتاب املقدس ميكن استخدامها     هذه الطريقة يف تأسيس مراكز جديدة لتعلي        
وإذا . للوصول إىل أعداد كبرية من الناس يف األحياء اليت مل يؤسس فيها عمل حىت اآلن              

فتح املؤمنون بيوم ودعوا جريام ليأتوا ويسمعوا كلمـة اهللا فـال بـد أن النطـاق                 
  .التبشريي يتضاعف كثرياً

ن البدء باجتماعات للعبادة    وعندما يتيسر عدد كاف من املهتمني، فعندئذ ميك         
وهكذا جيعل انتشار اإلجنيل، بواسطة درس الكتاب، املزيد مـن الكنـائس     . يوم األحد 

  .واملؤمنني خيرجون للبدء بأعمال جديدة
  

  الفصل السادس
   زميالن في فريق واحد-الراعي والمدير

  :مجال الراعي في مدرسة األحد
 عمل الكنيسة، إذا فهم جيداً، جيلب       إن اال املتوفر يف مدرسة األحد لترويج        

فمدرسة األحد،  . إىل قلب الراعي وفكره إحساساً بالثقة واالرتياح والتأكيد والشجاعة        
  .كمؤسسة كنسية، ميكن استخدامها يف أية مهمة تعينها هلا الكنيسة

حينما يدرك الرعاة أن مدرسة األحد هي وسيلتهم األكثر نتيجة يف الوصول               
دعوم إىل درس الكتاب وخدمة الوعظ، تصبح إمكانيـات اسـتخدام           إىل اهلالكني و  

  .مدرسة األحد يف ربح النفوس هائلة جداً
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فهو . املنتمني إليها تشكّل مدرسة األحد بالنسبة للراعي وسيلة ملعرفة األفراد           
يقدر أن يبقى على اتصال باملوظفني واملعلمني، بواسطتهم يتـصل بكـل األشـخاص              

يستطيع أن يستخدم مؤسسة مدرسة األحد ملعرفة مكان سكىن غـري           وهكذا  . املسجلني
وإذا أحـسن   . املنضمني إىل الكنيسة أو مدرسة األحد، والبقاء على اتصال مستمر م          

استخدام نظام النقاط الست، واجتماع املوظفني واملعلمني، والزيارات املنظمة، تكـون           
وعن طريـق   .  كل فرد يف املنطقة    لدى الراعي معلومات نافعة وعملية وموثوق ا، عن       

 اليت تسري بانتظام هي وسيلته األكثر إنتاجاً        هذه املعلومات سوف جيد أن مدرسة األحد      
  .وتأثرياً

 -)التبشريي(إن مدرسة األحد مرتبطة بصورة منظمة بعمل الكنيسة اإلرسايل            
 الـذي   وعلى الراعـي  . كالتوسع، وتعليم الكتاب املقدس، والتبشري، والتجنيد للعمل      

يتوق إىل االتصال مبزيد من الناس لالتيان م إىل يسوع، أن يعترب مدرسة األحد وسيلته               
وإذا أراد أن يضمن أماكن للخدمة لكل أعضاء كنيسته، عليه أن جيتهد            . الفضلى لذلك 

وأيضاً إن أراد أن يبقي عمل الكنيـسة متمركـزاً          . ويعمل على بنيان مدرسته األحدية    
التبشري والتجنيد عليه أن يستخدم مدرسة األحد إىل أقصى حـد،           على درس الكتاب و   

  .ألا توفر للراعي أسلم الطرق وأضمنها لترويج عمل الكنيسة
إن كان على الكنيسة أن تعلّم الكتاب املقدس للجماهري، وأن مدرسة األحد              

 وسيلة فعالة للوصول إىل الناس ودعوم لدرس الكتاب، فيكون عمل الراعي حمـدداً            
  .فالراعي الذي ال يوجه مدرسة األحد ال بد أن يواجه صعوبات ومشاكل. متاماً
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أما إذا أراد أن يوجه مدرسة األحد، فمن واجبه أن يكون ضـليعاً يف عمـل                
حيق للطبيب أن جيري عمليات جراحية دقيقة دون معرفـة جبـسم            . املدارس األحدية 

يف الواقـع  . حد دون معرفة بعملـها اإلنسان مبقدار ما حيق للراعي أن يوجه مدرسة األ  
عاة اآلخرين مدونة   إن اختبارات الر  . مل مدرسة األحد  ليس من مربر للراعي أن جيهل ع      

يف كتب ومطبوعات متنوعة، وهي يف متناول كل من يريد احلصول عليهـا ودرسـها               
 يقدر أن يقف موقفاً اختيارياً إزاء مدرسة األحـد، إذ أن          فالراعي ال   . مقابل مثن زهيد  

ولذلك تقع املسؤولية   . هذه املدرسة هي مؤسسة الكنيسة والراعي هو القائد األول فيها         
  .األوىل على عاتقه

  :عمل الراعي في مدرسة األحد 
  :يقود كل العمل فيها-١  
إذا كان على املوظفني واملعلمني أن يثابروا على االتصال مبزيد مـن النـاس،                

ير للتأكد من كفاءة املدرسة ومن أن الزيارت تتم         فعلى الراعي أن يعمل متعاوناً مع املد      
وإذا كان على املدرسة أن تكون جدية يف تعليم الكتاب املقدس، فيكون مـن              . بانتظام

يدركون أن الكتاب املقدس هو كتاب      واجب الراعي التأكد من أن املوظفني واملعلمني        
يب الالزم للقيـام    الدرس الوحيد يف مدرسة األحد، وأن مجيعهم قد حصلوا على التدر          

وإذا كان على مدرسة األحد أن تكون تبشريية بصورة رئيسية وإجيابية، فعلى            . بعملهم
الراعي أن يتأكد من أن املوظفني واملعلمني حينون إىل الضالني وأم يقومون خبطـوات              

إن اندفاع مدرسة األحد حنو التبشري أو عدمه يتقرر مبـا يفعلـه            . عملية ذا اخلصوص  
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. ووجود روح الوالء للكنيسة أو عدمه تقرره نوعية قيادة الراعي         . ي يف عالقته ا   الراع
مث إذا كان على املوظفني واملعلمني والتالميذ أن حيضروا اجتماعات العبـادة بأعـداد              

  .كبرية فمن واجب الراعي أن يكسب احترامهم وحمبتهم وتعاوم
  :يعمل بالتعاون مع املدير-٢

ر إمكانه، أن يتأكد من أن أفضل شخص موجود قد مت           جيب على الراعي، قد   
وكلما أراد أن يقوم بإجنازات كثرية كلما احتاج أن يعمل          . اختياره مديراً ملدرسة األحد   

فهو ال يهمه من حيصل على املديح بل  باحلري يهتم بتقـدم ومنـو               . بواسطة اآلخرين 
  .الشعب والقيام بالعمل املعني للكنيسة

 أن جيتمع باملدير بني احلني واآلخـر للتباحـث معـه يف             ويتحتم على الراعي  
ويفرض يف كليهما أن يكونا على اتفاق تام قبل أن يقدما أي            . خمططات مدرسة األحد  

كما أن على الراعي أن يساند ويساعد املدير يف إمتام عمل           . اقتراح للموظفني واملعلمني  
  .وذا يكون االثنان زميلني يعمالن معاً. املدرسة

  :يوجه يف اختيار املوظفني واملعلمني-٣
نظراً لعمل مدرسة األحد، وأمهية تعليم الكتاب املقدس، وإمكانيات مدرسـة           
األحد كمؤسسة تبشريية، وأمهية املوظفني واملعلمني املناسبني، ونظراً ملكانـة ومركـز            

ن لدى  فلكي يكو . الراعي يتوجب عليه أن يقدم توجيهاته يف اختيار املوظفني واملعلمني         
الكنيسة موظفون ومعلمون مناسبون، حيتاج الراعي واملدير أن يبذال جمهودات مستمرة           

  .يف ذلك السبيل
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كثريون من الرعاة واملدراء يعلمون أنه من الصعب إجياد موظفني ومعلمـني            
ولقد كان من   . إنه ألمر صعب جداً ولكنه نافع وجميد      . مقتدرين وخملصني ملدرسة األحد   

مال مقتدرين وتدريبهم منذ أن اختار يسوع االثين عشر وعلمهم مـدة     الصعب إجياد ع  
  . ثالث سنوات غري أن ذلك ضروري ومفيد

  :يدرب املوظفني واملعلمني-٤
 س يسوع القسم األكرب من سين خدمته اجلهارية الثالث على األرض           لقد كر
 ألنه كان يريد فكان بني الفينة واألخرى يعتزل عن الناس ليختلي م،        . لتدريب تالميذه 

ومل يكتف بتخصيص القسم األكرب من وقته لتدريبـهم،         . استمرار عمله بعد تركه العامل    
  .بل أوصاهم أن يصلوا ألجل املزيد من الفعلة

كثريون من املوظفني واملعلمني النشيطني األمناء مل حيصلوا على تدريب من أي            
.  الذي يوفره التدريب املنظم    مع العلم أن كل العمال حيتاجون إىل الترغيب       . نوع كان 

فمن الضروري تقدمي منهاج منظم للتدريب مع استخدام ما يتيسر من الكتب عن عمل              
وهكذا يتمكن الراعي من رؤية املعلمني واملوظفني وقد تدربوا وتشددوا          . مدرسة األحد 

وتشجعوا يف عملهم أال وهو االتصال باآلخرين وتعليم الكتاب املقدس وربـح الغـري              
وبالتايل يستطيع أن يهيئ عمـاالً يكونـون رهـن          . سيح وجتنيد األعضاء للخدمة   للم

  .الطلب
إذا كان على الكنيسة أن تعلّم الكتاب املقدس بشكل الئق ومرتب، فيكـون             
لزاماً على الراعي أن يأخذ على عاتقه مسؤولية التأكد من حـصول املعلمـني علـى                

 الذي يرعى كنيستني    - ال يتمكن الراعي   قد. التدريب الكايف يف أسلوب التعليم ومادته     
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 أن يقود بنفسه كل صفوف التدريب يف الكنيسة، غري أنه يقدر أن خيطط هلا               -أو أكثر 
  .ويتأكد من انعقادها بقيادة غريه

قد تكون أفعل طريقة عند الراعي إلحراز تقدم مستمر هي أن يدرب ويعلـم              
 نتائج حسنة مع أا قـد تكـون         وهذه الطريقة مضمونة وتعطي   . العاملني يف الكنائس  
  .بطيئة بعض الشيء

يبدأ الراعي مع الناس حيث هم ويساعدهم حىت ينتقل م إىل مـا جيـب أن                
لقد أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس واآلخرين كما هـم،           . يكونوا عليه 

فكسب حياته اإلهلية فيهم، وغري مفـاهيمهم بأنـاة         . وكان له قصد يف حياة كل منهم      
صرب، ووجههم وأرشدهم بكل حمبة حىت متكنوا أخرياً من فهم أمهيـة ملكـوت اهللا               و

  .الروحي
. أن ينتظر الرعاة واملدراء كماالً من موظفي ومعلمي مدرسة األحـد          ال جيب   

. فالقادة الذين يعرفون ضعفام ونقائصهم ال بد وأم يشعرون مع زمالئهـم العمـال             
فالطرق . س الدنيا يف سلوك أو عمل املوظفني واملعلمني       طبعاً، ال جيوز التجاوز عن املقايي     

  .اليت ميكن مساعدم ا هي احملبة واإلرشاد والتشجيع واملدح
إذا صادق الراعي املوظفني واملعلمني وعمل معهم جنبـاً إىل جنـب فـإم              

 -ألن املعلمني الصاحلني ال يولدون بل يـصنعون       . يصادقونه ويعلمون معه بنفس الروح    
  . ن رجاال ونساء الكنائسيصنعو

  :يعني العاملني يف مدرسة األحد على استخدام أساليب صحيحة-٥
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 على تنظيم صفوف    - رمبا بواسطة املدير   -قد جيد الراعي من املناسب أن حيث      
وال بد يف هذه احلالة أنه يرغب يف رؤية مدرسة األحـد مقـسمة إىل               . ودوائر جديدة 

وباإلضافة فهو يهتم   . رات ويعمل على تروجيها   وهذا يعين أنه يضع خطة للزيا     . صفوف
بعقد  اجتماع انتظامي للموظفني واملعلمني واستخدام نظام حسن للتـسجيل، وتـبين             
  .مقياس االمتياز واستعماله كمنهاج للعمل يف مدرسة األحد، واستخدام نظام مايل سليم

