
 

 

يیتمم منح ااإلذذنن منن نسخ ووتررجمتهھا ووااستنساخهھا ووتووززيیعهھا ووبيیعهھا في 
 أأيي ووسيیطط.

;1

	ددليیل االجيیب  
للزررعع االكنائس 

	  پامم ااررلوند   



هدف التضاعف 
ااذذاا كنا نرريیدد للكنيیسة اانن تنموو ااسررعع منن عدددد االسكانن ثمم يیجبب عليینا 

بالتكاثرر وو  ااالززدديیادد. 

 

ااذذاا االمبشرر ووصلل االى  1,000 شخصص 
يیووميیا  وو تكلمم عنن االمسيیح ووااستمرر فى 

تووصيیلل االررسالة كلل يیوومم لل 1,000 سووفف 
يیاخذذ 37,000 سنة لكلل االعالمم  باسررهه 

للحصوولل على حفظظهھا. 

منن ناحيیة ااخررىى  ااذذاا االتوواابع ذذهھھھبب االى 
خاررجج ووصنع تابعا ووااحدداا   ووهھھھذذاا االتابع 
االووااحدد صنع تابع ااخرر وواالتابع ااالخرر  

صنع تابع ااخرر ووتضاعفوواا بهھذذةة االططرريیقة 
سووفف نقددرر فى 37 سنة على تووصيیلل 

االررسالة لكلل االعالمم . 
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قلوبنا 
االبساططة  

 يیمكنكك اانن تفعلل ذذلكك! 

هھھھذذةة االمباددئئ بسيیططة ووسهھلة حتى صغارراا ااوو االكبارر  

وواالمتعلميینن ااوو غيیرر االمتعلميینن, ساكنيینن بالمددنن ااوو االقررىى, خجوولل  

ااوو ااجتماعى  منن ذذووىى خبررةة ااوو مبتددىَى, يیمكنكك ااجررااء تأثيیرر  كبيیرر 
عنن ططرريیقق ززررااعة  االكنائسس االبسيیططة  االتي تحافظظ على االتضاعفف  

االمتططوورر وو االحدديیثث  
اانتت بامكانكك اانن تجعلل تأثيیرر كبيیرر على  االذذيینن بعيیدديینن عنن االلة  

ززررعع االكنائسس  قابلل للتوواالدد ثمم تووثيیقهھ عالميیا تعتبرر باحددىى ااكثرر 
االططررقق  االمؤؤثررةة وو االقاددررةة  االووصوولل للناسس بالخبرر االسارر عنن يیسووعع . 

االقططارر االهھارربب 
يیمكنكك اانن تكوونن جززءاا منن قصة االلة 

وو عنددكك تجرربة مثيیررةة  باالنجيیلل ! 

بمجرردد اانن تبددأأ بززررعع االكنائسس وو االكنائسس 

تبددأأ  ززخما  وو نشاطط  منن تلقاء نفسهھا , 
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وويیحتملل اانن تكوونن  هھھھذذاا االنشاطط  منن ززررعع االكنائسس 

خاررجج نططاقق االسيیططررةة  كما ااننا لسنا فى سيیططررةة  لكنن االررووحح االقددسس 
هھھھوو االذذىى ررااسخ في  االسيیططررةة وويیكوونن مسيیططرر عليیهھا 

ملوونن وو رراائعا 
يیمكنكك قيیامم بذذلكك  فى ااىى مكانن مع ااىى شخصص! 

قدد بددأأتت االكنائسس االبسيیططة  في مختلفف االمجمووعاتت وو االتعبيیررااتهھا 
االثقافيیة في  بيینن االمتعلميینن وواايیضا االجامعاتت ااالمرريیكيیة , بيینن 

ااالعاميیيینن في االقررىى ااالفرريیقيیة, في االحووااظظرر االكبررىى ااالسيیوويیة, في 
االمشارريیع االتجارريیة , في اايي مكانن يیتجمع االناسس عاددةة  , بأمكانهھمم اانن 

يیجتمع بيیسووعع هھھھناكك وو تكوونن االكنيیسة هھھھناكك. 
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االعملل منن ااالعمالل 
تعيیشش حيیاتكك خاررجج  مباددىىء االعهھدد االجدديیدد, االططرراازز االكنيیسة قابلة 

للتكرراارر غيیرر مباشررةة منن االكتابب االمقددسس ووكتابب ااعمالل االررسلل وومنن  
ااالنجيیلل. 

