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  الدورة الدراسیة   على   عامة   نظرة 

 الدراسیة الدورة وصف
ــل هللا فـــي ــز لعمـ ــة �مر�ـ ــابي للكنیسـ ــوم الكتـ ــي المفهـ ــرر الدراسـ ــذا المقـ ــدم هـ ــوف  �قـ االرض. سـ

ا للوحــدة المســیحیة ، وعضــو�ة الكنیســة ، والشــر�ة المســیحیة  ، الــدعم  �كتســب الطالــب فهمــً

وعالمـــــات نضـــــج  العشـــــور ، المعمود�ـــــة ، الشـــــر�ة ، تأدیـــــب الكنیســـــة ،المـــــالي للخدمـــــة  ، 

 وعمل الكنیسة. مبادئ وتطبیقات الحیاة الدراسى الكنیسة. �شرح المقرر

 الدورة الدراسیة  ھدافأ
 فهم هو�ة الكنیسة ووصفها الكتابي. .1

 رؤ�ة خطة هللا للكنیسة وعمل هللا في الكنیسة. .2

 لكنیسة.معرفة مسؤولیات العضو والقائد في ا .3

 تطبیق مبادئ دعم و�دارة وتنمیة مجتمع الكنیسة المحلیة . .4

 أن تكون مجهزة �المحتوى والبنیة للتعلیم عن الكنیسة. .5

 

 

 الفصل لقادة  وتوجیھات شروحات
  .مائل(�خط مائل)  برموز سهمیة تتم اإلشارة إلى أسئلة المناقشة واألنشطة في الفصل

ــهمو  ــذا السـ ــئلة یـــدل علـــى ◄هـ ــاء أسـ ــؤال و�عطـ ــد الفصـــل طـــرح السـ ــة ، �جـــب علـــى قائـ المناقشـ

الطــالب الوقــت لمناقشــة الجــواب. إذا �ــان الطالــب نفســه �جیــب أوًال �صــورة اعتیاد�ــة ، أو إذا 

كان �عض الطالب ال �جیبون على االطالق ، �مكن للقائد أن یوجه السؤال إلى شخص ما: 

 هذا السؤال؟" "بییر ، �یف تجیب عن
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لكثیــر مــن الكتــاب المقــدس فــي الــدورة الدراســیة . والمقــاطع التــي �جــب قراءتهــا یــتم اســتخدام ا

ا  ســتقول اإلرشــادات ذلــك. علــى ( ســهمیة برمــوز�صــوت عــاٍل فــي الفصــل  �شــار إلیهــا أ�ضــً

. اطلــب مــن الطالــب قــراءة هــذه  )للمجموعــة 6�جب على الطالب قراءة رومیــة سبیل المثال:  

الكتــاب المقــدس بــین قوســین فــي الــنص. علــى  شــواهد ، تــرد  أحیــان اخــرى فــي و للمجموعــة. 

 هــي دعــم للبیانــات الــواردة فــي الــنص الشــواهد  تلــك). 15: 12�ورنثــوس 1ســبیل المثــال: (

 بین قوسین دائًما. التى الكتابیة  قراءة المقاطعة  ضرور ال لیس من. الكتابى 

ین فــي التــار�خ. �حتــوي �ــل درس علــى اثنــین علــى األقــل مــن االقتباســات مــن �عــض الالهــوتی

عنــدما �ــأتي الفصــل إلــى اقتبــاس جمــاعي ، �مكــن لقائــد الفصــل أن �طلــب مــن الطالــب قــراءة 

 .قتباساإلوشرح  

 �سبعة بیانات موجزة. والغرض من الدرس هو لكي �فهم  ما عدا درس واحد ینتهي �ل درس

طــالب الطالــب هــذه النقــاط. �جــب علــى الطــالب دراســة هــذه النقــاط وحفظهــا . و�جــب علــى ال

كتا�ــة فقــرة واحــدة حــول �ــل مــن هــذه العبــارات و�حــول تلــك الفقــرات (ســبع فقــرات) إلــى قائــد 

الفصـــل فـــي بدا�ـــة الفصـــل التـــالي . فـــي �ـــل فقـــرة �جـــب علـــى الطالـــب أن �شـــرح العبـــارة �مـــا 

ا لشخص لیس موجــودً �شرحها   ا. و ا فــي الفصــل ، مــع ذ�ــر ســبب �ونــه مفهومــً   بدا�ــة ومــعمهمــً

 المجموعــةمــع  الفصل التالي ، �جــب أن �شــارك قائــد الفصــل العدیــد مــن الطــالب فــي فقــراتهم

 .كلها

أ�ًضا في بدا�ة الفصل الدراسي التالي ، سیكتب الطالب البیانات الموجزة السبعة من الــذاكرة 

كاختبار �تابي لمعرفتهم. �جب على قائد الفصــل أن  یتأكــد مــن أن الطــالب ال ینظــرون إلــى 

. و�ذا �ـــان الطالـــب غیـــر االمتحـــانفـــى حظـــات المكتو�ـــة أو �ســـاعدون �عضـــهم الـــبعض المال

 قادر على �تا�ة القائمة ، �مكن جدولة المحاولة مرة أخرى الحًقا.

 أحد أهداف الدورة الدراسیة هو إعداد الطالب لیصبحوا معلمین. 
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ا لتطــو�ر مهــاراتهم التدر�ســیة.  فمــثال، �جــب علــى و�جــب علــى القائــد أن �مــنح الطــالب فرصــً

قائد الفصل في �عض األحیان الســماح للطالــب بتــدر�س قســم قصــیر مــن الــدرس إلــى الفصــل 

 الدراسي.

خالل الدورة الدراسیة ، �جــب علــى الطالــب أن �قــوم بتــدر�س درس،  تدر�س الواجب العملى :

 أو جزء من درس ، لفرد أو مجموعة لیست جــزًءا مــن الفصــل. �ســتطیع الطالــب اختیــار مــادة

للتــدر�س. �جــب أن یــتم ذلــك ثــالث مــرات ، �مــواد مختلفــة. هــذا الواجــب غیــر مجــدول. �جــب 

على الطالب خلق الفــرص وأن یتأكــد مــن أنــه ینجــز المهمــة. �جــب علــى الطالــب تقــد�م تقر�ــر 

  إلى قائد الفصل في �ل مرة أنهى فیها جلسة التدر�س.

: المقــابالت ، ودراســات الكتــاب ســیتم تضــمین مهــام أخــرى فــي جمیــع أنحــاء الــدورة الدراســیة 

مكتو�ــة فــي بدا�ــة الفصــل الدراســى  واجبــاتت. �جــب تســلیم أي االمتحانــاالمقدس ،الكتا�ــة أو  

ا مناقشـــة  و�طلـــب ا�ضـــا مـــن العدیـــد مـــن   الواجـــبالتـــالي. و�جـــب أن �قـــود قائـــد الفصـــل دائمـــً

 الطالب مشار�ة ما تعلموه أو ما �تبوه.

، فعلیــه  Shepherd’s Global Classroomإذا أراد الطالــب الحصــول علــى شــهادة مــن 

حضــور جلســات الفصــل و�كمــال الواجبــات . وســیتم تــوفیر نمــوذج فــي نها�ــة الــدورة الدراســیة 

 المنجزة. الواجباتلتسجیل 
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 1الدرس 

 حد وكنیسة واحدة إلھ وا 
 

 مقدمة 
 لماذا تذهب الى الكنیسة ؟ ◄

عنــدما یتحــدث النــاس عــن "الــذهاب إلــى الكنیســة" فــإنهم �قصــدون الــذهاب إلــى مبنــى الكنیســة 

 من أجل خدمة العبادة المقررة.

�قول الكثیر من الناس أنهم یذهبون إلى الكنیسة لمعرفة المز�د عن هللا. في �عض األحیان ، 

ن هللا یرجــون الــذهاب إلــى الكنیســة علــى أمــل أن عــ األشــخاص الــذین �شــعرون �ــأنهم �عیــدون 

ن �ختبــروا  أیــذهبون إلــى الكنیســة برجــاء ف�شــعروا �حضــور هللا. أمــا النــاس الــذین �عرفــون هللا 

ــار  حضـــوره فـــي ــادًر�ن علـــى اختبـ ــة هـــى عـــن هللا. و�جـــب أن �كـــون النـــاس  قـ العبـــادة. الكنیسـ

حضـــور هللا فـــي خـــدمات العبـــادة فـــي الكنیســـة.ولكن الكنیســـة لیســـت مبنـــى ، ولیســـت مجـــرد 

ا لیكونـــوا الكنیســـة. لـــذلك  اجتماعـــات للعبـــادة. الكنیســـة هـــي مجموعـــة المـــؤمنین الملتـــزمین معـــً

كنیســــــة أو دخولهـــــــا ، فإننــــــا نعنــــــي مجموعـــــــة عنــــــدما نتحــــــدث �خصــــــوص رؤ�ـــــــة النــــــاس لل

عــن خدمــة هــى و  المبنــىعــن هللا ، فإننــا ال نعنــي فقــط هــى عندما نقول أن الكنیسة و المؤمنین.

 عن هللا.هى  الحیاة التي تعیشها جماعة المؤمنین الملتزمین مًعافهللا. 

 أصل الكلمة
شــائع االســتخدام. عنــدما یــتم  ekklesiaفي القرن األول المیالدي ، �ان المصطلح الیونــاني 

 .ekklesia إكلیسیا إعالن دعوة الناس في مدینة لالجتماع معا، �ان �سمى  هذا االجتماع
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Ekklesia   مــرة فــي  117هي الكلمــة المســتخدمة للكنیســة فــي العهــد الجدیــد. تســتخدم الكلمــة

ولكــن ال تشــیر �ــل هــذه األحــداث إلــى الكنیســة. �عضــها �ــان �شــیر إلــى أنــواع   العهد الجدید ،

 .)41، 39، 32: 19أخرى من االجتماعات (أعمال الرسل

ا �مــا �ــان  یتم تقد�م اإلنجیل إلــى النــاس مــن �ــل عــرق وطبقــة اجتماعیــة ومكــان ومهنــة. تمامــً

مــن مستبعدة الناس  ن�إمكان �ل شخص في المدینة سماع إعالن االجتماع ، ال توجد فئة م

 اإلنجیل.� الكرازة  تلقي عرض

ــداء اإلنجیـــل. �ـــأتون مـــن �ـــل فئـــة مـــن النـــاس  الكنیســـة هـــي جماعـــة النـــاس التـــي تســـتجیب لنـ

 للمسیح ولكنیسته. لتشكیل مجموعة خاصة ومتنوعة من الناس الملتزمین

 هللا اآلب فى الكنیسة  
 �المؤمنین �طرق خاصة فى الكنیسة  –ب واالبن والروح القدس اآل –ترتبط اقانیم الثالوث  

 یعملھ في الكنیسة  يسیتمجد هللا إلى األبد من أجل عملھ الذ
یَن" ( افســس  ُهوِر. آمــِ ِر الــدُّ اِل َدهــْ : 3" َلُه اْلَمْجُد ِفي اْلَكِنیَسِة ِفي اْلَمِسیِح َ�ُسوَع ِإَلى َجِمیــِع َأْجیــَ

21.( 

�جــب علـــى و هللا.  هــینیشـــیًئا الكنیســة مجــد هللا ، فـــال �جــب أن تفعــل وألن الكنیســة موجــودة ل

�یــف �كــون هللا ، أو �جعــل اإلنســان  عــن هللا ،الكنیســة أال تفعــل شــیًئا قــد �ســيء فهــم النــاس 

 .محور التر�یز بدًال من هللا

 عائلة هللا   ھيالكنیسة 
ِل  ٌة َفْلَنْعمــَ ا ُفْرصــَ َبَما َلنــَ اِن " ( غالطیــة "  َفِإًذا َحســْ ِل اِإل�مــَ یََّما َألهــْ َر ِلْلَجِمیــِع، َوَال ســِ اْلَخیــْ

6 :10.( 

ِس اْسُمَك" ( متى  َماَواِت، ِلَیَتَقدَّ  ).9: 6" «َفَصلُّوا َأْنُتْم هَكَذا: َأَ�اَنا الَِّذي ِفي السَّ
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لــم  ا فــي الكنیســة مــاونظًرا ألن الكنیسة هــي عائلــة هللا ، فــال �مكــن ألي شــخص أن �كــون حقًــ 

الكنیســة فقــط مــن خــالل معرفــة أهــل  یــؤمن �ــاهلل و�كــون فــي عالقــة معــه. فالشــخص ال یــدخل

 لى عالقة مع هللا ، ثم االلتزام �عالقة مع شعب هللا.إ الكنیسة. بل یدخل الكنیسة �المجيء

 ك؟ �اماذا �عني أن �كون هللا أ ◄

 المسیح فى الكنیسة 

 یسوع ھو الذي بنى الكنیسة
 �سوع �عد �النجاح النهائي للكنیسة. 

ْخَرِة َأْبني َ�ِنیَسِتي، َوَأْبَواُب اْلَجِحیِم  "  َوَأَنا َأُقوُل َلَك َأْ�ًضا: َأْنَت ُ�ْطُرُس، َوَعَلى هِذِه الصَّ

 ).18: 16َلْن َتْقَوى َعَلْیَها" ( متى 

 یسوع وعد أن یكون مع الكنیسة
ْهِر». آِمیَن" ( متى " .... َوَها َأَنا َمَعُكْم ُ�لَّ األَ   ).20: 28�َّاِم ِإَلى اْنِقَضاِء الدَّ

 ).20: 18"َألنَُّه َحْیُثَما اْجَتَمَع اْثَناِن َأْو َثَالَثٌة ِ�اْسِمي َفُهَناَك َأُكوُن ِفي َوْسِطِهْم»( متى 

 المسیح ھو رأس الكنیسة 
مع الكنیسة أعمــق  للمسیح يا فالعالقة الشخصیة التذً إ، ح فى العالم یجسد المس  يالكنیسة ه

 �كثیر من فهمنا.

