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 يسكرتعليم األطفال المؤمنين عن الت
 

 

 

 

بعد أن يأخذ الطفل خطوة الخالص، يجب عليه أن يتعَلم عن أهمية اتخاذ قرار آخر هام يتعَلق بالملك والسِيد على حياته. 

ة، فهناك معركة دائرة في قلب كل طفل مؤمن حول هذه المكانة األولى ما بين الشيطان، وطبيعة الطفل القديمة الخاطئ

سيساعد الطفل على اتخاذ القرار الثاني الهام في حياته )بعد  التكريسوالرب يسوع المسيح. لذلك فإَن التعليم عن أهمية 

 الخالص( أال وهو التكريس. 

 

 

 

 يس كرتعريف الت  .1

 

ك أَن اهلل هو المالك التكريس هو تقديم الذات وكل ما تملك مَرة واحدة وإلى األبد لعبادة اهلل وخدمته. وهذا يعني أن ُتدر

 والسِيد الشرعي على حياتك. 

 

هذا التعريف ُمستخلص من دراسة العهد القديم والعهد الجديد. فهناك العديد من األمثلة في العهد القديم عن أشخاص 

 وأشياء تم فرزها لعبادة اهلل وخدمته:

 

  (. 41: 8ويقدمون الذبائح عنهم )سفر العدد سبط الوي بأكمله ُفرزوا ليكونوا كهنة ُيمِثلون الشعب أمام اهلل 

 

  3هارون وعائلته ُفرزوا أيضًا ليكونوا كهنة، وكان هارون نفسه أَول رئيس كهنة )سفر العدد :

3 .) 

 

  (.2: 6كان "َنْذر النذير" يعني تكريس المرء نفسه لفترة من الزمن أو طوال حياته )سفر العدد 

 

 (. 4: 7؛ سفر العدد 14جتماع في العهد القديم )خروج َتَم تكريس )أو تقديس( خيمة اال 

 

  (. 88، 81: 7َتَم تكريس )أو تقديس( المذبح )سفر العدد 

 

 ( هيكل ُسليمان )(. 8ملوك  4َتَم تكريس )أو تقديس 
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كان هناك أيضًا احتفال خاص في العهد القديم ُيصِور معنى الدعوة للتكريس. ففي العهد القديم، كان 

تطاعة شعب اهلل أن يتخذوا لهم عبيدًا؛ لكن كان ينبغي عليهم أن يعتنوا بهم. لكن بصرف النظر عن باس

سبب عبودية الشخص، كانت الشريعة ُتعتقه )أو ُتعتقها( من عبوديته بعد سبع سنوات. وكان بإمكان العبد 

شرحًا لألسباب التي قد  47و  46: 41أن يختار بإرادته أن يبقى عبدًا عند سيده. ونجد في سفر التثنية 

 البعض للقيام بذلك، واالحتفال الذي ينبغي عليهم القيام به إذا كانت هذه هي رغبة العبد.  تدعو

 

 

َز َواْجَعْلُه ، َفُخِذ اْلِمْخَرِعْنَدَك َخْيٌرَكاَن َلُه َوَبْيَتَك، ِإْذ  َقْد َأَحَّبَكأَلَنُه َولِكْن ِإَذا َقاَل َلَك: اَل َأْخُرُج ِمْن ِعْنِدَك. "

 "ِفي ُأُذِنِه َوِفي اْلَباِب، َفَيُكوَن َلَك َعْبًدا ُمَؤَبًدا. َوهَكَذا َتْفَعُل أَلَمِتَك َأْيًضا.

 

 

وبعبارة أخرى، رغم أَن العبد كان ُحَرًا طليقًا بعد تلك السنين السبع، إاَل أَنه قد يختار أن يبقى عبدًا عند سيده ألنه ُيحبه 

كان ُيحسن إليه. وهذه صورة عن الدعوة إلى التكريس بالنسبة لمؤمني العهد الجديد. فقد َحَررنا الرب يسوع  وألَن سيده

المسيح من عبودية الخطَية. لكن يمكن للمؤمن أن يختار أن يصبح عبدًا عند المسيح بسبب ما فعله المسيح ألجله 

 وبسبب محبته هو للمسيح. 