صمدد نفسكك  
كنن جززء منن ااستررااتيیجيیة ااوو تخططيیطط  مهھمة مستدداامة! 

اابدداا مهھمتكك فى تمكنن االسكانن االمحليینن منن اانن يیاخذذوواا شغلكك ااوو مهھامكك 
ووااخلى نفسكك منن االمهھامم ووااعططي ووظظيیفة للمحليینن فى ااقرربب ووقتت 

ممكنن  
 

;5



5 -خطوات 
1- صلى 

صلى  حتى يیمكنكك االبكاء على االناسس االصيیامم وو االصالةة وو االمشي وو 
االصالةة, ووااططلبب منن االلة اانن  تررىى ووتشعرر بما يیشعرر بة االلة منن ناحيیة 
هھھھؤؤالء االناسس  .صلى  منن ااجلل ررجلل  وواامررأأةة للسالمم وو ليیفتحوواا االبابب 

لعقوولل ووقلووبب االناسس  

صلى للناسس  منن ااجلل االتفاهھھھمم وو االمحبة وو  

صلى للة اانن يیعططيیكك ااستررااتجيیاتت  (خططة ) محددددةة    
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2- لقاء ااوو ااجتماعع 
تقابلل مع االناسس حيیثث هھھھمم .خررووجج مع االناسس االذذيینن ال يیعررفوواا  يیسووعع . 

ااخررجج خاررجج االمجتمع االمسيیحى 

قاوومم ااغررااء   وو االعاططفة وواالترركيیزز  على قضايیا  االفرريیقق  االتى تمتصص 
االووقتت وواالططاقة.  

اابحثث عنن  مجمووعة منن االناسس ليیسوواا تابعيینن ليیسووعع ووكوونن لهھمم 
صدديیقق حقيیقى  . ووتكوونن  لهھمم ااالهھھھميیة ااالوولى فى حيیاتكك ووليیسس ووقتت 
مستقططع منن حيیاتكك ااوو يیكوونوواا ااصددقاء ددررجة تانيیة  بلل ددررجة ااوولى  

فى حيیاتكك . 

3-ااصنع  
ااصنع االتوواابع وو   ااستثمرر فى حيیاةة االناسس ال تنتظظرر منهھمم اانن يیصلوواا 
صالةة على قبوولل االمسيیح ااوو ااننا نرريیددكك اانن تتبع يیسووعع لكنن ااستثمرر 

فيیهھمم  اانن يیكوونوواا (صناعع توواابع) 

صناعع االتابع هھھھى ططرريیقة  ااددخالل ناسس لتعررفف يیسووعع شخصيیا  ووبعددهھھھا 
ووسووفف يیتعملوونن كيیفف يیحبووةة وويیططيیعووةة  

وواالتاكيیدد على هھھھذذاا ااالمتيیازز اانن يیذذهھھھبوواا االى ددوولل ااخررىى لمهھمة للة  هھھھذذاا 
جررء منن االلDNAاالررووحى.  
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4- جمع  
ااسمح للناسس االمنفتحيینن ررووحيیا اانن يیتقابلوواا مع ااناسس ااخررىى  منفتحيینن 
مثلهھمم للمتعة وواالخررووحح  وولتقضيیة ووقتت ممتع مع بعضض وويیستمتعوواا 

باالهھھھتمامم االمشترركك ,صال ددررااسة لكلمة االلة  

اانة في بعضض ااالحيیانن اافضلل ااذذاا سمحتت لهھمم اانن يیختارروو منن يیكوونن 
معهھمم  للمجمووعاتت االخاصة بهھمم  اايینن وومتى  

