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قبل أن تبدأ

الخاصة، لكن ’ق رأت كتب حول كنيسة لإلحتياجات 
كيف ابدأ؟ إلى أين اتجه من هنا؟”  سنبدأ بمحادثة  
مع بعض المتطوعين، األهالي، وقادة الكنيسة من جميع 
أنحاء الدولة. هؤالء الناس يحبون الله، يحبون كناسئهم، 
ويحبون األشخاص من ذوي اإلحتياجات الخاصة. ولكن، 
لقد كانوا محتارين بين اإليمان باألسباب التي يجب أن 

تجعلنا ننطلق بهذه الرحلة وبين معرفة كيف نبدأ.
إطالق  حول  مكتوب  مرجع  أول  هذا  يكون  قد 
الخدمة لذوي اإلحتياجات الخاصة.  في حال كان ذلك 
صحيحاً، يجب أن تعلم أن هنالك العديد من المواد حول 
هذا الموضوع. يمكننا إقتراح عدة مواد لمساعدتك كما 
قد  تكون  الرحلة.قد  هذه  في  غيرك  األالف  ساعدت 
استخدمت من قبل العديد من هذه الموارد. في حال كان 
هذا المرجع األول أو رقم مئة الذي تقرأه، نأمل أن هذا 

الكتيب سيساعدك بتطبيق تبشير مثمر.

  هذا الرمز يدل على وجود موارد إضافية تتناسب مع هذا الموضوع في
/http://www.joniandfriends.org/church- relations
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للكلمات معاني
على حسب  مثمر”؟  “تبشير  نحو  نهدف  أن  يعني  ماذا 
تعني  الخدمة هي كلمة  معجم مريم-ويبستر )2015(، 
من  عمل  أي  تطبيق  يتم  الذي  الشيء  أو  “الشخص 
خالله.”1  عادة ما نربط الخدمة ببرامج كنسية، ولكن 
المعنى الحقيقي هو كيفية القيام بعمل ما، الطريقة التي 
يتمم بها هدف ما. إذا من بداية رحلتك مع الخدمة لذوي 
فكرة  التخلص من  الخاصة، نشجعك على  اإلحتياجات 
برنامج  تعادل  الخاصة  اإلحتياجات  لذوي  الخدمة  أن 
من  العديد  تتضمن  قد  الخدمة  هذه  الكنيسة.  في  آخر 
برنامج  يكون  قد  أو  الكنيسة،  داخل  الموجودة  البرامج 
منفرد، أو قد ال يكون برنامجاً من األساس، ولكن هذا 

ال يجعله غير مثمر.
فكرة ان تكون الخدمة “مثمرة” هي عبارة إنجيلية 
نشأ على حياة جديدة مع يسوع  قد  الشخص  أن  تظهر 
المسيح. يبدأ اإلثمار مع “والدة جديدة” لشخص بنعمة 
)يوحنا  المسيح  يسوع  وعمل  بشخص  اإليمان  عبر 
3:3، افسس 8:2(. يظهر هذا عندما كان الناس موتى 
بخطاياهن في وقت ما وأصبحوا مثال لحب الله، فرحه، 
سالمه، صبره، طيبته، إخالصه وضبط النفس المميز، 
كعمل من الروح القدس )غلطة 22:5 -23, كولوسي 

.)12:3
اإلحتياجات  لذوي  المثمرة  الخدمة  هدف  جوهرياً، 
يسوع  سيعرفون  الناس  جميع  أن  ابدي:  هو  الخاصة 
عبر   .)19:28 )متى  رسل  هنالك  وسيكون  المسيح 
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)لوقا  سيكتمل  الكنيسة،  في  المسيح،  بذلك، جسد  القيام 
رأس  هو  الذي  يسوع  شخصية  يظهر  بينما   )23:14
لكلمة  لتفسيرنا  بالعودة   .)18:1 )كولوسي  الجسد 
الله  يريد  الذي  العمل  أو  الشخص  كان  اياً  “مثمر”، 
الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  عائالت  حياة  في  إتمامه 
الخاصة. اإلحتياجات  لذوي  مثمراً  تبشير  يمثل 

الكنيسة التي ال تقاوم
بدالً من إنشاء برنامج جديد، دعونا نختبر كيف ستكون 
الكنيسة لو كل شخص بغض النظر عن إحتياجاته، كان 
مقبوالً كعضو كامل في جسد المسيح. بعض النظر عن 
القدرات العقلية، الحوارية، او الجسدية، كل عضو سيكون 
الكنيسة  الله، وعائلة  مقدّراً كشخص خلق على صورة 

تتقبله مع كل هباته.
قبل  من  فقط  وليس  تقاوم،  ال  تكون  كنيسة  هكذا 
ينتظرون  الذين  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  عائالت 
الحب والدعم من باقي اعضاء الكنيسة، بل من كل من 
شكك بمكانه داخل الكنيسة. العاطل عن العمل، المدمن، 
اليتيم،  العزباء،  األم  األرملة،  المطلق،  المريض، 
الغير  المحبة  على  سيتعرفون  العادي—كلهم  الشخص 
مشروطة عبر مشاهدة حب الكنيسة لذوي اإلحتياجات 

الخاصة.
سهل  التغيير  هذا  تغيير.  يتطلب  الكبير  الحلم  هذا 

التسمية ولكنه يتطلب الوقت للتطبيق.
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عندما نسأل ذوي اإلحتياجات الخاصة، عما يرغبون 
القبول  حلمين:  يشاركونا  ما  عادة  الكنيسة،  في  برؤيته 
المنشآت،  في  الوصول  إمكانية  الوصول.  وإمكانية 
البرامج هي ضرورة. القبول مع الشعور باإلنتماء عندما 
يأتي من األعضاء اآلخرين الذين يستخدمون ويستفيدون 

من هكذا برامج وهيكليات، ضروري جداً.
إمكانية الوصول والقبول عادة ما ينموان عندما يفهم 
الخاصة.  اإلحتياجات  ذوي  تجاه  الله  األشخاص سلوك 
لتطوير  ورسالتها  الكنيسة  قوة  تستخدم  المجموعة  هذه 

خطة قوية. إذاً، كيف تتدخل لبدء “خطة قوية”؟

مالحظات
 1. مريم-ويبستر اونالين، “الخدمة”، في تاريخ 26 يونيو 2015،

.http://www.merriam-webster.com/dictionary/ministry 
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 خمس خطوات 
 إلطالق الخدمة لذوي 

اإلحتياجات الخاصة

د رسمنا خريطة طريق مع خمس خطوات واعطيناها لق
لجميع من رغب في بدء خدمة لذوي اإلحتياجات 
الناس.  تعدد  مع  فيها  طرق  عدة  وسنرى  الخاصة، 
المسيرة،  األقل إلتمام  تحتاج سنة على  الكنائس  اغلبية 
بينما بعض الكنائس إحتاجت عقداً كامالً لتصبح كنيسة 
شاملة. لن يكون هنالك تبشير لذوي اإلحتياجات الخاصة 
مشابهاً لغيره—وليس من المفروض اساساً. نحن نتوجه 
إلحتياجات وهبات األفراد، جميعهم فريدين من نوعهم 
وتلقوها من الله، فنتوقع منه أن يخلق وينّظم الطرق لجعله 

جسداً متقبالً وسهل الوصول إليه.
تدّرب،  خطط،  إستمع،  إسأل،  بسيطة:  الخطوات 
الخمسة  الخطوات  هذه  أن  تعتقد  ال  رجاءاً  وانطلق. 
هي معادلة سحرية إلطالق الخدمة لذوي اإلحتياجات 
الخاصة، بل اعرف أن هذه الخطوات الخمسة تستطيع 
مساعدتك على ترتيب إستجابة كنيستك لحاجة حقيقية. 
نّصلي بأن هذه الخطة المنظمة ستقدم توجهاً ووضوح 
الله مع باقي  باإلضافة إلى طريق لك لمشاركة هدف 

كنيستك.
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الخطوة 1: إسأل:

إسأل الله
مميز  فريق  عليها  وعمل  رائعة  خطة  تطوير  يمكنك 
نفتقده  الذي  األساسي  المّكون  الفشل.  مصيرها  ولكن 
في  جاء  كما  القدس.   الروح  هو  السيناريو  هذا  في 
بُّ اْلبَْيَت، فَبَاِطاًل يَتْعَُب  مزمور 1:127، “إِْن لَْم يَْبِن الرَّ
الله  هدف  الله،  رسالة  الله،  كنيسة  هذه  اْلبَنَّاُؤوَن.” 
السامي، وشعب الله، لذلك يمكننا ان نتوقع وجود الله 

في وسط الخدمة.
قبل أن تسأل أي شخص، إسأل الله. إبحث عنه في 
الصالة. إقرأ كلمته. اطلب من الله تحضير قلوب القادة، 
الرعية، وعائالت ذوي اإلحتياجات الخاصة. اطلب من 
الله إرسال عمال إلى حقل محدد للحصاد—حيث عدد 
هذه  في  تنطلق  بينما  الحكمة  الله  إسأل  العمال ضئيل. 
الرحلة )يعقوب 5:1(. كن صبوراً وانتظر الله في كل 

خطوة.
هذه الخطوة التي تسأل فيها لله لن تنتهي ابداً. هذه 
الخطوة األولى والدائمة لكل خطوة تليها )1 تسالونيكي  
17:5(. شمل قيادة واعضاء آخرين من جسد كنيستك أن 
يسألوا الله أي تبشير لديه لكنيستك لتقوية الوحدة في المجتمع.
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إسأل قادتك

أن تسأل الله على إتمام العمل ضروري. أن تسأل قادتك 
وبركتهم ودعمهم ايضاً ضروري. من غير أن تسأل، 
المهتمين  األشخاص  من  كبيرة  مجموعة  لديك  سيكون 
ومخاوف  توقعات  يملكون  الذين  انت(  ضمنهم  )من 

مختلفة.
بيان  ووضع  جّهز  قد  يكون  قد  كنيستك  رأس 
رسالة للمهمة. هذه الرسالة تقود كل شيء يتبعه قادتك 

ويدعموه.
يحدث  ما  لكل  كمسار  يعمل  كنيستك  رسالة  بيان 
اإلحتياجات  لذوي  الخدمة  ضمنه  ومن  الكنسية  داخل 
الخاصة. تّخيل أنك تستخدم قوس لرمي سهم على هدف 
بعيد. تقوم بالتصويب على جهة معّينة وعلى علو معّين 
هو  الرسالة  بيان  بدقة.  الهدف  بإصابة  للسهم  للسماح 
المعادلة إلصابة الهدف. قد تكون قد اكتشفت أن البرامج 
الحالية، التوّجه والبيئة الموجودة ال تطلق العائالت أو 
ولكن  الهدف،  إلى  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  األفراد 
هذا ال يعني أن بيان الرسالة خاطئ. قد نضطر لتغيير 