ـ     أن تبين أساليب العمل يف مدرسة األحد واستخدامها        ان  بقوة ونـشاط يبقي
  .املدرسة يف حالة منو وازدهار ويعمالن على حتسني نوعية العمل

  :مكان المدير في القيادة
وغايتها من انتخابه أن تكتشف     . الكنيسة هي اليت تنتخب مدير مدرسة األحد        

أفضل الوسائل الجتذاب أكرب عدد ممكن من الناس حلضور درس الكتـاب املقـدس              
إذا، انتخـاب مـدير     . ود العمل يف مدرسة األحد    وتتوقع الكنيسة منه أن يق    . بانتظام

  . مدرسة األحد حيمل معه مسؤولية القيادة والتوجيه
. وعلى املدير أن يكون رجالً نشيطاً، ومن واجبه أن يكون البادئ يف اهلجوم              

وإن كانـت   . فإذا وجد شيئاً من اإلمهال والالمباالة، فهو يتغلب عليه باهتمامه وغريته          
وإن كان مثة نقص    .  نافعة قيد االستعمال، فإنه يقدم بلباقة طرقاً أفضل        هناك أساليب غري  

فمهما يكن مـن  . يف احلرارة الروحية فهو جيعل من حياته ومواهبه املكرسة قدوة ومثاالً         
أمر فهو املسؤول عن القيادة وختطيط العمل واحلث على التعاون املشترك بني العـاملني       
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لطريقة الصحيحة ويثبت عليها بأمانة، فـال بـد         وعندما يكتشف ا  . يف مدرسة األحد  
  .للناس، عاجالً أم آجالً، أن يفهموه ويتبعوه

متيازات اليت ملدير مدرسة األحد، فهناك أثقال جيـب         فراح واال إىل جانب األ    
 -ال شك أن املدير يقبل بالواجبات امللقـاة عليـه         . محلها وأعمال شاقة جيب القيام ا     

حد لبنيان الكنيسة اليت هي جزء منها، وواجب احلفـاظ          كواجب استخدام مدرسة األ   
على مدرسة األحد يف حالة منو وواجب تعليم الكتاب املقدس، وواجب خلق جو مالئم              

إذاً ). حبسب السن والنمو  (لربح النفوس واحملافظة عليه، وواجب التجنيد للعطاء املنظم         
جيابية يف تبشريها، هجومية يف     مسؤوليته هي أن جيعل مدرسة األحد سليمة يف عقائدها، إ         

  .عملها اإلرسايل يف الوطن وإىل أقصى األرض
  .يعاجل الفصل التاسع كيفية قيام املدير بعمله  

  الفصل السابع
   واسطة نمو ونشاط-الزيارات

فهي العامل الرئيسي يف    . بكل عمل من أعمال مدرسة األحد     للزيارات عالقة     
إا عامل فعال يف تنمية املؤمنني وخطوة جوهريـة         . منو املدرسة والعمل التبشريي فيها    

ميكن أن يكون ملدرسـة األحـد       . لالتصال بالناس وتسجيلهم واالتيان م إىل املدرسة      
 وكل هذه   -مكان متسع، وصفوف ودوائر كافية، وتعليم جيد، وبرامج تعبدية جذابة         

س وبالتـايل لـن      ولكنها إذا خلت من الزيارات فلن يتم االتصال بالنا         -األمور حيوية 
  .يستفيدوا منها بشيء
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  :األساس الكتابي للزيارات
فلقد أوضحها يسوع بقـدوة     . جند أساس الزيارات يف قلب الكتاب املقدس        

ونظراً للنتائج  . حياته وشدد عليها بوصاياه، وعظمها بتعليمه، ومارسها تالميذه األولون        
ا املسيحيون واستخدموها يف كـل      الرائعة اليت جناها منها املؤمنون األولون، فقد تبناه       

  .مكان
 السلطة يف الزيارات هو الكتاب املقدس، والدافع هلا هـو حالـة             إن مصدر   

" جلاجة"ل العشاء العظيم، و   ثيف م " الزموهم"فكلمة  . الضالل اليت تتخبط فيها اجلماهري    
يف قصة اخلروف الـضال، و      " حىت جيده "الصديق الذي طلب خبزاً يف نصف الليل، و         

يف مثـل الـدرهم     " تفتش باجتهاد حىت جتـده    "يف قصة القاضي الظامل، و      " يت دائماً تأ"
 هذه كلها تعلم العاملني يف مدرسة األحد سر جناح من يقوم بالزيارات ألجل              -الضائع

  .خالص النفوس
إن ضعف الطبيعة البشرية وامليل إىل الراحة والتكاسل جعال الكـثريين مـن               

  .عن طريقة يسوع وطريقة التالميذ األولنيالعمال املسيحيني يبتعدون 

  :الدافع للزيارات
إذا ما أراد املوظفون واملعلمون أن يثابروا على عمل الزيارات فإم حيتاجون              

  .وهذا احملرك جيب أن يكون قائماً على دوافع سامية وقوية. إىل حمرك داخلي
  :حالة النفس الضالة-١  
. حدت بيسوع للمجيء إىل هذه األرض     إن حاجات النفوس اهلالكة هي اليت         

ونفس هذا الدافع هو الذي حرك بولس ليذهب ويقاسي الصعاب كجنـدي صـاحل              
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ليسوع املسيح، واقتاد كارى إىل اهلند، ولفنجستون إىل أفريقيا، كما أنه يقود رجـاالً              
والشيء أقل من معرفة حالة النفس الضالة يدفع        . عظاماً ونساء طيبات ليعيشوا للمسيح    

  .املوظفني واملعلمني وأعضاء الصفوف للسعي وراء اآلخرين باستمرار
  :قيمة حياة واحدة-٢  
ال تقتصر زيارات العاملني يف مدرسة األحد على اهلالكني فقـط، بـل هـم                 

لقد أعطى يـسوع    . يزورون املخلّصني أيضاً ليعرفوهم أن املسيح يطلب احلياة بكاملها        
" ماذا يعطي اإلنسان فداء عـن نفـسه؟       : " قال  قيمة كربى حني   - حياة واحدة  -احلياة

وكما هو معلوم فإن قدرة اإلرادة البشرية ال حدود هلا، وسعة الذاكرة ال قيـود هلـا،                 
واخليال يتوقف فقط عند حدود الكون، والقلب البشري يف عمقه وعرضه وعلـوه يف              

لغ كماله فقط يف  حيز احملبة والشفقة ال يعرف حدوداً أو سدوداً، ومنو النفس الروحي يب           
فقط علم احلساب السماوي يستطيع أن يقيس تأثري حياة         ". كله مشتهيات "ذاك الذي   

وهذه الطاقات واالمكانات والتأثريات غري احملـدودة تعتمـد، يف توجيههـا            . واحدة
 ويـا   -وتكييفها واستخدامها ألجل املسيح، على عمل موظفي ومعلمي مدرسة األحد         

 كهذا عن احلياة ال بد أن حيول الزيارات من عمل شـاق إىل              إن مفهوماً ! للعمل ايد 
  .امتياز مبارك ومفرح

  :امتياز خدمة يسوع-٣  
كيف يستطيع املؤمنـون أن     . مرمي ويونا وسوسنة كن خيدمن يسوع بأنفسهن        

" كل ما فعلتم بأحد أخويت هؤالء األصاغر فيب فعلتم        : "خيدموا يسوع اليوم؟ فهو يقول    
  ). ٤: ٢٥مت(
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  :دوة املسيحيني األولنيق-٤  
وكـانوا ال   : "إن طريقة الزيارات يف العهد اجلديد مذكورة على النحو التايل           

لـيس يف   ". يزالون كل يوم يف اهليكل ويف البيوت معلمني ومبشرين بيسوع املـسيح           
فترات متفاوتة حبكم الواجب أو العادة، بل كل يوم جيب أن تتم الزيارات بدافع حمبـة                

قلب، وبدافع حالة النفس اهلالكة، وبقدر ما يعطي الرب من شجاعة للنفس            املسيح يف ال  
  .وحركة لليدين والقدمني

  :فوائد الزيارات
إن الزيارات الفردية على طريقة يسوع هي جملبة لربكـات غنيـة ال ميكـن                 

  .احلصول عليها بطريقة أخرى أو من مصدر آخر
  :تزود املعلم مبعلومات قيمة-١  
ت املعلمني يقفون وجهاً لوجه أمام حاجات الطالب اليت تـشكل           جتعل الزيارا   

فاالتـصال  . ألن احلاجة البشرية احلقيقية تتجاذب قلـب املـسيحي        . حافزاً قوياً هلم  
الشخصي بأحد أفراد الصف، السيما الذي أملت به املصاعب واملصائب، تضفي علـى             

  .التعليم عمقاً ودفأً وعطفاً وحنيناً
صرف يف زيارات حمددة األهداف يساعد جداً يف إعداد املعلم          إن وقتاً كافياً ي     

فكرياً وروحياً يف عمله اهلام أال وهو قيادة أفراد الصف يف دراسة حقيقيـة للكتـاب                
  .املقدس صباح يوم األحد

  :تكسب االحترام واحملبة والثقة-٢  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

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

  ٦٦

ن وصنجاً  إذا مل حيظ املعلم باحترام التلميذ وحمبته وثقته فيكون عمله حناساً يط             
  .فالتعليم يكون أكثر تأثرياً إذا ما متت الزيارات بشكل منظم ومعقول. يرنّ

هتمني ميف الغالب، جيد املعلمون واملوظفون احلارون واملندفعون أناساً حارين و           
ومىت كان خري الفرد هو غرض املعلمني، فال بد أن حيظى ذوو احلاجـات              . للعمل معهم 

وعناية كهذه كفيلة بأن تلمس قلب أكثر الناس        . ف والصالة املاسة بعناية ممزوجة باللط   
  .إمهاالً وال مباالة

. فإم يسعون لتمثيل يسوع عند الذين ال يعرفونه       . الزوار املسيحيون هم سفراء املسيح    
  .إم حيملون رسالة مقدسة، وهذا يتطلب أيد نظيفة وعقوالً واعية وقلوباً حساسة

  : األحدتدفع الناس إىل حضور مدرسة-٣  
إن أكثر الناس حاجة إىل مدرسة األحد ال حيضروا طوعاً بل حيتاجون إىل من                

لذلك . فحيث يوجد معلمون وموظفون ذاهبون فيكون هناك تالميذ آتون        . جيلبهم إليها 
يتوقف ازدياد احلضور املستمر إىل مدرسة األحد على الزيارات املنظمـة مـن قبـل               

  .فوفاملوظفني واملعلمني وأفراد الص

  :قيادة المؤمنين للقيام بالزيارات
وهـاكم بعـض    . األساليب الصحيحة تقود املؤمنني حتماً للقيام بالزيـارات         

االقتراحات اليت تساعد املدير والراعي على قيادة املؤمنني لالستمرار بالزيارات بكـل            
 أمانة وحمبة إىل أن يصبح الفرد عضواً يف مدرسة األحد، ويـشترك يف درس الكتـاب               

  .املقدس، وأخرياً يقبل املسيح خملصاً ورباً له
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  :كن قدوة-١  
ما من راع أو مدير أو معلم يقدر أن يقود اآلخرين للقيام بالزيارات بانتظـام                 

فاملدير يزور من هم مرشحون للعمـل  . وأمانة ما مل يدفعه أوالً قلبه احلنون لزيارة الناس   
وبإمكانه أن يصطحب آخـرين  . وتشجيعباإلضافة إىل العمال الذين حيتاجون إىل نصح     

ويزور أيضاً اهلالكني وغري املسجلني يف      . معه يف بعض احلاالت اخلاصة والظروف املعقدة      
  .مدرسة األحد

  ٢-وقتاًدحد :  
ففي بعض األحياء يفضل أن يكون      . جيب اختيار أنسب وقت ممكن والتقيد به        

ويف بعـض   . ن الزيارة املـسائية   وبعض األفراد يفضلو  . يف بعد ظهر أحد أيام األسبوع     
وهذا أقرب وقت ليـوم     . األحياء األخرى ال تناسب الزيارات إال بعد ظهر يوم السبت         

  .األحد، األمر الذي جيعل الزيارة أكثر نفعاً وتأثرياً
 أن جيتمع العمال يف مبىن الكنيسة قبل موعد الزيارات بنصف           من املستحسن   

  .ليتأكد من أن كل شيء على ما يراموعلى املدير أن يتحدث إليهم . ساعة
  :عين املسؤوليات-٣  
قبل االنطالق من مبىن الكنيسة يتوجب على كل عامل أن يعرف على وجـه                