وو رركزز على االكلماتت ووقصصص يیسووعع  

ال تنتظظرر منهھمم اانن يیعلنوواا لمجتمعهھمم  ااوو ااصددقائهھمم اانهھمم ااتباعع يیسووعع   

اانن يیجتمعوواا معا وويیشارركوواا االططعامم بعضهھمم مع بعضض هھھھذذاا اافضلل شيیى 
لبناء مجتمع مسيیحى  

يیسووعع قالل ااذذاا ااجتمع ااثنيینن ااوو ثالثة باسمهھ فهھوو  ووسططهھمم وو معهھمم وو 
هھھھذذاا هھھھوو (االكنيیسة) في اابسطط شكلل ووااكثرر ااهھھھميیة.  

لىىسى مططلووبب شيء ااكثررمنن اانن تكوونن كنيیسة  يیووجدد كثيیرر االذذيي يیمكنن 
االقيیامم بهھ للمساهھھھمة في تززاايیدد صحي وو االكنيیسة حيیوويیة  

ااقرراا  (ااعمالل 2 عدددد 42 االى 47 )  

ااسمح للناسس اانن تكوونن مع بعضهھمم االبعضض لززررعع االكنيیسة  
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5- تتكاثرر (تتضاعفف) 
 االتخططيیطط للنموو , منذذ االبدداايیة . تددرريیبب االمؤؤمنيینن االجدددد على اانن 

يیاخذذوواا  

مسؤؤليیة ااالجتماعع وواالتووااصلل مع االناسس , وو االبقى في االخلفيیة على 
قددرر ااالمكانن   

ووشجع االناسس على االنموو وومماررسة االمووااهھھھبب االررووحيیة  

ووعنددما تررىى كنيیسة قوويیة ووصحيیة   ووضع االخططة لبدداايیة مجمووعة 
جدديیددةة  
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العمل  ضمن شبكات 
شجع االمؤؤمنيینن االجدددد اانن يیبقى مع ااصددقائهھمم بددال منن اانن تاخددهھھھمم االى 

عالمكك . بددال منن اانن تعررفهھمم على ااصددقائكك ااذذهھھھبب ووتعررفف على 
ااصددقائهھمم وو االددخوولل في عالمهھمم , بددال منن تعررفهھمم ااماكنن خررووجكك 

تعررفف اانتت على ااماكنن خررووجهھمم ووااذذهھھھبب االيیهھمم  

وو هھھھناكك نسبهھ صغيیررةة منن ااالشخاصص لدديیهھمم مشاكنن ااالددمانن يیحتاجوواا 
اانن يیترركوواا ااصددقائهھمم االقدداامى . وولكنن ااالغلبيیهھ اليیفعلوونن  

بحثث عنن ااالشحاضض ليیقددمووكك اانتت وويیسووعع االى شبكاتت منن 
ااالشخاصص ااستمتع باكتشافف مجمووعة جدديیددةة منن ااالصددقاء. 
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سالسل االرشادي 
  

بددال منن جمع االناسس حوولل نفسكك,  اانشأء سالسلل ااالررشادديي بما 
يیتماشي مع كلمة االلة فى 2 تيیمووثاووسس 2:2   

“وو ااالموورر كنتت قدد سمعتت مني اانن ااقوولل في حضوورر كثيیرر منن 
االشهھوودد يیعهھدد االى شخصص مووثووقق االذذيینن سيیتمم اايیضا مؤؤهھھھلة لتعليیمم 

ااالخرريینن.”                             