ِه، "  ــْ َت َقَدَمیـ ْيٍء َتحـــْ لَّ شـــَ َع �ـــُ َوَأْخضـــَ

ْيٍء  لِّ شـــــَ ْوَق �ــــُ ا فــــَ َل َرْأســــً اُه َجعــــَ َوِ��ــــَّ

ْلُء  ُدُه، مــــِ َي َجســــَ ي هــــِ ِة، الَّتــــِ ــَ ِلْلَكِنیســ

" ( افســس  لِّ ي اْلكــُ لَّ فــِ الَِّذي َ�ْمُأل اْلكــُ

1 :22-23( 

أن إلــى تشــیر   "كنیســتي" العبــارة الشخصــیة"
، یھــدف إلــى  عن عمدیسوع ، بحسب انجیل متى ،

ــكیل  ــتمر تش ــع مس ــوعظ و مجتم ــالة وال ــن الص  م
 درب تالمیذه ووعــدھم بمجــئ  االنضباط. فقد دعا و

 ".الروح القدس لیرشدھم  بعد صعوده

 توماس اودین

  الحیاة فى الروح
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 ).30: 5َلْحِمِه َوِمْن ِعَظاِمِه" ( افسس "  َألنََّنا أَْعَضاُء ِجْسِمِه، ِمْن 

ا مـــن ن �كـــون جـــزءً أنســـان �مكـــن لإل ألن العضــو فـــى الكنیســـة جـــزء مـــن جســـد المســـیح ، فـــال

 . على حیاته  ا و�قبل سلطان المسیح ر�االكنیسة مالم یؤمن حقا بیسوع مخلًص 

 ما هو نوع الشخص الذى یدعى عضوا فى جسد المسیح ؟ ◄

 یسةالكن يالروح القدس ف 
فلقــد قــوة الــروح القــدس. و ُ�ظهر سفر أعمال الرسل أن الكنیســة األولــى �انــت واعیــة لحضــور  

دعـــا النـــاس لخدمـــة وقـــد  ).11: 2أعطــى الـــروح القـــدس اإللهـــام والقـــوة للكـــرازة (أعمـــال الرســـل

-6: 16ة (أعمــال الرســل لخدمأرشــدهم إلــى األمــاكن المناســبة لـــو ). 2: 13خاصــة (أعمــال 

 ).28: 15 (أعمال الرسل التعلیمیة  حسم األمور العقائد�ةوقد ). 10

 الروح القدس ھو مدیر الكنیسة العظیم في أداء رسالتھا العالمیة 
ــل   ــذلك  یــــدعو هللا و�رســ ــة �أكملها.ولــ ــاز المهمــ ــع إنجــ ــر�ة أن تتوقــ ــة �شــ ال �مكــــن ألي منظمــ

 ة جغرافیة.المبشر�ن وهو �عرف احتیاجات �ل منطق

یدخل اإلنسان الكنیسة �اختبار معجزة الــوالدة الثانیــة �ــالروح القــدس. ألن التجدیــد هــو اختبــار 

خــارق للطبیعـــة ، فـــإن الــروح القـــدس یوجـــه و�ــدعم الكـــرازة �شـــكل خــارق للطبیعـــة. فـــال �مكـــن 

 تفسیر نتائج الكرازة ألسباب طبیعیة.

 الروح   يالحیاة ف يحیاة الكنیسة ھ
 مــن خــالل مختلــف الــروح  تحــدثوقــد قــدس یرشــد العبــادة فــي الكنیســة األولــى. كــان الــروح ال

�مكــن تغییــر برنــامج العبــادة المخطــط لــه فــي أي و ). 31-30: 4األعضــاء (أعمــال الرســل 

 .�الروح القدس  وقت
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تختلــف الكنیســة عــن أي نــوع آخــر مــن المنظمــات البشــر�ة. فأعضــاء الكنیســة فــي شــر�ة مــع 

عالقــة مــع هللا ولهــم الحیــاة الروحیــة. والشــخص الــذي لــم یتجــدد ال �عضهم الــبعض ألنهــم فــي 

�كــون فــي الحقیقــة فــي تلــك الشــر�ة المســیحیة  حتــى لــو �ــان هــو �حــب الكنیســة وهــو صــدیق 

 ألهل الكنیسة.

�عطي الروح القدس مواهب روحیة �جب على األعضاء اســتخدامها لخدمــة �عضــهم الــبعض. 

لى للكنیسة األولى في أورشلیم  �ان االلتزام  ووحــدة ). في األ�ام األو 7-4:  12كورنثوس  1(

األعضاء قو�ة لدرجة أنه �صــعب علــى المــؤمنین المعاصــر�ن تخیلهــا. �ــاع النــاس الممتلكــات 

وقــدموا األمــوال حتــى یــتمكن أعضــاء الكنیســة مــن مشــار�ة الحیــاة ســو�ا. وعنــدما �ــذب حنانیــا 

مــل الرائــع الـــذي �ــان �قـــوم �ــه الـــروح وســفیرا ماتــا ألن خطیتهمـــا تســببت فـــى عــدم احتـــرام الع

 ).4-1: 5،  35-32: 4القدس في الكنیسة (أعمال الرسل 

 وقد تمت وحدة الكنیسة بسبب حیاة الروح  
 �ســكنألن الــروح القــدس  تسمى الكنیسة (لیس المبنى، ولكن جماعة المؤمنین) بـــ "هیكــل هللا"

ُیالحــــظ علــــى أي  جــــادالكــــم حوال). 16: 6 فــــي الكنیســــة �طر�قــــة خاصــــة (كورنثــــوس الثانیــــة

: 3(كورنثــوس األولــى  ةموجــود وحــدة المســیحیین تكــون شــخص �ضــر الهیكــل الروحــي حیــث 

16-17.( 

ماذا ستقول لشخص یدعي أن الروح القــدس هــو الــذي �منحــه القــوة ولكنــه یهــاجم الكنیســة   ◄

 و�فرقها؟

 یعلن هللا بواسطة الكنیسة 
 والتر�یـــز علـــى هللا ، واختبــار التغییـــر مـــن قبـــل هللا.تســاعد الكنیســـة النـــاس علــى تـــذ�ر هللا ، 

�ضــا مــن تصــمیم وخلــق هللا. الكنیســة موجــودة أكثــر مــن أي مكــان آخــر علــى أ يوالكنیســة هــ 
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تم فیــه إرادة هللا عمــًدا مــن قبــل األشــخاص الــذین �حبــون تــ المكــان الــذي ، وهــى  وجــه األرض

 .تظهر الكنیسة للعالم �یف �كون هللاولذلك هللا. لذلك ، 

 ما هي �عض األشیاء التي �جب أن یراها الناس عن هللا من خالل رؤ�ة الكنیسة؟ ◄

�النظر إلى الكنیسة ، �جب أن یرى الناس أن هللا محب ورحیم ومهتم �كل الناس �غفر و�ؤ�د 

 الحق و�حافظ على االلتزامات و�كره الخطیة و�حب الخطاة.

 تجنبها بتذ�ر أن الكنیسة تدور حول هللا؟ما هي األخطاء التي �جب على الناس  ◄

 العبادة 
الكنیســة علــى عبــادة هللا. عنــدما تر�ــز  أن تر�ــزألن الكنیسة موجودة من اجل هللا ، لذا �جب 

 والتــى هــى، مر�ــزة علــى اإلنســان العبادة على القادة البشر�ین أو فنانى األداء ، فإنها تصــبح 

ــادة الخاطئـــة جو عبـــادة األصـــنام.  ــات ا وتناشـــد ســـد�ة ، وتمجـــد �عـــض النـــاستصـــبح العبـ لرغبـ

ــلمون  ن العابـــدینأ العبـــادة الخاطئـــة �مكـــن أن تصـــبح شـــیطانیة �ســـبب الطبیعیـــة. حتـــى �ستسـ

 لمشاعر وأرواح لیست من هللا.

 الواحدة  الجامعةالكنیسة 
. مــا هــي النقطــة الرئیســیة التــي �شــیر 6-1: 4على الطالب أن �قرأ رسالة أفسس   ◄

 المقطع عن الكنیسة؟إلیها هذا 

دعا بولس المؤمنین إلى الوحدة. وســبب الوحــدة هــو أن هنــاك �نیســة واحــدة فقــط ، �مــا یوجــد 

إله واحد و�نجیل واحد. جمیع المسیحیین الحقیقیین هم في نفس الجسد. توجد مســیحیة واحــدة 

 و�نیسة واحدة ألنه یوجد إله واحد.

قــال  حیــث 13 :12ة فــي �ورنثــوس األولــى واحــد جامعــةتــم التأكیــد علــى حقیقــة وجــود �نیســة 

 .جسد واحد لىإبولس أن جمیع األمم المؤمنین �أتون 
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وهنــاك  للمعتقــدات المســیحیة التأسیســیة .العقیــدة هــي بیــان 

ــیحیة مبكـــرة  ــدة مسـ ــارة عقیـ ــان الرســـل" عبـ ــانون إ�مـ ــمى "قـ تسـ

في العقیدة لم  ةجامعفي الكنیسة الكاثولیكیة. " �لمة  "أؤمن

" أو جامعــة. �انــت تعنــي " الــروم الكاثولیــك�نیسة  ر إلى  شِ تُ 

�مثلهــا  قــانون اإل�مــان أن هنــاك �نیســة واحــدة�قــول  "كامل".  

 .المسیحیون في �ل مكان

 .20: 2على الطالب أن �قرأ رسالة أفسس  ◄

ــه  ــة والحــــق المــــوحى �ــ ــد: الخدمــ ــة علــــى أســــاس واحــ ــة مبنیــ ــاء  بواســــطةالكنیســ         الرســــل واألنبیــ

 والخدمة  والرسالة و الكفارة واستمرار�ة حیاة �سوع المسیح. هناك أساس واحد و�نیسة واحدة.

. إنهم یؤمنــون �ــأن عمــل Eastern Lightningهناك د�انة في الصین تسمى البرق الشرقى 

د انتهى ، وأن هللا قد أرســل مســیًحا جدیــًدا لألزمنــة الحدیثــة. والمســیح الجدیــد هــو امــرأة �سوع ق

 صینیة تعلم تعالیم جدیدة.

 البرق الشرقي؟ Eastern Lightningما هي اإلجا�ة التي ستعطیها لشخص من د�انة  ◄

توجــد منظمــة ال تعنــي وحــدة الكنیســة الجامعــة أن المنظمــة الواحــدة هــي �ــل الكنیســة. اذ ال 

واحــدة تقتــرب مــن تحقیــق هــدف هللا للكنیســة فــى �ــل مكــان فــي العــالم. وقــال �ســوع لرســله أال 

 ).39-38: 9یتوقعوا أن �كون جمیع المسیحیین في نفس المنظمة (مرقس 

تدعي الكنیسة الرومانیة الكاثولیكیة أنها �نیســة هللا �أكملهــا. والمورمونــو  شــهود یهــوه یــدعون 

 الشيء نفسه.

 ماذا ستقول لشخص یدعي أن منظمته هي �ل �نیسة هللا على األرض؟ ◄

 "حیثمـــا وجـــد یســـوع المســـیح
ــة ــة  الكاثولیكیــ  فھنــــاك الكنیســ

 ."[الجامعة]

 اغناطیوس

 )فى رسالة الى سمیرنا(
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 مسؤولیة الكنیسة المحلیة أمام الكنیسة الواحدة
 فــي تطــو�ر العقیــدة �شــكل مســتقل. فــي مكــان واحــد، �حر�ــة  الكنیســة المحلیــة تشــعر�جــب أال 

هللا" ن ذلـــك یـــتم علـــى هـــذا النحـــو "فـــي جمیـــع �نـــائس إأعطـــى بـــولس التوجیهـــات ، ثـــم قـــال 

 نــه �جــب علــیهم قبــول خــدام معینــین ألنهــمإقــال للكنیســة ثــم ). 16: 11 كورنثــوس األولــى1(

). �ــان مــن الواضــح أنــه �شــیر إلــى 24-23: 8كورنثــوس الثانیــة  2الكنائس األخرى (  ون مثل�

 الكنائس األخرى.مختلفة عن تتمسك بتعالیم سیكون من الخطأ أن تقرر الكنیسة أن نه أ ذلك

ــة ــهم تبار�ــــت �نیســ ــدأوا �فكــــرون فــــي أنفســ ــة. و�ــ ــا الروحیــ ــتقلین ، وال  �ورنثــــوس �العطا�ــ �مســ

�حتاجون إلى االستماع إلى أي شخص آخر. وقد صحح بولس تفكیرهم وممارســاتهم وذ�ــرهم 

ــدهم  �جــــئمــــن اآلخــــر�ن ولــــم  لــــیهمإفلقــــد جــــاء أنهــــم لــــم �كونــــوا أصــــل �لمــــة هللا ؛  إلــــیهم وحــ

في  اإن أولئك الذین �انوا مدر�ین روحیً قول لهم وقد استمر �). 36: 14 كورنثوس األولى1(

 من هللا. يبوحنه �انت أ سبول بتوجیهاتكنیستهم سیعترفون 

�جب أن تتمتع الكنیسة المحلیة �الحكم الذاتي واالعتماد على الذات؛ لكنها تحتاج إلى عالقة 

ــدر�ب ،  ــوارد التـ ــدي ، ومـ ــتقرار العقائـ ــل االسـ ــة مـــن أجـ ــة الجامعـ ــع الكنیسـ ــالیة مـ ــهد اإلرسـ ومشـ

 العالمیة.

توجد الیوم أنواع عدیدة من الكنــائس ومجموعــة �بیــرة ومتنوعــة مــن التعــالیم ، علــى الــرغم مــن 

تكــون الكنیســة مســؤولة أمــام الكنیســة الجامعــة ال  يتبــاع الكتــاب المقــدس. ولكــ اعون نهــم یــدَّ أ

هــا. �جــب أن �عنــي أنهــا �جــب أن تحــاول أن تكــون مثــل جمیــع الكنــائس األخــرى المحیطــة ب

�جب أن تكــون و تتمسك �التعالیم المسیحیة التي �انت أساسیة في بدا�ة �نیسة العهد الجدید. 

 لبعضهم البعض. الكنائس التي توفر المساءلة مجموعةأ�ًضا جزًءا من 

 من أجل االستقرار العقائدي التعلیمى، �جب أن �كون للكنیسة المحلیة ثالثة أشیاء:

 الكتاب المقدس هو السلطة المطلقةاالقتناع �أن  -1
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 التعالیم األساسیة للمسیحیة التار�خیة -2

 شر�ة في جمعیات �نائس مع الهوت جید -3

س فــي در  ن الثــاني فــي القائمــة. وســنتحدث عــن جمعیــات الكنیســةفــي هــذا الــدرس نــدرس اآل

 .آخر

م  األساســیة الكنیسة المحلیة �حر�ة في قبول العقائد التي تتعارض مع التعــالی  �جب أال تشعر

المســیحیة للكنیســة األولــى. وقــد تقــررت هــذه التعــالیم فــي صــورة عقائــد معینــة مبكــرا . یــنص 

قــانون إ�مــان الرســل ، وقــانون إ�مــان نیقیــة ، وقــانون اإل�مــان الخلقیــدوني علــى التعــالیم التــي 

روح ألوهیــة المســیح والــ وعــن عــن الثــالوث  تعــالیمكانت أساسیة للمسیحیة منذ البدا�ــة. وتشــمل 

د�انــة ال ینبغــي أن تســمي نفســها مســیحیة ألنهــا ف التعالیم، تلك    إذا رفضت الكنیسةفالقدس.  