وجيب أن تناط مسؤولية املتغيبني يف      . التحديد كم من الغائبني واملرشحني جيب أن يزور       
ة ؤالء كـل    وعلى املدير العام أن يضع قائم     . كل صف مبوظفي ومعلمي ذلك الصف     

  .فالعمل املخطط جيداً هو الذي يأيت بنتائج ومثار. صف صفه
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إن تعيني املسؤولية جيعل من الزيارة زيارة شخصية، إذ يتصل أحـد العمـال                
والزيارة الشخصية، كقاعدة، تربهن والشك أا أكثر نفعاً        . بشخص معني لغرض معني   
  .وتأثرياً من الزيارة العامة

وقد يكون اهلدف تـأمني     . ولية يضع هدفاً حمدداً لكل زيارة     مث إن تعيني املسؤ     
حضور املرء، أو رحبه إىل املسيح، أو قيادته إىل عضوية الكنيسة، أو جتنيده كعامـل، أو                

  .تكليفه بقسم من برنامج، أو المتداحه وتقديره بإخالص، أو لزيارته كمريض
  :امجع التقارير-٤  
املوظفني واملعلمني أو يف االجتماع الـذي       جيب تقدمي التقارير إما يف اجتماع         

. ومن املفيد جداً أن يتحدث العمال عن بعض نتائج زيـارام          . يسبق موعد الزيارات  
أو فرد اقتيد لقبول املسيح، أو مؤمن طلـب         . وتقرير عن غائب رجع، أو مرشح ربح      

  .االنضمام إىل الكنيسة، يكون جملبة للفرح ويزيد من اهتمام كل العمال
  :رب الزائريند-٥  
. على الراعي واملدير العام أن يتأكدا من أن العمال قد تدربوا على الزيارات              

ففي كثري من الكنائس مل يتعود معظم املوظفني واملعلمني وأعضاء الصفوف على القيـام              
. وتدريب هؤالء على الزيارات األسبوعية يتطلب أسابيع وشهوراً من الوقت         . بزيارات

اصطحاب عامل واحد يف كل مرة، وبالتنبري عن املنـرب، وبالقـدوة     وميكن عمل ذلك ب   
  .وأيضاً بامتداح الذين يزورون
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إن دراسة تعاليم الكتاب املقدس بشأن العمل الفردي تبدو نافعـة جـداً يف                
إعداد املوظفني واملعلمني ليقوموا بالزيارات وليقودوا هم بدورهم أفراد صفوفهم لنفس           

  .اخلدمة

  :نتائج مضمونة

ألن ابن اإلنـسان قـد جـاء    . "الزيارات هي الطريقة اليت استخدمها يسوع    
. وهي الطريقة اليت أمر يسوع أتباعـه أن يـستخدموها         ". ليطلب وخيلص ما قد هلك    

كـل  . "وهي الطريقة اليت استعملها التالميذ األولون     ". كما أرسلين اآلب أرسلكم أنا    "
توجب على عمال مدرسة األحد يف كـل        مث هي الطريقة اليت ي    ". يوم من بيت إىل بيت    

  .مكان أن يستعملوها ألجل بنيان مدارس كتابية عظيمة واحلفاظ عليها
يف استطاعة كل مدرسة أحد تقريباً أن تضاعف معدل احلضور فيها وذلـك               

. بزيادة عدد املوظفني واملعلمني احلايل، وبالقيام بزيارات فردية بدافع احملبـة املـسيحية            
.  إذ وجد  - تنفيذ هذه األمور الراعي واملدير العام وخادم الثقافة الدينية         واملسؤولون عن 

  .فإذا مل يفعلوا فسيبقى األمر دون تنفيذ
فهـي  . إن خطة بسيطة عملية للزيارات تنتج راحبي نفوس إذا ما اتبعت بأمانة             

 وبالتـايل . تبقي روح التبشري متأججة يف الكنيسة، كما أا تنمي روح العمل اإلرسايل           
  .تصل إىل اهلالكني ومتأل أية كنيسة يف أي بلد إىل حد الفيضان

  الفصل الثامن
  تنظيم مدرسة األحد للعمل
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لكي تقوم بعملها املعني هلا خري قيام، ينبغي على مدرسة األحـد أن تكـون               
  .منظمة تنظيماً حسناً

  التقسيم بحسب األعمار
ئر متعددة أو منظمـة     سواء أكانت مدرسة األحد كبرية إىل حد احتياجها دوا          

  .على أساس صفوف بعد السن االبتدائية، يلزم أن تكون كلها مقسمة حبسب األعمار
  :أساس التقسيم يعتمد على اهلدف-١  
لذلك، لزام على   . وجدت مدرسة األحد بقصد سد احلاجات الروحية لألفراد         

ما نـسميه   وهذا  . كل فرد أن يوضع يف املكان الذي يضمن له أعظم الفوائد الروحية           
والكتاب املقدس هو كتاب عجيب إذ أنه حيتوي على حليب لألطفال وطعام            . بالتقسيم

فالغرض من التقسيم هو تسهيل العمل على سـد احلاجـات الروحيـة             . قوى للبالغني 
لقد جرب  .  أي تقدمي احلليب لألطفال والطعام وشكل البناء واللوازم الضرورية         -للفرد

دع الناس يذهبون إىل الصف الذي يريدونـه أو         : ل البعض الكثريون خططاً أخرى، فقا   
ال بأس ذا األسلوب إن كانت الشركة هي املبدأ األكثـر أمهيـة يف              . مع أصدقائهم 

إال أنه يكون من املستحيل تعيني مسؤولية للهالكني وغري املـسجلني ألنـك          . املوضوع
  .أن ختيرهم من جهة الصف الذي يرغبون يف حضورهمضطر 

لنستخدم التقسيم املعتمد يف املدارس العادية أساساً لنا لوضع         : خرونوقال آ 
فكثريون . وهذا حسن لو كان كل الناس يذهبون إىل املدارس        . الناس يف صفوف خمتلفة   

فإذا استخدم التقسيم على أساس العمر بدقة، فال بد لصفوف املـدارس أن             . ال يفعلون 
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إذا، رمبا أن حاجات األفراد املتقاريب      . أيضاًجتتمع معاً ألن املدارس تعتمد نفس األساس        
  .األعمار هي جد متشاة، فقد تربهن أن السن هي األساس األكثر فعالية للتقسيم

  :أساليب جوهرية لإلبقاء على التقسيم-٢
إنه ألمر سهل أن تبقي مدرسة األحد مقسمة شرط أن يقوم كل قائد بثالثـة               

وشجعه أن  . رد منذ األحد األول الذي يأيت فيه      صنف كل ف  ) ١: (أشياء بانتظام وأمانة  
. احتفظ بسجل دقيق ملعرفة مكان كل شخص يف كل وقـت          ) ٢(يتسجل على الفور    

فالتالميذ من كل األعمار    . قم بالترقيات السنوية يف األحد األخري من شهر أيلول        ) ٣(
 اجلديدة  جيب أن يترفعوا حبسب أعمارهم وينتقلوا إىل صفوفهم       ) ومن ضمنهم البالغون  (

  .يف األحد األول من شهر تشرين األول

  :تنظيم الفئات ذات العمر المتقارب
ذوات األحجـام    إظهار نوع التنظيم الذي حنتاجه يف املدارس األحدية       بقصد    

  .املختلفة، هناك اقتراحات بشأن فئات األعمار التسع اليت حتتاجها كل مدرسة أحد
  ):األطفال(دائرة املهد -١  
وخدمة هذه  . ي أن تكون هناك دائرة لألطفال يف كل مدرسة أحد         من الضرور   

فعن طريق الزيارات املنظمة تستطيع االتصال باألطفـال دون         . الدائرة هي يف البيوت   
وأهداف هذه الدائرة تتلخص بكلمات هـذا       . الرابعة الذين ال حيضرون مدرسة األحد     

وتـسعى لـربح    .  بالبيت فهي تظهر اهتمام الكنيسة   ". بيت مسيحي لكل ولد   "الشعار  
ويشجع عماهلا حضور   . الوالدين غري املخلصني إىل املسيح وتسجيل الوالدين املخلصني       
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وتقوم هذه الدائرة أيضاً خبدمة األمهـات       . الولد إىل مدرسة األحد يف أبكر سن ممكنة       
  .احلوامل، وهكذا تفسح جماالً كبرياً للبشارة

لى عدد األطفال الذين حيتاجون إىل      إن العدد املطلوب من العامالت يتوقف ع        
مثة حاجة إىل زائرة واحدة لكل ستة إىل مثانية بيوت حتتوي على أطفـال هلـذه                . خدمة
  .املديرة والزائرات: والعامالت اللوايت تقترحن للقيام ذه اخلدمة هن. الدائرة

ـ   ويف األحياء اليت ال يزيد عدد األو      . توجه املديرة العمل بكامله      رة الد يف دائ
وعند احلاجة، تقوم املـديرة     . األطفال عن مثانية، فباستطاعة املديرة أن تقوم بالعمل كله        

  .املساعدة بقسط من العمل مع املديرة
على الزائرة أن تقوم بزيارات منظمة إىل كل بيت يف كل شهر، وأن تعمـل                 

فـإن  . ركل ما يف وسعها لتشجيع الوالدين وإطالعهم على أمهية تدريب األوالد الصغا           
. كان الوالدون غري متجددين فمن واجب الزائرة أن تغتنم كل فرصة لرحبهم إىل املسيح        

أما بقية أفـراد    . ويتحتم عليها أن تشاطرهم أحزام وأفراحهم كصديقة يف كل وقت         
  .العائلة غري املسجلني فيجب تقدميهم كمرشحني لدخول مدرسة األحد

  :ددائرة األوالد اليت جتتمع يوم األح-٢  
يف كل مدرسة أحد ينبغي على فئات احلضانة والروضة واملبتدئني أن تعمـل               

  .كدوائر مستقلة على مدرسة األحد
حىت ولو كان هناك ولدان أو ثالثة فقط من فئة احلضانة، فإنه من املفضل أن                 

وجيب أن يتضمن منهاج يـوم األحـد   . تكون عاملتان على األقل يف كل دائرة حضانة 
  .عاً مطوالً ميتد إىل اية اخلدمة الصباحيةصباحاً اجتما
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وهـذه املنظمـة    .  أوالد إىل عاملة واحدة    ٧ -٥يف دائرة الروضة حيتاج كل        
ومن الـضروري   . جتعل من املمكن القيام بزيارات منتظمة وعمل فعال واهتمام فردي         

  .تشجيع أوالد الروضة على حضور خدمة العبادة اليت تلي مدرسة األحد مباشرة
من الضروري توفري مكان للمبتدئني قائم بذاته وتكوين دائرة مستقلة هلـم            و  

فإذا . ومن الضروري أن يكون احلد األدىن للعمال إثنني       . تعمل على مدار مدرسة األحد    
.  أوالد ٧ -٥زاد عدد األوالد عن مثانية، فمن الالزم أن يتم اختيار مدير ومعلم لكل              

لم أن يويل اهتماماً خاصاً لكل فرد كما أا تـسهل           ألن الفرق الصغرية تسهل على املع     
  . عليه زيارة كل طالب يف بيته

  :صفوف ودوائر للتالميذ فوق الثامنة-٣
وينبغي وجود صفوف مـستقلة     . هناك حاجة إىل صفوف ابتداء من األحداث        

  .للصبيان والبنات وللرجال والنساء
سعة والثانية عشرة فيجب     وجد مثانية أحداث ما بني التا       إذا -األحداث-)١(  

أما إذا كان   . غرفة للصبيان وأخرى للبنات   : إعداد قاعة كربى مع غرفتني هلذه الدائرة      
 فيلزم توفري قاعة مـع أربـع        ٢٥عدد الصبيان والبنات الواجب تسجيلهم يقارب ال        

  .غرفتان للبنات وغرفتان للصبيان. غرف
 غـرف يف  ٨ -٦تني مع   وحني يكون العدد يقارب اخلمسني، جيب تأمني دائر         
أمـا الثانيـة    . وتضم الدائرة األوىل من هم يف التاسعة والعاشرة من العمر         . كل منهما 

 وعندما يبلغ عدد هؤالء الثمانني فإم حيتـاجون إىل          ١٢و  ١١فتضم من سنهم ما بني      
  . أي دائرة لكل سن-أربع دوائر
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واحـدة  : غرفتني إذا وجد مثانية أحداث فيجب إجياد قاعة مع          -الفتيان-)٢(  
واجلواب هو كال إن كانـت      ". هذا كثري : "رب قائل يقول  . للصبيان واألخرى للبنات  