القوس، أو إطالق
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السهم، أو التقدم نحو الهدف، أو إستخدام مجموعة من 
الوسائل إلصابة الهدف، ولكنك طبعاً ال تستطيع توجيه 

سهمك لجهة آخرى وتتوقع أن تحظى بنتيجة جيدة.
اإلحتياجات  لذوي  الخدمة  بأن  نشعر  احياناً، 
إعتدنا  عما  إلختالفها  جديدة  كمهمة  تظهر  الخاصة 
هو  هذا  كل  من  الجيد  الخبر  ولكن،  به.  القيام  على 
اإلحتياجات  ذوي  يتضمن  كنيستك  رسالة  بيان  أن 
ال.  أو  نصياً  مذكوراً  ذلك  أكان  وعائالتهم،  الخاصة 
مثالً، كنيسة معّينة تتبع مبدأ “دعوة جميع الناس لعالقة 
محبة مع يسوع المسيح.” “جميع الناس” تتضمن ذوي 
اإلحتياجات الخاصة، فهذه الكنيسة تتبع تبشيراً خاصاً 
يتضمن بشكل كامل عدة عائالت من ذوي اإلحتياجات 

الخاصة.
كنيستك لديها رسالة ونأمل أن انت ايضاً، كعضو 
انظر  لذلك،  الرسالة.  تشارك  أن  الكنيسة،  هذه  من 
تلتقي  أن  قبل  الحالي  الرسالة  بيان  إلى  جيد  بشكل 
األفراد،  لجميع  كيف  إسأل:  القيادة.  فريق  أو  بكاهنك 
الذي  ما  برسالتنا؟  يشملوا  أن  اإلحتياجات،  جميع  من 
بهذه  كنيستك  قادة  مقاربة  عبر  حاليًا؟  كنيستنا  تتبعه 

بدأ حديث مثمر وإيجابي. المواضيع يمكنك 
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إضافة إلى ذلك، اطلب موافقة وبركة قيادتك ودعمها 
بينما تسأل الرعية والمجتمع عن اإلحتياجات والطلبات 
الخاصة بعائالت ذوي اإلحتياجات الخاصة. إبحث عن 
من سيتولى مهام الخدمة لذوي اإلحتياجات الخاصة. بينما 
كامل  إطالع  على  قادتك  إبقي  الرحلة،  هذه  في  تنطلق 
وادعمهم وتواصل معهم بينما يتفاعلون مع قادة واعضاء 

من الرعية.

إسأل الناس التي تنوي خدمتهم

قصة ميشيل

جلسنا انا وميشيل على مقعد في حديقة مع كوب من القهوة. 
تحدثنا حول الحياة وكيف قامت هي وزوجها بتربية شاب 
مصاب بالتوحد وطفلة أصغر بكنيستنا. أردت أن أعرف 
كل شيء. ما الصعوبات التي واجهوها خالل السنوات؟ 
لماذا اختاروا كنيستنا؟ ما البركات التي توقعوها؟ ما هي 
احالمها  ناقشنا  لقد  أعجبتهم؟  التي  الجمعية  أو  الخدمة 
ألطفالها، وكيف تريدهم أن يكبروا في نعمة الله ويخدموا 

في مملكته وان يكونوا جزءاً من جسده.

إبدأ مع مرحبا
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قالت  أن  إلى  األسئلة  كل  بلباقة عن  اجابت  ميشيل 
بصوت تعلوه الصدمة، “هذه أول مرة اشارك هذه األفكار 
مع احد. لم يسألني ابداً أي شخص هذه األسئلة، او امضى 

وقتاً معي لمعرفة اإلجابة.”
بعد بضعة شهور، اخبرتني ميشيل ان محادثتنا قد 
اطلقت عملية الشفاء في قلبها. تعمل اآلن ميشيل ضمن 
طاقم تبشير األطفال وقد شكلت فريق يجمع العديد من 

األفراد للتبشير لذوي اإلحتياجات الخاصة.
السؤال عن شيء  أن  بسبب  ميشيل  اشارككم قصة 
قد يبدو صغيراً أو بديهياً، هو بالفعل أفضل مكان للبدء.

سبب سؤالنا

الكنيسة؟  من  العائالت  سيقرب  الذي  ما  ستعرف  كيف 
سنوات  الثماني  لطفلة  بيئة  افضل  هي  ما  تعرف  كيف 
من  عشرة  بالرابع  لشاب  او  داون،  بمتالزمة  المصابة 
العمر  منتصف  في  أو شخص  بالتوحد،  مصاب  العمر 
الغير قادر على الكالم؟ كيف تعرف إذا كانوا يعرفون 
يسوع؟ كيف تعرف ما هي البرامج التي قد تكون مفيدة أو 
ما هو نوع الخدمة التي تود العائلة المشاركة به؟ تسأل.

للمنزل  وزيارة  وجهد  وقت  تتطلب  المحادثة  هذه 
ربما. قد تتطلب ايضاً أن تجلب معك زميل لمساعدتك
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مع ذوي اإلحتياجات الخاصة لكي يستطيع الشخص الذي 
بالطبع هذا يعني محادثة وجهاً  بالحديث معك.  به  يهتم 

لوجه وصريحة حول العائلة وإحتياجاتها.
خالل هذا الحديث مع ميشيل، اخبرتني كم شعرت 
المصاب  قدم البنها  الذي  للدعم  باإلمتنان هي وعائلتها 
بالتوحد، ولكن اخبرتني كم كانت قلقة لعدم تعرفّه على 
المسيح. السبب الوحيد الذي منعها من مشاركة همومها 
كان خوفها من ان تفهم القيادة والمتطوعين أنها ليست 
ممتنة وكثيرة الشكاوي. عبر التحدث مع ميشيل والسماح 
لها بمشاركة احالمها وامنياتها استطعنا تطوير الخدمة 

ليستفيد منه شاب مصاب بالتوحد.

األساسيات
تحدثنا  الذين  الخدمة  قادة  من  العديد  مثل  انك  نأمل، 
بالضبط!  البديهيات!”  من  “هذا  تقول  انك  معهم، 
من  األسئلة  من  العديد  نتلقى  زلنا  ال  ذلك،  من  بالرغم 
الخاصة  لذوي اإلحتياجات  بالخدمة  متطوعين يرغبون 
اللطيفين  األشخاص  هؤالء  أحد.  يدعمهم  أن  بدون 
حدث. الذي  الخطأ  عن  مستغربين  الخدمة  من  يبتعدوا 

إبدأ مع مرحبا
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ينوون  الذين  األشخاص  مع  تحدثوا  إذا  سألناهم  عندما 
خدمتهم، اإلجابة عادة ما تكون بالنفي.

قادة الخدمة الذين يمضون الوقت للتعرف شخصياً 
على جميع أفراد العائلة التي تتأثر باإلحتياجات الخاصة 
دائماً ما يتعلمون درساً مهماً ومعلومات تصقل مستقبل 
في  منزل  تزيين  مثل  هو  الخطوة  هذه  تخطي  الخدمة. 
الحائط، وتعلق صورة عليه،  تستطيع طلي  قد  الظالم، 
وتضع فرشاً، ولكن عندما يأتي النهار، ال احد سيرغب 

بالسكن فيه.
قد تكون كنيستك قد وضعت اساليب لمساعدة ذوي 
الشيء  وهذا  شبابية  برامج  الخاصة ضمن  اإلحتياجات 
مفيد. ولكن، ال يستبدل الحديث الصريح. نطلق على هذه 

.المحادثة األولى ملف تبشير العائلة

ملف خدمة العائلة

المقابلة التالية مستندة على محادثتنا األولى مع ميشيل. 
لقد أثبت فائدتها مرة بعد مرة مع العائالت الجديدة وجهود 
إنطالق  نقطة  بل  سحرية،  معادلة  ليست  هي  الخدمة. 
تدعمها.  أن  تود  التي  العائلة  عن  شامل  فهم  إلكتساب 

ّصلوا سوياً ودعوا الروح القدس، يقود محادثتكم.
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مشاركة العائلة في الكنيسة

• منذ متى وانت تتردد إلى كنيستنا؟
• ما الذي جاء بك إلى هنا؟

الخاصة  اإلحتياجات  الكنيسة  توفر  •  كيف 
لعائلتك؟

•  ما الذي أزعج عائلتك في الماضي بموضوع 
اإلحتياجات الخاصة؟

أنت  ترغب  الكنيسة  نشاطات  من  جزء  •  أي 
وعائلتك بالمشاركة بها؟

•  ما الذي يمنع عائلتك من المشاركة والخدمة 
ببرامج الكنيسة؟

•  ما هي عوامل الدعم الضرورية لك ولعائلتك 
للمشاركة كلياً في جسد المسيح؟

•  ما هي إحتياجاتك األساسية، داخل أو خارج 
الكنيسة؟

ملف اإلعاقة

•  إسم الطفل من ذوي اإلحتياجات الخاصة:
•  الجنس:

•  العمر والصف في المدرسة:
•  يشارك في )تبشير الكنيسة(:

•  اإلعاقة:
•  تظهر اإلعاقة نفسها

بالطرق التالية:

إبدأ مع مرحبا
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•  هذا الطفل يحب التالي:
•  ما الذي ترغب منا معرفته أو فهمه عن هذا 

الطفل؟
•  هل توجد أي محفّزات لهذا الطفل؟

•  هل هناك نشاطات معّينة تهدأ هذا الطفل في 
حال شعر انه مربك؟

ملف تلمذة الطفل

•  يتم تلمذة الطفل ذوي اإلحتياجات الخاصة عبر 
)إختر اإلجابات المناسبة(:

•  نفس طريقة األطفال القريبين من سنّه 
بدون دعم

•  نفس طريقة األطفال القريبين من سنّه 
مع صديق ويكون:

• بالغ
• طالب كبير في السن

• زميل
•  في حصة منفصلة مع مدّرس متمرس 
اإلحتياجات  ذوي  من  آخرين  وتالمذة 

الخاصة
المطروحة  الخيارات  من  •  مجموعة 
_________ كالتالي  لتبدو  اعاله 
_____________________
_____________________
_____________________
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بهذا  روحياً  سينمو  طفلك  أن  تعتقد  •  لماذا 
األسلوب؟

عبر  روحياً  ينمو  لن  الطفل  ان  تعتقد  •  لماذا 
األساليب اآلخرى؟

•  ما هي الحالة الروحانية لطفلك؟

•  ما هو حلمك لروحانية طفلك؟

ملف تلمذة األخ)اوة(

•  إسم األخ أو األخت:

•  الجنس:
•  العمر والصف في المدرسة:
•  يشارك في )تبشير الكنيسة(:

•  هذا الطفل يتأثر بإعاقة أخوته بالطرق التالية:
•  ما هي الحالة الروحانية لطفلك؟

•  ما الذي تعتقد أنه سيفيد طفلك روحانياً؟
•  ما هو حلمك لروحانية طفلك؟

المتابعة

• من ايضاً سيستفيد من هذه المحادثة؟

إبدأ مع مرحبا
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التقدم لألمام

ستالحظ أن هذه األسئلة مفتوحة، ونأمل أن يجعلوك ايضاً 
تطرح اسئلة مفيدة. تّركز ايضاً هذه األسئلة على النمو 
او  الحركية،  او  اإلجتماعية  المهارات  وليس  الروحي 
األكاديمية. هذا ال يعني أن هذه المهارات ليست مهمة، 
ولكن هدفها هو التركيز على الهدف األزلي. دائماً ما يطمح 
والصحية ألوالدهم.  الدراسية  المهارات  األهل ألفضل 
وبينما تستطيع الكنيسة المساعدة من هذه الناحية، لكنها 
ليست المرجع المعني إلتمام هذه الوظائف.  لكنها منذ 

البداية مكان للعبادة، والخدمة، والمجتمع، وللنمو.
ستالحظ ايضاً أن العائلة كلها معنية—وليس فقط ذوي 
يتأثر األخوة بحالة األخ  الخاصة. عادة ما  اإلحتياجات 
أو األخت ويشعرون باإلهمال أو بالغيرة فهنا يأتي دور 
األهل. عادة ما يصبح األخ أو األخت هو زميل ورفيق ذوي 
اإلحتياجات الخاصة وتشركه في نشاطات الكنيسة. العديد 
من األهل ال يستطيعون استخدام هباتهم لخدمة الكنيسة كون 
اإلهتمام بطفلهم يستنزف كامل وقتهم. في حال لم يحضروا
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مدرسة األحد مع طفلهم، أو يتبادلون األدوار للحضانة في 
المنزل في صباح األحد، كيف كانوا ليمضون وقتهم؟ هذا 
السؤال ضروري أن يطرح. قد تكتشف صوت مناسب 
للجوقة، أو خبير في العهد القديم، أو حتى إختصاصي 
ضيافة. قد تكتشف ايضاً شخصاً تواقاً للنمو الروحي في 

مجتمع ال يقدم له فرصة للقيام بذلك.
من  سيستفيد  ايضاً  “من  أهمهم:  وهو  سؤال  وآخر 
هذه المحادثة؟” عائالت ذوي اإلحتياجات الخاصة عادة 
للمجتمع.  متطلباتها  أو  ألمها،  مخاوفها،  عن  تعلن  ال 
عادة ما يتواصلون مع عائالت تّمر بظرف مشابه لهم. 
لديها ظرف مع  قد تعرفت على عائلة واحدة  تكون  قد 
ذوي اإلحتياجات الخاصة، ولكن اثناء محادثتك معهم قد 

تكتشف وجود عدة عائالت بنفس الحالة.
فرصة التالقي هذه تقدم جسراً للتواصل مع المجتمع. 
تشارك ميشيل في مجموعة من ثالثين أم  لديهن أطفال 
يعانون من التوحد. هي األم الوحيدة من المجموعة التي 
تأتي إلى لكنيسة. بمشاركتها إحتضان الكنيسة لعائلتها، 
تمكنت من دعوة عائالت للزيارة واختبار محبة الله عبر 

مجموعة كبيرة من المؤمنين.
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قد تصيب اإلشخاص في مختلف  أن اإلعاقة  تذّكر 
مراحل الحياة. أزواج ذوي اإلحتياجات الخاصة، أطفال 
الفرد  أو  الخاصة،  اإلحتياجات  ذوي  من  بالغ  شخص 
الخرف،  السمع،  فقدان  مزمن،  مع مرض  يعيش  الذي 
تكون  قد  واحتياجاته.  قصته  مشاركة  يستطيع  وغيرها 
األسئلة واألجوبة مختلفة ، لكن الحاجة إلى مكان للعبادة 

، والزمالة ، والخدمة ، والنمو هي نفسها لكل فرد.

نقطة جانبية

في حال توصلت إلى خالصة بعدم وجود عائلة واحدة 
في الرعية للتواصل معها، ال تيأس. إسأل رعيتك عن أي 
عائلة أو شخص يرغبون دعوته إلى الكنيسة، ليس فقط 
بسبب وجود إحتياجات خاصة. عادة ما أعضاء الكنيسة 
هم متّصلين بعدة عائالت من ذوي اإلحتياجات الخاصة 
للكنيسة.  لدعوتهم  قبل  من  بالراحة  يشعروا  لم  ولكنهم 
القريبة منك،  المدارس  باإلضافة إلى ذلك، تواصل مع 
مراكز الرعاية والجمعيات األهلية. إسأل كيف تستطيع 
دعم جهودهم والعائالت التي يخدمونها. عبر البحث عن 
صلباً  جسراً  تبني  الخاصة،  اإلحتياجات  ذوي  مجتمع 

لكنيستك.
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الخطوة 2: إستمع

بشكل عميق مع عائالت ذوي اإلحتياجات التحدث 
من  كبيرة  مجموعة  يطلق  قد  الخاصة 
ذوي  من  شخصياً  أنت  تكون  قد  واألحالم.  المشاعر 
اإلحتياجات الخاصة وتعرف معنى الصراع والنجاحات 
كان  مهما  والمقابالت.  المحادثات  في  تظهر  التي 
ممتناً  الوقت  وبنفس  الموجود  األذى  يزعجك  الوضع، 
تبذل كل جهد  أن  تقرر  قد يجعلك هذا  الحاضرة.  للنعم 
ممكن للتأكد من أن هذه العائالت يهتم ألمرها ومقبولة 
ومحضونة. سيجعلك تقول بثقة، “سنقيم برنامجاً شهرياً، 
على  الكنيسة  أعضاء  جميع  ونّدرب  دعم،  ومجموعة 
التعرف على اإلحتياجات الخاصة. والتوعية عنها خالل 

ستة اشهر.”
بكل  القيام  تحاول  هنا،  تعلق  الكنائس  من  العديد 
الوقت،  معظم  شيء.  أي  تنفيذ  تعرف  ال  ولكن  شيء 
أن  وتوقعت  عائلة  مع  تحدثت  الحل. هل  هو  اإلستماع 
تتطلب فترة من الراحة او المهلة، ولكن كل ما ارادوه 
هو ان ينضم أوالدهم إلى مجموعات الكنيسة؟ قد تكون 
قد بدأت هذه المهمة وانت تحلم بغرفة مخصصة لذوي 
اإلحتياجات الخاصة، ولكن األهل أصّروا على رغبتهم 
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باإلنخراط التام.  مهما كان السيناريو، كن جاهزاً لوضع 
تم  التي  للحاجات  واستمع  للحظة،  جنب  على  أحالمك 

التعبير عنها.

كلمة عن القيادة

اإلستماع للقيادة

اإلستماع لقادة كنيستك وخبرتهم هو مهم جداً كاإلستماع 
البعض تجارب سيئة  للعائالت واألفراد. قد يكون لدى 
اإلحتياجات  لذوي  بالخدمة  للقيام  سابقة  محاوالت  مع 
الخاصة.  البعض قد ال يملك أي خبرة ولديه العديد من 
األسئلة قبل أن يتقدم بالخدمة إلى األمام. بغض النظر، لن 
تتوقف عن فهم خريطة طريق الخدمة المثمرة في كنيستك 

بدون اإلستماع إلى قادتك.
بضرورة  يؤمنون  ال  الكنيسة  قادة  أن  تكتشف  قد 
حصول أي تغيير بسبب إعتقادهم أن جميع الناس مرحب 
بهم في الكنيسة أساساً. هذه فرصة للمشاركة، مع إذن، بما 
تعلمته من التحدث مع العائالت عن تجاربهم. ليس هنالك 
أفضل من قصة حقيقية وشخصية لمساعدة اآلخرين على 

فهم الذي نحتاج اليه.
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احد المواضيع المهمة لتطرحها مع قيادتك هي الموارد 

المتوفرة للتقدم إلى األمام. ما هي المساحة المتوفرة في 

حال احتجت لها؟ هل هنالك ميزانية أو الفرصة إلنشاء 

ميزانية في المستقبل؟ هل هناك فرصة لشراء منهج في 

حال إحتاج األمر؟ الناس هي أفضل الموارد، تناقش عن 

أفضل طريقة لإلستفادة من المتطوعين.

ً كن جاهزا

اإلجتماع مع قادة الكنيسة للتعبير عن حاجة ما هي أفضل 

طريق إلتمام هذه الحاجة. كن جاهزاً لقيادة هذه الخطوة 

جاهزاً  كن  ذلك  إلى  باإلضافة  اقترحتها.  إذا  الجديدة 

بالخطوات  قائد كنيستك لإلنطالق  للحصول على بركة 

التالية في هذه السلسة تتقدم  التي تحدثتم عنها. الخطوة 

نحو األمام بالمسار الصحيح مع أو بدون توجيهات من 

قيادتك طالما حصلت على موافقتهم.
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الخطوة 3: خطط

إجابات. لقد جمعت اإلحتياجات والموارد المتوفرة. لل
حان الوقت لبدء التخطيط، التنظيم، والتنفيد لتبشير 
مثمر. تختلف هذه الخطوة من كنيسة آلخرى. عدد فريقك، 
تنظيمه، ومسؤوليات كل فرد تعتمد على حجم الكنيسة، 

ثقافتها، برامجها وتأثيرها.

إبدأ ببساطة

تدوم  أسس  بناء  األذكى،  الطريقة  هي  ببساطة  البدء 
األفكار  جميع  تطبيق  من  بدالً  القيادة.  تغيّرت  لو  حتى 
اإلحتياجات  لذوي  الخدمة  عنوان  تحت  واحدة،  مرة 
الخاصة، قم بالتركيز على فكرة واحدة وبعدها آخرى. 
البداية  من  إتمامها  من  وتأكد  واحدة  ضرورة  إختر 
تبشير  إلى  الضرورة  هذه  إحتاجت  حال  في  للنهاية. 
بجهد  البدء  قبل  الخدمة  هذا  نجاح  من  تأكد  مستمر، 
البدء السؤال،  أو  اإلستماع  عدم  إلى  باإلضافة  جديد. 
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لذوي  الخدمة  في  يرتكب  خطأ  أكبر  هو  كبير  بشكل 
اإلحتياجات الخاصة بكنيسة ما.