 .مختلفة

 عقیدة نیقیة 
أؤمـــن �ـــاهلل الواحـــد ، اآلب القـــدیر ، خـــالق الســـموات واالرض ، و�ـــل المنظـــور وغیـــر 

لــه حــق إلــه ، ونــور مــن نــور ، إله مــن إالمنظور، وأؤمن ا�ضا �الرب �سوع المسیح ، 

الجوهر مع اآلب ، �ه خلق �ــل شــئ  يله حق ،   مولود غیر مخلوق ،  واحد فإمن  

�ــالروح القــدس ومــن لســماء ، وتجســد جــل خالصــنا نــزل مــن اأجلنــا ومــن أمــن  يوالــذ

الیــوم  يعهد بیالطس البنطــى ، تــألم ودفــن ، وفــ  يمر�م العذراء ، تأنس وصلب عنا ف

 يلــى الســموات ، وجلــس عــن �مــین اآلب ، وســیأتإالثالــث قــام حســب الكتــب ، وصــعد 

 ثانیة ، �مجد ، وسیدین األحیاء واألموات : ولیس لملكوته نها�ة .

 ي، المنبثق مــن اآلب واالبــن ، والــذالحیاة  يدس ، الرب ومعط�ضا �الروح القأأؤمن  

األنبیــاء ، وأومــن �كنیســة واحــدة جامعــة  ينعبــده مــع اآلب واالبــن ونمجــده ، النــاطق فــ 
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نتظــر قیامـــة األمــوات وحیـــاة أعتـــرف �معمود�ــة واحـــدة لغفــران الخطا�ـــا ، و أ رســولیة ، و 

 الدهر اآلتى .آمین .

�مــا أن الكنیســة تتمســك بهــذه  یتفق مع أحــد أقــوال عقیــدة نیقیــة ؟ماذا لو قرر الشخص أنه ال 

ا للحــق لــم �كــن لــدى الكنیســة  العقائد منذ البدا�ة ، فإذا أنكر واحــدة ، فهــو یــدعي أن لد�ــه فهمــً

و فـــرد غیـــر متمســـك �قـــانون إ�مـــان الرســـول ، وقـــانون أســـنة. فـــإذا �انـــت �نیســـة  2000منـــذ 

. إذا �ــان و تعلیمه یدوني ، فال ینبغي الوثوق في عقیدتهعقیدة  نیقیة ، وقانون اإل�مان الخلق

 .لإلنجیل امناقًض كون �قد  ،�مان تعلیم اإلاإلنسان ینكر 

 ماذا ستقول لشخص �قول إنه مسیحي لكنه �ختلف مع بیان عقیدة  نیقیة ؟ ◄

 بیانات موجزة  ةسبع
 مكــان فــيلیكونــوا هــم الكنیســة ا الكنیســة المحلیــة هــى مجموعــة المــؤمنین الملتــزمین معًــ  -1

 .واحد

 العالم. يالكنیسة تظهر وتبین طبیعة هللا ف -2

 .نیسةحیاة ووحدة الك يحیاة الروح ه -3

 .قة مع هللا وااللتزام �المجموعةعضو�ة الكنیسة مؤسسة على العال -4

 .عن هللا الواحد ية ألن الكنیسة هتوجد �نیسة واحدة جامعة تتبع مسیحیة واحد -5

 .�ل �نیسة هللا على األرض يشر�ة همنظمة �التوجد  -6

 .�خیة للكنیسة الجامعةن تتمسك �التعالیم األساسیة والتار أالكنیسة المحلیة �جب  -7
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 1واجبات الدرس 
 

. اكتــب فقــرة واحــدة تشــرح معنــى وأهمیــة 1احفظ العبارات السبعة الموجزة للــدرس  .1
ي هـــذا الفصـــل كـــل مـــن الســـبع بیانـــات المـــوجزة (ســـبع فقـــرات) لشـــخص لـــیس  فـــ 

قــم بتحو�ــل هــذا إلــى قائــد الفصــل قبــل الــدرس التــالي.  و�ــن علــى ثــم الدراســى . 
استعداد لمشار�ة فقرة مع المجموعة إذا طلب منك قائد الفصل ذلــك خــالل وقــت 

 بدا�ة الفصل الدراسي التالي. المناقشة. ثم اكتب العبارات من الذاكرة في
تحتــاج إلــى تــدر�س درس أو جــزء مــن درس خــالل هــذه الــدورة الدراســیة، ســوف  .2

مــا هــي المــواد التــي  لفــرد أو مجموعــة لیســت جــزًءا مــن الفصــل. �مكنــك اختیــار
ل ذلك ثالث مرات ، مع مــواد مختلفــة . ثــم قــم م�جب تدر�سها. �جب أن تقوم �ع

ــإبالغ ــك وقــــم �ــ ــة �ــ ــدر�س الخاصــ ــة فــــرص التــ ــدما تقــــوم  �جدولــ ــل عنــ ــد الفصــ قائــ
 �التدر�س.
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 2الدرس 

 الوحدة المسیحیة 
 �جب أن �قرأ الطالب القصة التالیة للفصل. »

كانـــت هنـــاك مدینـــة فـــي الســـابق معرضـــة لخطـــر الفیضـــانات مـــن أحـــد األنهـــار. نظـــم 

المدینــة فــي فــرق لمــلء أكیــاس الرمــل ووضــعها علــى طــول النهــر.  ينفســهم فــ أالنــاس 

ق انفســهم فر�ــق ســرعان مــا ســمت الفــر و عمــل النــاس �حمــاس وتطــورت روح الفر�ــق. 

أصبحت هو�ة النهر .  (موانع) سداديفر�ق مجارف الرمال وفر�ق و منقذى المدینة ،  

تحــدثوا عــن أن فــر�قهم مناســبة . وقــد قمصــان  الفر�ق مهمــة. ارتــدى أعضــاء �ــل فر�ــق

 الفرق األخرى. انتقدوا عملو كان األفضل. 

یدو�ــة مــن فر�ــق منقــذى فر�ــق ســدادي النهــر اســتعارة عر�ــة  أحــد أعضــاء عنــدما طلــب

ا. متــى  المدینــة ، لــم �ســمحوا لــه �أخــذها ، ألنهــم اعتقــدوا أنهــم قــد �حتــاجون إلیهــا الحقــً

ت حقائــب الرمــل، و�ــان علــیهم االنتظــار لمــدة ســاعة للحصــول علــى المز�ــد مــن ذنفــ 

الحقائب على الرغم من أن الفرق األخرى ال تزال لدیها حقائب إضافیة. نســیت الفــرق 

ا مهمـــة واحـــدة. بـــدا نجـــاح �ـــل فر�ـــق أكثـــر أهمیـــة مـــن إجمـــالي نجـــاح أن لـــدیهم جم یعـــً

 المهمة.

 كیف تتصرف الكنائس في �عض األحیان مثل الفرق في هذه القصة؟ ◄

 

�نیســة  فــي انشقاقاتوجود یؤ�د الكتاب المقدس �قوة على قیمة الوحدة المسیحیة. و�خ بولس 

أهــل أفســس أن  أخبــرو ).  13:  1نثوس�ور  1؟" (هل انقسم المسیح كورنثوس مع السؤال ، "
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إلى أن "هناك جسد واحــد. . . رب واحــد ، و��مــان واحــد ،  مشیرا�حافظوا على وحدة الروح ، 

 ).5-4: 4ومعمود�ة واحدة "(أفسس 

نه جاء من عند اآلب " أیؤمن العالم  يا لكن واحدً و �كون المؤمن  يوقد صلى �سوع بلجاجة �

 ).21: 17( یو 

البدا�ة ، اعتبــرت الكنیســة نفســها �نیســة واحــدة. یتضــمن قــانون إ�مــان الرســل هــذا البیــان: منذ  

جسد الرب ودمــه". و�تضــمن  يالقد�سین ف "أنا أؤمن ... الكنیسة الكاثولیكیة المقدسة ؛ شر�ة

 يقانون إ�مان نیقیة هذا البیان:" أنا أؤمن �كنیسة �اثولیكیة رسولیة ". المصــطلح �ــاثولیكى أ

الرســل یــدى أتأسســت علــى الكنیســة  أن. والمصــطلح رســولي �عنــي شاملو �عني �امل   ةجامع

 وال تزال تتبع تعالیم الرسل.

أي شــخص لــم �قبــل  تعتبــرعّبرت العقائد المبكرة عن العقائد األساسیة للمسیحیة. الكنیســة لــم 

ألن التعالیم  قصد بها تعر�ف المسیحیة األساسیة. لذلك �عتبــر اإلنســان   امسیحیً   هذه التعالیم

 الكنائس الحقیقیة لم تكن جزًءا من �نیسة واحدة جامعة . نأا إذا �ان �عتقد مهرطقً 

 

 الطوائف المسیحیة 
لم یتم تنظیم الكنیسة على األرض في مؤسسة واحدة لعدة قرون. بدال من ذلك ،هناك العدیــد 

 مجموعات الكنائس المتمیزة. مجموعة من الكنائس تشكل منظمة واحدة تسمى طائفة.من 

م ، انفصلت األرثوذ�سیة الشــرقیة عــن الكاثولیكیــة الرومانیــة �ســبب اختالفاتهــا  451في عام 

العقائد�ة. وتوجد الیوم منظمات �نسیة إقلیمیة فــي األرثوذ�ســیة الشــرقیة: األقبــاط،اإلثیو�یون، 

 ر�ان واألرمن الرسولیون.ر�ان ماالنكارا ، السُ السُ  اإلر�تر�ون ،
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م ، انفصــلت األرثوذ�ســیة الشــرقیة عــن الكاثولیكیــة الرومانیــة. والیــوم هنــاك  1054فــي عــام 

ــة  ــا فــــي ذلــــك  الكنیســ ــیة الشــــرقیة ، �مــ ــة فــــي األرثوذ�ســ ــیة إقلیمیــ ــة �نســ خمــــس عشــــرة منظمــ

ــیة ــیة الروســ ــر�یة األرثوذ�ســــیة و� األرثوذ�ســ ــة قبــــرص.والكنیســــة الصــ ــب هــــذه  نیســ إلــــى جانــ

نقســامات الكبیــرة ، انفصــلت مجموعــات أخــرى مــن الكنــائس عــن الكنیســة الرومانیــة خــالل اإل

حـــدث اإلصـــالح البروتســـتانتي فـــي القـــرن الخـــامس عشـــر المـــیالدي. انفصـــلت  تلـــك القـــرون.

تبشــر  العدید من الكنائس عن الرومــان الكاثولیــك ألنهــم اعتقــدوا أن الكنیســة الرومانیــة لــم تعــد

بوضــوح. �ــان هنــاك العدیــد مــن القضــا�ا األخــرى ، �مــا فــي ذلــك القضــا�ا السیاســیة،  �ــالحق

 األكثر أهمیة.�ان التعلیم هو ولكن 

تشكلت العدید من الطوائــف مــن اإلصــالح. شــكلت �نیســة إنجلتــرا الكنــائس فــي دولــة إنجلتــرا. 

 الكنیسة األسقفیة.عندما أقاموا الكنائس في بلدان أخرى ، �انت تسمى 

جون نو�س فــي  نشأت الكنائس المشیخیة من تأثیر اإلصالحیین: جون �الفین في سو�سرا ،

 الیوم. اسكتلندا وآخرون. وهناك العدید من الطوائف المشیخیة

الكنـــائس اللوثر�ـــة فـــي  بــدأت الكنیســـة اللوثر�ـــة فـــي ألمانیـــا �ســـبب خدمــة مـــارتن لـــوثر. وهنـــاك

المعمود�ــة  �عتقــدون أن اإلصــالح  (إعادة) والقائلون بتجدید رى أ�ًضا.العدید من البلدان األخ

. وقد اعتقدوا أن العبادة �جب أن تكون بدون طقــوس �شكل �امل االنجیل الكتابى  �سترجعلم  

 غیــر �تابیــة وتلــك المعمود�ــة هــى للمتجــددین فقــط ولــیس لألطفــال. ومــنهم جــاءت الطوائــف

 المعمدانیة في �ثیر من البلدان.

اذ وجــدت . 1906أت الكنــائس الخمســینیة مــن االنتعــاش والنهضــة فــي لــوس أنجلــوس عــام بد

   ة فــي العدیــد مــن دول العــالم. كیــ یاتطوائــف الخمســینیة والكار�زممــن مجموعــة �بیــرة ومتنوعــة 

 التعالیم .لدیها مجموعة �بیرة ومتنوعة من و 
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مــن الكنــائس المســتقلة  فو�وجــد اآلن آالف الطوائــف التــي تــدعي أنهــا مســیحیة. هنــاك اآلال

 التي هي جزء من ال طائفة.

ا مــا تبــدأ الطوائــف �مجموعــة مــن األشــخاص الــذین �عتقــدون أن هنــاك حقیقــة مهمــة تــم  غالبــً

رفضها أو إهمالها من قبل الكنیسة التي یتواجدون فیها. فیبدأون بتكــو�ن طائفــة جدیــدة �قصــد 

ت ، اســتمروا فــي تطو�رتعـــالیمهم  ، كونهــا صــحیحة مــن الناحیــة العقائد�ــة. ومــع مــرور الوقــ 

ــكل  ــول الشـ ــة حـ ــد مختلفـ ــا �طـــورون تقالیـ ــم أ�ضـ ة عـــن الطوائـــف األخـــرى. هـ ــً واصـــبحت مختلفـ

 الصحیح للعبادة وتفاصیل الحیاة المسیحیة.

تبدأ الطوائف أحیاًنا �الكرازة. إذا �ان هناك العدید من المتجددین في المنطقة وال توجد طائفة 

طائفــة جدیــدة. والطائفــة قــد تبــدأ مــن عمــل منظمــة االرســالیة فــي بلــد  لرعــایتهم ، ر�مــا تتشــكل

 معین.

ال تدعي معظم الطوائف المسیحیة أنهم المســیحیون الحقیقیــون الوحیــدون. فــإذا �انــت منظمــة 

 تدعي أنها �نیسة هللا �أكملها على األرض ، فال ینبغي الوثوق بها.

 المختلفة التي تعرفها؟�م عدد أسماء الكنائس والطوائف   ◄

غیــر المــؤمنین علــى المســیحیة �ســبب انقســاماتها وتنوعهــا. �ثیــر مــن غیــر المــؤمنین  �عتــرض

 فــىمن الناس  �نطوائف المسیحیة المختلفة �لها تناقض �عضها البعض. �ثیر ال�عتقدون أن  

 أنه ال یوجد نوع من الوحدة بین المسیحیین.�عتقدون  العالم 

 ات التي یبدو أنها تنكر أي وحدة بین الكنائس؟ما هي �عض السلو�ی  ◄

تمیل الكنائس إلى التأكید على األشیاء التي تجعلها مختلفة عــن الكنــائس األخــرى ، حتــى لــو 

فــي �عــض األحیــان ،  تســرع الكنــائس فــي اتهــام و لم تكن هذه األمور عقائد أساســیة لإل�مــان. 

خــرى ، دون فهــم لــذلك . وتقــول �عــض الكنــائس األخــرى �الر�ــاء أو المســاومة أو الخطا�ــا األ
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الكنــائس أن الكنــائس األخــرى لیســت مســیحیة ، �ــالرغم مــن انهــم یؤمنــون �العقائــد المســیحیة 

 األساسیة.