 

 

 اة آيات رئيسية عن تكريس الحي  .2

 

  4: 42رومية  .أ 

 

 "َيًة ِعْنَد اهلِل، ِعَباَدَتُكُم اْلَعْقِلَيَة.َفَأْطُلُب ِإَلْيُكْم َأُيَها اإِلْخَوُة ِبَرْأَفِة اهلِل َأْن ُتَقِدُموا َأْجَساَدُكْم َذِبيَحًة َحَيًة ُمَقَدَسًة َمْرِض"

 

 

 24-41: 6كورنثوس  4  .ب 

 

َنُكْم َقِد َسَدُكْم ُهَو َهْيَكٌل ِللُروِح اْلُقُدِس اَلِذي ِفيُكُم، اَلِذي َلُكْم ِمَن اهلِل، َوَأَنُكْم َلْسُتْم أَلْنُفِسُكْم؟ أَلَأْم َلْسُتْم َتْعَلُموَن َأَن َج"

 "ِهلِل. اْشُتِريُتْم ِبَثَمٍن. َفَمِجُدوا اهلَل ِفي َأْجَساِدُكْم َوِفي َأْرَواِحُكُم اَلِتي ِهَي

 

 

 

 21: 46َمَتى   .ج 

 

 ."ِإْن َأَراَد َأَحٌد َأْن َيْأِتَي َوَراِئــي َفْلُيْنِكْر َنْفَسُه َوَيْحِمْل َصِليَبُه َوَيْتَبْعِنــي ِحيَنِئٍذ َقاَل َيُسوُع ِلَتاَلِميِذِه:"
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 التعاليم الهامة عن التكريس   .3

 

التكريس كلمة تلو األخرى. وفيما  إحدى أفضل الطرق للتعليم عن التكريس هي أن تشرح إحدى اآليات الرئيسية عن

 . 4 :12رومية يلي مثال عن ذلك من 

 

 التكريس ما هو .أ

 

التكريس هو تقديم الذات والممتلكات مَرة واحدة وإلى األبد لعبادة اهلل وخدمته. وهذا يعني أن يدرك المرء أَن اهلل 

 هو المالك والسِيد الشرعي على حياته. 

 

 أنفسهم هلل؟ يمكنهم أن ُيكِرسوا َمْن  .ب

 

التكريس هو شيء خاص بالمؤمنين الحقيقيين بالرب يسوع المسيح. والعبارة التي ُتبِين ذلك في هذه اآلية )رومية 

( هي "أُيها اإلخوة". فكلمة "إخوة" تستخدم في العهد الجديد للحديث عن جميع األشخاص الذين آمنوا بأَن 4: 42

 ي يدفع أجرة خطاياهم. فقد كتب الرسول يوحَنا: الرب يسوع المسيح مات بداًل عنهم لك

 

 "َوَأَما ُكُل اَلِذيَن َقِبُلوُه َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطاًنا َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد اهلِل، َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمِه."

 42: 4يوحنا  --

 

 بتكريس نفسك له. فإن كنت قد آمنت بالرب يسوع وقبلته ُمخِلصًا لحياتك فأنت ُمطالب اآلن 

 

 أساس التكريس؟  ما هو .ج

 

أساس هذا الطلب هو "إحسانات اهلل". وهذه "اإلحسانات" هي جميع األشياء التي ُكتبت في األصحاحات اإلحدى 

عشر األولى من رسالة رومية والتي قام بها اهلل لكي ال ُتدان وال ُتعاقب إلى األبد بسبب خطاياك. فنحن نرى في 

يقول اهلل إنك تستحق الموت  23: 6َن الجميع ُخطاة أمام اهلل. وفي رومية أ 23: 3رومية 

واالنفصال عنه بسبب تلك الخطية. لكَن اهلل أرسل يسوع لكي يموت بداًل عنك رغم أنك 

(. وقد أظهر المسيح مقدار محبة اهلل لك بأن مات ألجلك، 6: 1إنسان خاطئ )رومية 

وفتح الباب أمامك للعودة إلى عالقتك وشركتك مع وخَلصك من غضب اهلل على الخطية، 

اهلل. واو! فيا لهذه اإلحسانات التي منحنا اهلل إياها! فال يمكن لكل نقود العالم أن تكفي 