كـل  . الكنيسة تريد أن تقوم بأفضل ترتيب ممكن هلؤالء األحداث اجلديرين باالهتمام          
وكل فتاة يتراوح   . صيب يف أوائل عشراته حباجة إىل قدوة رجل صاحل وتأثريه ومشورا          

حـني  .  سنة، حتتاج إىل تأثري امرأة فاضلة وتوجيهها ومشورا        ١٦و  ١٣عمرها ما بني    
 كل صيب بعني االعتبار، فالصف املؤلف من أربعة صبيان جيب أن يتحدى             يؤخذ مستقبل 

  .أفضل ما يف خرية الرجال
وحني جيتمع الصفان يف القاعة ويف غرفتيهما لكامل مدة مدرسة األحد، تكون              

  .مدائرة األحداث تعمل بانتظا
وهذا املبدأ يسري على    . وجيب أن يكون للفتيان صفوف مبقدار ما لألحداث         

جيـب أن يكـون     )  سنة ١٦(بكلمات أخرى، أن عدد صفوف الفتيان       . الدوائر أيضاً 
إن الكنائس اليت أنشأت دوائر     .  سنة ١٣و  ١٢مساوياً لعدد صفوف األحداث ما بني       

  .ياا هم بعدد أحداثهاوصفوفاً للفتيان مبقدار ما لألحداث وجدت أن فت
 عند تقسيم الشبيبة ابدأ باجلنس مث بالزواج وأخـرياً          -االهتمام بالشبيبة )٣(  
مث ينبغي إجياد صفني علـى األقـل        .  فرد ٢٠ -١٠وينبغي تشكيل صف لكل     . بالسن

  . صف للرجال وآخر للسيدات-للمتزوجني الذين مل يتجاوزوا الرابعة والعشرين
صفان للشابات وآخـران    : وف للعازبني من الشبيبة   ويقترح إنشاء أربعة صف     
، والثاين ملن هم مـا بـني        ١٨ -١٧الصف األول لكل منهما ملن هم يف سن         . للشبان
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 حتتاج إىل أكثـر     غري أن املدارس الكبرية   . تبدأ بعض املدارس بصفوف أقل    . ٢٤و  ١٩
  .ائرهمفالعمل بني الشبيبة يكون أكثر فاعلية كلما ازداد عدد دو. من ستة صفوف

 هؤالء أيضاً جيب تقسيمهم حسب اجلـنس، مث         -صفوف دوائر البالغني  -)٤(
أن معظم  . ١٥و  ١٠وعدد البالغني يف كل صف جيب أن يتراوح ما بني           . حسب السن 

وتقسيمهم يكون علـى    . املدارس األحدية حتتاج على األقل إىل أربعة صفوف للبالغني        
  :النحو اآليت

   سنة٣٤ -٢٥ من صف للنساء                   
   وما فوق٣٥صف للنساء                    من 
   سنة٣٤ -٢٥صف للرجال                   من 
   وما فوق٣٥صف للرجال                   من 

وإذا دعت احلاجة إىل أكثر من أربعة صفوف فيجب اعتماد تقسيم أدق مـن              
  .للبالغني والبالغاتويستحسن إنشاء دائرة أو دائرتني مستقلتني . حيث السن
  :دائرة التوسع-٤

إن غرض دائرة التوسع هو خدمة أولئك الذين ال يتمكنـون مـن حـضور               
دائرة كهذه حتتاجها كل مدرسة أحد بشكل       . اجتماعات مدرسة األحد يف صباح األحد     

  .املدير واملدير املساعد وأمني السر والزائرون: واملوظفون املقترحون هلا هم. ملموس
ائرين يف بيوت الناس ومراكز أعمـاهلم ويف الـصفوف الفرعيـة            وعمل الز 

 مرشحني لـدائرة    ١٠ -٥ومن واجب الواحد منهم أن يزور ما بني         . للكتاب املقدس 
  .وال جيب تكليفه إال مبهمة تتفق مع وقته ومقدرته. التوسع
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  :الغرف واللوازم
ة حـىت   من الـوالد  ( أربعة غرف أو ما يزيد للحضانة        جيب، إن أمكن، تأمني     

وتستخدم هذه ألطفال املهد، وللذين حيبون أو يـدرجون، والـذين           ). الثالثة من العمر  
وإذا دعت احلاجة ميكن تقسيم هذه الفئات على أساس         . بلغوا الثانية والثالثة من العمر    

وكل دائرة من دائريت الروضة واملبتدئني جيب أن حتتفظ بغرفة خاصة ا وال             . ستة أشهر 
  .فوف هلذه الفئات ضمن غرفة الدائرةتستحسن إقامة ص

انطالقاًً من فئة األحداث، جيب توفري غرفة مستقلة لكل صـف يف مدرسـة                
أما حيث يضطر عدد من الـصفوف أن جيتمعـوا يف غرفـة             . األحد، إذا تيسر ذلك   

ومع . واحدة،فيمكن استعمال الستائر أو احلواجز لضمان غرف مستقلة لكل الصفوف         
ونظراً للكلفة البسيطة   . س مثالياً، لكنه جيعل العمل أكثر نفعاً وتأثرياً       أن هذا الترتيب لي   

تائر وهكذا يكون لديها غرفة مستقلة لكل       ميكن كل كنيسة أن تدبر ما حتتاج إليه من س         
  .صف

وإذا كانت مدرسة األحد تلتئم يف بناء مؤلف من غرفة واحدة كبرية، فيمكن               
وجيب تزويـد هـذه الـدوائر       . وضة واملبتدئني استخدام الزوايا كدوائر للحضانة والر    

باللوازم املالئمة، وبالتايل جيب القيام بنوع العمل الضروري مع هؤالء الـصغار علـى              
  .األقل بصورة جزئية

وعلى املوظفني واملعلمني الذين يعلمون يف أبنية من ذوات الغرفة الواحدة أن              
د املعمدانية جتتمـع يف غـرف       ال يفشلوا، بل باحلري يتذكروا أن آالف مدارس األح        

غري . وعليهم أن يتذكروا أيضاً أنه باإلمكان القيام بعمل ممتاز يف ظروف كهذه           . كهذه
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أم ال جيب أن يكتفوا بالترتيب الراهن بل يسعوا لالنتقال إىل دوائر مرتبة بأسرع مـا                
  .ميكن

  :المعلم في نشاطه
الذي أرسلين هو معي    : "ةيات التالي  موضح يف اآل   إن دافع معلم مدرسة األحد      

قـال هلـم    ). "٢٩: ٨يو" (ومل يتركين اآلب وحدي، ألين يف كل حني أفعل ما يرضيه          
ومهما سـألنا   ). "٣٤: ٤يو" (طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلين وأمتم عمله       : يسوع

ومعلـم  ). ٢٢: ٣يـو ١" (ننال منه ألننا حنفظ وصاياه ونعمل األعمال املرضية أمامه        
  .د لذة وفرحاً عظيمني يف عمل إرادة اهللا جيمدرسة األحد

فإن كـان   . نصح بولس تيموثاوس بالدرس واالجتهاد ليكون مزكى لدى اهللا          
  .حافز املعلم رضى اهللا، فال بد أن يقوم بالعمل بأفضل ما ميكنه

  :عالقة املعلم بالكنيسة-١  
كل معلم، سواء يف دائرة احلضانة أم يف صف للبـالغني، جيـب أن ختتـاره                  

ولكونه موظفاً مـن    . الكنيسة ألن معلم الصف هو حلقة الوصل بني الصف والكنيسة         
موظفي الكنيسة، فهو يصبح مسؤوالً لدى الكنيسة عن تعاون الصف مع كل أعمـال              

  .الكنيسة
ويتحتم على  . وحيق للمعلم أن يتوقع كل مساعدة ومساندة ممكنة من الكنيسة           

دير، من أن لدى كل معلم مكان صاحل للصف         الكنيسة أن تتأكد، بواسطة الراعي وامل     
  .مع كل األدوات الضرورية واملطبوعات الكافية واملواد األخرى الالزمة
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  :مسؤولية املعلم جتاه مدرسة األحد-٢  
إن أقصى درجات النجاح يف مدرسة األحد تتطلب تعـاون كـل املـوظفني                
وجناح أيـة وحـدة     . حدفالصف أو الدائرة إن هي إال واحدة يف مدرسة األ         . واملعلمني

ولذا يتوجب على معلم الصبيان، الذين هـم يف         . يتوقف على جناح كل وحدة أخرى     
 من العمر، وما سيعمل هلم حني       التاسعة، أن يدرك بأن ما عمل هلم حني كانوا يف الثامنة          

 وهذا يصح على مدرسة األحـد     . يبلغون العاشرة له عالقة كربى بنتيجة عمله النهائية       
فلقد وجدت مدرسة   . هلذا ينبغي على كل معلم أن يعىن مبجمل حياة كل فرد          . بكاملها

إذن يتحتم على معلم صبيان الثانية عـشرة أن         . األحد لتخدم حاجات الفرد الروحية    
ففي غضون سنوات قليلة يكون أبناء السادسة قـد         . يهتم مبا يعمل ملن هم يف السادسة      

اون املعلم يف كل جزء من عمـل مدرسـة          إنه ملن املهم جداً أن يتع     . أصبحوا يف صفه  
  .األحد

.  إن حضور الناس إىل مدرسة األحد مسألة اختياريـة         -زيادة احلضور -)١(  
ومبا أن مهمة املعلم أن خيـدم       . فإذا تغيب شخص باستمرار فهذا دليل احلاجة الروحية       

مني احلاجات الروحية لكل فرد ممن جيب أن يكونوا يف الصف، فمما الشك فيه أن املعل              
ولذلك، نظراً لكثرة اجلواذب اخلارجيـة، والـضعفات        . سيسعون لتأمني حضور جيد   

البشرية، وشر اإلنسان، يكون من الضروري دعوة معظم الناس مراراً وتكرار للمجيء            
فيما يتعلق بأوالد احلضانة والروضة وصفي املبتـدئني واألحـداث،   . إىل مدرسة األحد 

أما فيما يتعلق بالفتيـان والـشبيبة والبـالغني،         . راتيضطر املعلم أن يقوم مبعظم الزيا     
غري أن هذا العون ال يعفـي       . فبإمكان أفراد الصف أن يساعدوا يف عمل بنيان الصف        
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املعلم من مسؤوليته الشخصية يف الزيارات ويف تشجيع موظفي الصف للقيام بـنفس             
  .العمل

ماع املـوظفني    إن اجت  -حضور اجتماعات املوظفني واملعلمني النظامية    -)٢(  
واملعلمني، باإلضافة إىل كونه مكاناً للترقية والتخطيط والدرس والشركة والصالة، هو           

وأصحاب اخلربة الطويلة جيب أن حيضروا ملساعدة ذوي املعرفـة          . مكان لتبادل اآلراء  
. القليلة كما أنه جيب على الفريق الثاين أن حيضر ألجل الفائدة اليت ميكـن أن جينيهـا                

  .بادلة جتعل من اجتماع املعلمني اجتماعاً نافعاً للغايةوهذه امل
 إن الفترة اليت تسبق افتتـاح مدرسـة         -احلضور بانتظام وعلى املوعد   -)٣(  

إذ . األحد جيب أن يستعملها املعلم بانتباه وحكمة كأي جزء من اجتماع مدرسة األحد            
شبيبة والبالغني ينبغي على    فمع الفتيان وال  . أن مدرسة األحد تبدأ حاملا يصل الولد إليها       

وال جيب أن يسمح لألمور التافهة      . املعلم أن يتحني كل فرصة ليتكلم قليالً مع الضالني        
فـاملعلم  . أن تشغله عن اغتنام الفرصة الستخدام كل جزء من الوقت يف صباح األحد            

  .يبدأ بالتعليم عند وصول أول تلميذ حىت ولو مل يكن املعلم هناك
 إن كانـت مدرسـة      -طاقات التسجيل ذات النقاط الست    استخدام ب -)٤(  

األحد تستخدم بطاقات التسجيل هذه، فيكون لزاماً على كل معلـم أن يـستخدمها              
هذا النظام مؤسس   . ويتأكد من تطبيق التعليمات اليت فيها على الصف الذي يعمل معه          

  .على تعاليم كتابية غايتها تنمية اخللق والشخصية
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 إن الدراسـة اـددة      -تدريب اليت ترعاها الكنيسة   حضور مدارس ال  -)٥(  
ودروس التدريب املتكررة تتـيح اـال       . ضرورية جلعل التعليم مملوءاً باحلياة واحلرارة     

  .ملعلمي مدرسة األحد أن يزيدوا معلومام العامة، وهكذا يعدون أنفسهم خلدمة أعظم
 الراعي واملدير العـام يف      مث جيب على معلمي الشبيبة والبالغني أن يتعاونوا مع          