ال یبـــدو أن الكنـــائس متحـــدة فـــي تنفیـــذ اإلرســـالیة العظمـــى. تبـــدو للكنـــائس أنهـــا تتنـــافس مثـــل 

والمــــوارد یــــتم إهــــدارهم إذا �ــــانوا الشــــر�ات التجار�ــــة . و�عتبــــر العدیــــد مــــن القــــادة أن العمــــال 

 �ساعدون الخدمة لیس لها اسم منظمتهم.

ــدین ، ولكـــن  ــوا متحـ ــیحیین �جـــب أن �كونـ ــع المسـ ــع المســـیحیین علـــى أن جمیـ ر�مـــا یتفـــق جمیـ

ــدة  ــنتحدث عـــن وحـ ــدة. أوًال ، سـ ــذه الوحـ ــذه هـ الكثیـــر�ن ال �عرفـــون الشـــكل الـــذي �جـــب أن تتخـ

 الكنیسة المحلیة.الكنیسة الجامعة ؛ ثم سنتحدث عن وحدة 

 

 ا  وحدة الكنیسة الجامعة : لیس اتحادا مؤسسیً 
�عتقد �عض الناس أن جمیع الكنائس �جب أن تتحد في منظمة واحدة. هم �عتقدون إن وجود 

العدید من المنظمات المنفصلة �عني أن الكنیسة لیست في وحدة. أنهم ال �میزون بین جوهر 

 فإن الوحدة �النسبة لهم تعني توحید المؤسسات.الكنیسة ومؤسسات الكنیسة ؛ لذلك 

مــاذا تقــول لشــخص �عتقــد أن جمیــع المنظمــات المســیحیة و الكنــائس �جــب ان تتحــد فــي  ◄

 منظمة واحدة؟

ال �مكــن للمؤسســات أن تتواصــل دون أن تقــرر أن اختالفاتهــا العقائد�ــة ال تهــم. فلكــي یتحــدوا 

یســیة و�قــرروا أن العدیــد مــن تعــالیمهم األخــرى معا ، �جب أن یتفقوا على �عض التعالیم التأس 

 لیست مهمة �ما �كفي لفصلهم عن أولئك الذین �ختلفون عنهم .
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ــدة  ــدة تقـــوم علـــى فكـــرة أن الوحـ ــة واحـ ــائس فـــي منظمـ ــع الكنـ ــد جمیـ ــة لتوحیـ إن المحاولـــة الكاملـ

المســیحیة هــي وحــدة مؤسســیة. �ســوع نفســه لــم �طلــب مــن جمیــع أتباعــه أن �كــون فــي نفــس 

 م أثناء خدمته األرضیة ، �ما یتضح من هذه الحادثة:التنظی

ْیَس  ُه لــَ اُه، َألنــَّ ِمَك َفَمَنْعنــَ َیاِطیَن ِ�اســْ ِرُج الشــَّ ًدا ُ�خــْ ا َواحــِ ُم، َرَأْینــَ  َفأَجاَب ُیوَحنَّا َوَقاَل:«َ�ا ُمَعلــِّ

ْیَس َعَلیْ  ْن لــَ وُه، َألنَّ مــَ وُع:«َال َتْمَنعــُ ُه َ�ســُ اَل لــَ ُع َمَعَنا»َفقــَ ا»( لــو َیْتبــَ َو َمَعنــَ ا َفهــُ -49: 9نــَ

50.( 

تظهــر �لمــات �ســوع أن الشــخص �مكــن أن �كــون "لــیس معنــا" (ولــیس جــزًءا مــن منظمتنــا) ، 

 .حدة او مؤسسة ". من الواضح أن هناك وحدة مسیحیة ال تتكون من معنا  " هوو 

الكنیســة على مــر القــرون منــذ خدمــة �ســوع علــى األرض ، �انــت هنــاك منظمــات تــدعى أنهــا 

�أكملها ، وتقول إنه ال توجد منظمــات منفصــلة �انــت مســیحیة. لــم یــدعى �ســوع أن مجموعــة 

 تالمیذه �انت الكنیسة �أكملها حتى أثناء وجوده �الجسد لقیادتها.

ا مصــطلح الكنیســة غیــر المرئیــة. �شــیر مصــطلح الكنیســة غیــر المرئیــة  �ســتخدم النــاس أحیانــً

ا ، إلى حقیقة أنه ال توجد منظمة م تضــم اذ رئیة �قائمة عضو�ة تضم جمیع المسیحیین.أ�ضــً

المنظمات المسیحیة أعضاء لیسوا مسیحیین حًقا. و�التالي،ال �مكننا أن نشیر إلى أي منظمة 

 معینة ونقول إنها الكنیسة الجامعة.

على الرغم من أن الكنیسة الجامعة لیست منظمة واحدة ، فالوحدة بین جمیع المســیحیین مــن 

رض أن تكون مرئیة. وقد صلى �سوع أن یتحد المؤمنون ، وقــال أن النتیجــة ســتكون أن المفت

). وهــذا �عنــي أنــه �جــب أن تكــون الوحــدة المســیحیة مرئیــة 21: 17العــالم ســیؤمن �ــه (یوحنــا 

 �طر�قة ما للمسیحیین والعالم.

 عندما تقابل شخًصا �قول إنه مسیحي ، فما هو الضروري لك  ◄
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 شار�ة الوحدة المسیحیة معه ؟لتكون قادرا على م

 أساس الوحدة المسیحیة 
حیـــاة الـــروح. ووحـــدة  تقـــوم وحـــدة الكنیســـة المحلیـــة علـــى التعلـــیم الكتـــابى واختبـــار النعمـــة و

 المسیحیین خارج الكنیسة المحلیة لها نفس األساس أ�ضا ، و�ن �ان بتفاصیل أقل.

وهو:إذا شهد شخص مــا أنــه قــد نــال الخــالص، هناك طر�قة أخرى للتعبیر عن أساس الوحدة 

علــى مــا یبــدو أن �كــون لد�ــه حیــاة روحیــة ، و�بــدو أنــه یــؤمن �الحقیقــة المســیحیة األساســیة ، 

فإن الشر�ة المسیحیة ممكنة. اذ �مكن أن تستمرهذه الشر�ة  طالما یبــدو أن الشــخص �عــیش 

 في عالقة مع هللا و�طیع للكتاب المقدس.

لـــیس مـــن اذ . والتعلـــیم  مســـیحیة علـــى االتفـــاق علـــى �ـــل تفاصـــیل العقیـــدةال تعتمـــد الوحـــدة ال

ان . حتــى والتعلــیم  للكنیسة في جمیــع األمــاكن أن تتفــق علــى جمیــع تفاصــیل العقیــدة  الممكن

 ).14-11: 2(غالطیة  لهم اختالفاتهم  الرسل �ان

لتأكــد انهــم تدرس مجموعــات مــن المــؤمنین الكتــاب المقــدس وتنــاقش مــا یؤمنــون �ــه محــاولین ا

 على حق. إنهم یدر�ون أنهم ال یتفقون مع تعلیم  �عض الجماعات األخرى من المسیحیین.

توجــد �عـــض التعــالیم  األساســـیة والضـــرور�ة لإل�مــان المســـیحي. إذا �ــان الشـــخص ال یـــؤمن 

 بهذه التعالیم ، ال �ستطیع أن �فهم و�ؤمن �اإلنجیل.

تفهــم أنــه لــیس  ن بها �نیســة معینــة. فمعظــم الكنــائسثم هناك قائمة التعالیم المطولة التى تؤم

كل المسیحیین في �ل مكان یتفقون على جمیع التعالیم . حتى لو �ــان التعلــیم متضــمنیا فــي 

 الكتاب المقدس  ألن لیس الجمیع �فهمون الكتاب المقدس بنفس الطر�قة.
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للتعـــــالیم مـــــا هـــــي �عـــــض األمثلـــــة  »

 األساسیة؟ وما هي �عض التعالیم  األخرى 

 التي لیست أساسیة؟

تــدور �عــض التعــالیم األساســیة حــول طبیعــة 

ــارة  ــیح والــــروح القــــدس و�فــ هللا و�لوهیــــة المســ

ــة مــــــن خــــــالل  ــیح  والخــــــالص �النعمــــ المســــ

 اإل�مان.

عــــن الحیــــاة  معتقــــدات حــــول أشــــكال العبــــادة وتفاصــــیلساســــیة هــــى األ غیــــر التعــــالیم�عــــض 

لكــن �جــب و أن نكون �تــابیین فــي �ــل مــا نفعلــه ،  ةحاولم  من المهم �النسبة لنااذ  المسیحیة.  

 التفاصیل. تلكندرك أن لیس �ل المسیحیین الحقیقیین سیوافقون على ان  علینا

 عالمات الكنیسة الحقیقیة 
الكنیســـــة  مفهــــوم قـــــد�م لعالمـــــات الكنیســـــة  الحقیقیـــــة تمســـــك بهــــا �ـــــل مـــــن الـــــروم الكاثولیـــــك

ــة هـــي  ــة الحقیقیـ ــع للكنیسـ ــات األر�ـ ــدة قـــرون أن العالمـ ــیحیون لعـ ــد آمـــن المسـ ــلحون. لقـ والمصـ

 الوحدة والقداسة والجامعة ، والرسولیة. تم تعر�ف هذه المصطلحات �طرق مختلفة.

تعنـــي أن الكنیســـة تضـــم جمیـــع المســـیحیین  الوحـــدةوفیمـــا یلـــي �عـــض التعر�فـــات البســـیطة. 

ضــد  تعنــي أن الكنیســة قائمــة والقداســةن �الضــرورة فــي قائمــة رســمیة. الحقیقیــین ، و�ن لــم �كــ 

أى الجامعــة  تعنــي أن الكنیســة �مكــن أن  والكاثولیكیةالخطیة وتؤمن �الخالص من الخطیة.  

 والرســولیةتأخــذها شــكل مالئــم فــي أي ثقافــة فــي أي مكــان ، مــع التمســك �الحقیقــة األساســیة. 

 تعني أن الكنیسة تتمسك �اإل�مان األصلي الذي أسسه الرسل.

ثم تحبني   "إذا كان قلبك على حق ، كما قلبكى
  أقرب من الصدیق الذي ھو بعاطفة رقیقة  ، مثل

شریك فى   األخ ، وكأخ في المسیح ، ومواطن 
نفس الحرب  رفیق في أورشلیم الجدیدة،  وجندي 

خالصنا.    وتحت نفس القائد رئیس  الروحیة،
ووریث  كرفیق في ملكوت وصبر یسوع، وتحبني

 مشترك فى مجده. " 

 جون ویسلي

 "روح الوحدة"
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 خطأ تنافس الكنیسة
 أحیاًنا تكون الكنائس في منطقة ما قر�بة �ما �كفي مــن �عضــها �حیــث �مكــن للنــاس االختیــار

ــد ــور فیهـــایر�ـــدون  ةأي واحـ ــروا للنـــاس مـــنو . الحضـ ــي الكنیســـة أن �ظهـ ــد �حـــاول النـــاس فـ  قـ

�نائس أخرى تحــاول  یتنافسون مع فتجدهم ن الكنائس األخرى.المجتمع أن �نیستهم أفضل م

 یتزاید. هائأعضاإذا �ان عدد تنجح �نیستهم  و�عتقدون أن أكثر جاذبیة.  �نیستهمأن تجعل 

تقـــوم المنافســـة بـــین الكنـــائس بنـــاء علـــى ســـوء فهـــم الكنیســـة. فكثیـــرون مـــن النـــاس یبـــدو أنهـــم 

ــة مثـــل أ ــاط تجـــاري �جـــب ي�عتقـــدون أن الكنیسـ ــان  أن �جـــذب العمـــالء. أو هـــو نشـ ــبه مكـ �شـ

 العرض الذي �حتاج إلى جذب الجمهور. هذه مفاهیم خاطئة للكنیسة.

الكنیسة هي عائلة روحیــة. �حــاول أفــراد األســرة الطیبــة رعا�ــة �ــل مــنهم اآلخــر. إنهــم �عملــون 

 مًعا لتوفیر احتیاجات األسرة. �قضون الوقت مًعا �سبب عالقتهم وشر�تهم .

یر�ــدون  نهــمإوالكنیسة أ�ضا هي عائلة إ�مان، تقوم على عالقة مع هللا ومع �عضــنا الــبعض. 

جــدًدا ینجــذبون إلــى اإلنجیــل والحیــاة األســر�ة للكنیســة. �جــب أن تر�ــز الكنیســة علــى  أعضــاءً 

توصــــیل اإلنجیــــل و�ظهــــار حیــــاة الكنیســــة. ثــــم �جتــــذبون األشــــخاص المناســــبین، األشــــخاص 

 مع العائلة.المهتمین �المشار�ة 

إذا حاولت �نیسة ما التنافس مع الكنائس األخرى في المنطقة ، فكیف للمنافسة ان تغیر  ◄

 ؟ الكنیسة

 وحدة الكنیسة المحلیة  
لماذا تحتاج وحــدة الكنیســة المحلیــة إلــى اتفــاق حــول عقائــد أكثــر مــن �ونهــا وحــدة عالمیــة   ◄

 مسیحیة؟
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�جـــوز للمســـیحي أن �قبـــل شـــهادة مســـیحیین آخـــر�ن ال یتمســـكون �جمیـــع تعالیمـــه طالمـــا أنهـــم 

�حتفظون �التعالیم المسیحیة األساسیة و�ظهرون حیاة مسیحیة. ومع ذلك ، �ما أن المســیحي 

�جب أن �مارس شخصًیا ما یؤمن أنه صواب ، إال أنه ال�ستطیع أن �شترك فــي الخدمــة مــع 

ن الكتــاب المقــدس �خبــره �ــأن أســبیل المثــال ، إذا �ــان القــس یــؤمن  جمیــع المســیحیین. علــى

نــه ال�جــب تعمیــد أ� مــون د المتجــددین، ال �مكنــه أن یرعــى مجموعــة مــن النــاس الــذین �علِّ �عمِّــ 

 المجددین.

امتالئـــه �ـــالروح ،   علـــىمثــال آخـــر: إذا �ـــان اإلنســـان یـــؤمن أن موهبـــة األلســـنة لیســـت دلـــیًال 

�شــترك فــي الخدمــة مــع األشــخاص الــذین یؤمنــون أن الشــخص   سیكون من الصــعب علیــه أن

الذي ال یتكلم �ألسنة لیس لد�ه الروح القدس. وهناك ستكون مشاكل لشر�تهم ألنهم لــن �قبلــوا 

شهادته. وسیكون هناك مشاكل في التعاون فى الخدمة ألنهم سیحاولون قیادة المتجددین إلــى 

 ار التكلم �ألسنة. باخت

  أشــیاء �عتقــد أنهــا خاطئــة مــن الناحیــة الكتابیــة ، فإنــه ینتهــك ضــمیره. بــل ما    و�ذا فعل شخص

و�تعرض إلدانة من هللا ألنه اختار أن �فعل شیًئا �الرغم من اعتقاده أن الكتاب المقدس �منع 

 ذلك. 