بوولل – تيیمووثاووسس – ناسس مووثووقيینن بهھمم – ااخرروونن  

اانتت – تالميیذذكك — تالميیذذ تالميیذذكك — تالميیذذ تالميیذذ تلميیذذكك   
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تمكني االخرين 
بددال منن بناء االكنيیسة حوولل نفسكك ااوو خددمتكك  تمكيینن ااالخرريینن منن اانن 

يیعملوواا هھھھمم االخددمة  ااقررأأ اافسسس 4:11-13  

“وو هھھھكذذاا االمسيیح نفسهھ ااعططى االبعضض اانن يیكوونوواا ررسال وواالبعضض اانبيیاء 
وواالبعضض مبشرريینن وواالبعضض ررعاةة وومعلميینن .الجلل تكميیلل االقددسيینن  

لعملل االخددمة  لبيیانن جسدد االمسيیح . ذذلكك اانن جسدد االمسيیح قدد بنيیتحتى 
نحنن جميیعا نووصلل االى االووحددةة اااليیمانن وومعررفة اابنن االلة وو نصبح 

ناضجة ووحضوورر االى اانسانن كاملل  االى قيیاسس كاملة منن مللء 
االمسيیح.” 

 

ال تجعلل االناسس اانن يینتظظرروونن  تددرريیبب االى اانن يیخررجوواا خاررجا 
وويیشارركوواا مع االناسس عنن قصصص يیسووعع بلل تمكيینهھمم  اانن يیخررجوواا وو 
تقاسموواا االمسيیح مع ااالخرريینن. هللا يیستخددمم االشبابب وواالناسس االصغيیررةة 

االغيیررةة ناضجة بططرريیقة قوويیة جدداا.  
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ال تجعلل ااالمرر يیبددوو ووكانن ااالشخاصص االغيیرر ناضجيینن غيیرر قاددرريینن اانن 
يیشارركوواا مع ااالخرريینن قصصص يیسووعع وويیددعووهھھھمم  االى اانن يیتبعوواا يیسووعع  

شجعهھمم اانن يیشارركوو قصصص يیسووعع االشخصيیة وواالخاصة  بططرريیقة 
صحيیحة.  

 مستوويیاتت ااالكبرر االمسؤؤليیة تاتى الحقا  . لكنن نسالل اانفسنا  دداائما 

ما نووعيیة االخددمة االتى يیمكنني تجهھيیزز هھھھذذاا االشخصص االيیوومم اانن يیفعلهھا 
االيیوومم. 
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املجموعة د 
مهھمم جدداا اانن  نتبع االنمووذذجج أأ- بب - جج 

عنددما نجتمع معا ((ااططلقق على ااالجتماعع ااالسمم االذذىى ترريیددهه تسميیهھا )) 

تقسيیمم ااجتماعع  دد  االى ثالثث  ااجززااء وورركزز على هھھھددفف لكلل جززء  

مجمووعة دد  تساعدد على ووضع ااساساتت االتابع , االشكلل هھھھوو  سهھلل  
تعلمم لمتايیعيیهھ  ووتساعدد على االتحوويیلل.  

أأ - االمسألة 

 ((يیؤؤدديي االى عباددةة االشفوويیة قصيیررةة وو يیصلوونن منن ااجلل بعضض))  

1- ااسالل  “ما هھھھوو االشئ االووحيیدد االذذىى اانتت شاكرر عليیة ؟” 

 ثمم نلقي االووقتت الشكرر هللا بصلووااتت شكرر قصيیررةة 

2- ااسالل “هھھھلل عنددكك حاجة لتباددلل ااوو خططيیة  ترريیدد ااالعترراافف؟”  
ثمم نصلى صالةة قصيیرروو الجلل بعضض 

3- ااسالل “ما االذذىى تعلمناةة منن االقصة االكتابيیة االتى شارركنا بهھا 
ااالسبووعع االماضى وو كيیفف تسيیرر ااالموورر االتططبيیقيیة على حيیاتكك؟” 
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بب - ددررااسة ااالنجيیلل  
نسالل ببساططة ثالثة ااالسئلة: 

1- ماذذاا تخبررنا هھھھذذةة االقصة عنن يیسووعع \ االلة ؟ 

2- ماذذاا تخبررنا عنن اانفسنا ؟ 

3- ماذذاا سووفف نفعلل ؟ ووما االذذىى سووفف تتغيیرر حيیاتنا نتيیجة ما 
تعلمناهه ؟  

جج -  اااللتززاامم (للصالةة وو االططاعة ) 
1- االددعاء “منن هھھھمم ااالشخاصص االذذيینن سووفف تشارركك معهھمم هھھھذذهه 