  .اقتياد األعضاء إىل حضور صفوف التدريب

  :حتضري املعلم-٣  
إن املعلم الذي يتوقف عن النمو روحياً وعقلياً يتوقف عن أن يكـون بركـة            

  :فالتحضري عمل مستمر وهو على نوعني. لغريه
 يف غضون سنوات قليلة يستطيع اإلنسان الفهـيم أن          -التحضري العام -)١(  

وحيـث أن معظـم     . علم حقائق الكتاب العظمى ومكان وجودها يف الكتاب املقدس        يت
معلمي مدرسة األحد قد ال يقتنون كتباً كثرية وال باستطاعتهم الوصـول إىل مكتبـة               
جيدة، لكن كل واحد تقريباً يقدر أن يقتين بضعة كتب جيدة تساعده يف درس الكتاب               

  .املقدس ويف االستعداد للتعليم الفعال
مثة أحد عشر اقتراحاً عملياً تساعد معلمي مدرسة األحد يف حتضريهم العام،              

  .وهي يف متناول مجيعهم
  .عود نفسك على الصالة اليومية-١  
  .قم بانتظام بقراءة الكتاب املقدس اليومية-٢  
  .حضر بعناية كل درس من دروس مدرسة األحد-٣  
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قدس يف الشهر، ويفـضل أن      اقرأ على نفسك سفراً واحداً من الكتاب امل       -٤  
  .تكون له عالقة بدروس تلك الفترة

  .اشترك يف حضور كل مدارس التدريب اليت تقوم ا الكنيسة أو امع-٥  
  .اشترك يف حضور اجتماع املعلمني األسبوعي-٦  
اشترك يف حضور مدرسة التدريب فإن مل تكن هناك واحدة يف الكنيـسة             -٧  

  .فقم أنت بتنظيمها
  .لى األقل عشر ساعات كل شهر يف الزيارات الفرديةاصرف ع-٨  
  .حاول أن تربح على األقل نفساً واحدة كل أسبوع-٩  
إن كانت الكنيسة ال تقوم مبدارس تدريب دورية فادرس بنفسك مـا            -١٠  

  .يتيسر من الكتب عن مبادئ مدرسة األحد وأساليبها
  .باإلمكاناشترك يف حضور مؤمترات عمال مدرسة األحد حني يكون -١١  
إن االشتراك املنظم يف هذه األشياء األحد عشر تساعد معلم مدرسة األحـد               

  .على االستمرار يف النمو
 إن املعلم الصاحل يف مدرسة األحد يرغب بالتأكيد يف          -التحضري اخلاص -)٢(  

وهذا يتطلب قـوة اإلرادة ألن اجلـسد        . إعداد كل درس بلياقة ودقة وروح الصالة      
على املعلم، بالطبع، أن يقتين كتاباً مقدساً مشوهداً ويعـرف          . نشيطضعيف والشيطان   

مث أن شروح مدرسة األحد، املعدة للمعلم والتلميذ، ترشـد املعلـم            . كيفية استخدامه 
وجيب أال يغيب عن بال املعلم أنـه        . املشغول يف حتضري درس شامل يف أقصر مدة ممكنة        
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وهو الذي جيد احلـق الـذي       . شد ومشجع والعامل مر . معلم وليس حماضراً أو مسلياً    
  . حيتاجه الطالب ومن مث يساعدهم حىت يروا احلق ويفهموه ويتوقوا إليه

الكتاب املقدس املشوهد مع كتاب املعلم الفصلي ميكنان املعلم من إعداد كل              
وعلـى املعلـم إن     . وإن وجدت مواد أخرى لالستعمال فزيادة اخلري خري       . درس جيداً 

وبالطبع، إنه حيتاج يف آخر     .  بتحضري درسه يف وقت مبكر من األسبوع       أمكن، أن يبدأ  
علق أحد التالميذ الفتيان مرة أنه لـو كـان          . األسبوع أن يكمل حتضريه بعناية ودقة     

املعلمون يعرفون دروسهم بشكل أفضل لكانت مدرسة األحد أفضل ممـا هـي عليـه       
  .بكثري

فيجـب علـى قـدر      .  نفسه مث هناك االستعداد الشخصي، أو إعداد املعلم        
واألهم مـن هـذا هـو اسـتعداده         . اإلمكان أن يكون املعلم ذا قوام جسدي مقبول       

فالصالة اجلدية والرغبة اخلالصة يف إرضاء املـسيح، واحلـنني إىل خـالص             . الروحي
  . من األمور اجلوهرية يف جعل عمل املعلم على أفضل ما يكون-الضالني، مجيع هذه

  :حداملعلم يف صباح األ-٤
يستعد املعلم لألحد صباحاً، يكون على علم حباجات التالميـذ ويكـون            إذ  

ويكون بالتايل على علم بأن     . كلمة اهللا هي املصدر الوحيد املناسب لسد تلك احلاجات        
وهكذا يقدر املعلم، بإميانه واستعداده هذا،      . اهللا أوصى بتعليم كلمته ووعد بأن يباركها      

منه بأنه يفعل إرادة اهللا وبأن بركات الرب وإرشاد الـروح           أن يواجه عمله بثقة، علماً      
  .القدس مها على حسابه
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ليت جمموع املعلمني األمناء يف مدرسة األحد يـسعون لإلقتـداء مبيـزات             
وليتهم حيسون دائمـاً    . وليتهم خيلصون لتعاليمه وروح تعاليمه    . وأساليب املعلم العظيم  

وليتهم يتأكدون من يـسوع كـاملخلص       .احلياةوأبداً حبالة النفس الضالة وبإمكانيات      
وليتهم يكونون جمتهدين يف التحضري، حارين يف الروح، مـستقيمني يف           . الكايف الوحيد 

وليتهم يدركون متاماً أمهية عملهم يف ربح اهلالكني للمسيح ويف بناء األخـالق             . احلياة
  .املسيحية

  الفصل التاسع 
  إنجاز العمل 

، كما سبقت اإلشارة، هو أن جيعل املدرسة أداة         إن عمل مدير مدرسة األحد    
بنيان للكنيسة، ويعمل على تنميتها بصورة مستمرة، وينرب على تعليم الكتاب املقـدس             

. وجيعلها إجيابية يف تبشريها، صحيحة يف معتقدها، هجومية يف عملـها اإلرسـايل            . فيها
. درسة السـتخدامها  وهناك أساليب جوهرية يتحتم على املدير أن يستخدمها ويقود امل         

ومىت استخدمت األساليب الصحيحة بوعي وقوة، فإا تساعد على إجناز عمل مدرسة            
لقد حاول بعض املدراء، يف كثري من األحيـان، أن          . األحد وتعطي نتائج إىل أقصى حد     

لكنـهم وجـدوا أن     . يتساهلوا يف بعض األساليب ظناً منهم أن ذلك يرضي اجلمهور         
فكما أنك ال تقدر أن تتسلق جداراً علوه        . ال تؤدي إىل نتائج حسنة    األساليب املبتورة   

ستة أمتار بسلّم علوها ثالثة أمتار، كذلك ال تقدر أن تنجز عمالً حـسناً يف مدرسـة                 
والعجز يف تدريب عمال هو خـري مثـال       . األحد إن استخدمت نصف األساليب فقط     
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لقاة على عاتقه ال يتوقع منه أن يتقن        فالعامل الذي ال يفهم متاماً املسؤولية امل      . على ذلك 
  .عمله

إذا وقف املدير إىل جانب التقدم واستخدام األساليب الـسليمة يف مدرسـة             
األحد، فإنه حيظى بثقة املوظفني واملعلمني، وبالتايل تتسم مجيع مرافق العمـل باألمـل              

  .وروح االنتصار

  :المحافظة على التنظيم الحسن في مدرسة األحد
ير يقدر أن يقتاد مدرسة األحد للقيام بعمل جمد ما مل يعمـل علـى               ما من مد    

  .ضمان املنظمة املطلوبة إلجناز كل األعمال املنوطة مبدرسة األحد
  :جتنيد ما يلزم من عمال-١  
على املدير العام أن يعمل مع جلنة التسمية لضمان ما يلـزم مـن املـوظفني                  
 يعمل مع السكرتري العام للتثبت من أن        قد يكون هناك موظف للتصنيف العام     . العامني

ومن . مجيع األعضاء قد مت تصنيفهم جيداً وأن كل الزائرين يلقون اهتماماً وترحيباً قلبياً            
كما أنه من املمكن إجياد مـدير       . املمكن أن يقوم مدير التوسع بتوجيه خدمة الزيارات       

لتدريب يف عمـل مدرسـة      للتدريب من شأنه اقتياد املوظفني واملعلمني واألعضاء إىل ا        
  .األحد

. مث جيب اختيار سكرتري عام يكون كفؤاً وبشوشاً وحمباً للتعاون مع اآلخـرين         
ومن واجب املدير العام أن يتأكد من أن السكرتري يفهم واجباته متاماً ومن مث يـشجعه                
ويوجهه لكي يقوم كل أسبوع جبمع سجالت دقيقة عن كل فرد وصف ودائرة جتتمع              
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ويف الدوائر تقوم   . ، باإلضافة إىل سجالت صفوف الكتاب املقدس التوسعية       يوم األحد 
وعلى السكرتري العام أن يتثبت من أن كل سكرتري يف صـف            . ذا العمل هيئة الدائرة   

وعليه بالتايل أن يستحـصل     . أو دائرة قد تدرب على مجع السجالت وترتيبها ونقلها        
  . ى املعلمنيعلى املطبوعات الفصلية ويوزعها بنفسه عل

وإذا شغر  . واملدير مسؤول عن التنظيم يف كل دائرة وصف يف مدرسة األحد            
  .مكان ما فهو ميلئه فوراً

وهذا .  املدير شديد االنتباه لريى مىت جيب أن توسع املؤسسة         وجيب أن يكون    
يتطلب دراسة الصفوف احلاضرة وتنظيم صفوف جديدة عند اقتضاء الـضرورة مـع             

مث جيب وضع خطط يف وقت سابق ليـوم الترفيـع،           . سؤولية كل منها  حتديد واضح مل  
إلنشاء صفوف إضافية حسب احلاجة تتسع جلميع املسجلني وتضمن منـواً مـستمراً             

  .للمدرسة
  :توجيه الدائرة والصفوف-٢  
توجد مدارس أحد كثرية تضم أعداداً غفرية تكفي إلنـشاء دوائـر جلميـع          
وم املدير العام بإجناز األمور املوضحة يف هذا الفصل،         وحيث تكون الدوائر، يق   . األعمار

  .بواسطة اهليئات املسؤولة فيها
.  يف الـصفوف وبالـصفوف     - بعد صف الروضة   -يتم عمل مدرسة األحد     

وهذا العمل يشمل كون الصفوف حسنة      . وعلى املدير أن يويل الصفوف عناية مستمرة      
  .، وكون املوظفني قد تدربوا على العملالتنظيم ولديها كل ما يلزم من املواد واألدوات
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  :المحافظة على سير العمل
ذلك ألن عمل   . إن أوىل واجبات املدير العام هي اليت يقوم ا يف حبر األسبوع             

  .هو مسؤوليته الدائمة مدرسة األحد
  :توجيه الزيارات-١  
على عاتق املدير تقع مسؤولية قيادة مدرسة األحد بأكملها يف منهاج دائـم               

 ليتأكـد مـن     - إذا وجد  -وعليه أن يعمل عن طريق مدير التوسع      . للزيارات الفردية 
حصول الصفوف والدوائر على أمساء الناس الذين جيب أن يكونـوا يف املدرسـة، وأن     
املوظفني واملعلمني واألعضاء يبقون على اتصال بكل مرشح للمدرسـة عـن طريـق              

 سيفـشل يف    لمني على الزيارات املنظمة فإنه    وما مل حيث املدير املوظفني واملع     . الزيارات
لزام عليه أن يتبىن خططـاً      . اال األرحب بغض النظر عما يقوم به من أعمال أخرى         

  .معينة ويوجه املوظفني واملعلمني يف الزيارات الدائمة
وال توجد طريقة واحدة تقـدر أن       . مثة طرق ووسائل كثرية للقيام بالزيارات       

املدير العام أن يفعلـها لتـرويج       فهناك مخسة أشياء يقدر     . ستسد حاجات كل الكنائ   
أن يكون قدوة، وحيدد وقتاً، ويعـين مـسؤوليات،         : وضمان أفضل نوع من الزيارات    
وقد مت حبث هذه األساليب بالتفـصيل يف الفـصل          . وحيتفظ بسجالت ويدرب عماالً   