مختلفــة هــم مســیحیون حقیقیــون ، لكنــه  تعــالیم قد �عتقد المسیحي أن األشــخاص الــذین لــدیهم 

 التعــالیم .وهــذاب الشر�ة والقیام �الخدمة في مجموعة من الناس الذین یتفقون على معظــم �ح

التعــالیم االساســیة  تجــاوزت للتعــالیم التــى�عني أن الكنیســة المحلیــة �جــب أن �كــون لــدیها بیــان 

 .للكنیسة الجامعة

 لماذا �كون من الخطأ أن �حاول الشخص الموافقة على تعالیم �ل �نیسة؟  ◄
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 خاتمة
ن إ�جــب علــى المســیحي أن �حــافظ علــى التــوازن فــي موقفــه تجــاه اآلخــر�ن. و�جــب أال �قــول 

المســیحیین األخـــر�ن لیســـوا مســـیحیین حقیقیـــین ألنهـــم �ختلفـــون فـــي التفاصـــیل التعلیمیـــة التـــي 

لیست أساسیة. ومع ذلك، �جب أن �كون لد�ه شر�ة وثیقة مــع الكنیســة المحلیــة التــي تتمســك 

 مح لهم �الخدمة والعمل مًعا.�التعالیم التي تس 

 بیانات موجزة  ةسبع
 یؤ�د الكتاب المقدس على حقیقة الوحدة المسیحیة . -1

 لقد آمنت الكنیسة األولى بوحدة الكنیسة �عقیدة أساسیة. -2

 ال تستطیع الكنیسة تحقیق الوحدة �جمع جمیع المسیحیین في منظمة واحدة. -3

 الروح. الكتابیة واختبار النعمة وحیاةتقوم الوحدة المسیحیة على العقیدة  -4

 یتفق المسیحیون في �ل مكان على تعالیم أساسیة معینة للمسیحیة. -5

 لن یتفق المسیحیون في مختلف الكنائس على تفاصیل التعالیم.  -6

 �جب أن توافق الكنیسة المحلیة على بیان مفصل للتعالیم . -7
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 2واجبات الدرس 
 
ــارات الســـبع  -1 ــظ العبـ ــدرس احفـ ــوجزة للـ ــرة  واحـــدة ،2المـ ــب فقـ ــرح معنـــى  ثـــم اكتـ تشـ

ــبع ــن السـ ــل مـ ــة �ـ ــي هـــذا  ةوأهمیـ ــیس فـ ــرات) لشـــخص لـ ــبع فقـ ــات المـــوجزة (سـ بیانـ
الفصل الدراسى . وقم بتحو�ل هذا إلى قائد الفصل قبل الــدرس التــالي و�ــن علــى 
استعداد لمشار�ة هذه الفقرة مــع المجموعــة إذا طلــب منــك قائــد الفصــل ذلــك اثنــاء 

 بدا�ة الفصل الدراسي التالي. المناقشة. ثم اكتب العبارات من الذاكرة في  وقت
 
خالل هذه الدورة الدراسیة، ستحتاج إلى تدر�س درس أو جزء من درس ، لفرد أو  -2

ــل. �مكنـــك اختیـــار ــزًءا مـــن الفصـ ــة لیســـت جـ ــواد التـــي �جـــب  مجموعـ ــا هـــي المـ مـ
و قــم �جدولــة فــرص  تدر�سها. �جب أن تفعل هذا ثالث مــرات ، مــع مــواد مختلفــة

 قائد الفصل عندما تقوم �التدر�س. التدر�س الخاصة �ك وقم �إبالغ
 
واســألهم �یــف  مهمة المقابلة الشخصیة: تحدث إلى أعضاء ثالث �نــائس مختلفــة -3

موجــودة بــین جمیــع  نهــاأمــا هــي الوحــدة التــي �عتقــدون  یــرون الكنــائس األخــرى.
 دثات.محا المسیحیین؟ واكتب فقرة من �ل من الثالث
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 3الدرس 

 الكنیسة المحلیة 
 

 ما هي الكنیسة المحلیة؟ �یف تختلف عن أي نوع آخر من المجموعات؟ ◄

 تعریف الكنیسة المحلیة
�مكــن تقســیم هــذا التعر�ــف للكنیســة المحلیــة إلــى ســبعة عناصــر أساســیة. وهــذه العناصــر یــتم 

 .الدراسیة  شرحها �شكل أكبر خالل هذه الدورة

ــة وهــى ــة روحی ــة هــي مجموعــة مــن المــؤمنین تعمــل �عائل مجتمــع  الكنیســة المحلی

�قــدم البشــارة وشــر�ة الكنیســة لكــل التــائبین. وهــى تمــارس المعمود�ــة   ي�مان الــذاإل

 والشر�ة فــى جســد الــرب ودمــه؛ وتتعــاون فــي العبــادة و الشــر�ة  والكــرازة  والتلمــذة؛

ــیح �مواهـــب  وهـــى تنجـــز عمـــل جســـد المسـ

الــروح القـــدس ؛ وتخضـــع لكلمـــة هللا ؛ مـــع 

الوحـــدة القائمـــة علــــى التعـــالیم  الكتابیــــة، 

 ة وحیاة الروح.واختبار النعم

 

 كل قسم.ل  مع تفسیرات أدناه أجزاء التعر�ف مكررةفیما 

�ل مما یلي، ناقش لماذا تعد خاصیة ضرور�ة للكنیسة. وماذا ستكون �عــض النتــائج   يف  ◄

 إذا افتقرت الكنیسة إلى هذه الخاصیة؟

 

بشكل منفصل لحیاة   یُدعى المؤمنون"ال 
شخصیة مع هللا لكنھم مدعوون معا  

 ومرتبطین معًا كشعب ". 

 توماس اودین 
 الحیاة في الروح 
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 الكنیسة المحلیة هي مجموعة من المؤمنین تعمل �عائلة روحیة ومجتمع اال�مان... .1

مجموعــة أخــرى  لها اإل�مــان المســیحي. ولــدیها عالقــات أقــوى مــن أيالكنیسة هي جماعــة شــكَّ 

 في العالم.

 ... تقد�م اإلنجیل وشر�ة الكنیسة لجمیع التائبین .. .2

مینـــة  أال �مكـــن للكنیســـة أن تســـتبعد المجموعـــات العرقیـــة أو طبقـــات النـــاس وتظـــل مخلصـــة و 

لإلنجیـــل. لـــیس مـــن الضـــروري وجـــود عـــرق أو طبقـــة اجتماعیـــة عامـــة . أ�ضـــا ، الكنیســـة ال 

 نة إذا �انت أمینة لإلنجیل.تستطیع أن ترفض غفران خطا�ا معی

جسد الرب ودمــه   ي... ممارسة المعمود�ة والشر�ة ف .3

... 

ــة مــــــن أجــــــل تلــــــك  ــات إلــــــى الكنیســــ أعطــــــى �ســــــوع توجیهــــ

االحتفــاالت. فالمعمود�ــة تمثـــل دخــول الكنیســـة عــن طر�ـــق 

جســد الــرب ودمــه  النعمــة التــي   يالتجدید. وتمثل الشر�ة فــ 

 أعلنها اإلنجیل.

 ... التعاون في العبادة و الشر�ة و الكرازة والتلمذة .... .4

تــتم  هــذه األغــراض  يضــروري للكنیســة لكــ  األساســیة للكنیســة. فالتعــاون هــذه هــي األهــداف 

 الهامة.

 تمام عمل جسد المسیح �مواهب الروح القدس ...�و  ... إنجاز .5

 و�تمام  المهام الروحیة للكنیسة �القدرات البشر�ة وحدها. ال �مكن أبًدا إنجازا

 

 "كنیسة المسیح المنظورة ھى 

 جماعة من الناس األمناء  

 حیث تكرز كلمة هللا النقیة  

 وتفعل األسرار كما ینبغى  

 بحسب مرسوم المسیح ... " 

 مقاالت من دیانة

 كنیسة نھضة القداسة 
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 ... الخضوع لكلمة هللا ... .6

عــدم  إذا اختــارت الكنیســةف. وسلطانه وتعالیمهتعتمد الكنیسة على الكتاب المقدس في إنجیله 

 ها على التعلیم.انلكتاب المقدس، تفقد الكنیسة سلططاعتها ل

 ... مع الوحدة القائمة على التعالیم الكتابیة ، واختبار النعمة ، وحیاة الروح. .7

ا. و�ــدون ببعضهم البعض ألن لــدیهم هــذه الثالثــة األشــیاء معًــ �مكن ألعضاء الكنیسة االلتزام 

 ا ، ال توجد الشر�ة المسیحیة الحقیقیة.الثالثة معً 

 هللا في الكنیسة اتاستثمار
للمجموعــة. مــا هــي �عــض األشــیاء  10-1: 3�جــب علــى الطالــب قــراءة رســالة أفســس  ◄

 التى قالها بولس عن خدمته ؟

خدمته �ان شرح الكنیســة ، لــذلك نحــن نعــرف أن شــرح الكنیســة قال بولس أن جزًءا مهًما من 

ا مــن الخدمــة الیــوم. لقــد خطــط هللا لجلــب مــؤمنین مــن األمــم إلــى  �جــب أن �كــون جــزًءا مهمــً

 الكنیسة ، وأن الكنیسة  �جب أن تظهر حكمة هللا في العالم.

یة خالل األجیال �نس  وعلینا أن نتذ�ر أن الكنیسة لیست مبنى. لم �كن لدى المسیحیین مبانٍ 

العدیـــدة األولـــى للكنیســـة. وهـــذا �عنـــي أنـــه عنـــدما یتحـــدث العهـــد الجدیـــد عـــن الكنیســـة ، فإنـــه 

 یتحدث عن الناس.

 تشرح رسالة  أفسس مدى أهمیة الكنیسة لخطة هللا.

ْيٍء ِلْلكَ  لِّ شــَ ْوَق �ــُ ا فــَ َل َرْأســً اُه َجعــَ ِه، َوِ��ــَّ َت َقَدَمیــْ ْيٍء َتحــْ لَّ شــَ َع �ــُ َي " َوَأْخضــَ ِة،الَِّتي هــِ ِنیســَ

" ( أفسس   ).23-22: 1َجَسُدُه، ِمْلُء الَِّذي َ�ْمُأل اْلُكلَّ ِفي اْلُكلِّ
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أن الكنیســة  نهــا تقــولإتقــول هــذه اآل�ــة أن �ســوع هــو رأس الكنیســة وأن الكنیســة هــي جســده. 

 .لدیها ملء هللا

ومــع  خدمون المیــاه،المالیــین مــن النــاس �ســتوأن تخیل نهــًرا یــوفر �ــل المیــاه لمدینــة عظیمــة. 

ذلك ، فإن الكمیة التي �أخذونها أقل من الكمیة التي تتدفق في أسفل النهر. من الصعب أن 

 1نتخیل �میة هذا الماء .

مــن بر�اتــه ونعمتــه وقوتــه  أو قنــاة للســكب ولكن مــاذا عــن مــلء هللا؟ إذا �ــان هللا �صــنع وعــاءً 

تقــول هــذه اآل�ــة أن الكنیســة هــي ذلــك الوعــاء. للعــالم ، أي نــوع مــن الوعــاء �ســع مــلء هللا؟ 

 الكنیسة تحتوي على بر�ات هللا للعالم.

مجموعــة مــن  تــذ�ر أن الكنیســة التــي تحتــوي علــى بر�ــات هللا لیســت هــي المبنــى ، بــل هــي

 الناس في الشر�ة المسیحیة.

ــة  ــا أكانـــت خطـــة هللا للكنیسـ ــودة نهـ ــذ موجـ ــاذا منـ ــالم. فمـ ــة العـ ــان غـــرض بدا�ـ ــل  هللا �ـ مـــن أجـ

 الكنیسة؟

 :11-10: 3انظر مرة أخرى الى أفسس 

َماِو�َّاِت، ِبَواِسَطِة اْلَكِنیَسِة، ِ�ِحْكَمِة  َالِطیِن ِفي السَّ َؤَساِء َوالسَّ "  ِلَكْي ُ�َعرََّف اآلَن ِعْنَد الرُّ

ُهوِر الَِّذي َصَنَعُه ِفي اْلَمِسیِح َ�ُسو   َع َر�َِّنا."ِهللا اْلُمَتَنوَِّعِة، َحَسَب َقْصِد الدُّ

كلمـــة متنوعـــة تعنـــى "جمیـــع أنـــواع." أى أن هللا لد�ـــه الحكمـــة فـــي �ـــل حالـــة و�ـــل جانـــب مـــن 

جوانب الحیاة. وحكمة هللا تنكشــف وتعلــن  للكــون، �مــا فــي ذلــك العــالم الروحــي ، بواســطة مــا 

�حصل اإلنسان على فهمه هلل من خــالل مــا یــراه فــي الكنیســة. و �فعله هللا من خالل الكنیسة.  

 
على  تدعم أجھزة الكمبیوتر الشخصیة. یمكنھم حفظ كل شيء  Carboniteوضیح آخر: ھناك شركة تسمى  ت  1

حتوي لكي ی  جھاز الكمبیوتر الخاص بك في حالة حدوث شيء لھ. تخیل نوع التخزین الذي یجب أن یكون لدیھم
 على محتویات اآلالف من أجھزة الكمبیوتر! 
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حكمــة هللا تعمــل فــي  �جــب أن یــرى و إلــى عبــادة هللا.  نســاناإل �جــب أن تــدفع رؤ�ــة الكنیســةو 

یــرون ذلــك مــن خــالل بــل . األحــد یــوم   عبــادةال خدمات لن یرى العالم �ل هذا منو الكنیسة.  

 من الحیاة. عمل الكنیسة �ل یوم وفي �ل موقف

 فیها حكمة هللا مهمة؟ما هي �عض األمثلة على مواقف الحیاة حیث تكون  ◄

هل تشمل حكمة هللا "المتنوعة" الحكمة عــن مشــاكل األســرة  والفقــر  والبطالــة ، والســكن غیــر 

المناسب و ضعف التعلیم و جنوح األحداث و إهمال األطفال واالحتیاجــات الطبیــة ، وغیرهــا 

یــروا تلــك  �ــذلك. فكیــف یــرى العــالم حكمــة هللا؟ علــیهم أن يمــن المشــاكل البشــر�ة؟ �ــالطبع هــ 

�یــف ُتعـــاش الحلـــول االلهیــة فـــي مجتمـــع  الحكمــة مـــن خــالل الكنیســـة ، �مـــا تظهــر الكنیســـة

 اإل�مان.

