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 مقدمة
ببشارة الحياة األبدية، ثم أوصاىم أيضًا أن  ينأجمع لمبشرأوصى الرب يسوع التالميذ أن يكرزوا 

ليذا فإن تممذة  .(95: 96، مر 92، 99: 99يتممذوىم ويعمموىم جميع ما أوصاىم ىو بو )مت 
المؤمنين وتعميميم طريق الرب ىي وصية واضحة، بل إن الرب يسوع نفسو ترك لنا مثااًل حيًا 

 في ىذا األمر.
 
أن يعمموىم جميع ما أوصانا الرب بو.  ،ؤمنين الجدد تقع عمى كل المؤمنينمسئولية تعميم المو 

مترفقين في وسطكم كما تربي بل كنا » ليس فقط رسالة الخالص بل كل ما تعممناه عن الرب:
أبعاد الخدمة لبولس في تسالونيكي ليست فقط الكرازة لكنو إن ( 7: 9تس 9)« المرضعة أوالدىا

 كان كأم تحنو عمى رضيعيا.
 .المؤمن الجديد ىو معجزة اهلل )عمل عظيم( مثل المولود والدة طبيعية، وىذا أمر مفرح جداً 

رضيع تظل لشيور طويمة ممقاة عمى األم لترعاه فييا، وكما أن مسئولية طعام وشراب الطفل ال
كذلك المؤمن الجديد تصبر عميو وال يخيب أمميا فيو حتى عند اتساخ مالبسو. فيي تنتظر 

 حتى يكبر ويكون مستقل.
 وىذا ما يحدث مع كثيرين من المتجددين. ،لكن لو لم ترعاه منذ والدتو يمرض ويموت

 



 في األسابيع األولى من حياة المؤمن الجديد أواًل: أهمية المتابعة 
 ترجع أىمية العناية بحياة المؤمن المتجدد حديثًا إلى: 

نسبة الذين استمروا في حياتيم مع الرب بعد اتخاذ قرارىم بقبول المسيح كانت قميمة نسبيًا  -9
 عندما لم تتوفر ليم سبل المتابعة الشخصية.

 وأسموب حياتو كابن اهلل.إنيا أكثر فترة تتكون فييا عادات  -9
معظم من يطمبون التجديد يكونون في مرحمة تبكيت الروح القدس وليس تجديد الروح أي  -3

لذلك فترة المتابعة قد تكون ىي  .لم تكتمل عممية التجديد )التوبة واإليمان لم يكتمال(
 تجديده الحقيقي.

والدة ضعيفة التي ليا أكثر إنيا أكثر فترة يحتاج فييا لرعاية وخاصة عندما يكون مولود  -4
 من سبب:

 الشخصية. توالمشاكل النفسية التي توجد في تركيب - 
 ضعف الكنيسة أو ضعف في فيم الحق.الرسالة لم تصل بوضوح بسبب  -
 واألصدقاء أو الماضي.شدة المقاومة الخارجية من العائمة  -
 ليست ىناك معرفة بالسبب.أو  -

مكانية التغييرالمفرح أن بعض من يولدون والد في األسابيع األولى أكبر،  ة ضعيفة يتغيرون وا 
 ين ثم بعد ذلك ينتقل نقمة قوية. سيعيش سنة أو سنت المؤمن الجديد أو أن
 :احتياج الناس لممتابعة يختمف -5

فالبعض ولد والدة قوية، وعنده إدراك ورغبة عميقة لمتعمق بالرب، والبعض :من شخص إلى آخر
 ويحتاج أكثر من غيره لمعناية واالىتمام.ولد والدة ضعيفة 

:البعض ولد وسط جماعة حية ومنتعشة، ولذلك يسيل عميو الثبات والنمو من مكان إلى آخر
في معرفة الرب. والبعض ولد وسط أفراد في ضعف وعدم معرفة، ويحتاج لعناية خاصة بصورة 

 أكبر.



شريط. صحيح أننا تتم التممذة أساسًا عن طريق شخص وليس عن طريق كتاب أو  -6
قي لشخص يقف بجواره ويرشده نستخدم فييا المطبوعات والشرائط لكن االحتياج الحقي

 (7: 9تس 9)
 

 ثانيًا: مضمون المتابعة
 إن احتياج المولود حديثاً في الرب هو:

 ممارسة العالقة الروحية )بداية النمو( أ . 
 مقاومة اليجوم عمى حياتو الروحية )الثبات( ب.
 ممارسة العالقة الروحية )أ(

( والنمو الحقيقي ىو 92: 3التركيز عمى شخص ربنا يسوع المسيح )في  المبدأ األساسي هو:
 (.98: 3بط 9في النعمة ومعرفة ربنا يسوع )

 طرق ممارسة العالقة:
 التضرع والطمب  –المشاركة  –نقاء القمب  –الشكر  –التسبيح  :وتشمل الصالة-1
 طبق –أحفظ  –تأمل  –افيم  –اقرأ واسمع  :وتشمل قراءة الكممة-2

 وىذا ما تحدثنا عنو بالتفصيل في فصل الشركة مع اهلل.
 شركة جسد المسيح )شركة المؤمنين(-3
  المسيح )الكنيسة(النضمام لجماعة المؤمنين ليصبح عضوًا في جسد ا 

 الشركة داخل مجموعة التممذة   –العبادة الجماعية 
 الشهادة عن الرب -4
 عمى أن يكون إيجابيًا ويخبر بكم صنع الرب بو ورحمو.التعود 

 .ويكون محور الشيادة ىو المسيح وعممو في حياتي وليس التغيير الذي حدث في  
 