كلمة تحذير
برنامج.  يعني تحضير  التخطيط  أن  تعتقد  الناس  معظم 
البرامج مصممة لتأتي بنتيجة، مثل برنامج خسارة الوزن.  
الشعب. إحتياجات  لتلبية إحتياجات  الخدمة، هو طريق 
األشخاص تنمو وتتغير، بينما البرامج تبقى ثابتة. تذكر 
الناس  لجميع  الله  كلمة  إيصال  المثمرة هي  الخدمة  أن 
وهو مكان للنمو في نعمة الله وعبادته وخدمته. إذا امكن 
بحاجة  لست  إذا  جديد،  برنامج  بدء  بدون  ذلك  تحقيق 
األفراد  على  رّكز  تقدمت،  كلما  جديد.  كنسي  لبرنامج 

وليس على البرامج.

تلبية اإلحتياجات الضرورية
عند البدء، تعامل اوالً مع اإلحتياجات األساسية والملّحة 
مبّدع  تطبيق  فقط  جديدة،  خدمة  خطة  تتطلب  ال  التي 
ومتوازن للموارد. هل هنالك احتياجات ملّحة يمكن تلبيتها 

من الخدمة الحالية في الكنيسة؟
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لربما حالة طبية طارئة خلقت عبئاً مالياً على عائلة 
فرد من ذوي اإلحتياجات الخاصة يمكنك تخفيفها عبر 
شخص  هي  األكبر  الحاجة  تكون  قد  خيرية.  تبرعات 
بالغ يضطر لنقل أخوته لمجموعة شباب لكي تتمكن امه 
من أخذ اخوهم الصغير للعالج كل اسبوع. لقد صادفت 
حالة في إحدى حلقات دراسة اإلنجيل، حيث أتت إمرأة 
وسألتني إذا كنت أعرف إذا كان هنالك أي منزل يحتاج 
لتنظيف بشكل دوري—لقد شعروا بأن تنظيف المنازل 
أخبرني زوجان عن مشكلتهم  بشهر،  قبلها  هبتهم.  هي 
المنزل بسبب طول ساعات عمل  تنظيف  إمكانية  بعدم 
شعر  التقيا،  بعدما  للزوجة.  الجسدية  واإلعاقة  الزوج 
الزوجان والمرأة من حلقة الدراسة بأنهم جزء من جسد 
المسيح. بينما كل هذه األمثلة ال تقع ضمن عنوان الخدمة 
لذوي اإلحتياجات الخاصة، كل منها يمثل حب المسيح 
ويساعد على تقديم الدعم الذي تحتاجه العائالت لتكون 

عضو فعاالً من المملكة.
بعض الكنائس مميزة في توفير اإلحتياجات األساسية 
والضرورية للعائالت واألفراد خاصة في اوقات الشدة. 
في  األطفال  رعاية  يؤمنون  الطعام،  أشهى  يشاركون 
منتصف الليل، ويزورون المرضى في المستشفى. كن على 
يقين أن عائالت ذوي اإلحتياجات الخاصة عادة ما تملك
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عدد ال بأس به من حاالت الطوارئ وتحتاج إلى مساعدة 
في الطعام، مراقبة األطفال، وأي مساعدة ممكنة لسنين 

طويلة.
ال تخلط بين الحاجة الملّحة قصيرة األمد مع اإلحتياج 
حول  يتمحور  كنيستك  خدمة  جوهر  للخدمة.  الطويل 

األحالم والرغبات الشخصية على مدار الزمن.

تخطيط طويل األمد
أكانت الخدمة تتوجه لتشمل جميع األطفال، المراهقين، 
الله  جلبهم  الذين  الناس  مع  إبدأ  البالغين،  او  الشباب، 
من  واألطفال  األهل  كيف  دوماً  ستستمع  الكنيسة.  إلى 
في  موجودة  لبرامج  باإلنضمام  يرغبون  األعمار  كل 
الكنيسة.  بينما اإلنخراط الشامل ليس دائماً متاح، جزء 
من اإلنخراط هو دائماً ممكن ومفيد. اإلنخراط المدعوم، 
الحل  هو  المجموعة،  نطاق  تواصل ضمن  يؤمن  الذي 
في  واعضائها  الكنسية  لجعل  عقالنية  واألكثر  أألنسب 

المتناول.
فقدان  عدم  هو  الصحيح  التوازن  إيجاد  سر 
افضل  هي  ما  األزلي.  الهدف  على  التركيز 
والنمو يسوع  لمقابلة  وعائلته  الشخص  لهذا  طريقة 
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بنعمته، والخدمة بهبات الله بينما يشاركون بفعالية بجسد 
وجهة  عبر  وقراراتك  اسئلتك  كل  بتصفية  قم  المسيح؟ 

النظر هذه وسيكون من الصعب أن تقوم بعمل خاطئ.

خطة للنضوج

كيف  يصفون  الذين  والبالغين  بالشباب  نلتقي  ما  عادة 
التخطيط  ولكن  األطفال،  وخدمة  بالكنيسة  انخرطوا 
لمشاركتهم المستقبلية ضعفت كلما تقدموا بالعمر. بينما 
تضع خططاً لتشمل األشخاص على حسب إحتياجاتهم، 
كن على يقين أن هذه اإلحتياجات ستتغير. كلما تقدموا 
للقبول،  األشخاص  بعض  احتياجات  تزداد  بالعمر، 
اإلحتياجات  ذوي  أغلبية  إحتياجاته.  تنخفض  والبعض 
الخاصة ال يتحرروا من إحتياجاتهم، فعلينا التخطيط لذلك 

من البداية.

نماذج الخدمة

بشكل  استخدمت  التي  الخدمة  نماذج  من  العديد  هنالك 
هذه  إستخدم  والمجتمع.  الرعية  حاجات  لتلبية  جيد 
إنطالق  كنقطة  كنيستك،  قيادة  توجيهات  مع  األفكار، 
إلكتشاف أفضل الطرق لتلبية حاجات العائالت واألفراد 
على لمساعدتك  أمثلة  بضعة  فقط  هذه  كنيستك.  ضمن 
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صقل أفكارك. للمزيد من المعلومات المفّصلة عن هذه 
النماذج ومواضيع آخرى، راجع الموارد المتوفرة لدى 

 .جوني واصدقائها

•  خدمة الصديق–بالغ، مراهق، أو زميل يجتمع 
الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  من  شخص  مع 
الكنائس على  الكنيسة. تطلق  خالل نشاطات 
هؤالء األشخاص اسماء تعّرف العالقة بينهم 
وبين األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة الذين 
يدعموهم. بعض األمثلة قد تكون مثل األبطال، 
األصدقاء  هؤالء  المساعدين.  أو  األصدقاء 
ليتمكنوا  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  يدعمون 
من المشاركة بكامل طاقاتهم. األصدقاء ليسوا 
مّربيين. األصدقاء يتأكدون من أن زمالئهم يتم 
تبشيرهم وتلمذتهم مع فرص للخدمة والعبادة.

•  من المفضل أال يكون األهل أو األخوة 
هذا  يؤدي  قد  إذ  الشخص  اصدقاء  هم 
إلى إضعاف العالقة وقد ال يؤمن أفضل 

العالقات بينهم.
• ممكن اإلستفادة من األصدقاء بالطرق 

التالية:
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•  مدرسة األحد للبالغين
•  اوانا أو برامج آخرى

•  دراسة اإلنجيل في العطلة
•  مجموعة شبابية

•  مدرسة األحد للبالغين
•  خدمة العبادة

•  كنيسة األطفال
الغذاء  مثل  شاملة  كنسية  •  نشاطات 

المشترك، مشاريع خدمة وزمالة
•  رحالت تبشيرية

•  إجازات ومخيمات

•  المجال الّحسي – وهي بيئة يستطيع األفراد 
)مثل  المعتادة  البيئة  من  للهرب  استخدامها 
لبيئة  يحتاج  لمن  أو   ) التحدث  أو  الموسيقى 
معّينة ليست متوفرة في الكنيسة )مثل الشعور 
إتمام عملي  إلى  يؤدي  قد  بلحاف(  باإللتفاف 

التبشير والتلمذة بشكل أسهل.
األشكال  بكل  الّحسية  المجاالت  •  تأتي 

والمقاسات:
•  حقيبة يستطيع الشخص أن يختار منها 

اغراض تساعده في بيئته المعتادة
•  زاوية في الغرفة تحتوي على خيمة 

أو كرسي اسفنجي
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خافتة  إضاءة  بداخلها  خاصة  •  غرفة 
وفرش مريح

•  تعليمات مستقلة   –  بيئة لألفراد الذي يعانون 
من صعوبة بالتعّلم، أو ال يستطيعون اإلستفادة 
من البيئة النمطية مع اصدقائهم للتتلمذ بشكل 
لدعم  نجاح  تكون عامل  قد  البيئة  هذه  فعّال. 

الشخص في حال لم يستطع اإلندماج.
•  يمكن إستخدام التعليمات المستقلة:

داخل  الوقت  من  معّينة  فترة  •  في 
الكنيسة، مع الدعم الشامل.

•  بتخصيصها لمنهج يلبي اإلحتياجات 
الذهنية للحاضرين

العكسية،  الشمول  حاالت  في  •  تفيد 
األفراد  من  مجموعة صغيرة  حيث 
البيئة  مع  عميقة  عالقة  في  تنخرط 

المنغلقة

•  فترة راحة –فرصة لألهل أو األزواج إلتخاذ 
فرصة  تقديم  الوقت  ونفس  الراحة  من  قسط 
لذوي اإلحتياجات الخاصة بإمضاء وقت مع 
أصدقاءه في بيئة آمنة. فترة الراحة تملك فائدة 
روحية، أو تستطيع أن تكون فترة نقضيها مع 

حب المسيح.
•  تقدم فترة الراحة بالطرق التالية:

إبدأ مع مرحبا

4 0



•  كل ثالثة أشهر أو شهرية
• ليلة في األسبوع لألهل
•  صباح راحة للمّربيين

•  خالل عمل مجموعات الدعم لألهل 
واألخوة

•  إنشاء حفلة ذات طابع معّين

اآلباء،  لألمهات،  –وقت  الدعم  •  مجموعات 
األخوة، أو ذوي اإلحتياجات الخاصة للتجمع 
اآلخرين  قبل  من  والتشجيع  الدعم  أجل  من 
المجتمع  يستبدل  ال  هذا  خبراتهم.  ومشاركة 

األكبر للكنيسة ولكنه إضافة مهمة.
•  تكون مجموعات الدعم ناجحة عندما:

•  تملك قائداً يملك خبرة علمية وإنجيلية
•  عندما تجتمع بشكل دوري ومنّظم

تسمح  التي  العوامل  تحدد  •  عندما 
بمشاركة النصائح

• عندما يكونوا حقاً كتومين

ً يتطلب فريقا
يتطلب  فهذا  تختاره،  الذي  الخدمة  نموذج  كان  مهما 
فريقاً. عبر البدء بفريق من البداية، تخفف إمكانية التعب 