 للمجموعة. 21-20: 3�جب على الطالب قراءة رسالة أفسس   ◄

فیــه هللا  یتمجدالكنیسة هي المكان الذي و الغرض من �ل شيء صنعه هللا هو تمجید هللا. إن  

 ألنها :  �شكل خاص

 إنها المكان الذي تظهر فیه المحبة والفداء. •

 إنها المكان الذي صنعت فیه المخلوقات على صورته طواعیة وتعبده وتطیعه. •

 إنها المكان الذي تظهر فیه عائلة اإل�مان حیاة قد �ار�ها هللا. •

 ازة.المكان الذي �شارك فیه المفدیون في فداء اآلخر�ن �الكر  إنها •

ا وأبــدً�ا مــن خــالل مــا تفعلــه الكنیســة اآلن.  وســیقف العمــل الــذي تقــوم �ــه  ســیتمجد هللا عالمیــً

 كنیستك المحلیة �نصب أبدي لمجد هللا.
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 كفایة الكنیسة المحلیة
ا عــن الكنــائس المحلیـــة.  یتحــدث الكتــاب المقــدس عــن الكنیســة الواحــدة ، لكنــه یتحــدث أ�ضــً

ــبع فـــي آســـیا (رؤ�ـــافمـــثال، �تـــب الرســـول یوحنـــا إلـــى ال ). وذ�ـــر بـــولس "كـــل 4: 1كنـــائس السـ

 ).16: 11�ورنثوس  1كنائس هللا "(

الجماعة المحلیة هي جزء من �نیسة واحدة ، ولكنها تسمى أ�ًضا �نیسة. فكثیر من الرســائل 

 في العهد الجدید موجهة إلى الكنائس في أماكن معینة.

 الكنیسة الجامعة الواحدة أم الكنیسة المحلیة؟أیهما �مكن أن �سمى هیكل هللا ،   ◄

، قال بولس أن الكنیسة الواحدة ، مبنیة على األساس األصلي، هي   21-20:  2في أفسس  

ن المــؤمنین فــي أفســس هــم بیــت هللا. وفــي آ�ــة أخــرى أخبــر إ 22هیكــل هللا. وقــال فــي اآل�ــة 

. ولــذلك نــرى أن الكنیســة )16: 3مــؤمني �ورنثــوس أنهــم �ــانوا هیكــل هللا (كورنثــوس األولــى

 .�ذلكالجامعة الواحدة هي هیكل هللا. ومع ذلك الكنیسة المحلیة 

الكنیســة  ســمى جســد المســیح ،أیهما �مكــن أن �ُ   ◄

 الجامعة الواحدة أو الكنیسة المحلیة؟

المســیح  تحــدث بــولس عــن الكنیســة الواحــدة �جســد

 الكتا�ــــــة إلــــــىفــــــى ). ومــــــع ذلــــــك ، 23: 1(أفســــــس

جســــد م ، "أنــــتقــــال بــــولس  الكنیســــة فــــي �ورنثــــوس 

ل أن ولــم �قــ ). 27: 12المســیح "(كورنثــوس األولــى

 .المكان فى ذلكمسیح ال من جسد المسیح. �انوا جسد اجزءً  مؤمني �ورنثوس �انوا فقط

إن قصــد هللا لكــل جماعــة أن تعمــل �كنیســة �املــة ، مــع �ــل شــيء �حتــاجون إلیــه أن تكــون 

قارن بولس أعضاء الكنیسة المحلیین �أجزاء مــن الجســد، مثــل   ذلك المكان.  يجسد المسیح ف

والید. ومن الواضح أن أجزاء الجسم تعمل مًعا في مكان واحــد. ولــم �قــل إنهــم   والرجل،العین  

من الكنیسة  "جمیع العناصر األساسیة
في ھذه األربعة  موجودة بشكل جنیني

لوصف الكنیسة [أعمال  خصال المبكرة
م الرسولي والشركة ]: التعلی42: 2

  "عبادة المشتركةوكسر الخبز وال

 ن توماس اودی

 الحیاة في الروح 
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جــزء مــن الجســد وأن أجــزاء الجســم األخــرى مبعثــرة فــي جمیــع أنحــاء العــالم. �ــانوا هــم الجســد  

 هذا المكان. يالكامل ف

ا فــي معًــ  نه �جب عمــل أشــیاء معینــة "عنــدما تجتمــع الكنیســة �لهــاإقال بولس ألهل �ورنثوس 

 ةمكــان واحــد ". مــن الواضــح أنــه لــم �كــن یتحــدث عــن الكنیســة الجامعــة ، ولكــن عــن الكنیســ 

 . فللجماعة المحلیة سلطة خاصة عندما تعمل �كنیسة.ةالمحلی

�عطــي هللا مواهـــب الـــروح التــي تحتاجهـــا الكنیســـة المحلیـــة. �عمــل األعضـــاء بتنـــوع  المواهـــب 

ة المحلیة هي جسد المسیح وهیكل هللا والكنیسة ، و�ما أن الجماع لتلبیة احتیاجات المصلین.

 فیكفي أن تكون الكنیسة في مكانها.

تعنــي �فا�ــة الكنیســة المحلیــة أن الجســد المحلــي لد�ــه المواهــب والمــوارد الالزمــة للخدمــة فــي 

موقعها. و�مكن للكنیسة المحلیة أن تعمل �كنیسة حتى لو �ان لیس لدیها مساعدة من مكان 

القــادة المحلیــون للكنیســة المصــلین و�ضــعون رؤ�ــة وأهــداف للخدمــة المحلیــة. ذ �ســاعد إآخــر.

 .الجماعةورعا�ة أعضاء  االخدمة مالیً دعم لتوتعمل الجماعة معا 

 ضرورة وجود الكنیسة 
اذ ال  مــن الصــعب الحفــاظ علــى المتجــددین الجــدد مــا لــم یــتم إحضــارهم إلــى حیــاة الكنیســة.

ال �مكن تدر�به  دون المشار�ة في الكنیسة المحلیة. والشخص�مكن تلمذة المؤمن �شكل جید 

ال �مكن لإلنجیل ان یتواجد �صورة مرئیة  في المجتمع  على الخدمة بدون خبرة في الكنیسة.

بنــاء الكنیســة ، بــل عائلــة اإل�مــان  يحتى تكون هناك �نیسة. وتلك الصــورة المرئیــة لیســت هــ 

ن تكــون الكنیســة هنــاك ، ال �ســتطیع أع هللا. والــى العاملــة التــي توضــح الحیــاة فــي عالقتهــا مــ 

ًرا �الكامــل حتــى بشــَّ ا. وال �مكــن اعتبــار المجتمــع مُ العــالم أن یــرى مــا معنــى أن تكــون مســیحیً 

 توجد  الكنیسة هناك.
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 بیانات موجزة  ةسبع
ال ینبغي استبعاد الشخص المتجدد من الكنیســة �ســبب العــرق أو المســتوى االجتمــاعي ،  -8

 .ةضیخطا�ا ما أو

 ال �مكن إنجاز مهام الكنیسة إال �عمل الروح القدس من خالل الكنیسة. -9

 حیاة الروح.و تقوم وحدة الكنیسة على التعلیم  الكتابي واختبار النعمة  -10

 تتكشف وتظهر حكمة هللا للعالم من خالل ما �فعله في الكنیسة. -11

المواهــب والمــوارد الالزمــة للخدمــة تعني �فا�ة الكنیسة المحلیة أن الجسد المحلي لد�ه  -12

 في موقعها.

 .الخدام وتدر�ب الكنیسة ضرور�ة للحفاظ على المجددین  وتلمذة المؤمنین -13

 هناك.موجودة ال یتم تبشیر المجتمع �الكامل حتى تكون الكنیسة  -14
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 3واجبات الدرس 
 

وأهمیــة �ــل تشــرح معنــى  . ثــم اكتــب فقــرة واحــدة3عبــارات المــوجزة للــدرس الســبع احفــظ  .1
ا فــي هــذا الفصــل. وقــم بیانــات المــوجزة (ســبع فقــرات) لشــخص لــیس موجــودً  ةمــن الســبع

علــى اســتعداد لمشــار�ة هــذه  بتحو�ــل هــذا إلــى قائــد الفصــل قبــل الــدرس التــالي. و�ــن 
خـــالل وقـــت المناقشـــة. واكتـــب  الفقـــرة مـــع المجموعـــة إذا طلـــب منـــك قائـــد الفصـــل ذلـــك

 لفصل الدراسي التالي.العبارات من الذاكرة في بدا�ة ا
 

تــذ�ر أن تقــوم �جدولــة  فقــرة التــدر�س خــارج الفصــل الدراســي. ثــم اخلــق الفــرص و�بــالغ  .2
 قائد الفصل عندما تقوم �التدر�س.

 

ــة: ادرس أفســـس  .3 ــة الكتا�ـ ــع32-25: 5مهمـ ــم اكتـــب �ضـ ــة بـــین  ة. ثـ ــل عـــن العالقـ جمـ
 المسیح والكنیسة.
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 4الدرس 

 جمعیات وروابط  الكنیسة 
 

مالحظة لقائد الفصل: المواد المطلو�ة لتحضیر هذا الدرس. ینــاقش هــذا الــدرس العالقــة بــین 

الكنــائس وجمعیتهــا وروا�طهــا . إذا �ــان الطــالب مــن �نیســة فــي جمعیــة ، �جــب أن �حصــل 

 للجمعیة للمراجعة في الفصل.قائد الفصل على نسخة من المتطلبات 

 مقدمة  
 ما هو اسم الجمعیة أو الطائفة التي تنتمي إلیها؟  ◄

 تعریف جمعیات الكنیسة 
ثــار أســئلة معینــة . فیتســائلون ،  عندما یلتقي مسیحي �مسیحیین من �نائس محلیة مختلفة ، تُ 

تعــالیم مختلفــة بــین أنــواع لماذا تختلف معتقداته وممارساته عن معتقــداتهم. و�الحــظ أن هنــاك 

 الكنائس المختلفة. فهناك اختالفات �بیرة في أسالیب العبادة.

وقــد یبحــث عضــو الكنیســة عــن هو�ــة دینیــة أوســع مــن �نیســته المحلیــة. إنــه یر�ــد أن یــرى أن 

ال یر�ــد  وهــوا. كنیسته جزء من نوعیة الكنائس التى تؤمن بنفس التعالیم وتتعاون وتشترك معً 

وممارســاتها  هــاتعالیمهو الكنیسة الوحیدة فــي العــالم التــي لهــا اجتماعه الخاص  أن �شعر �أن

 الخاصة.

 مثل �نیستهم. أخرى �مكن لطالب أو اثنین شرح �یفیة استفادتهم من االتصال �كنائس   ◄

 درسنا في الدرس األول العبارة التالیة:

 ، �جب أن �كون للكنیسة المحلیة ثالثة أشیاء: يستقرار التعلیملتحقیق اإل
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 قتناع �أن الكتاب المقدس هو السلطة المطلقةاإل .1

 المبادئ األساسیة لتعالیم المسیحیة التار�خیة .2

 شر�ة في جمعیة �نائس مع الهوت جید .3

 وفي هذا الدرس سنتحدث عن البند  الثالث في القائمة.

 :تعر�ف جمعیات الكنائس

ــة ــا قیـــادة مر�ز�ـــة ،  (المجـــامع) الجمعیـ ــائس التـــي لهـ ــة مـــن الكنـ ــیة هـــي مجموعـ الكنسـ

ا ولــدیها شــكل مــن  مــا وتتشارك فى   �عض التعالیم و تلتــزم بتحقیــق أهــداف معینــة معــً

 ا.الشر�ة معً 

 أنواع الجمعیات الضعیفة والقویة
لجمعیــة التــي تــر�ط ا �مكن تسمیة الجمعیــة ب "ضــعیف" أو "قــوي" اعتمــاًدا علــى قــوة العناصــر

 مًعا.

في الجمعیات الضعیفة ، �كون للقیادة المر�ز�ة سلطة قلیلة جًدا على الكنیسة المحلیــة ؛ وقــد 

ــتر�ة تكـــون قائمـــة التعـــالیم  ــتر�ة و قصـــیرة جـــًدا وأساســـیة ؛  المشـ ــد ال تتطلـــب األهـــداف المشـ قـ

ــار�ة  ــاهمة مشـ ــلین. او مسـ ــن المصـ ــون  ور�مـــا�بیـــرة مـ ــر�ة تكـ ــر منتظمـــة  اجتماعـــات الشـ غیـ

مــن قبــل الجماعــة  مملو�ــةكنیســة الممتلكــات . فــي تلــك الجمعیــات ، �ــل مثلــى الجمعیــاتلم

فــي أي وقــت. قــد تغــادر  الجمعیــة (تــرك) المحلیــة ؛ و�مكــن للكنیســة المحلیــة اختیــار مغــادرة

 .تهااتیاجحالبي ت الكنائس الجمعیة إذا شعرت أنها لم تعد

نهــم ال یر�ــدون أن إیؤ�ــد أعضــاء الجمعیــة الضــعیفة عــادة علــى اســتقاللیة الكنیســة المحلیــة. 

تحكم الجمعیة الكنیسة المحلیة ، لذا فهم �قیــدون نطــاق ســلطة الجمعیــة. ولــذلك ، فــإن تســمیة 

الجمعیة  "�الضعف" ال �عني انها قد فشلت في غرضها. فأعضاء الجمعیة الضــعیفة یر�ــدون 
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مر�ز�ـــة وتحـــتفظ بهـــا الكنـــائس  ن تكـــون ضـــعیفة. فتكـــون  ســـلطة الأر�ز�ـــة مـــن الســـلطة الم

 المحلیة.

 ؟في رأ�ك ما هو الجید في الجمعیات" الضعیفة "؟ ما هو غیر جید �النسبة لهم   ◄

فــــي الجمعیـــــات القو�ــــة ، القیـــــادة المر�ز�ــــة لـــــدیها 

قائمــة التعــالیم  الســلطة لخلــع القــادة المحلیــین؛ ألن

المشــــــتر�ة تغطــــــي العدیــــــد مــــــن القضــــــا�ا ؛ فمــــــن 

ــداف  ــتر�ة؛ المتوقـــــع أن تعطـــــي المصـــــلین أهـــ مشـــ

وتتواصــل الجمعیــات مــع �عضــها الــبعض �صــورة 

متكــــررة .وقـــــد تكـــــون ممتلكـــــات الكنیســـــة مملو�ـــــة 

ــن  ــال �مكـــ ــذلك ، فـــ ــر �ـــ ــان األمـــ ــة. و�ذا �ـــ للجمعیـــ

 للكنائس الفرد�ة أن تختار ترك الجمعیة.