االحقيیقة؟”  يیفضلل اانن تكوونن هھھھذذةة ااالشخاصص لنيیكوونن منن ااالتباعع يیسووعع 
ااوو التعررفف شيیى عنن يیسووعع  

ددعوونا ااثنيینن ااثنيینن نصلى الجلل ااالشخاصص االذذيینن سووفف نشارركك معهھمم 
ذذلكك 

2- ططاعة    “كيیفف لحيیاتى اانن تتغيیرر بنتيیجة ما تعلمتهھ االيیوومم؟” 

شارركك مع شخصص ااخرر االتززاامكك  فى االمجمووعة بانن تشارركك مع 
——— ووااختمم على ما شارركتت بة بالصالةة 
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 3- االمماررسة  

ااالهھھھميیة ااخرر ددقايیقق منن كلل جلسة كيیفف ستشارركك االحقق مع ثالثث 
ااشخاصص ووصلى الجلهھمم 

  

رربما تحاوولل اانن  تتخططى  نقططة ((اااللتززاامم (للصالةة وو االططاعة )) ااوو 

 تعططى بعدد ااالعذذاارر  ااذذاا تخططيیتت هھھھذذةة االنقططة وو تعلمم اانن االكنيیسة ال 
تنموو كما تررغبب بهھ.  
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  ثالثث مستوويیاتت منن االسلططة 

ااذذاا كنتت تعلمم االمؤؤمنيینن االجدددد ثالثث مستوويیاتت منن االسلططة  ثمم  يیمكنكك 
االبددء في ااتخاذذ قررااررااتت حكيیمة النفسهھمم  

االمستووىى ااالوولل : ااوواامرر االعهھدد االجدديیدد  1.

 ططاعة ووصايیا  االلة بددوونن مجاددلة ااوو تصوويیتت.  االمسيیح هھھھوو 
االقائدد ااالعلى. االكنيیسة ززررعتت  بالكاملل عنددما بذذلل االمسيیح 
وواالتوواابع فى االعهھدد االجدديیدد بكلل االجهھدد  وو االحيیوويیة االمططلووبة. 
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االمستووىى االثانى : االعهھدد االجدديیدد مماررسة ليیستت اامرركك 2.

 االمسيیحيیة لدديیهھا  حرريیة منن هھھھذذةة االمماررساتت فى اانن يیتبعهھا  ااوو ال  
النهھا ليیستت ااالوواامرر وو  االحيیاةة مع االلة ليیستت اامرر  بلل مماررسة, 

وواالررسلل وواافقوواا عليیهھا ووااثبتووهھھھا.  

3.االمستووىى االثالثث : عاددااتت غيیرر ااأأساسس لعهھدد االجدديیدد  

ال نططالبب االططاعهھ االعميیاء  للتقاليیدد, معظظمم االتقاليیدد االجيیددهه ممنووعهھ 
ووهھھھذذاا يیعيیقق االططاعهھ الوواامرر االعهھدد االجدديیدد.  

;18



السبع وصايا 
تعليیمم االمؤؤمنيینن االجدددد االسبع ووصايیا, فى االحقيیقة يیسووعع كانن عنددهه 

150 ووصيیة, لكنن هھھھذذةة  االسبع ووصايیا  كافيیة ليیكوونوواا على االمسارر 
االررئيیسيیة, ممكنن تضيیفف بعضض االتفاصيیلل الحقا.  

 االتووبة وو اااليیمانن 1.

 ااعتمددوواا (االمعموودديیة ) 2.

 ااكسرر االخبزز ووكنن فى ززمالة  3.

 حبب (ااغفرر)  4.

 صلى  5.

 ااعططى  6.

 ااذذهھھھبب ووااصنع االتابع 7.
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ظظ. مم. نن. خخ. 
تذذكرر دداائما اانن عملكك  هھھھوو لتكميینن  ااالخرريینن  ووتمضى  قددما 

اانن تتبع هھھھذذاا االنمطط ااوو االططرريیقة سووفف يیساعددكك على اانن تكوونن فى 
ططرريیقق ااوو مسارر االبدداايیة.  