واإلنهيار التام في حال حصل شيء ما للقائد.
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وحجمها  هيكليتها  كنيسة،  ثقافة  كل  أخرى،  مرة 
يجب على  ولكن كمرجع  للفريق،  تنظيم  أفضل  سيحدد 

كل فريق ان يمتلك المراكز التالية:

بكل  المعّني  الشخص  –هو  الخدمة  •  منسق 
الكنيسة  قيادة  بين  والعالقات  اإلداري  العمل 

والعائالت ويكون جهة التنسيق األولى.
الشخص  هو  العائلي–  اإلتصال  •  منسق 
ملف خدمة  عائلة/فرد إلتمام  كل  يقابل  الذي 
العائلة، والذي يتابع كل التواصل والتغييرات 

الضرورية للخطة.
على  يساعد  الشخص  هذا   – التطوع  •  منسق 
من  ويتأكد  عملهم  وتقسيم  المتطوعين  تنظيم 

تدريبهم.
بتعديل  يقوم  الشخص  هذا  المنهج  –  •  منسق 
يناسب  جديداً  منهج  ليؤمن  الموجود  المنهج 
الجسدية  العقلية،  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي 
وكل ما قد يحتاجوا إليه. أمثلة عن التعديالت 
الحجم  كبيرة  مطبوعة  مواد  توفير  تكون  قد 
سهلة  ادوات  البصرية،  اإلعاقة  ذوي  تساعد 

اإلستخدام لذوي اإلضمرار العضلي.
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•  منسق القيادة – هو الشخص الذي يشكل جسراً 
والتواصل  العمل  وطاقم  الكنيسة  قيادة  بين 

بينهم.
الشخص  هذا  على  يجب  عائلي–  •  مستشار 
اإلحتياجات  ذوي  عائلة  أفراد  مع  التواصل 
لهم  أو األزواج ويؤمن  األباء  الخاصة، مثل 

الدعم المطلوب.
•  مستشار الخدمة– قد يكون هذا الشخص مدرّساً 
اإلحتياجات  ذوي  مع  بالتعامل  متخصص 
إدارة  من  بدالً  الخ.  نفسي،  معالج  الخاصة، 
الخدمة بشكل اسبوعي يستطيع مشاركة خبرته 
العمليات  والتأكد من سير  المتطوعين  بتعليم 

بنجاح، الخ.
بتنسيق  الشخص  هذا  يقوم  الصالة–  •  منسق 
ويساهم  المشاركين  للقيادة،  الخاصة  الصالة 

في إثمار الخدمة.
•  أعضاء الطاقم الحاليين– هم أشخاص يقودون 
خدمات في الكنيسة وقد يساعدوا أو يضّروا 
وضمهم  لهم  مقاربتك  حسب  على  بالخدمة 

للعمل. في حال كانت جهود خدمتك تتضمن
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هذا  إشراك  منك  يرجى  قائد،  ذات    برنامجاً 
وتجنب سوء  الوحدة  لتنمية  البداية  من  القائد 
يقودوا  أن  يمكنهم  التي  القادة  اجذب  التفاهم. 
العمر  تقدم  مع  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي 

لينتقلوا إلى برامج آخرى بشكل ناجح.

النابض ألي خدمة.  القلب  •  المتطوعين – هم 
حاول ان تتشارك مع برامج كنسية موجودة 
اإلنجيل،  ودراسات  الشباب،  مجموعة  مثل 
الفرص  من  للعديد  الجامعية  الخدمة  وحتى 
المفيدة. يجب التحقق من خلفيات المتطوعين 

بشكل جيد وتدريبهم بشكل شامل.

مشاركة الحمل

في بعض الحاالت ، يأخذ شخص واحد كل هذه المسؤوليات 
ثالثة  أو  لديها شخصين  األخرى  الكنائس  البداية.   في 
الذي سيترك من  الحمل. فكر في »اإلرث«  يتقاسمون 
خطة الخدمة. في حال لم يستطع قادة الخدمة المتابعة، 
الولوج  يملكون  ممن  األشخاص  من  العديد  هنالك  هل 

واإلستثمار في الخدمة لمتابعة المسيرة في كنيستك؟
عدم وضع  على ضمان  يساعد  القيادة  مع  التنسيق 
على  وال  واحد  شخص  كتف  على  كلها  المسؤولية 
إختيار عبر  فقط.  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  خدمة 
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شخص من القيادة لمتابعة كل أحداث الخدمة وبرامجها 
ذوي  من  واألفراد  العائالت  إنضمام  على  والتشديد 
اإلحتياجات الخاصة فيها أمر ضروري. مثالً، اوالد احد 
اوتوماتيكية  ابواب  وضع  الكنيسة  من  طلبوا  القساوسة 
على مدخل الكنيسة الجديدة. بعد تردد في البداية، ونقاش 
األبواب  التصويت على مشروع  اللجنة  قررت  طويل، 
االوتوماتيكية. كون القسيس كان مشموالً بالخطة، وعضو 
في مجلس القيادة، سّرعت هذه الكنيسة بتسهيل الولوج 

بدون الحاجة لتدخل منسق الخدمة.

كلمة للكنائس الصغيرة

مواردك  تبدو  قد  صغيرة،  كنيسة  تمثل  كنت  حال  في 
اإلحتياجات  لذوي  الخدمة  بتقديم  لإلستمرار  ضئيلة 
الخاصة. في الحقيقة، الكنائس الصغيرة عادة ما تندمج 
مع قادة، برامج، وأعمال خدمة لتلبية اإلحتياجات وشمل 
بشكل طبيعي وبسيط. ضم طالب من ذوي  األشخاص 
اإلحتياجات الخاصة في كنيسة صغيرة أو خدمة شبابية 
هو عادة موضوع أسهل من ضّمه في كنيسة كبرى كون 
يكون  قد  واالساتذة  التالمذة  عدد  مرونة.  أكثر  البرامج 
الحاجة  بدون  المخصصة  بالتعليمات  للسماح  صغيراً 
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 لمتطوعين إضافيين. ال تدع الالئحة الشاملة من وظائف 
تلبي  الصغيرة  الكنائس  من  العديد  تخيفك،  المتطوعين 
يكون  قد  بدون وجود طاقم كبير،  الخاصة  اإلحتياجات 

لديهم منسق واحد فقط لمتابعة العائالت واحتياجاتهم.

كلمة للكنائس الكبرى

الكنائس الكبيرة، تمتلك عادة العنصر البشري، البرامج، 
برنامج  إلطالق  المطلوبة  اآلخرى  والموارد  المساحة، 
الجزء  سهل.  بشكل  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  خدمة 
التواصل  قنوات  ضمن  العمل  من  التأكد  هو  الحساس 
واإلجراءات.الموضوعة.  السياسات  إلحترام  الموجودة 
يؤثر  الخدمة  قائد  أو  الطاقم  من  فرد  كل  مع  التحدث 
ويساعد بأي برنامج جديد للخدمة ويبقي الجميع مّوحد 
ويزيل العقبات من الطريق. العمل عن قرب مع زميل 
قيادي ضروري للكنائس من أي حجم كانت، ولكنه بالغ 
األهمية في الكنائس الكبيرة لمساعدتها على العمل ضمن 
الهيكليات الموجودة. في خضم هذا العمل قد يكون من 
الصعب الحفاظ على التركيز على الناس بدالً من التركيز 

على البرنامج.

الخاصة  إلحتياجات  ذوي  مع  بالعمل  للمحترفين  كلمة 
كقادة خدمة

متابعة  لعدم  شيوعاً  األسباب  أكثر  من 
قبل من  الخاصة  اإلحتياجات  لذوي  الخدمة 
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الكنائس هو عدم وجود خبير تدريس إلستالم الدفة. أن 
تتوقع من أخصائيي التعامل مع ذوي اإلحتياجات الخاصة 
في رعيتك إستالم كافة المسؤوليات عن موضوع يعملون 
به اساساً هو صعب بسبب اإللتزامات وقلة الوقت وحاجتهم 
اإلدارة  في  موهوباً  قائداً  تجد  أن  الحقيقة،  في  للراحة. 
ويحب الناس هو أكثر فعالية. الخبراء والموارد قد تّسد 
الخاصة،  لذوي اإلحتياجات  الخدمة  الفراغ خالل عمل 

ولكن ال شي، يستبدل قيمة قائد منظم وملتزم.

كلمة عن األهالي كقادة خدمة

ما  عادة  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  من  األطفال  أهالي 
يتخذون دور منسقي الخدمة. يستخدم الله هبات وشغف 
كامل.  جسد  بشكل  الكنيسة  لصقل  العالم  حول  األهالي 
نحن ممتنين للعديد من األهالي الذين استجابوا لدعوة الله 

ليصبحوا قادة خدمة.
من  للعديد  الله  من  حقيقية  دعوة  هذه  أن  صحيح 
األهالي إلستخدام هباتهم في الكنيسة، األهالي اآلخرين 

يستلمون هذا الدور ألسباب غير مثالية.

بتلمذة  برغبتهم  الكنيسة  قادة  يقاربون  •  األهل 
طفلهم
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يتم  الخاصة.   لذوي اإلحتياجات    عبر خدمة 
باألدوات  جّهزهم  قد  الله  أن  األهل  إخبار 
من  كونهم  بالخدمة  للعمل  ودعاهم  الالزمة 

اقترح الموضوع.

•  يطلب األهل مكان مخصصاً للطفل. القيادة ال 
تعارض األماكن المخصصة ولكن تطلب من 
األهل توفير الخبراء والمواد بما انهم يملكون 

»الخبرة.«

للسيطرة  قوية  رغبة  األهالي  بعض  •  يملك 
على كل بيئة وفرص تأتي لطفلهم من ذوي 
باآلخرين  يثقون  قد ال  الخاصة.  اإلحتياجات 
من  العائلة،  على  تؤثر  التي  الخدمة  لقيادة 

تجارب سابقة أو عوامل آخرى.

خذ بعين اإلعتبار كل هذه الطرق التي من خاللها 
من  الخاصة  اإلحتياجات  لذوي  الخدمة  األهل  يقود  قد 
خالل هذا التشبيه. لنفترض أن طبيب قلب مشهور يصاب 
بسكتة قلبية. يعلم أن عليه طلب المساعدة بسرعة كونه 

خبير في هذا الحقل.
اآلن لنفترض أن المسعفين قالوا، »عرفت بالضبط متى 
تطلب المساعدة! هذا يؤكد على موهبتك كطبيب قلب. نحن 
مقتنعين أنك بعلمك وخبرتك تستطيع شفاء نفسك. نحن ندعمك
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بالكامل.« هذا يشبه إخبار األهل الذين يطلبون المساعدة 
بإختيارهم لقيادة الخدمة كونهم هم من رفع اإلحتياج.