�میــل أعضــاء الجمعیــات القو�ــة إلــى النظــر إلــى القیــادة المر�ز�ــة إل�جــاد حلــول لــبعض أنــواع 

 ؤ�دون االلتزام �الجمعیة مع االلتزام للكنیسة المحلیة.المشاكل. و�

الجمعیــات  توجــد أنــواع مختلفــة مــن الجمعیــات الكنســیة. قــد ال �كــون للجمعیــة �ــل خصــائص

علــى الخصــائص  بنــاءً  القو�ــة والضــعیفة ، ولكــن �مكــن تصــنیفها علــى أنهــا أضــعف أو أقــوى 

 القو�ة "�الطوائف". تالتي لدیهم. وغالًبا ما تسمى الجمعیا

 في رأ�ك ما هو الجید في الجمعیات" القو�ة "؟ ما هو غیر الجید عنهم ؟  ◄

 ؟وصفهاما هي الجمعیات الكنسیة التي تعرف عنها؟ �یف �مكنك   ◄

الطقوس  أو   "الكنیسة لھا سلطان تقریر
االحتفاالت ،والسلطان  في الجدال حول  

لدیھا الحق  اإلیمان ،  إال أن الكنیسة  لیس 
مخالف لكلمة هللا  المكتوبة   لتقرر أي شيء

 " ... 

 "مقاالت دینیة من

 كنیسة انجلترا"
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 مسؤلیات الطائفة 
الجمعیــة لهــا جمیــع خصــائص  أن هــذا ال �عنــي و للكنیســة طائفــة.   ةالقو�ــ جمعیة  ال  ُتسمىر�ما  

 .ةضعیف ولیست ةقو� ، ولكن �مكن وصفها �أنهاالقو�ة

ا  توجد الطائفة الجیدة لخدمة الكنائس المحلیة. وتساعد الطائفــة  الكنــائس إلنجــاز األشــیاء معــً

 والتى ال تستطیع معظم الكنائس المحلیة القیام بها �شكل جید �مفردها.

 عن أنواع الكنائس األخرى. اوفر إحساًسا �الهو�ة في تمییزهت اإنه .1

منطقـــتهم . و�ـــتم  �علـــم أعضـــاء الكنیســـة المحلیـــة أنهـــم مختلفـــون عـــن الكنـــائس األخـــرى فـــي

 فى تعالیمهم .تشجیعهم على معرفة أنهم جزء من مجموعة الكنائس المشتر�ة 

 تؤسس التعلیم . .2

ي أ�جب أال تشعر الكنیسة المحلیة �الحر�ة في تغییر تعالیمها وتطو�رهــا دون االســتماع إلــى 

ولكن لدیهم  خر. �جب أن تتمسك الطائفة  �التعالیم التار�خیة واألساسیة للمسیحیة ،آشخص  

  و�عتقدون أنها �تابیة.أ�ًضا تعالیم أكثر تفصیًال 

 الكنیسة.تحدد مؤهالت الرعاة وأعضاء  .3

ا . ا الئقًــ  مســیحیً �جب أن تضع الطائفة المعاییر حیث �ضرب الرعــاة وأعضــاء الكنــائس مثــاالً 

لكـــن و   1وتـــیطس  3تیموثـــاوس 1فـــي الـــنص الموجـــود  �جـــب أن تبنـــى هـــذه المـــؤهالت علـــى

 .�جب توضیحهما لكل ثقافة

 إلدارة الكنیسة. اوفر نظامً ت .4

ــة  ــة للكنیسـ ــوفر الطائفـ ــخاص�جـــب أن تـ ــین األشـ ا لتعیـ ــً ــة نظامـ ــة  المحلیـ ــي الكنیسـ للمناصـــب فـ

 وللحفاظ على المساءلة.
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 الرعاة. وفر وسیلة لتدر�بت .5

العدیــد مــن الكنــائس ال تملــك المــوارد والمــواد لتــدر�ب 

رعـــاة المســـتقبل. �جـــب علـــى الطائفـــة تطـــو�ر برنـــامج 

 تدر�بي سهل المنال وعملي.

 وجه وضع القساوسة في الكنائس.ت .6

قساوســة مــن قبــل قــادة الطائفــة. ســیحترم  �مكــن مســاعدة قساوســة بــدون �نــائس و�نــائس بــدون 

 الجیدون القادة المحلیین األمناء للكنیسة في �ل القرارات.قادة الطوائف 

 زم للكنیسة المحلیة عندما تكون لدیها أزمة.ال وفر التوجیه الت انهإ .7

إذا �انــت الكنیســة المحلیــة منقســمة حــول قضــیة مــا أو لــیس لــدیها قیــادة موثــوق بهــا ، �جــب 

 على قادة الطائفة تقد�م المساعدة.

 اإلرسالیة ومجهود غرس الكنائس.وهي تنسق وتدعم   .8

و�ــدعمون النــاس  �جب أن تشارك مجموعة الكنــائس رؤ�ــة للعمــل المرســلي. فیجمعــون المــوارد

 لتحقیق أهداف االرسالیة.

 �قدم شر�ة على نطاق أوسع من الكنیسة المحلیة. .9

 یتم تشجیع األعضاء على مشار�ة الوقت مع أعضاء الكنائس األخرى من الطائفة.

 یات تجمع الكنائس مًعا.تنظم فعال .10

�جب أن تنظم الطائفة اجتماعات ومؤتمرات تساعد على شــر�ة الكنــائس مــع وضــع األهــداف 

 مًعا.

 

العالم ھو  من الواضح أن تبشیر 
لكن إتمام ھذه   ارسالیة المسیحیة.

آلن  یتطلب وجود الكنیسة، االرسالیة 
 إلتمامھا التتم بغیرالمعدات النافعة 

 ".ذلك

 جون مایلي

 علم الالھوت النظامي 
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 رسل القادة إلى الكنائس لتقد�م المشورة والتشجیع.ت .11

�جب أن �قوم شخص من قیــادة الجمعیــة بز�ــارة �ــل �نیســة مــرة واحــدة علــى األقــل �ــل عــام ، 

 ون ذلك أفضل.وفي �ثیر من األحیان سیك

 قدم المشورة لتطو�ر االستدامة المالیة للخدمة المحلیة.ت .12

 المالي. النضوج �جب أن تؤ�د الجمعیة على إمكانات الكنیسة المحلیة وأن توجههم إلي

تخدم هذه األغراض �شكل صحیح ، فیمكن أن تكون مساعدة قّیمة   الطوائفإذا �انت إحدى  

جمیــع تمــام إ سیكون من المستحیل �النسبة لمعظم الكنــائس المحلیــةو الكنیسة.    أهداف  لتحقیق

موجودة  الطائفة  أنأن یتذ�ر قادة الطوائف   اا�ًض  �جبو المسؤولیات المذ�ورة أعاله وحدها. 

 لخدمة الكنائس المحلیة.

د رأینــا مــا �مكــن أن تفعلــه الطوائــف لكنائســها ، فلنتأمــل هــذا الســؤال: �یــف �مكــن اآلن وق  ◄

للكنیســة أن تســـتفید مـــن جمعیـــة ضـــعیفة وفـــى نفـــس الوقـــت  تتجنـــب المشـــاكل التـــي عـــادة مـــا 

 تصاحبها؟

�یف �مكن للكنیسة أن تستفید من الجمعیة القو�ة وفى نفس الوقت تتجنب المشاكل التي   ◄

 عادة ما تصاحبها؟

 التزام الكنیسة المحلیة بالطائفة 
ا لكــل طائفــة ، لكنهــا وصــف عــام لمــا تطلبــه الطوائــف  لــن تكــون هــذه القائمــة هــي نفســها تمامــً

 عادة من �نائسها.

 تلتزم الكنیسة المحلیة �ما یلي:
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بتعلــیم مــع عــدم الســماح  العقیــدة میعلــ القیــام بتو الطائفیــة  (العقائــد) التعــالیمیــان بقبــول  .1

 رضة في الكنیسة.المتعا العقائد

 .الئقة  عّلم واطلب من األعضاء أن �عیشوا حیاة مسیحیة .2

 استطاعتها . رم التكلفة �قدیدعتالمشار�ة في المؤتمرات والفعالیات األخرى ، و  .3

 والدخل.لعاملین واوالمتجددین تقد�م تقر�ر سنوي دقیق عن الحضور  .4

مــع الصــراعات  والقــادة والتعامــلالطوائــف األخــرى اجتماعــات الحفاظ على الوحدة مــع  .5

 �طر�قة �تابیة.

 .عدم المشار�ة مع أي منظمة أخرى تتطلب التزاما مماثًال  .6

ــات  ◄ ــع دقـــائق للنظـــر فـــي متطلبـ ــذ �ضـ ــة ، فخـ ــة فـــي جمعیـ إذا �ـــان الطـــالب مـــن �نیسـ

 الجمعیة.

ــذلك ،  ◄ ــان ذلـــك �ـ ــة؟ إذا �ـ ــالیة دولیـ ــة إرسـ ــتك مـــن قبـــل منظمـ ــة �نیسـ ــدأت جمعیـ هـــل بـ

 بین الكنائس ومنظمة االرسالیة. فِصف العالقة

 العالقة بین االرسالیة وجمعیة الكنیسة
ــدأ اإل ــد تبـ ــة. وقـ ــالیة دولیـ ــة إرسـ ــة �منظمـ ــى عالقـ ــائس علـ ــون الكنـ ا تكـ ــً ــاء أحیانـ ــي إنشـ ــالیة فـ رسـ

الكنـــائس �اإلرســـالیة وتشـــكل تـــرتبط  .رســـالیةالكنـــائس، أو قـــد تنضـــم الكنـــائس الحالیـــة إلـــى اإل

 جمعیة.

في البدا�ة ، قد �عیش المبشرون األجانب في البالد و�كونون قادة الجمعیة. و�مرور الوقت ، 

ن �كـــون هـــدفها  تطـــو�ر القـــادة أتتطـــور القیـــادة مـــن الرعـــاة الـــوطنیین. �جـــب علـــى االرســـالیة 

 �حیث ال �ستمر المبشرون األجانب في قیادة جمعیة الكنیسة مباشرة.
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الوطنیــــة ، هنـــاك ثالثــــة مســـتو�ات فــــي المنظمـــة: قیــــادة  عنـــدما یــــتم تطـــو�ر قــــادة الجمعیـــات

مباشــرة مــع القساوســة.  ةورعــاة الكنیســة المحلیــة. �عمــل قــادة الجمعیــ  ةرسالیة وقیادة الجمعیــ اإل

 و�عمل قادة االرسالیة  في الغالب مع قادة الجمعیة.

 دم وتقـــــ لكنائس.لرســـــالیة  قیـــــادة مر�ز�ـــــة قو�ـــــة تشـــــكل را�طـــــة قو�ـــــة تـــــوفر �عـــــض البعثـــــات اإل

 .علیهاأي سلطة  (تفرض) ضعیفة للكنائس وال تؤ�د لجمعیةاإلرسالیات األخرى المساعدة 

 إذا لم یتم شرح العالقات بین المستو�ات الثالثة بوضوح ، فقد �كون هناك سوء فهم.

ا یتصـــل أشـــخاص مـــن الكنـــائس �قـــادة اإلرســـالیات �شـــأن احتیاجـــاتهم  بـــدًال مـــن قـــادة  أحیانـــً

رســالیة ا  �ــالموارد. و�عمــل قــادة اإلو�رمًــ  ألنهــم �عتقــدون أن االرســالیة  أكثــر ســخاءً الجمعیــات 

ا �شــــكل مباشــــر مــــع الكنــــائس ، متجــــاوز�ن قیــــادة الجمعیــــة . وهــــذا بــــدوره  یر�ــــك قــــادة  أحیانــــً

 الجمعیات ألنه �جعل دورهم غیر واضح.

أت �إرســالیة، وتــم في قسم سابق قمنا �إدراج مسؤولیات إحدى الطوائف. في جمعیة �نسیة بد

ا. وعلــى مــدى فتــرة مــن إنجــاز المســؤولیات مــن قبــل قــادة الجمعیــة و�عمــل قــادة اإل رســالیة معــً

رســالیة المز�ــد مــن المســؤولیة �التــدر�ج . وأن الشــرط المثــالي الــزمن ، �جــب أن �أخــذ قــادة اإل

ن للجمعیــة الناضــجة هــو أنهــا �مكــن أن تعمــل �شــكل جیــد حتــى لــو لــم �كــن لــدیها مســاعدة مــ 

 رسالیة.اإل

 بیانات موجزة  ةسبع
 . تساعد جمعیة الكنائس على استقرار الكنیسة المحلیة.1

 �ة.المر�ز  القیادة  . �مكن تسمیة الجمعیات "�ضعیفة" أو "قو�ة" اعتماًدا على مدى أهمیة2

 ة.ضعیفة" على استقاللیة الكنائس المحلیالجمعیة "ال. یؤ�د أعضاء 3

 الجمعیة "القو�ة" على التزامهم �الجمعیة مع االلتزام تجاه الكنیسة المحلیة.. یؤ�د أعضاء 4
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ا فــي جمعیــة أخــرى تتطلــب 5 . ال �مكن أن تكون الكنیسة في إحدى الطوائف وأن تكون أ�ضــً

 .اقو�ً  االتزامً 

 . توجد الطائفة لمساعدة الكنائس على تحقیق هدفها من خالل التعاون.6

 أن تنقل المسؤولیات �شكل تدر�جي إلى قادة الجمعیة. رسالیة الدولیة. على اإل7

 4واجبات الدرس 
 

. اكتب فقرة واحدة تشرح معنــى وأهمیــة 4احفظ العبارات السبع الموجزة للدرس  .1
بیانات الموجزة (سبع فقرات) لشخص لیس في هذا الفصل. ثم   ةكل من السبع

قم بتحو�ل هذا إلى قائد الفصل قبل الدرس التالي.و�ن على استعداد لمشار�ة 
الفقــرة مــع المجموعــة إذا طلــب منــك قائــد الفصــل ذلــك خــالل وقــت المناقشــة. 

 واكتب العبارات من الذاكرة في بدا�ة الفصل الدراسي التالي.
 

قوم �جدولة التدر�س خارج الفصل الدراسي مع خلــق الفــرص و�بــالغ تذ�ر أن ت .2
 قائد الفصل عندما تقوم �التدر�س.

 
مــن الــذاكرة  االختبار: في بدا�ة الفصــل الدراســي التــالي ، ســتحتاج إلــى الكتا�ــة .3

التزامات على األقــل مــن  5 الطائفة واكتب  عنمسؤولیات  10ال �قل عن ما  
 طائفتها.الكنیسة المحلیة  نحو 
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 5الدرس 

 عضویة الكنیسة 
 

 و�عیش حیاة مسیحیة بدون الكنیسة؟ اهل �مكن لإلنسان أن �كون مسیحیً   ◄

هناك العدید مــن األســباب الوجیهــة التــي قــد �فعلهــا النــاس عنــد 

ــان للكنیســــة للــــتعلم ،  ــة. وقــــد �ــــأتي اإلنســ ــئ إلــــى الكنیســ المجــ

والشــعور �حضــور هللا ، والشــعور �ــالقبول والصــداقة وللتشــجیع 

ان �ظهـــر االلتـــزام �ـــاهلل أوللتغییـــر و لعبـــادة هللا مـــع اآلخـــر�ن ، 

الكنیســة ، و لیــرى مــاذا ســیفعل للمساعدة فــي خدمــة   و�شعبه و

 هللا.