 (. لكَن هذه اإلحسانات هي هدَية مجانَية من اهلل. 26: 46لشراء هذه اإلحسانات )َمَتى 
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 ؟ الشيء الذي ُتكِرسه هلل ما هو  .د

 

بناًء على إحسانات اهلل لك فإنه يطلب منك أن ُتقِدم له شيئًا بالمقابل. فهو يريك أن ُتقِدم جسدك ذبيحة َحَية ... هلل. 

 وهذا يعني: 

 

أن ُتعطيه جسدك )أنت( طالما أنك على قيد الحياة. وهذا يعني أن ُتقِدم له نفسك مَرة واحدة وإلى األبد وليس  (4)

 ط. لمدة شهر أو سنة فق

 

 هذا يشمل كل ما تملكه أو تتمنى أن تملكه:  (2)

 

 .)جميع مشاكلك )الحاضرة والمستقبلية 

  .)جميع آمالك وأحالمك )الجامعة، الزواج، العمل، وغيرها 

  .)جميع ممتلكاتك )ألعابك، مالك، مالبسك، وغيرها 

 

ك تثق بأَن اهلل سيستخدم هذه األشياء أنت ُتقِدم كل شيء هلل لكي يستخدمه بالطريقة التي يريدها. وهذا ُيبِين أن

بأفضل طريقة ممكنة. فهو لديه الحق في أن ُيعطيك المزيد أو أن يأخذ جزءًا مما لديك اآلن ألنه يعرف ما هو 

 لخيرك. 

 

 كيف ُتكِرس نفسك هلل؟   .ه

 

 َقِدم جسدك هلل عن طريق الصالة. "يا رب، أنا أقِدم لك ..." (4)

 

  :عينَّي 

          أن أستخدم عينَي للنظر لألشياء التي ُترضي اهلل. فأنا ال أريد أن أستخدمها أي أنني أريد 

للنظر إلى أية أشياء ال يريدني اهلل أن أنظر إليها مثل الصور الفاضحة، والكتب الرديئة، والبرامج 

النظر إلى هذه األشياء فإنني التلفزيونية غير الالئقة، والمواقع اإلباحية على اإلنترنت. فبداًل من 

 أريد أن أشاهد األشياء التي ُترضي اهلل. 

 

   :ُأُذَنَّي 

أي أنني ال أريد أن أستمع إلى األشياء التي ال يريدني اهلل أن أسمعها مثل الكلمات  

البذيئة، والنكات البذيئة، والقصص السيئة، والموسيقى التي تجعلني أفكر في أشياء أو 

 ُترضي اهلل.  أفعل أشياء ال

 

  :فمّي 

أي أن ال أستخدم فمي للتفُوه بكلمات بذيئة، أو قول األكاذيب، أو النميمة على اآلخرين، أو  

الصراخ على اآلخرين، أو قول أشياء قد تجرح مشاعرهم. بل أن أستخدمه لقول األشياء الحسنة 

 والشهادة أمام اآلخرين. 

 

 :َيَدَّي 

شيء ال ُيحبه اهلل. فأنا أريد أن أستخدم يدَي لفعل الخير، وللقيام بما  أي أن ال أستخدمهما لفعل أي 

 ال أن أستخدمهما للضرب، أو السرقة، أو التشاجر مع اآلخرين.  -يريده مني أبي وأمي 
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 اقطع عهدًا على نفسك بأن تبقى "ُمقَدسًا ومقبواًل عند اهلل"  (2)

 

ن الخطية وتفرز نفسك هلل عن طريق القيام بما هو مقبول لديه. وهذا يعني أن تفصل نفسك ع ُمقَدسًا أن تكون

يعني أن يكون لقرارك هذا تأثيره على قراراتك المستقبلية. فال يجُدر بك أن تتخذ قراراتك بناًء على ما تريده 

ل اليوم إلى أنت، بل اختر األشياء المقدسة والمقبولة لدى اهلل. ابدأ كل يوم بأن تطلب من اهلل أن يرشدك خال

 اتخاذ الخيارات التي ُترضيه هو. 