  .األول
  :اقتياد الكنيسة لتأمني اللوازم-٢  
يقتاد الكنيسة لتزويد مدرسة األحـد بأفـضل        ملدير أن   من بني مسؤوليات ا     

أي جيب توفري كل ما يساعد املوظفني واملعلمـني         . األدوات اليت ميكن احلصول عليها    
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لذلك يتحتم على املدير أن يتأكد من أن        . على القيام بعمل أفضل، إن كان ذلك ممكناً       
تحتم على املـوظفني    وي. كل صف ودائرة يف املدرسة قد حصل على األدوات الالزمة         

واملعلمني أن يعرضوا يف اجتماعام العادية حاجة كل دائرة وصف لكي يفهم اجلميـع              
  .حاجات املدرسة برمتها

كثرية هي املدارس اليت جتتمع يف بناء مؤلف من غرفة واحد، وجتمـع مجيـع                 
 صـف   لكنها إذ تنتقل إىل بناء مقسم فإا ختصص غرفة لكل         . أفرادها يف قاعة الكنيسة   

  .ودائرة وهكذا تزيد من تأثري خدمتها وعدد املنتمني إليها
وإذا اقتضت الضرورة أن جتتمع مجيع الفرق يف قاعة واحدة فيتوجب حفـظ               

حىت يف الزاوية ميكن تدبري ما يلزم من أدوات العمل واحلركة،           . الزوايا لألوالد الصغار  
هناك كنائس كـثرية    . اد األخرى كما أنه ميكن استخدام اجلدران للصور التعليمية واملو       

اآلن من اليت جتتمع يف غرفة واحدة تقدر أن جتد متسعاً للمنهاج الثقـايف بكاملـه إن                 
وقبل إجياد غرف إضافية، ينبغي على قيادة مدرسة األحـد إىل           .  إىل ذلك  ملست احلاجة 

جانب قيادة الكنيسة أن تتفحص بالتدقيق ماهية املساحة املطلوبة وخـري مـا يناسـب     
حاجات مدرسة األحد للتأكد من أن املساحة اإلضافية تتفق مـع احلاجـات الثقافيـة               

  .للكنيسة
  :االستفادة من استعمال السجالت-٣  
 إن أمهية السجالت الدقيقة يف مدرسة األحد        -السجالت الدقيقة مهمة  -)١(  

فما تقدمه من إرشاد لكل فرد يف عمله وفوائـده تفـوق التقـدير              . ال ميكن تقديرها  
فهي متكن موظفي ومعلمي مدرسة األحد من بذل جهودهم حيـث تـدعو             . احلسبانو
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افتـرض أن   . فإذا أمهل املدير سجالت املدرسة فإنه خيفق يف نقطة حيوية جداً          . احلاجة
صريفاً أمهل االحتفاظ بسجالت دقيقة أو أن قبطاناً أخفق يف تسجيل موقـع الـسفينة               

  واجتاهها، فماذا كان حيدث؟
 وضع ترتيـب النقـاط الـست        -لنقاط الست هو وسيلة فعالة    نظام ا -)٢(  

فهو يشتمل على النقـاط     . وأساس هذا األسلوب بسيط   . الستخدامه يف مدرسة األحد   
  :الست التالية، وميكن استعماله يف أية مدرسة أحد

  العطاء-٤احلضور                    -١  
  حتضري الدرس-٥الوقت                      -٢  
  حضور اجتماع العبادة-٦الكتاب              جلب -٣  
إن هذا الترتيب هو خطة إلرشاد الفرد يف عمله ومساعدته على تكوين هذه               

وميكن استخدامه مـن قبـل      ). مبا يتفق مع مستوى نضوجه    (العادات الست يف حياته     
  .ماملوظفني واملعلمني يف سعيهم لتوجيه األفراد وملعرفة ما ينجزه وما يهمله كل منه

كما أنه يلقي مسؤولية علـى   . هذا النظام يشجع التلميذ على ايء كل أحد         
  .املوظفني واملعلمني ليتأكدوا من أن التلميذ يواظب على احلضور بدقة وانتظام

إن نظام النقاط الست هو خري معوان لتعليم الكتاب املقدس ويشجع علـى               
 مدرسة األحد كل يـوم أحـد   مذاكرة الدرس بانتظام وعلى جلب الكتاب املقدس إىل    

  .ألجل استعماله يف الصف
والغرض من هذه النقطة هـو      . إن النقاط الست تراعي مبدأ العطاء النظامي        

  .تدريب الفرد على العطاء بانتظام حسب تعليم الكتاب املقدس
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ألنه يـضع  . وهذا الترتيب ذو النقاط الست ينمي احلضور يف اجتماع الوعظ         
أضف إىل ذلك أنه يـدفع      .  إىل حضور خدمة الوعظ كل يوم أحد       أمام كل فرد احلاجة   

  .املوظفني واملعلمني ليقنعوا كل فرد بضرورة حضور اجتماع الوعظ
. ونظام النقاط الست ينقل عمل مدرسة األحد من احليز العام إىل احليز اخلاص              

فالتثبت مـن أن الـسجالت      . فهو يعظم الفرد وحيدد حاجته ويسجل كل تقدم حيرزه        
  .تستعمل دوماً ملساعدة األفراد منوط باملدير العام

 كخطوة أوىل جيب تصنيف كل      -جيب أن تكون السجالت خمططة جيداً     -)٣(  
ويف صباح يوم أحـد معـني يتوجـب         . عضو يف املدرسة مبا فيهم املوظفون واملعلمون      

مث (إحضار بطاقات تسجيل خاصة ليصار إىل ملئها مبعلومات عن كل شخص حاضـر              
وال جيب استثناء أي اسم وهـذه املعلومـات         . عن كل شخص غائب   )  ما ميكن  بأسرع

جيب أن تنقل دومنا تأخري إىل األوراق الرمسية املعدة للصفوف أو الـدوائر وإىل دفتـر                
  .سجالت املعلم

 جيب تصنيف التالميـذ اجلـدد يف        -تشغيل نظام التسجيل يتطلب دقة    -)٤(  
ضري قصاصة للتصنيف عليها اسم التلميـذ       وجيب حت . األحد األول الذي حيضرون فيه    

أمـا التالميـذ    . وعنوانه وعمره وتاريخ والدته وفيما إذا كان مؤمناً وعضواً يف كنيسة          
الذين هم دون السابعة عشرة فيجب ذكر أمساء والديهم مع بعـض معلومـات عـن                

وقصاصة التصنيف جيب أن متأل على نسختني لكي حيصل كل من الـسكرتري             . دينهم
إمنا يف املدارس ذات الدوائر فيجب أن متأل على ثالث          .  واملعلم على نسخة واحدة    العام
  .نسخ
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جيـب أن   ) أو ظرف التقدمة املستعمل يف الكنيسة     (إن ظرف التقدير الفردي       
فأوالد احلضانة والروضـة    . ميأله كل فرد فوق صف املبتدئني يكون حاضراً يوم األحد         

وسجالم متأل مبالحظـات أمنـاء      .  االعتبار واالبتدائي جيب أخذ حضورهم فقط بعني     
  .أما ما تبقى من أعضاء فيسري على نظام النقاط الست. السر

أو إعادة النظر   (على األحداث والفتيان أن ميألوا سجالم بإشراف معلميهم           
أو السكرتري العام أو    (مث يتوجب على سكرتري الدائرة      ). على الظروف املعدة يف البيوت    

هلا يف دفتر سـجالت     أن جيمع سجالت الصف ويرت    ) ك دائرة إن مل تكن هنا   مساعد ما   
  .املعلم

أما يف صفوف الشبيبة والبالغني فمسؤولية وضع السجالت تقع على كاهـل              
إن سكرتري الصف جيمـع التقـارير ويـسجل         . املعلم ورئيس الصف والسكرتري معاً    

جيمع تقارير الصفوف ويرسـل     وإذا وجد سكرتري دائرة فهو      . مالحظاته يف دفتر املعلم   
  .وإال يرسل الصف تقريراً مباشرة إىل السكرتري العام. تقرير دائرته إىل السكرتري العام

جيب أن تبقى األمساء يف جدول مدرسة األحد إىل مدى حياة األعضاء إال إذا                
ليس مثة داع إلسقاط اسم أي من       . انتقل العضو إىل مكان آخر أو التحق مبدرسة أخرى        

  .عضاء طاملا يوجد جمال أمام مدرسة األحد خلدمته ومساعدتهاأل
ليس من داع ألن تبدأ مدرسة األحد بوضع جدول جديد باألمساء كل شـهر              

إن عمالً كهذا يفصم كل عالقة حيوية مع الذين تغيبوا يوم يوضـع             . أو فصل أو سنة   
 النظر عـن    فعند إعداد أوراق جديدة جيب نقل كل اسم إليها بصرف         . اجلدول اجلديد 
  .عدد املتغيبني
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اء من صفوف األحداث إىل البـالغني،        ابتد -استعمل بطاقات التسجيل  -)٥(
ميكن تقسيم السجالت يف ختام الدرس واستخدامها كأساس لتـشجيع احلـضور يف             
اجتماع الوعظ باإلضافة إىل حتسني النقاط اخلمس األخرى وعلى السكرتري العـام أن             

  .ارز أو أن يلفت انتباه األعضاء إليه بطريقة أخرىيقوم بوضع السجل يف مكان ب
ويف . على الراعي واملدير العام أن يتعاونا يف تقدمي التقرير يف اجتماع العبـادة            
  .استطاعة الراعي أن يستخدم التقرير أساساً لالقتراحات املفيدة والثناء املخلص

رد وجيـب   وجيب على املعلم أن يضمن دفتر سجالته سجالً دقيقاً عن كل ف           
عليه بالتايل أن يستعمل السجل كدليل لقيادة كل فرد إىل تطبيـق النقـاط الـست                

  .املرسومة بكل انتظام
. ومن الضروري إجراء دراسة دقيقة للسجالت يف اجتماع املوظفني واملعلمني         

دات اً ليكّون لنفسه العـا    وجيب التنبري دائماً على توجيه كل فرد من األحداث فصاعد         
هل ازداد عـدد احلـضور،      : والسؤال املهم هو  . رة على بطاقة التسجيل   الست املذكو 

 الدرس، والذين يكونون ألنفسهم كالً من       والذين يأتون على الوقت، والذين حيضرون     
  .العوائد األخرى

مث يتوجب على كل من الراعي واملعلم وموظفي الصف أن يدرسوا السجالت            
اذكـر أن غـرض     . وسع نطاق ممكن  يف كل أسبوع ويصمموا على استخدامها على أ       

طبعاً العالمة اجليدة تـشري إىل      . السجالت ليس فقط العالمات اجليدة بل احلياة املتغيرة       
إمنا يف غالبية األحيان ال بد من وجود تقصري يف نقطة أو نقطتني مما يشري               . الدرس اجليد 
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 أمـام املـوظفني     وهكذا تتوفر الفرصة  . إىل وجود حاجة لتقدمي املساعدة يف هذا اال       
  .واملعلمني للقيام بتعليم أفضل وأكثر فعالية

  :عقد اجتماعات مستدمية للموظفني واملعلمني-٤
لزام على املدير العام أن يقوم بالقسم األكرب من العمل عن طريق املـوظفني              

فهو املسؤول فيما إذا كان لدى مدرسة األحد عـدد كـاف وواف مـن               . واملعلمني
 ومن مث يقدم هلم توجيهاته يف العمل ويشرف على كيفيـة قيـامهم              املوظفني واملعلمني 

لذلك من الضروري جداً عقد اجتماع منظم للموظفني        . باملهام اليت عينتها هلم الكنيسة    
وستجد كل مدرسة أحد، بصرف     . واملعلمني ألجل إدارة مدرسة األحد بطريقة فضلى      
  .لغايةالنظر عن موقعها وحججها، إن اجتماعاً كهذا نافع ل

يستطيع املدير أن يستخدم اجتماع املوظفني واملعلمـني لتعميـق الـشعور            
باملسؤولية، ولتنمية بعض العادات كاالعتماد على النفس واألمانـة والدقـة والـوالء            

. واالستعداد، ولتدريبهم يف خدمة الزيارات الفردية والعمل الفردي لـربح النفـوس           
فمـن  . م كائنات بشرية وهلم ضعفام البشرية      ه املوظفون واملعلمون يف مدرسة األحد    

  .واجب املدير أن يشجعهم لكي يقوموا بعملهم بفرح
حضور الوعظ، وربح اهلالكني، وبـرامج يـوم        الزيارات،  : إن األمور التالية    