لطبيب  المسعفين  تقدم مساعدة من  إجابة آخرى ال 
أفضل  ما  ستعرف  الخبير،  أنك  »بما  تكون،  قد  القلب 
دواء وعالج، لذلك لن نقوم بأي شيء. نتمنى لك الشفاء 
العاجل!« أن نتوقع من األهل أن يؤمنوا تفاصيل الخدمة 
بدون أي مساعدة من الكنيسة ومجتمها مشابه جداً لهذه 

اإلجابة.
آخيراً، تّخيل لو طبيب القلب قاد نفسه إلى المستشفى 
ورفض مساعدة الممرضات واألطباء، قائالً أنه الشخص 
األكثر كفاءة ويعلم ما األفضل. شفاءه لن يكون أي إنجاز. 
بعض األهالي يضعون أنفسهم في هذا الموقف من الخوف 

والرغبة بالسيطرة.
مثال السكتة القلبية مناسبة كون العائالت التي تتأثر 
باإلحتياجات الخاصة هي عادة في أزمة، أكانت روحية، 
أو نقص بالدعم، أو الضغط الذي يسبب صعوبة بالخدمة. 
العناية تتطلب وقت طويالً وال تفتح مجاالً ألي أعمال 

آخرى.
في حال كنت والداً لطفل من ذوي اإلحتياجات الخاصة 
وطلب منك قيادة خدمة لذوي اإلحتياجات الخاصة، يرجى
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القائد  وتوفرك.   طاقتك  بوقتك،  بّروية،  التفكير  منك 
وطاقته  ووقته  تركيزه  تأمين  يستطيع  من  هو  الصحيح 
للخدمة وليس توزيع وقته على العديد من األولويات. قد 
تكون جاهزاً روحياً اآلن، ولكن تأكد كيف ستكون صحتك 

بعد قيادة الخدمة.
الكنيسة،  قيادة  في  أو عضو  قسيس  كنت  حال  في 
يرجى التأكد مما تطلب من األهالي. فهم يحتاجوا لفرصة 
للعبادة، للخدمة والنمو كما الشخص الذين يخدموه ويعتنوا 
به. العناية الجيدة والصحية تعني عائلة صحية وكنيسة 
أكثر صحة.  والد لطفل من ذوي اإلحتياجات الخاصة 
اإلحتياجات  لذوي  الخدمة  إدارة  على  تلقائياً  قادراً  ليس 
الخاصة. قم بمراجعة الخطوات المطلوبة لتسأل وتستمع 

قبل إتخاذ القرار حول من سيمأل الوظائف القيادية.

الوصف الوظيفي

عندما تسأل الناس أن يتطوعوا أو ينسقوا، أو للقيام بأي 
عمل خدم، من األفضل وجود وصف وظيفي. قد تتغير 
أو تتعدل هذه األوصاف مع الوقت، لكن عبر إيجاد أساس 
للمسؤوليات المطلوبة والخبرات الالزمة، نّجهز الجميع 

للنجاح.
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الوظيفي،  الوصف  على  وتعمل  فريقاً  تجمع  بينما 
العائالت،  مقابلة  للخدمة.  الخبرة  ضرورة  بعدما  تأكد 
معرفة الهبات الخاصة بكل متطوع والتخطيط ألحداث 
ومناسبات ال تتطلب شخص مع خبرة. عوضاً عن ذلك، 
الله  المقدمة من  بالتركيز على اإلحتياجات والهبات  قم 

لتلبيتها.
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الخطوة 4: دّرب

عن كونك  والقيادة  واألفراد،  العائالت  سألت 
المتوفرة،  والموارد  الحقيقية  اإلحتياجات 
وانت  وخطة  فريقاً  جمعت  لقد  لإلجابات،  وإلستماعك 
األجزاء  يجمع  الذي  الغري  هو  التدريب  للبدء.  جاهز 
الصغيرة سوية. هنالك ثالثة مجموعات عادة ما تحتاج 
الخاصة،  اإلحتياجات  :فريق خدمة ذوي  تدريب شامل 

قادة الكنيسة، والرعية.

تدريب شامل

يتم التدريب على الحاالت الواقعية عندما يضم أشخاص 
وتجارب متعددة. دعوة األخصائيين من عدة مجاالت، 
الخاصة،  اإلحتياجات  لذوي  الخدمة  خبراء  األهل، 
المتطوعين أصحاب الخبرة، وذوي اإلحتياجات الخاصة 

سيقدم نظرة شامل عن الخدمة.

تدريب فريقك
تدريب الفريق القيادي والمتطوعين أمر أساسي. قد يتخذ
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التدريب عدة أشكال وال ينتهي ابداً. تجهيز الفريق للتعلم 
من األخطاء، لإلهتمام بالتوعية عن اإلحتياجات الخاصة، 
بخدمتهم  يقومون  الذي  الناس  من  بالتعلّم  واإلستمرار 

يساعد على إبقاء نشاط الفريق.
هناك عدة مواضيع تدريب يجب اإلضاءة عليها مع 
 .إطالقها وقبل  الخاصة  اإلحتياجات  لذوي  خدمة  أي 
أنت ستعرف أي من المواضيع التي عليك التركيز عليها 
السابقة  واألحداث  الخبرة  حسب  على  الفريق  وتدريب 

عبر التطوع العادي في الكنيسة.
إنشاء  لمساعدة  تفيدك  قد  تدريب  بمواضيع  الئحة  هذه 

فريق الخدمة لذوي اإلحتياجات الخاصة:

•  التعامل السليم مع ذوي اإلحتياجات الخاصة
الحديث  واسلوب  العبارات  •  نوع 
المستخدم مع ذوي اإلحتياجات الخاصة
•  كيفية التعامل مع ذوي اإلعاقة الجسدية 
الكرسي  يستخدمون  الذين  واولئك 

المتحرك
•  أساسيات اإلحتياجات الخاصة الموجودة 

في الكنيسة والمجتمع القريب

•  الوصف الوظيفي وإجراءات الخدمة
•  األسئلة الخمسة المتعلقة بالخدمة

إبدأ مع مرحبا
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•  لماذا نحتاج خدمة لذوي اإلحتياجات 
الخاصة؟

أتواصل  من  مع  مشرفي؟  هو  •  من 
إلتمام مسؤوليتي؟

•  ما هي مسؤوليتي؟ ما هي اإلجراءات 
التي أحتاج أن اتبعها؟
•  متى اخدم وكم المدة؟

المواد  هي  ما  بالخدمة؟  نقوم  •  اين 
سأضطر  التي  والمعلومات 

إلستخدامها؟

•  خطة الخدمة
•  نبذة عن الخدمة الشاملة والخطة لتأكيد 
الدور األساسي لكل فرد من اجل تحقيق 

الهدف.
•  يوم في حياة –وهي مقاربة تتابع شخصاً 

في فترة الخدمة

خطوة بخطوة ولحظة بلحظة، من البداية إلى النهاية. هذه 
يرغبون  الذين  الجدد  للمتطوعين  مهمة  تعليمية  طريقة 

بالخدمة بجدية.

يمكن جدولة فرص التعليم بعدة طرق. بعض الكنائس 
بالسنة  مرتين  أو  مرة  إلزامية  تدريب  مجموعات  تنّظم 

لتشمل جميع المتطوعين والقادة. بعض الكنائس تملك 
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الجدد  للمتطوعين  السنة  خالل  توجيهية  تدريب  خطة 
المتطوعين  تدّرب  الكنائس  بعض  للفريق.  المنضمين 
مبدعاً  كن  خبرة.  اكثر  متطوع  مع  توفيقهم  عبر  الجدد 

بتدريبك، وسيشكرك األفراد على ذلك.

تدريب قيادة الكنيسة

الكنيسة قد أعطت  قيادة  إلى هنا، فأن  في حال وصلت 
بركاتها لمتابعة خدمة ذوي اإلحتياجات الخاصة. العديد 
ذوي  بإحالة  راحتهم  عدم  عن  عبّروا  الخدمة  قادة  من 
الخبرة  قلة  بسبب  معهم  والتحدث  الخاصة  اإلحتياجات 
والتدريب.  قد يكونوا قد اعطوا الضوء األخضر إلطالق 
الخدمة ولكنهم ال زالوا ال يعلمون كيفية إشراك األشخاص 

المعنيين بها.
بدالً من أن تسأل القادة بالمشاركة في إجتماعات أو 
أو  إجتماعاتهم  خالل  وجودك  اطلب  تدريب،  حصص 
اي مناسبة يجتمع فيها قادة الكنيسة. إستخدم هذا الوقت 
لمشاركة قصة شخصية عن كيف إستجبت بالخدمة لذوي 
قم  إليه.  تحتاج  الذي ال زلت  وما  الخاصة  اإلحتياجات 
باإلضاءة على التوعية عن اإلحتياجات الخاصة. إسأل 
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وخذ اإلجابات بشكل سلس. ستالحظ بأن تدريب القيادة 
هو أكثر عن التوعية عن اإلحتياجات الخاصة وطريق 

التعامل معهم.
لحماية  الطرق  بأفضل  تفّكر  الجيدة  الكنيسة  قيادة 
وخدمة كل رعية الكنيسة. كون القادة يفكرون بإحتياجات 
كل جسد الكنيسة، سيتسائلون عن أي ضمانات مطلوبة، 
هذه  عن  اإلجابة  عبر  الخ.  المسؤولية،  سيتحمل  ومن 
األسئلة، قد يبدو لك محبطاً عدم معرفتهم، ولكنها خطوة 
تماماً خلف قضيتك بشمل  القيادة تقف  ضرورية لجعل 
لم  الكتاب،  هذا  كتابة  أثناء  الخاصة.  اإلحتياجات  ذوي 
يكن هنالك أي ضمانات ضرورية، وال يوجد أي تأمين 
خاص لذوي اإلحتياجات الخاصة، إال اذا اردت تأمين 
الصحية ضرورية  الخدمة  في حال  الصحية.  الخدمات 
إلشتراك الفرد، سيتوفر عادة ممرضة أو خبيرة رعاية 

معهم للمشاركة في النشاطات.
اإلحتياجات  بإختبار  الكنيسة  لقادة  السماح 
لرفع  فعّالة  طريقة  هي  قصيرة  لفترة  الخاصة 
الغذاء  إلى  الكنيسة  قائد  ادعي  القضية.  حول  الوعي 
الوقت. بكل  المتحرك  الكرسي  استخدام  منه  واطلب 

57

ب ّر د  :4 ة  لخطو ا



اطلب وجود لوح تواصل لمدة عشرة دقائق في اإلجتماع 
القادم. ضع بعض الفازلين على النظارات واطلب من 
القادة لبسها لليلة كاملة لمحاكاة ضعف النظر. ابتكر وكن 

.إيجابياً برفع التوعية عن اإلحتياجات الخاصة
ذوي  مع  للتفاعل  الكنيسة  قادة  بدعوة  قم  اخيراً، 
حفل  خالل  من  ذلك  يكون  قد  الخاصة.  اإلحتياجات 
عشاء صغير في منزلك أو عبر جلب صديق من ذوي 
اإلحتياجات الخاصة معك إلى إجتماع الكنيسة، ال شيء 

يستبدل التفاعل المباشر لرفع الوعي.