 

 ينبغي عليك أن ُتكِرس نفسك هلل؟  لماذا  (3)

 

أَن تكريس حياتك هلل هو "عبادتك العقلَية". وبعبارة أخرى، فإَن  4: 42نقرأ في رومية 

اهلل ال يطلب منك أن تفعل أشياًء غير معقولة. فحينما تقارن ذلك بكل إحساناته 

صه لك من خطاياك والدينونة األبدية، فإَن تكريس جسدك له هو شيء ألجلك وتخلي

معقول ومناسب. لكنه يريدك أن ُتبدي استعدادك للقيام بهذا األمر من ُمنطلق محبتك 

 له. 

 

 دعوة الطفل لتكريس حياته هلل  (1)

 

للقيام بذلك.  بعد أن تشارك هذه التعاليم عن التكريس مع الطفل المؤمن، يجب عليك أن ُتفسح له المجال

اطلب منه أن ُيصِلي صالًة شبيهة بالصالة المذكورة أدناه. قِدم له المساعدة إذا كان بحاجة لها. أَما إن وجدت 

بأنه غير مستعد لرفع هذه الصالة اآلن فأعطه نسخة من هذه الصالة لكي يأخذها معه ويفكر بها. شِجعه على 

 القيام بذلك قريبًا. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذات ريسصالة من أجل تك

 

بعد أن تختار الرب يسوع المسيح ُمخِلصًا شخصَيًا لحياتك، هذا هو القرار التالي األهم في حياتك. إذا لم ُتكِرس 

نفسك هلل حتى اآلن، فهل ستفعل ذلك اليوم؟ َصِل هذه الصالة هلل من أعماق قلبك. فسوف يسمع اهلل صالتك ويقبل 

 له )جسدك ونفسك(. َصِل اآلن قائاًل: هذه الهدية الرائعة التي قَدمتها 

 

"يا أبي السماوي، أقِدم نفسي لك اآلن. ُخذ عينَي، وُأُذنَي، وفمي، ويدَي، وِرْجَلَي، وكل ما لدَي، وآمالي، 

وممتلكاتي المستقبلية. أرجوك أن تساعدني أن أستخدم هذه األشياء بُطرق ُترضيك أنت. ساعدني أيضًا على أن 

ُمقَدسًا، وأن أكون َمْرِضَيًا أمامك، وأن أفعل مشيئتك في حياتي كل يوم. أنا لك إلى األبد! باسم أحفظ جسدي 

 يسوع، آمين!" 

 

 التوقيع: ____________________________________    التاريخ: ____________________

 

 * ضع هذه الصالة فّي كتابك المقدس لتذكيرك بوعدك الذّي قطعته هلل.
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 ما الذي ينبغي عليك القيام به حينما تعصي سِيدك الجديد؟ .و

 

بعد أن قمت بتكريس نفسك هلل، يجب عليك أن تسعى إلرضائه كل يوم. لكن حينما تختار أن ُتفِكر في شيٍء ما، أو 

جديد. فالتكريس يعني أن  حاجة لك ألن ُتكِرس نفسك هلل من فالأن تقول شيئًا ما، أو أن تفعل شيئًا ما ال ُيرضي اهلل 

ُتقِدم نفسك هلل )لعبادته وخدمته( مَرة واحدة وإلى األبد. وهكذا، حينما ُتخطئ، فهو ال يتخلى عنك، بل يريدك أن 

. وبعد أن تعترف بخطيتك هلل، َذِكر نفسك بأَن اهلل ما يزال 1: 4يوحنا  4تعترف بتلك الخطية كما هو مذكور في 

ك. اطلب من اهلل أن يساعدك على أن تفهم مشيئته وأن تسلك فيها في كل جانب من جوانب هو السِيد على حيات

 حياتك. 