مث النشاطات اخلاصة كمدارس التدريب، واأليـام       . األحد صباحاً حتتاج إىل عناية دائمة     
، واملناسبات اخلاصة، واجتماعات امع، وأمور روحية أخرى        الرمسية، ووقت الترقيات  

  .كثرية حتتاج أيضاً إىل انتباه وعناية
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فإذا . على املوظفني واملعلمني أن يصلوا ألجل بعضهم البعض وألجل تالميذهم           
. مل يكن من داع آخر الجتماع املوظفني واملعلمني فيكفي منو العمال ووضهم روحيـاً             

الروحيـة  املدير أن ينتهز فرصة االجتماعات لتعميق وتوسيع مفاهيمهم         إذا ينبغي على    
  .وخللق وتغذية روح الشفقة واالهتمام بالضالني

كل هذه املسائل جيب أن حتظى باهتمام دائم يف كل مدرسة أحد، بغض النظر                
  .عن حجمها وموقعها

 .إن أمكن، جيب أن يكون للمدرسة اجتماع أسبوعي للمـوظفني واملعلمـني             
  .وهاكم هذا املنهاج النموذجي

      فترة تعبدية٧: ٠٠الساعة   
     ترنيم، صالة، وقراءة من الكتاب املقدس      
      حبث ونقاش٧: ٠٥الساعة   
   إن فترة البحث تتيح الفرصة ملراجعة ودرس التقـارير،               

ـ       . ولتثبيت األهداف، والتخطيط لزيادة احلضور     دير كما أن فترة النقاش تفسح أمام امل
وكـذلك تـساعدمها    . والراعي جماالً لوضع أهداف وخطط حمددة للموظفني واملعلمني       

  .على قول كلمة تشجيع وثناء
وهذه الفترة  ) االجتماع حسب العمر  (    فترة حتسني التعليم        ٧: ٣٥الساعة    

وأساليب التعلـيم، واحلاجـات      درس األمثولة، والطالب،     -تتيح اال للدرس املنظم   
موظفني واملعلمني والطالب، وربح النفوس، والعبادة، والنمـو، واخلدمـة،          الروحية لل 

فاحلاجات كـثرية، واالجتمـاع األسـبوعي       . والنواحي األخرى لعمل مدرسة األحد    
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إن . للموظفني واملعلمني يوفر فرصة دائمة للدرس وحتسني كل مرافق عمـل املدرسـة            
ب املقدس، وأساليب جتنيد الناس      من الكتا  درس األمثولة ووسائل حتسني نوعية التعليم     

وميكن وضع خمططات معينـة     . لدرس الكتاب، جيب أن ينبر عليها بشدة يف هذه الفترة         
  .غايتها تنفيذ التصاميم العامة اليت توضع يف فترة البحث والنقاش

      صالة٨: ١٥الساعة   
   إذا كان مثة اجتماع أسبوعي للـصالة فيستحـسن أن                

وإال فيجب ختصيص فتـرة     . علمون إليه لالشتراك يف خدمة الصالة     يدخل املوظفون وامل  
وميكن تقـدمي   . للصالة يقودها الراعي إذا كان حاضراً، أو املدير يف احلاالت األخرى          

الشك أن التالميذ الـضالني يف الـصفوف املختلفـة          . طلبات للصالة من احلاضرين   
كذلك املرضـى واحلـزاىن     . لمنيوالولدين الضالني يشكلون محالً ثقيالً على قلوب املع       

مث هناك حاجات املعلمني واملوظفني أنفسهم اليت ال بـد          . واملتضايقون يصار إىل ذكرهم   
  .أن تذكر يف فترة الصالة هذه

  :تدريب املوظفني واملعلمني-٥  
أو (يتحتم على املدير أن يقود الكنيسة يف وضع خطط ألربع مدارس تدريبية               

  .حد كل سنةيف أساليب مدرسة األ) أكثر
وباإلضافة إىل قيادة اهليئة احلاضرة من املـوظفني واملعلمـني يف منـهاج             -٦  

تدرييب، ينبغي على املدير أن جيند عماالً مرشحني وأعضاء آخرين يف كـل الـصفوف               
كما يتوجب عليه أن يوجه معلمي صفوف الشبيبة والبالغني ليتعاونوا معه يف            . التدريبية

  . وحثهم على حضور صفوف التدريباختيار العمال املرشحني
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  :استخدام مقاييس االمتياز-٦  
جيمع العاملون يف مدرسة األحد األشياء الضرورية اليت جيب أن تقوم ا كـل      

وكل من االقتراحات العشرة    " مقياس االمتياز "مدرسة أحد ويكتبوا يف ما يسمى بـ        
لذلك .  العمل متزناً وكامالً   فإذا ترك أي منها فال يبقى     . ضروري يف عمل مدرسة األحد    

يكون من واجب الراعي واملدير أن يشجعها الكنيسة على تبين مقياس االمتياز العـام              
  .كخطة عمل ملدرسة األحد

وأفعـل وسـيلة    ورمبا أفـضل    . وهناك أيضاً مقياس امتياز لكل دائرة وصف        
ت، هي أن   يستخدمها الراعي واملدير ليدفعها كل الصفوف إىل عمل ما جيب يف كل وق            

وهذا املوقف جيعل   . يطلبا إىل الكنيسة أن تتبىن املقاييس ملختلف األعمار كمناهج للعمل         
وذه الطريقة تقـدر    . الكنيسة تقف وراء عمل كل وحدة من وحدات مدرسة األحد         
وذه الطريقة تقـدر    . الكنيسة تقف وراء عمل كل وحدة من وحدات مدرسة األحد         

باإلضافة إىل أا جتعل العمل واضح      .  جيب أن تفعله كل وحدة     الكنيسة أن حتدد متاماً ما    
  .املعامل وتوحده وجتعل كل املدرسة يف حالة حركة ونشاط

  :إدارة العمل في صباح األحد
. يف كل مدرسة أحد تعمل فئات احلضانة والروضة واملبتدئني كدوائر مستقلة            

 ولـد أن يـذهب إىل       بل على كـل   . ولذا ال جيب إشراكهم يف منهاج تعبدي مشترك       
  .ويبدأ التعليم املوجه عند وصول أول ولد. دائرته حال وصوله إىل مبىن الكنيسة
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 مكاناً خاصـاً    - فوق املبتدئني  -لكل فئة على قدر املستطاع، جيب أن يكون         
باجتماعاا وقاعة خاصة بدائرا، غري أن بعض املدارس األحدية تضطر أن تقوم بربامج             

هنا بعض ما يـساعد املـدير   . من األحداث فما فوق األعمار  ) لأو ك (مشتركة لبعض   
وميكن تطبيق هذه األشـياء علـى معظـم         . (العام يف قيادته للربامج التعبدية املشتركة     

  ).االفتتاحات يف الدوائر
  :الفترة اليت تسبق افتتاح مدرسة األحد-١  
 أن حيضر إىل    وعلى املدير . الفترة السابقة الفتتاح مدرسة األحد مهمة وحيوية        

ذلـك لكـي    . مبىن الكنيسة قبل موعد افتتاح مدرسة األحد بنصف ساعة على األقل          
يتأكد من وية البناء وتدفئته جيداً، ولريى أن كل األدوات موجودة يف مكاا وكـل               

ليس من الضروري أن يقوم بكل هذه األمور بنفسه، إمنا عليه أن يثبـت              . املواد جاهزة 
 عليه أن يالحظ فيما إذا مترس املوظفون واملعلمون على احلضور           مث. من أا قد عملت   

وعليه بالتايل أن يرحب بالقادمني ويوجه كلمة مناسـبة لكـل مـن املـوظفني           . باكراً
إن استخدام الفترة السابقة الفتتـاح      . واملعلمني وكل من يستطيع أن يستقبله شخصياً      
  .ني جتتمعمدرسة األحد بطريقة صاحلة يئ الطريق أمامها ح

  :الربنامج االفتتاحي-٢  
جيب أن خيصص للعبـادة والـشركة       )  دقيقة ٢٠طوله  (الربنامج االفتتاحي     

فيجعل كل عضو حيس حباجتـه القتنـاء الكتـاب املقـدس            . واالستعداد واالستلهام 
واملدير العام هـو املـسؤول عـن االفتتاحيـة          . وإحضاره إىل املدرسة واستعماله فيها    

تشجيع احلـضور   : و ست دقائق جيب أن تصرف على األمور التالية        مخس أ . املشتركة
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بانتظام وعلى الوقت، احلث على الزيارات املستدمية، امتداح اتهدين، والتشديد على           
  .بعض النقاط اخلاصة يف منهاج الكنيسة

إن اهلدف األول من االفتتاحية هو إرسال التالميذ إىل صفوفهم ويف قلـوم               
كتاب املقدس، ويف نفس الوقت إعداد املعلمني فكراً وقلبـاً للقيـام            شوق إىل درس ال   

كل ترنيمة وصالة وقراءة وكل     . ستاب املقد اهلام أال وهو التوجيه يف درس الك      بعملهم  
ما يعمل يف هذه الفترة جيب أن يكون منسجماً مع هدف الربنامج احملدد وأن يولد روح                

عداد لدرس الكتاب املقدس ولألمور اليت ختلـق        االفتتاحية هي فترة است   . الوقار والتعبد 
  .جواً مثالياً لدرسه وتقود الناس لالشتراك فيه

على املدير العام أن يصرف من الوقت والصالة يف استعداده لالفتتاحية قـدر               
إن جناح املعلم العظـيم    . وباحلقيقة. ما يتوقع من املعلمني أن يصرفوا يف حتضري دروسهم        

. على نوع الربنامج املعد واملقدم قبل انعقاد الـصفوف مباشـرة          يتوقف إىل حد كبري     
فاملدير الذي ينتظر حىت يصل إىل الكنيسة يف صباح األحد ليختـار التـرانيم ويعـين                

  .األدوار يف برنامج العبادة، ليس جديراً بوظيفته السامية وال هو يدرك أمهيتها
وعلى املدير  . الكتاب املقدس إن املصدر األول واألهم ملواد برنامج العبادة هو           

أن يأخذ بعني االعتبار الدرس املعني لذلك األحد إذ خيتار املوضوع الذي يبين برناجمـه               
ومبـا أن التـرانيم     . إال أنه جيب أن يتجنب استعمال املواد اليت يتضمنها الدرس         . عليه

  .يتوجب على املدير أن خيتارها بنفسهتشكل جزءاً من التعليم يف ذلك اليوم، 
وجيب أن تستغرق ما    . من األمهية مبكان أن تبدأ االفتتاحية وتنتهي على الوقت          

  . دقيقة٢٠و ١٥بني 
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  :فترة الدرس-٣  
ال جيب أن تقل حصة الدرس عن أربعني دقيقة خيصص منها من مخس إىل عشر               

دقائق لوضع التقارير، وثالثون دقيقة على األقل يف تعليم الدرس، والـدقائق القليلـة              
وعلى املدير أن يسهر على كون الصفوف تنفق كل         . اقية إلعادة النظر يف السجالت    الب

الوقت احملدد هلا، وأن املوظفني يف صفوف البالغني والشبيبة يفهمون كيفية التعاون مـع      
  .املعلمني بغية االستفادة من الوقت املخصص لدرس الكتاب املقدس

  :فترة االجتماع الثانية-٤  
ويف اآلحاد اليت   . س اجتماعاً للوعظ مرة أو مرتني يف الشهر       تعقد بعض الكنائ    

أمـا ترتيـب    . ال وعظ فيها، تعود مدرسة األحد إىل االجتماع ثانية بعد فترة الدرس           
االجتماع فيجب أن يكون غرضه توفري جو تعبدي للحاضرين بإشراف املدير العام إال             

  . إذا ارتأت الكنيسة غري ذلك
والروضة واملبتدئني أن تتبع مناهجها اخلاصـة طيلـة         غري أن دوائر احلضانة       

وعلى أوالد صفي الروضة واملبتدئني أن حيضروا اجتمـاع         . الوقت املعني ملدرسة األحد   
أما أوالد احلضانة فينبغي أن ميدد اجتمـاعهم        . الوعظ أو االجتماع التايل ملدرسة األحد     

  .حىت اية الفترة الصباحية بكاملها

  الفصل العاشر
  ستعداد، ثمن النجاحاال
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إنه يضع خطة لزراعته مث يستحصل علـى البـذار          . انظر إىل املزارع الناجح   
وأخـرياً  . ويف الوقت املناسب يهيئ التربة ويزرع البذار      . ويهيئ كل شيء ملوسم الزرع    
  .مىت منا الزرع يأخذ جبمع غالته

