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�̧ Îc@tázn‰‹œ
كلمة من مؤلف دليلك الدراسي

اآلن وقد قبلت يسوع في قلبك، وأصبح مخلصك الشخصي الحي، ربما 
تخطر أسئلة كثيرة على ذهنك: "كيف تكون حياة اإليمان؟ ماذا ينبغي أن 

أفعل؟"

فاعلم إذًا أنك لست وحيدًا. كثيرون قبلك طرحوا األسئلة نفسها. حتى أنَّ 
أحدهم سأل يسوع في اليوم ذاته الذي قابله فيه فقال: 

"فماذا يعوزني بعد؟" فأجاب يسوع: "تعال اتبعين." (متى 19: 20)
يسوع هو مثالنا في نشر بشارة اإلنجيل* لجميع الناس في كل مكان. 
أنت،  مهمًا من  ليس  كنَّا.  أينما  السارة  بأخباره  ُنحّدث  أن  منَّا  يريد  وهو 
فاهللا قد اختارك لكي تخبر اآلخرين عن اختبارك مع يسوع المسيح وقوته 

المخلِّصة. هذه هي الكرازة الشخصية!

هذه الدراسة تساعدك على فهم الطبيعة الحقيقية للكرازة الشخصية. كما 
تمكِّنك هذه الدراسة من الحديث عن المسيح للناس من حولك بطريقة أكثر 
الحديث في  إقناعًا وقوة وإيجابية، مهما اختلفت خلفياتهم. هذا األسلوب 

التعلم يساعدك على استيعاب المبادئ بسهولة وتطبيقها دون تأخير.

* اإلنجيل: كلمة منحوته من األصل اليوناني وتعني ”البشارة“ أو ”الخبر السار.“
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هذا الكتاب
"الكرازة الشخصية" كتـيِّب عملي يمكنك أن تحمله معك وأن تخصص 

وقتًا يوميًا لدراسته.

العك على الصفحتين األولى والثانية من كل درس، فهذا  تأكد من اطِّ
إلى  الدرس قسمًا بعد آخر منتبهًا  الدرس. ثم ادرس  لمادة  أفكارك  يهيئ 
مالحظات  دفتر  على  اكتب  للكتابة،  كافيًا  فراغًا  تجد  لم  وإن  التمارين. 
تستطيع أن تستخدمه للمراجعة أيضًا. إن كنت تشترك في هذه الدروس 

مع مجموعة، فننصحك باتباع إرشادات قائد المجموعة.

ستالحظ أننا وضعنا أهدافًا في بداية كل درس، والمقصود باألهداف 
هو مساعدتك على معرفة ما ينبغي أن تتوقعه من الدرس. فبينما تدرس، 

اجعل هذه األهداف نصب عينيك، فتتمتع بدراسة أفضل. 

هذا الكتاب
"الكرازة الشخصية" كتيِّب عملي يمكنك أن تحمله معك وتدرسه في 

الوقت الذي يناسبك. حاول أن تخصص وقتًا يوميًا للدراسة.

العك على الصفحتين األولى والثانية من كل درس، فهذا  تأكد من اطِّ
إلى  الدرس قسمًا بعد آخر منتبهًا  الدرس. ثم ادرس  لمادة  أفكارك  يهيئ 
مالحظات  دفتر  على  اكتب  للكتابة،  كافيًا  فراغًا  تجد  لم  وإن  التمارين. 
تستطيع أن تستخدمه للمراجعة أيضًا. إن كنت تشترك في هذه الدروس 

مع مجموعة، فننصحك باتباع إرشادات قائد المجموعة.

ستالحظ أننا وضعنا أهدافًا في بداية كل درس، والمقصود باألهداف 
هو مساعدتك على معرفة ما ينبغي أن تتوقعه من الدرس. فبينما تدرس، 

اجعل هذه األهداف نصب عينيك، فتتمتع بدراسة أفضل.
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تقرير الطالب
إن كنت تدرس وتريد أن تحصل على شهادة، أو على ملصقة تضيفها 
على شهادة هي عندك أصًال، فستجد في نهاية الكتاب ملحقًا يسمى «تقرير 
الطالب: أوراق اإلجابة.» استخدم تقرير الطالب حسب اإلرشادات المبينة 

في نهاية الدرس 4 ونهاية الدرس 8.

أوراق  إرسال  بخصوص  الطالب  تقرير  في  المعطاة  التعليمات  اتبع 
اإلجابة إلى جامعة ICI. تجد العنوان مختومًا على الصفحة الثانية من هذا 
الكتاب. إن فعلت ذلك، تحصل على شهادة جذَّابة، أو على ملصقة تضيفها 

على شهادة هي عندك أصًال.

كلمة عن المؤلف
بابتيـست ساوادـوغو Jean-Baptiste Sawadogo معلم في  جـون - 
رأسه.  مسقط  العليا  فولتا  باغري/  ناغا  في  الالهوت  اهللا  جماعات  كلية 
اإلذاعة  خدمة  في  نشاط  له  وكان  اهللا،  جماعات  كنيسة  في  كراع  خدم 
الكلية  من  مؤلفنا  تخرج  أفريقيا.  غرب  الهوت  كليات  في  التعليم  وفي 
البروتستانتية لجماعات اهللا في فولتا العليا، كما درس في المعهد الدولي 
للكتاب المقدس في إنجلترا. وأثناء تأليف هذا الكتاب، كان ُيعّد للتخرج من 

برنامج الدراسات العليا في جامعة واغادوغو/ فولتا العليا.

أنت اآلن مستعد للبدء في الدرس 1، فليباركك اهللا.
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