 

 

 طرق للتعليم عن التكريس   .4

 

 من خالل بعض دروس الكتاب المقَدس. .أ 

 

 إبراهيم وإسحاق.  (4)

 تكريس هارون والالويين.  (2)

 َحَنة ُتكِرس ابنها صموئيل.  (3)

 (. 4دانيال ُيسبى إلى بابل )دانيال  (1)

 

 من خالل بعض الدروس الخاصة  .ب 

 

 قصص الُمرسلين )جيم إليوت(.  (4)

(2)  

(3)   

(1)  

(1)  

 

 ♫ من خالل الترانيم  .ج 

 

 هو الرب، هو الرب.   (4)

 قَررت أِني أتبع يسوع.  (2)

(3)  

(1)  

 

 من خالل إعداد واستخدام وسيلة تعليمية عن التكريس   .د 

 

َدة حينما ُيعرب عن حاجته يمكن جعل هذه الوسيلة صغيرة بحيث يمكن استخدامها مع كل طفل مؤمن على ِح (4)

 للمساعدة في هذا الجانب.

 

 يمكن جعل هذه الوسيلة كبيرة بحيث يمكن استخدامها أمام الصف بأكمله.  (2)
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 إرشاد الطفل المؤمن إلى التكريس  .5

 

 بعد أن ُتعِلم األطفال المؤمنين عن التكريس يجب عليك أن تقوم بما يلي: 

 

 نين )فقط( لتكريس أنفسهم. أن ُتوِجه دعوة مفتوحة لألطفال المؤم .أ 

 

احرص على فصل الدعوة للتكريس عن أي دعوة أخرى للخالص. َقِدم دعوة الخالص بصورة منفصلة )ُيفَضل 

 أن يكون ذلك َقبل الدعوة إلى التكريس(. كن واضحًا تمامًا في تحديد األشخاص الذين ُتوِجه إليهم الدعوة. 

 

ُمخلصًا شخصيًا لحياتك، وإذا كنت قد اقتنعت بما سمعته عن التكريس، هل "إذا كنت قد قبلت الرب يسوع المسيح 
ترغب في تقديم نفسك هلل؟ إذا كانت هذه هي رغبة قلبك، فـ ____________ )ارفع يدك، أو ابق بعد الدرس، 

 أو أخبرني بذلك(. 
 

 إرشاد األطفال الذين يتجاوبون مع الدعوة إلى التكريس   .ب 

 

أكثر مع الدعوة إلى التكريس فمن األفضل أن تقسمهم إلى مجموعات صغيرة بحسب عدد حينما يتجاوب طفل أو 

 المعاونين المتاحين. أَما إذا كنت الشخص الوحيد القادر على إرشادهم فيما يتعلق بالتكريس فافعل ما يلي: 

 

ليين عليه. شجعه اعرف السبب الذي دفع الطفل إلى قبول الدعوة للتكريس عن طريق طرح أحد السؤالين التا (4)

 على التعبير عن رغبته بكلماته الخاصة. 

 

 "ما هو الشيء الذي أردت أن تتحدث معي بشأنه؟" 

 "هل هناك شيء تريد أن ُتقِدمه هلل اليوم؟"

 

 

 اسأل الطفل عن خالصه:  (2)

 

 متى أصبح يسوع ُمخِلصًا لحياتك؟"

 "هل يمكنك أن ُتحِدثني عن ذلك؟" 

 

إلى إرشاد الطفل بشأن التكريس، اطلب من الرب أن ُيؤِكد لك أَن الطفل ُمخَلص ملحوظة: قبل أن تنتقل 

 بالفعل. إذا كنت أنت )أو الطفل نفسه( ُمتشِككًا في ذلك، فقد يتعَين عليك أن ُترشده إلى الخالص أَواًل. 

 

 واشرحها له كما تعَلمت هنا.  4: 42اقرأ رومية  (3)

 

 

 ريسَيًة هلل )ساعده إذا دعت الحاجة(. ادُع الطفل ألن يرفع صالًة تك (1)

 

 

 َصِل ألجل الطفل قبل أن يغادر وشجعه على أن يلتزم بتعُهده أمام اهلل.  (1)