ظظهھارر 
ااظظهھرر شخصص منن االمؤؤمنيینن االجدددد عنددةة بعضض االخبررةة ااوو بعضض 

االمعررفة ليیكوونن هھھھوو قائدد االتجمع ووهھھھددفف االتجمع هھھھوو اانن يیططيیعوواا ووصايیا 
يیسووعع.  

مساعددةة 
االمؤؤمنيینن االجدددد سووفف يیساعددوو االمؤؤمنيینن االقددااما فى االقيیاددةة  

وو هھھھذذهه االمررحلة يیمكنن اانن يیبددأأ على االفوورر بعدد شهھددتت االمؤؤمنن االجدددد 

ووعلى االمؤؤمنيینن االقددااما  اانن يیددرربوواا االمؤؤمنيینن  االجدددد  

ووليیسس على االمؤؤمنيینن  االجدددد اانن يیتعملوواا نفسس االططررقق االتى كانوواا 
االقددما بفعلوونهھا  ددعهھمم بفعلوونهھا بططرريیقتهھمم  . ال تقلقق عليیهھمم كثيیرراا   
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وو ااذذاا االمؤؤمنيینن االجدددد لمم يیقمم بعملل االدديي\ فى  االمررةة ااالوولى   ااستمرر 
فى االتددرريیبب ااذذاا كانتت قلووبهھمم  مفتووحة  وو قابلل للتعليیمم.  

نظظرر 
االمؤؤمنيینن االجدددد ووهھھھمم  يیقووددوواا, ووعلى االمؤؤمنيینن االقددما ( االمؤؤمنيینن االلى 

لهھمم  ووقتت مع االرربب )يیشاهھھھددوواا وواانن   وويیشجعوواا وويیبنوواا  االمؤؤمنيینن 
االجدددد وويیمددحوواا فيیهھمم قدداامم ااالخرريینن ليیكوونوواا  قاددرريینن على ااعططاء 

االجدديیدد منن االعططاء لمجتمعهھمم . 

االمؤؤمنيینن االجدددد وواالمؤؤمنيینن االقددااما  يیكوونن لهھمم لقاء بعدد ذذللكك  وويیبنووهھھھمم 
االمؤؤمنيینن االجدددد باعططأئهھمم  االنتائج  
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خررووجج 
االمؤؤمنيینن االقددااما يیخررجوواا منن هھھھذذةة االخددمة االى  مكانن ااخرر لخددمة 

جدديیددةة  .االمؤؤمنيینن االجدددد ااالنن قاددرريینن على االووقووفف وواالخددمة 
وواالمددااخالتت االمحبة منن االكبارر بددوونن  ااالعتمادد عليیهھمم  

االمؤؤمنيینن االجدددد وواالقددااما يیكوونن ليیهھمم عالقة ببعضض لكنن ااقلل فى هھھھذذةة 
االنقططة  

 قدد يیستغررقق االووقتت منن   سنة ااوو سنتيینن قبلل اانن تعططى االمؤؤمنيینن 
االجدددد االقيیاددةة ووتنسحبب اانتت  ووااحيیانا تاخدد ااكترر منن هھھھذذاا االووقتت بشهھوورر  

تذذكرر اانن االمؤؤمنيینن  في كثيیرر منن ااالحيیانن قاددرريینن على تددرريیسس 
االكتايیبب االمقددسس جيیدداا  حتى لوو غيیرر قاددرريینن على فهھما تماما حتى 

ااالنن . 
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معررفة االمززيیدد: 

 
لططلبب عدددد أأكبرر منن االنسخ عنن هھھھذذاا االكتيیبب أأوو لمعررفة االكيیفيیة االبددء٬، 

ااتصلل بنا! 

 All Nations Family, Inc.

 P.O. Box 55

 Grandview, MO 64030

 816-216-1353

 www.allnations.us

 info@allnations.us
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