تدريب الرعية

ضمن  من  الخاصة  اإلحتياجات  لذوي  تبشيرك  أكان 
برامج موجودة في الكنيسة أو محاولة جديدة كلياً، تطوير 
الكنيسة ضروري.  رعية  في  والقبول  التضمين  سلوك 
هو  الخاصة  اإلحتياجات  لذوي  الخدمة  رؤية  وضوح 
تواصل  نقاط  إيجاد  الخدمة. عبر  اساسي لصحة  عامل 
إستقطاب متطوعين جدد،  تستطيع  الرعية،  متعددة مع 
اإلبقاء على دعم قادتك، واإلعالن بثقة أن جسد الكنيسة 

يستقبل األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة.
التي  الكنائس  تترك  ما  عادة  العائالت 
وقادة الخاصة  اإلحتياجات  لذوي  خدمة  تملك 
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الكنيسة التي تعبر عن دعمها لهم. يتركونها بتردد، ليس 
بسبب قلة الخدمة أو عدم فعالية القيادة، بل بسبب الجو 
العام وتصرفات الرعية التي ال ترحب بالكامل بهم. كما 
أخبرني أحد اباء األطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة، 
»وجدنا الكثير من الكنائس التي تتحملنا، ولكن ال تتقبلنا.«
اعضاء الرعية قد ال يدركون تأثير تعليقاتهم، تعابير 
ال  الذين  هؤالء  األحيان  معظم  في  واعمالهم.  وجوههم 
الخاصة،  اإلحتياجات  ذوي  مع  التعامل  خبرة  يملكون 
يخافون من قول أو القيام بأمر خاطئ، فينتهي بهم المطاف 
العائالت  بعدم قول أو فعل أي شيء مما يعزز شعور 
وذوي اإلحتياجات الخاصة بالعزلة. بدون التدريب على 
التعامل مع اإلحتياجات الخاصة، لن تعرف الرعية الصح 

من الخطأ.
مثالً، لنفترض حالة شاب مصاب بالتوجد ويستمتع 
في  صعوبة  يجد  ولكن  العبادة  خدمات  في  بالتواجد 
المصافحة والنظر بأعين اآلخرين خالل فترة التعارف. 
أحد  يعتقد  قد  والتوعية،  األصول  على  تدريب  بدون 
أعضاء الكنيسة أن هذا الشاب وقح ويرفض السالم عليه 
النظر مباشرة بوجهه. قد يقوم هذا الشخص بتوبيخ  أو 
الشاب وأهله للتربية »السيئة«. مع التدريب العام حول
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كيفية التعامل مع مصابي مرض التوحد أو األشخاص 
ذوي اإلحتياجات الخاصة، قد تكون ردة فعل هذا العضو 

مختلفة تماماً.
إذا تدريب الرعية هي عملية مستمرة، ولكن قد تكون 

مفيدة للغاية. األمثلة تتضمن التالي:

•  مقابلة عائلة تضم ذوي اإلحتياجات الخاصة 
خالل القداس

•  إنشاء فيديوهات قصيرة تعريفية تظهر الحياة 
اليومية ألعضاء الكنيسة من ذوي اإلحتياجات 

الخاصة
عامل  من  الكنيسة،  في  الموظفين  •  تدريب 
الموقف، إلى أي شخص قد يتعامل مع األفراد 
عن كيفية التحية ومساعدة العائالت التي عندها 

شخص من ذوي اإلحتياجات الخاصة
المصابين بهذه  •  التبشير عن وإلى األشخاص 

اإلحتياجات بطريقة مناسبة
•  نشر برنامج توعوي على موقعك

األحد  مدرسة  في  بسيط  عرض  •  تقديم 
للمجموعات والصفوف الدراسية.

فقط  انهم  نعتقد  الرعية،  هي  من  نفكر  عندما 
اساسي  مكون  هم  والشباب  األطفال  ولكن  البالغين. 
مع  يتعامل  من  اكثر  وعادة  وثقافتها  الرعية  من 
اإلعتبار بعين  خذ  الخاصة.  اإلحتياجات  ذوي 

إبدأ مع مرحبا
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المشاركين  وحتى  األصدقاء،  الدراسة،  زمالء  تدريب 
اإلحتياجات  ذوي  من  اصدقائهم  حول  األحداث  ببعض 
طريقة  أفضل  عن  األطفال  يحتار  ما  عادة  الخاصة. 
للتعامل مع ذوي اإلحتياجات الخاصة والتواصل معهم.

إكتساب الخبرة

قد يبدو التدريب صعباً في البداية، خاصة للذين ال يملكون 
محاولة  من  بدالً  الخاصة.  اإلحتياجات  ذوي  مع  خبرة 
حاول  الخاصة،  اإلحتياجات  مجال  في  الخبرة  اكتساب 
التركيز على أن تصبح خبيراً بأحوال ذوي اإلحتياجات 
الخاصة من رعيتك. أهالي األطفال من ذوي اإلحتياجات 
الخاصة لم يكونوا خبراء قبل تشخيص الحالة في عائلتهم، 
بل اكتسبوا الخبرة بعدها عن كيفية التعامل مع اوالدهم. 

جسد الكنيسة يستطيع أن يفعل األمر نفسه.
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الخطوة 5: إنطلق

الذي جمي والتدريب  التخطيط،  اإلستماع،  األسئلة،  ع 
لم تطبقهم. ال تجعل  إذا  بهم سيذهبوا هدرا  قمت 
الخوف يمنعك من إختبار البركات من شمل جميع األشخاص 

في كنيستك.

مخاوف شائعة
مخاوف  بسبب  اإلنطالق  نقطة  في  الكنائس  تقف  ما  عادة 

شائعة:

•  الحاجة في المجتمع كبيرة جداً. ماذا لو أتى الجميع 
مرة واحدة واصبحوا عبئاً على الخدمة والكنيسة؟

•  المتطوعون ليسوا ثابتين في مجتمع الكنيسة. ماذا 
لو لم نستطع تقديم شيء وعدنا به ونجرح شعور 

أحدهم؟

•  نتلقى مقاومة من قائد أحد البرامج. ماذا لو كانوا 
السبب في فشل  الخدمة؟

•  ماذا لو لم يكن لدينا عائالت من ذوي اإلحتياجات 
الخاصة للمشاركة في الخدمة؟
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الحظ أن كل هذه المخاوف تبدأ ب ماذا لو. بدالً من 
التركيز عما قد يحدث، رّكز على المعلومات المتوفرة 
ولديك  تلبيتها،  كيفية  تعرف  اإلحتياجات،  تعرف  لديك. 
خطة وفريق لذلك. اسؤأ ما يمكن فعله هو التردد وعدم 

تطبيق هذه الخطوات التي تعرفها.

كيف تنطلق

بتجارب صغيرة  ابدأ  به.  تاريخ اإلنطالق والتزم  إختر 
قبل اإلطالق الشعبي. اعلم انه ليس من الممكن ان يكون 
كامالً، وستأتي المفاجآت دوماً، هذه هي طبيعة الخدمة، 

ليس فقط لذوي اإلحتياجات الخاصة!
لتفهم االمور بشكل ابسط، راجع الفرق بين إطالق 

الخدمة كالمقالع مقابل المنطاد.

اإلنطالق مثل المقالع

المقاليع هي وسيلة تخطف األنفاس قبل إصابة الهدف. ال 
تتطلب الكثير من المهارة إلستخدامها. لسوء الحظ، بدالً 
من إصابة الهدف، نصيب أمور آخرى ونأذيها. المقاليع

إبدأ مع مرحبا
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ال تقدم فرصة لتصحيح مسار الطلقة بعدما خرجت من 
المقالع. بعبارة آخرى، لديك فرصة واحدة.

إطالق خدمة لذوي اإلحتياجات مثل المقالع نادراً ما 
تنجح إلى خدمة مثمرة. بدون الفرصة لتصحيح المسار، 
جهود الخدمة قد تخفق في إصابة الهدف. قد يؤدي ذلك 
إلى أذية بعض األشخاص ايضاً. جمع المزيد من الموارد 

»إلطالق المقالع« لن يكون متاحاً مرة آخرى.

اإلنطالق مثل المنطاد

المناطيد مختلفة تماماً عن المقاليع. تحتاج وقت، تخطيط، 
وطاقة إلطالقها في الهواء، ولكن عندما تنطلق، السماء 
هي الحدود. قائد المنطاد يستخدم الحرارة للسيطرة على 
علو المنطاد، ويبحث عن الهواء القادم من عدة إرتفاعات.  
هذه التيارات هي ما تدفع المنطاد إلى الجهة التي يرغبها 

القائد.
إطالق خدمة لذوي اإلحتياجات الخاصة تسمح للروح 
القدس بقيادتها. هو الرياح التي توّجه خدمتك.  يقدم لك 
لتوجيه  الحرارة  إلستخدام  والمعرفة  الموارد،  الهبات، 
منطادك. عبر اإلنطالق بهذه الطريقة الذكية، تكون قد 

ضمنت وجود خدمة مثمرة.
65
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البركات

الق خدمة مثمرة لذوي اإلحتياجات الخاصة ستؤمن إط
ال  كنيستك  ستصبح  الكنيسة.  لجسد  عديدة  بركات 
تقاوم ألولئك الموجودين خارجها، واألفراد الموجودين 
وتلمذة  به  مرحب  الجميع  أن  كيف  سيرون  الداخل  في 

األفراد من ذوي اإلحتياجات الخاصة وعائلتهم ايضاً.
اإلحتياجات  ذوي  وتلمذة  تبشير  أن  ايضاً  ستجد 
الخاصة ينتج عنه تالمذة أقوى من العادة. األعضاء الذين 
ذوي  بخدمة  ينجحون  ما  عادة  للخدمة  مكان  يجدوا  لم 
اإلحتياجات الخاصة بشكل »باهر.« بما أن هذه الخدمة 
مستندة على العديد من البرامج والمبادرات، فهي تجمع 
الكنيسة سوية وتسمح بأن يصبح الناس هم األولوية وليس 

البرامج والتقاليد.
العالم  أن  كم  تظهر  اإلعاقة  لذوي  الجيدة  الخدمة 
يحتاج لقوة الله ولكن ايضاً لقوة األفراد الذين يعتمد عليهم 
اإلنجيل  أن  الخدمة  تعلن  الماضي.  في  قد همشوا  بينما 
النظر عن  بيسوع، بغض  التي تؤمن  الناس  لجميع  هو 
قدراتهم الجسدية، العقلية أو مواقعهم اإلجتماعية. ال يوجد
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صورة اوضح من الخبر الجيد عن يسوع المسيح أكثر 
من المسيحيين الذين يتبعون 1 كورنتس 26-22:12:

وغير  ضعيفة  تبدو  قد  التي  الجسد  أعضاء 
ضرورية هي التي تحظى بالشرف األكبر . . . 
إن الله خلق الجسد، واعطى اهمية لكل عضو، 
حتى ال يحدث هنالك إنقسام بالجسد ابداً وجميع 
األعضاء تهتم ببعضها البعض.  في حال كان 
عضواً واحداً يتألم، فجميع األعضاء تتألم، وفي 
حال تم تكريم احد األعضاء، الجميع يفرح سوياً.