 حصاد،  فبدون استعداد ال  .  احلصاد -ملاذا كل هذا العمل املضين؟ اجلواب هو      
  .والعكس بالعكس

اختار الرب يسوع حفنة من الرجال وصرف ثالث سـنوات يف تدريبـهم             
  .فلم خييبوا ظنه. وعمل على إفهامهم تدرجيياً عن قصده يف العامل. وتوجيههم

فلقد حدث أن رجاالً غـري مـدربني        .  يتطلب رجاالً مدربني   إن عامل التجارة  
وكانت النتيجة اخنفاض نسبة املوظفني إىل      . تبوأوا مراكز رفيعة يف مشروع جتاري وطين      

فما كان من القيمني على املـشروع إال أن اختـاروا           . درجة كربى ونقص يف األرباح    
وكانت . رجاالً آخرين بكل عناية وأنفقوا مبلغاً من املال على تدريبهم لفترة من الزمن            

لعمال املدربون هم عمال    إذاً ا . النتيجة نقص ضئيل يف املوظفني وزيادة هائلة يف األرباح        
  ...أفضل

  :يحتاج آل العاملين في مدرسة األحد إلى التدريب
فاملنـهاج  . مثة أسباب عديدة وراء ضرورة تدريب العمال يف مدرسة األحـد            

التدرييب يف الكنيسة هو لغرض تعليم األمور اجلوهرية العظمى مثـل تعلـيم الكتـاب               
خللـق املـسيحي، البيـوت املـسيحية،        املقدس، ربح النفوس، توجيه حياة البشر، ا      

اإلرساليات يف العامل، املواطنية املسيحية، واألهداف العظمى يف الكنيسة، مث الـضمان            
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واحد األقسام اهلامة يف هذا املخطط تدريب املـؤمنني علـى           . األبدي وسعادة كل فرد   
ن إىل  فالعمال حيتـاجو  .  هو مسؤولية مدرسة األحد اخلاصة     -القيام بعمل مدرسة األحد   

  :وهاك ثالثة منها. تدريب ألسباب عدة
  :ألجل وحدة اهلدف-١  
ولقـد أخـذت   . جيب أن تكون مدرسة األحد على عالقة صحيحة بالكنيسة         

وأهم من ذلـك هـو أن الكنـائس         . الكنائس اليوم تتعلم كيفية بناء املدارس األحدية      
ني احلقيقتني يعود   إىل هات . أخذت تتعلم كيفية استخدام مدرسة األحد يف عمل الكنيسة        
  .الفضل يف التقدم السريع يف بعض الكنائس اليت تقوم بتطبيقها

ما الذي أبرز هذا املفهوم عن مدرسة األحد؟ الكنائس هـي الـيت أبرزتـه                 
فالتدريب هو الذي رسخ هـذا      . بتدريبها املستمر لعدد متزايد من العمال يف الكنيسة       

كنيسة الذين تنتخبهم الكنيسة ويكونـون      املفهوم بأن عمال مدرسة األحد هم عمال ال       
وحدة اهلـدف ووحـدة     : وقد أدى تدريب العمال إىل أمرين مهمني      . أمامهامسؤولني  
أي أن التدريب جعل العمال يرون أن جهودهم تكون أكثر مثراً حني تتمركـز             . اجلهود

مجيـع  فقد أصبح من الثابت اآلن أن منهاج الكنيسة هو منـهاج            . يف برنامج الكنيسة  
إن عمال مدرسة   . يف الواقع، هذا هو منهاجهم الوحيد     . موظفي مدرسة األحد ومعلميها   

األحد اليوم نالوا مقداراً من التدريب أفهمهم أن عمل املدرسة هو عمل الكنيسة املعني              
والنتائج يف الكنائس اليت استخدمت مدرسة األحد تربهن أننا نفعل حسناً           . واملوجه منها 

  . ضاءه بكنيسة ومنهاج كنيسةأع, حني نربط صفاً 
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مىت ساد هذا املفهوم، يأخذ األعضاء باالنتقال من صف إىل آخر ومن مركـز          
تقدمام .  ذلك ألن والءهم يتركز يف الكنيسة      .إىل آخر دون أدىن احتجاج أو احتكاك      

األسبوعية، بواسطة مدرسة األحد، هي تقدمات للكنيسة، وميكن تقدميها بواسـطة أي            
وهدفهم األول خدمـة    . ووالؤهم هو للكنيسة قبل والئهم للمعلم     . وفصف من الصف  

  .وما الصف سوى وسيلة هلذه الغايات. املسيح وبناء كنيسته وربح اهلالكني
إن املوظفني واملعلمني املدربني بتوجيهات قيادة حكيمة سراعاً ما يكتـشفون             

  .الكنيسةباالختبار أنه من األفضل واألوىف أن يعمل كل شيء ضمن منهاج 
  :ألجل وحدة اجلهود-٢  
مثة . نقدم هنا إحدى نواحي العمل يف الكنيسة كإيضاح لقيمة اجلهود املوحدة            

وعلى كل فئة يف املدرسة أن      ". بيت مسيحي لكل ولد   "هدف أساسي ملدرسة األحد هو      
  .يف الواقع حتقيق اهلدف يعتمد على اجلهود املوحدة من مجيع األعمار. تعىن ذا اهلدف

طفل صغري، صـيب يف الرابعـة،       : إليك مثالً عن عائلة مؤلفة من مخسة أفراد         
يف حالة كهذه يتوجب على كـل       . واألب واألم، وكلهم غري مؤمنني    وبنت يف التاسعة،    

لـدين مـؤمنني،    افالطفل حيتاج إىل و   . فئة يف املدرسة أن تم ذه العائلة بشكل عملي        
فعندما يؤتى بالطفـل إىل     . الزائرين يف دائرة املهد   وهنا يربز دور العاملني مع البالغني و      

مث ابن الرابعة هو مـن مـسؤولية        . املدرسة فمن واجب دائرة احلضانة أن تقوم خبدمته       
غري أنه يصبح عن قريب مع املبتدئني وهكذا يصبح حتت إشراف         . دائرة الروضة مباشرة  

ت الراهن من احلـدثات، ويف      أما بنت التاسعة فهي يف الوق     . العاملني يف دائرة املبتدئني   
ومجيع هؤالء األوالد يغدون يف خـالل       . غضون أربع سنوات تنتقل إىل صف الفتيات      
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 سنة تكون ابنة التاسعة قد أـت      ١٥ -١٢ويف غضون   . سنوات قليلة من فئة الشبيبة    
إذن مـصري هـؤالء     . دراستها وتزوجت وأصبحت حتمل عبئاً ثقيالً من املـسؤوليات        

 وما يصدر عنهم من أعمال، يتوقف على مجيع فئات          -العائلة الواحدة  يف هذه    -اخلمسة
  .األعمار يف مدرسة األحد

بيت مـسيحي   "إن دائريت املهد واحلضانة ال تقدران أن حتققا لوحدمها اهلدف             
إمنا هاتان الدائرتان، يف تعاوما التام مع باقي الدوائر والصفوف بإشـراف            ". لكل ولد 

  .ها حتقيق هذا اهلدف على أكمل وجهالراعي واملدير، ميكن
تستطيع الكنيسة، عن طريق الراعي والقادة العامني اآلخرين، أن حتقق جهوداً             

فإن اشتراكاً موحداً كهذا ال ميكن بلوغه مبعزل عن برنـامج تـدرييب             . موحدة كهذه 
  .وتفاهم مشترك، وقيادة حكيمة صاحلة

ى تنفيذه، يتطلب جهـوداً     إن كل نشاط يف الكنيسة، تقوم مدرسة األحد عل          
ووحدة كهذه يتم حتقيقها بصورة أفـضل   . موحدة من خمتلف موظفي املدرسة ومعلميها     

  .وأفعل عن طريق منهاج تدرييب متزن
  :ألجل جناح العمال-٣

وهل يسمح جمتمع   . هل يتوجه قائد إىل املعركة ويف صحبته جنود غري مدربني           
هل تستخدم مدرسة معلماً غري متعلم؟      لرجل غري مدرب أن جيري عمليات جراحية؟ و       

وهل يستخدم مدرب كرة القدم العباً غري متمرس يف اللعبة؟ إذا ملاذا جيب أن يطلـب                
الراعي واملدير من رجال ونساء أن يعملوا يف مدرسة األحد دون أن يوفر هلم أفـضل                

  الفرص لالستعداد؟ 
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  .بعض الوسائط العملية للتدريب
. سة عمال يقومون باملهمة املعطاة هلـا مـن اهللا         جيب أن يكون لدى كل كني       

وهـؤالء  . فكلما كان العمال أفضل نوعية واستعداد للعمل، كلما قاموا بعمل أعظـم           
إذا، اجلـواب   . العمال، يف الغالب، جيب إجيادهم وجتنيدهم وتدريبهم من قبل الكنائس         

  . للتدريب يف الكنيسةهو يف منهاج دائم
  .تدريب يف مدرسة األحدهاك بعض الطرق العملية لل  
  .االجتماعات الدائمة للموظفني واملعلمني  
  .الكتب اليت تعاجل موضوع العمل يف مدرسة األحد  
  . واخللوات اليت يبحث فيها عمل املدرسةاالجتماعات العامة، واملؤمترات  
  .اجتماعات مدرسة األحد امعية  
ـ            ة لكـل أعـضاء     أضف إىل ذلك، أن مدرسة التدريب ترعى برامج تدريبي

  .الكنيسة لتمكنهم من القيام بأعمال كنيستهم
وأمهية . إجياد الربامج التدريبية لعمال مدرسة األحد هو من مسؤولية الكنيسة           

من تدريب عمال مدرسة األحـد عمـالً        تدريس الكتاب املقدس وكل مشتمالته جيعل       
  .رئيسياً من أعمال الراعي

  :منهاج تدريبي مقترح
 سارت على خطة معينة لتـدريب العـاملني يف مدارسـها            إن الكنائس اليت  

. األحدية تفوقت يف مضمار التقدم على غريها من الكنائس اليت مل تعتمد منهاجاً كهذا             
بكـل  ) روزنامـة (والكنائس اليت ترغب يف إحراز جناح كبري جيب أن تـضع تقوميـاً              
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ياً من هذه األحـداث     وعلى الكنيسة أن تقرر أ    . األحداث اهلامة اليت تتم خالل السنة     
  .مالئم للتقومي وما هو تاريخ كل منها

إن الغرض من هذا األسبوع هو حتـضري منـهاج          . قم بأسبوع االستعداد  -١  
  .وعادة يعقد هذا األسبوع قبل وقت الترقيات. الئق ملدرسة األحد يف السنة التالية

يهـا  ، ميكن أن ختطط هلا وتـشرف عل       )أو أكثر (قم بعقد مدرسة تدريبية     -٢  
وحيسن أن تأيت مدرسة التدريب     . كنيسة واحدة أو جمموعة من الكنائس يف جممع واحد        

بعد زمن الترقيات ألا تتيح فرصة للعمال حىت يدرسوا ما جيب أن يعمـل يف الـسنة                 
  .الكنسية اجلديدة

  .اشترك يف دراسات الوكالة-٣  
  .اهتم بترويج الدراسة الفردية ألحد األسفار املناسبة-٤  
  .اهتم بإقامة أسبوع درس الكتاب املقدس-٥  
ميكن أن يكـون الكتـاب      . روح الدراسة الفردية ألحد الكتب التعليمية     -٦  

  .خاصاً بالدائرة أو أحد الكتب التعليمية العامة
اشترك يف دراسة تقوم ا الكنيسة على نطاق واسع بإشـراف مدرسـة             -٧  
  . مدرسة األحدإن هذه لفرصة رائعة جلميع العاملني يف. التدريب

  .روح الدراسة الفردية لكتاب عن التبشري أو العقائد-٨  
  .وفر فرصة دراسية لعمال مدرسة الكتاب الصيفية-٩  
ادرس كيف ميكن ملدرسة األحد أن تتعاون مع البيوت يف شأن أسـبوع    -١٠  

  .البيت املسيحي
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ـ    . ال تنس االجتماع األسبوعي للموظفني واملعلمني     -١١   يلة إن هذا خلري وس
  .لتدريب عمال املدرسة

شجع مجيع العمال على حضور االجتماعات اجلمعية اخلاصة مبدرسـة          -١٢  
  .األحد

تأكد من أن الراعي واملدير والعمال اآلخرين حيـضرون االجتماعـات           -١٣  
  :اآلتية

مؤمترات مدرسة األحد، خلوات درس الكتاب املقدس، خلوات عامة ملدرسة            
  . حيثما وجدتاألحد، وأية اجتماعات عامة

  انتهى الكتاب واحلمد هللا                                     