اعضاء  فجميع  ضعيفاً،  يبدو  بمن  الكنيسة  اهتمت  فإذا 
الكنيسة سيتمكنون من الفرح سوياً. نتمنى انك وكنيستك 
اإلحتياجات  لذوي  الخدمة  فرحة  إختبار  تستطيعون 

الخاصة!

إبدأ مع مرحبا
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الكنيسة التي ال تقاوم

إِلَى لوقا  َعاِجاًل  »اْخُرْج  اتباعه  المسيح  يأمر   14
َشَواِرعِ اْلَمِدينَِة َوأَِزقَّتَِها، َوأَْدِخْل إِلَى ُهنَا اْلَمَساِكيَن 
فينا  تبعث  اآلية  هذه  بينما  َواْلعُْمَي!«  َواْلعُْرَج  َواْلُجْدَع 
منها؟  المعنى  هو  ما  الوقت،  بنفس  والخوف  الحماسة 
الكنيسة بطريقة تجعل ذوي  كيف نعمل ونعيش ضمن 
اإلحتياجات الخاصة يختبرون جسد المسيح؟ يمكننا طبعاً 
دعوتهم عبر تقديم برامج، أحداث، وخدمات ونشاطات 
آخرى في الكنيسة، ولكن ماذا لو كان العامل األساسي هو 
المحبة، القبول واإلحتضان؟ ماذا لو إمتألت كنائسنا بآمال 
يسوع المسيح . . . آمالً ليس فقط لمن يبحث لإلنضمام، 
بل للجميع، حتى لو كانوا مهمشين أو منبوذين؟ أن تكون 

ال تقاوم هو أكثر من البرامج
والنشاطات—بل عبر تحويل العمل في قلوبنا . .اوالً 
وبعدها كجسد المسيح. أن نكون ال نقاوم يسمح لنا برؤية 
كل شخص كما خلقه الله على صورته )سفر التكوين 
-139:13 )مزمور  الفريد  وتصميمه   ،)27-26:1
14(، ممتلئين بهدف وخطط واحالم )إرميا 29:11(، 
واعضاء ضرورية لمملكة الله )رسالة كورنتوس األولى 

.)12:22
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أن تكون ال تقاوم هي حالة ذهنية، وجهة نظر. هي القدرة 
الناس  تحب  وأن  المسيح،  أعين  من  العالم  رؤية  على 
كما هم، بمعرفتك أن الله خلقهم لمستقبل أفضل وطموح 
الكنيسة  قلب  يأسر  ما  هذا  األرض.  على  شخص  لكل 
النمو  تفسير  نستطيع  كيف  يكون—وإال  ان  يجب  كما 
السريع للكنيسة في أعمال الرسل؟ كان الناس يصطفون 
لإلنضمام إلى هذه الحركة بالرغم من التهديد باإلضطهاد. 
الله ظهر على شكل شعبه عبر الروح القدس . .  قلب 

.وهذا هو الذي ال يقاوم!
سلسلة الكنيسة التي ال تقاوم مصممة ليس فقط لتغيير 
قلب الكنيسة، بل لتأمين الخطوات العملية لوضع الجسد 
نقاوم  لنصبح ال  النداء  لتلبية  الكنيسة. شكراً  قلب  حول 
ولكن الموضوع لن ينجح بليلة وضحاها، ولكنه سينجح. 
والثقة  عزيمة  ومثابرة،  صبر  يحتاج  األشياء،  كل  كما 
التامة بالله. نطلب من الله أن يبارك هذه الخطوة وتأكدوا 

انكم لستم بمفردكم—هنالك الكثير على نفس الطريق.

للمزيد من المعلومات أو لإلنضمام إلى الرعية، يرجى 
.www.irresistiblechurch.org زيارة

إبدأ مع مرحبا
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تأسست جوني واصدقاؤها في عام 1979 على يد جوني 
أوركيكسون تادا ، التي أصيبت بالشلل الرباعي في عمر 
السابعة عشرة في حادث غوص.  منذ إنشائها، جوني 
واصدقائها تعمل على نشر محبة ورسالة المسيح لذوي 
هو  هدفنا  واصدقائهم.  وعائالتهم  الخاصة  اإلحتياجات 
تلبية اإلحتياجات الجسدية، المعنوية والروحية للمجموعة 

بطرق فعّالة.
جوني واصدقائها ملتزمة بتوظيف، تدريب وتحميس 
أن  على  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  من  الجديد  الجيل 
يصبحوا قادة في المجتمعات والكنائس. حتى اليوم، مركز 
كإداراة  يخدم  الخاصة  لإلحتياجات  واصدقائها  جوني 
رئيسية للعديد من البرامج التي تصل إلى آالف العائالت 
حول العالم. تتضمن برنامجان على الراديو، سلسة تلفاز 
فائزة بجوائز عديدة، منظمة ويلز فور ذو وورلد لخدمة 
توزيع الكراسي المتحركة، فاميلي ريتريت لتؤمن الراحة 
التدريب  وخدمة  الخاصة،  اإلحتياجات  ذوي  لعائالت 
المحلية،  الكنائس  لجميع  الموارد  تؤمن  التي  للكنائل 
والمؤسسة المسيحية لإلحتياجات الخاصة لتطبيق رؤيتنا 

عالمياً.
من األحياء المحلية إلى العالم، تحاول جمعية جوني 
واصدقائها أن تظهر للجميع أن الله لم يتخلى عن ذوي 
األمل  الحب،  ويقدم  معهم،  هو  الخاصة،  اإلحتياجات 

والخالص االبدي.





منشورات حديثة في سلسة الكنيسة التي ال تقاوم

جذب المؤثرين
توظيف وتدريب المتطوعين لخدمة ذوي اإلحتياجات الخاصة

بعملوا  الذين  المتطوعين  يعتمد على  له  تقدم  الذي  افرد  أي خدمة على  تملكه  التي  التأثير  حجم 
كأيدي وأرجل المسيح. هذه الموارد ستدّربك على أن تكوت قائد للخدمة وتستطيع توظيف وتدريب 

المتطوعين الذين سيخدموا عائالت وافراد ذوي اإلحتياجات الخاصة بمحبة يسوع.

 للحصول على أحدث اإلشعارات لموادنا القادمة، من ضمنها
 ورشات العمل ومجموعات الدعم، يرجى التواصل معنا على

churchrelations@joniandfriends.org





منشورات حديثة في سلسة الكنيسة التي ال تقاوم

نستطيع القيام بهذا!
تأمين الراحة لعائالت المصابين باإلحتياجات الخاصة

أهل ذوي اإلحتياجات الخاصة عادة ما يكونون معزولين، متعبين وحزينين. نشاطات الراحة قد 
تحل العديد من مشاكل هؤالء األهالي وتلبي حاجة ضرورية. هذا الكتاب هو دليل يؤمن جميع 

األدوات المطلوبة لتخطيط هكذا نشاط

 للحصول على أحدث اإلشعارات لموادنا القادمة، من ضمنها 
 ورشات العمل ومجموعات الدعم، يرجى التواصل معنا على

churchrelations@joniandfriends.org





موارد أخرى ننصح بها

اإلحتياجات الخاصة
الصفحات الذكية

إذا أردت مساعدة األطفال 
من ذوي اإلحتياجات الخاصة 
للتعرف إلى يسوع وللحصول 
على عالقة مميزة مع الله، 
تحتاج إلى الصفحات الذكية 

لذوي اإلحتياجات الخاصة. هذه 
الموارد الشاملة

تساعدك للتواصل مع األطفال 
ذوي اإلحتياجات الخاصة. 
تعلم كيفية تلبية اإلحتياجات 

اإلجتماعية، الجسدية، الروحية، 
والمعنوية لألطفال من ذوي 
اإلحتياجات الخاصة وكيف 

توظف وتدرب القادة 
لنجاح خدمة لذوي اإلحتياجات 
الخاصة التي ستساعدهم على 

إكتشاف هباتهم لخدمة الله!

 :ISBN
1-4719-8307-0-978

 »11 x »8.5• 328 صفحة
يتضمن قرص دي في دي 

وسي دي

أبعد من العذاب®
تسخة الطالب

أبعد من العذاب للجيل القادم: 
نظرة مسيحية عن خدمة ذوي 
اإلحتياجات الخاصة التي ستسلح
الشباب للتفكير بالمسائل التي 

تواجه ذوي اإلحتياجات الخاصة 
وعائالتهم، وإلهامهم للتحرك. 
الطالب الذين ينضموا لهذه 

الدراسة سيكتسبون ثقة
لإلنضمام إلى حركة عالمية 

يقوها الله لتلبية ما جاء في لوقا
14:21-23: »اْخُرْج َعاِجاًل 
إِلَى َشَواِرعِ اْلَمِدينَِة َوأَِزقَّتَِها، 

َوأَْدِخْل إِلَى ُهنَا اْلَمَساِكيَن َواْلُجْدَع 
َواْلعُْرَج َواْلعُْمَي....َحتَّى يَْمتَِلَئ 

بَْيتِي.«

 :ISBN
2-6-9838484-0-978

 x »8.5  • 304 صفحات
11« يتضمن قرص سي دي

•www.joniandfriends.org 
صندوق بريد 3333، اغورا هيلز، كاليفورنيا 3333-91376

أبعد من العذاب®
النسخة الكالسيكية

أبعد من العذاب: نظرة مسيحية 
حول اإلحتياجات الخاصة وتقدم 
خريطة طريق لبدأ خدمة ملهمة. 

أبعد من العذاب
هو دليل شامل يقدم نظرة

دينية وعملية لتفسير الحركة. 
يقدم لك

جميع التجهيزات التي تحتاجها 
بضرورة للتعامل مع أي مسائل 
قد تؤثر على ذوي اإلحتياجات 

الخاصة
وعائالتهم ولمساعدتهم على 

تقربيهم من حب
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موارد يمكن تخصيصها من الكتاب
متاحة للتحميل في 
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