إذا �ــان الشــخص ال �ــأتي إلــى الكنیســة ، فــإن األشــیاء التــى فــي القائمــة أعــاله لیســت مهمــة 

ال یثبـــت أن  �النســـبة لـــه لیـــأتي. وأي نـــوع مـــن األشـــخاص ال یهـــتم بتلـــك األشـــیاء؟ فالحضـــور

ــیحي،ولكن  ــد اإلإالشـــخص مسـ ــم یتواجـ ــان فـــ ذا لـ ــا  ينسـ ــة ، ر�مـ ــو الكنیسـ ــیحیً لـــیس هـ ــن مسـ ا مـ

 األساس.

 ا؟تعد عضو�ة الكنیسة مهمة؟ أال �كفي مجرد الذهاب إلى الكنیسة لتكون مسیحیً لماذا ُ   ◄

 عضویة الكنیسة ھي االلتزام بخطة هللا
وقـــد أكـــد بـــولس علـــى  فـــي درس ســـابق ، رأینـــا أن مـــن أولو�ـــات خدمـــة بـــولس شـــرح الكنیســـة.

 خطة الخالص في جمیع أنحاء العالم.الكنیسة ألن الكنیسة هي طر�قة هللا لتنفیذ 

لجعل جمیع الناس یرون ما هي شر�ة السر ، التي �انت مخبأة في لى  إ  الرسول بولس  يَ عدُ 

ن بواســطة الكنیســةهللا منــذ بدا�ــة العــالم ... إلــى القصــد ... أن     حكمــة هللا المتنوعــة ...  ُتعلــَ

قد   ن األوائلو"ھؤالء المؤمن 
أحبوا   أحبوا الكنیسة ألنھم 

 یسوع". 

 الري سمیث

 اإلیمان المسیحي  أؤمن: أساسیات
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�عـــالن حكمتــه فـــي الكنیســـة. "الســـر" هــو خطـــة هللا للتعبیـــر عــن ملئـــه و ). 10-9: 3(أفســس 

لزمـــوا بهـــا أنفســـهم. فـــإذا لـــم یلتـــزم أفالكنیســـة هـــي شـــر�ة النـــاس الـــذین اســـتجابوا لخطـــة هللا و 

 الشخص �الكنیسة ، فهو ال یلتزم �خطة هللا.

 ما هي �عض األسباب التي تدفع الناس لرفض االلتزام �عضو�ة الكنیسة؟  ◄

 بیت هللا الحقیقي 
ــً �ســـكن هللا داخـــل �ـــل مـــؤمن  ــه �ســـكن أ�ضـ ــة التـــ ولكنـ ــؤمنین  يهـــ  يا فـــي الكنیسـ ــة المـ (جماعـ

 الملتزمین) �طر�قة خاصة. انظر أین تقول هذه اآل�ات عن مسكن هللا:

. ي الــرَّبِّ ا فــِ ســً ْیَكًال ُمَقدَّ و هــَ ا، َیْنمــُ ا َمعــً اِء ُمَركَّبــً لُّ اْلِبنــَ ا  " الَِّذي ِفیِه �ــُ ُتْم َأْ�ضــً الــَِّذي ِفیــِه َأنــْ

وِح." ( افسسَمْبِنیُّوَن َمعً   ).22-21: 2ا، َمْسَكًناِ هلِل ِفي الرُّ

جماعة المــؤمنین ، هــي البیــت الــذي �ســكنه هللا  يه يذا فالكنیسة التإ�سكن هللا في الكنیسة.  

مــن قبــل األفــراد.  ســكن هللا فــي الكنیســة هــو ألهــداف تتجــاوز مــا �مكــن تحقیقــهمإن  1.�ــالروح 

 �الكنیسة ، فهو یرفض أن �كون جزًءا من خطة هللا.إذا رفض الشخص االلتزام ف

 

 عائلة هللا 
وقبولــه.  هونعمتــ  �جد اإلنسان هو�ته الروحیة عندما ُیبكَّت على الخطیة ، ثــم �ختبــر محبــة هللا

ــبح  ابنـــا هلل. هـــذه هـــي أهـــم هو�ـــة �مكـــن أن  يوعنـــدما یتـــوب و�ضـــع إ�مانـــه فـــ  المســـیح ، �صـ

 نسان.�متلكها اإل

 
دعى جسد المؤمن ھیكل الروح القدس. لذلك لیس من الخطأ التفكیر في األفراد ،یُ 19: 6في كورنثوس األولى  1

: 3على أنھم مسكن هللا. في أماكن أخرى من نفس الرسالة ، یُشار إلى الجسد المحلي بشكل جماعي كھیكل هللا ( 
16-17.( 
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ــًوا فـــي عائلـــة هللا (أفســـسوالمـــؤمن  ــة �صـــفته عضـ ــه هو�ـــة روحیـ ا لـ ). والمؤمنـــون 19: 2أ�ضـــً

مســیحي حقیقـــي  اآلخــرون هــم إخوتــه وأخواتــه الروحیــون. بـــل و�شــعر �قرا�ــة مــع أي شــخص

 یتقابل معه.

ا �جماعــة محلیــةو  إذا فــ تعمــل �عائلــة هللا المحلیــة.  الكنیســة موجــودة �عائلــة هللا العالمیــة وأ�ضــً

یتوقــع �مــا التــي تســاعده.  فإنهــا أســرته الروحیــة ، مــا  يءلــى شــ إخــت �حاجــة كــان األخ أو األ

ا �العائلـــة  علیـــه  لمســـاعدته، �جـــب المــؤمن أن تكـــون عائلتـــه الروحیـــة جـــاهزة أن �كـــون ملتزمـــً

�كــن هنــاك مؤمنــون  ن لــم إمــن األســرة  مســاعدةوالتوجــد . أ�ضــا ومســتعًدا لمســاعدة اآلخــر�ن

 لذلك. هم موارد �كرسون وقتهم و

ــم ال  ــر�ن. إنهـ ــاعدة اآلخـ ــًدا لمسـ ــاحین أبـ ــنهم غیـــر متـ ــاعدة ولكـ �طلـــب �عـــض األشـــخاص المسـ

�عتنــي اآلخـــرون �أنفســـهم و�توقعـــون مـــن اآلخـــر�ن أن  �فهمــون مـــاذا �عنـــي أن تلتـــزم �العائلـــة.

 من جهة احتیاجات اآلخر�ن. ال �فهمون مسؤولیتهم �فعلوا الشيء نفسه. إنهم 

 �حاجة إلى االلتزام �عائلة هللا؟�یف تشرح لشخص أنه   ◄

 خطأ الفردیة 
�جــب أن یــؤمن الشــخص �شــكل فــردي �حقیقــة وجــود هللا و�ختــار �شــكل فــردي أن �طیــع هللا.   

تعتمد عالقتــه مــع هللا علــى أحــد  تبدأ عالقة اإلنسان مع هللا عندما یتوب و�ؤمن �المسیح. فال

 هم �لمة هللا.الروح القدس لتوجیهه وارشاده في فله �ل مؤمن  آخر.

تصــوراتهم تصــبح ن أومع ذلك ، أصبح العدید من المســیحیین مســتقلین للغا�ــة فــي مــواقفهم. و 

الخاصــة ســلطتهم النهائیــة. إنهــم یثقــون فقــط فــي تفســیرهم للكتــاب المقــدس.إنهم �ســعون إلــى 

 مــن  الســعي لتحقیــق الشــبع �اســتخدام تلــك هدف فردي لحیاتهم �كرم مــواهبهم الخاصــة ، بــدالً 

المواهب في الجسد. وقــراراتهم المهمــة تســتند إلــى آرائهــم ومشــاعرهم ورغبــاتهم الخاصــة ، وهــم 

 �حكمة الكنیسة. منقادینلیسوا 



55 
 

یــرون أنهــا ذات قیمــة فقــط هــم كثیــرون مــن النــاس ال �ســتطیعون شــرح الغــرض مــن الكنیســة. 

ك ال یلتزمــون بهــا مثــل األســرة. و�التــالى ال �قبلــون أي ســلطة تقدم �عــض الفوائــد لألفــراد. ولــذل

روحیة. إنهم یتسارعون إلى مغادرة الكنیسة والبحث عن �نیسة أخرى إن �انت هناك مشكلة. 

وهذه المشكلة موجودة في �ل مكــان ، لكــن النــاس مــن �عــض الثقافــات �میلــون أكثــر لمحاولــة 

 .الفرد �ةحر  ا ألن ثقافتهم تؤ�د علىاالستقالل روحیً 

ا. فتقــدم التعلیمــات وقد قبلت العدیــد مــن الكنــائس االفتــراض القائــل �ــأن النــاس مســتقلون روحیًــ 

حــول �یفیــة اتخــاذ األفــراد لقــرارات شخصــیة للحصــول علــى أفضــل النتــائج. و�قــود العدیــد مــن 

ا ، واالجتمـــاع عبـــارة عـــن حشـــد مـــن  الكنـــائس فر�ـــق مـــن األشـــخاص الـــذین وضـــعوا برنامجـــً

. وهنــاك نــوع آخــر مــن الكنــائس عبــارة عــن  مشــروع شخصــي للراعــي ، هــو �حــاول المتفــرجین

 تقد�م مزا�ا �افیة للحفاظ على األشخاص لجمع الدعم المالي منهم .

ذ مــن المســتحیل إ ن صورة العهد الجدیــد للكنیســة هــي جماعــة محلیــة تشــترك فــي المســؤولیة.إ

س الملتزمین والمتعاونین. لم یتم توجیه  على الكنیسة أن تفي �مسؤولیاتها إال �جماعة من النا

 للكنائس ، و�نبغي تفسیرها وتطبیقها بهذه الطر�قة. بلمعظم رسائل العهد الجدید لألفراد ، 

 نشأت في العھد الجدید  يالت بعض أغراض الكنیسة المحلیة
القیــام لكــل عنصــر مــن عناصــر القائمــة التالیــة ، نــاقش �یــف ســیكون �إمكــان االجتمــاع  ◄

 بتقاسم هذه المسؤولیة والقیام بها �شكل أفضل مما �مكن للفرد.

 ).20-18: 28التبشیر (متى  .1

 ).16: 3العبادة �جماعة (كورنثوس األولى  .2

 ).3، یهوذا 15: 3ظ على التعالیم  (تیموثاوس األولى االحف .3

 ).18-17: 5ا (تیموثاوس األولى تدعیم الرعاة ماد�ً  .4

 ).24: 15 ، رومیة 4-2: 13أعمال الرسل رسال وتدعیم المرسلین (إ .5
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 ).3: 5األعضاء المحتاجین (تیموثاوس األولى  ةساعدم .6

 ).13-9: 5ة (كورنثوس األولى الخطیتأدیب األعضاء الذین �قعون في  .7

: 11، �ورنثــوس األولــى  19: 28 والعشاء الر�اني (متــى �الماء  المعمود�ة    ةمارس م .8

23-26.( 

 .)13-12: 4النضوج (أفسس  �صلوا لمرحلة  المؤمنین حتى ةتلمذ .9

ــم هـــذه األشـــیاء ال �مكـــن أن �قـــوم بهـــا شـــخص  معظـ

واحد یتصرف �شكل مستقل.بل  تعمتد على التعاون 

 من قبل جماعة المؤمنین ونظام القیادة.

ــة إ ن هللا یـــدعو �ـــل مـــؤمن أن یلتـــزم �الكنیســـة المحلیـ

ــاعد أو  ــدفها فــــي ن �ســ ــى تحقیــــق هــ ــك الكنیســــة علــ تلــ

العالم. وما لم �خدم أحد األعضاء في الكنیســة ،فهــو 

 ال �حقق غرضه �عضو في جسد المسیح.

 لد�ه خطة لجسد محلي من المؤمنین. وهو �عطي ما هو مطلوب و�طلــب االلتــزام مــن هللان  إ

 جمیع األعضاء.

 

 تشبیھ  الجسد
 للمجموعة. 27 -12: 12األولى على الطالب أن �قرأ �ورنثوس   ◄

ا مثـــل أجــزاء الجســـد المــادي. و�جـــب أال إقــال بــولس  ن أعضـــاء الكنیســة �جـــب أن تعمــل معــً

  عن اآلخر�ن. فالجزء ال �مكن أن �حقق الكثیر بدون اآلخر�ن.�حاول جزء أن �كون مستقًال 

مسیحي ،   "إنھ واجب على كل شخص
إیمانھ فقط عالنیة  عن  یعلن أنلیس 

 بالمسیح ،ولكن یدخل في شركة مع
مجتمعھ،   يواجدین فمتن الجسد المؤمنی

عضویة  مسؤولیات و یأخذ على عاتقھ
 الكنیسة. " 

H. Orton Wiley  & 

 بول تي كولبیرتسون 

 مقدمة في الالھوت المسیحي 
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العــین أو األذن  مثــلا وعلى المسیحي أن یدرك أن قدراته تجد قیمتها في حیــاة الكنیســة. تمامًــ 

إال عندما تعمل لصالح الجسد ، فمن غیر المرجح أن �عمل الشخص هدًفا مهًما فــي   بال نفع

 إرادة هللا ما لم �عمل �عضو ملتزم �الكنیسة.

 اجراءات العضویة
 للمجموعة. 47-46: 2�قرأ الطالب أعمال الرسل  ◄

" لم �كــن االنضــمام إلــى الكنیســة أمــًرا اْلَكِنیَسِة الَِّذیَن َ�ْخُلُصوَن.َوَ�اَن الرَّبُّ ُ�لَّ َیْوٍم َ�ُضمُّ ِإَلى "

واإل�مــان أســاس العضــو�ة. حتــى بــدون  التجدیداأل�ام األولى للكنیسة. �انت شهادة   معقًدا في

العضو�ة الرسمیة أو قائمة قواعــد العضــو�ة ، �ــان  مــن الســهل معرفــة مــن �ــان فــي اجراءات  

 الكنیسة.

وغالًبا ما تبدأ الكنیسة بدون عضــو�ة رســمیة. فــي البدا�ــة تتكــون الكنیســة مــن فر�ــق الخدمــة . 

و�عد ذلك ، یتم ضم السكان المحلیین الذین �ستجیبون للخدمة وأصبحوا مشــتر�ین . وتجتمــع 

المجموعــة �شــكل متكــرر إلجــراء مناقشــات حــول القضــا�ا  العملیــة والروحیــة ورؤ�ــة المســتقبل 

ا. وجوانــب مشــار  ذ ال توجــد قائمــة العضــو�ة ولكــن �علــم الجمیــع مــن هــم النــاس إ�ة الحیــاة معــً

 الملتزمین.

أنشــطتها؛  ومع نمو الكنیسة، تبرز األسئلة. فكثیر من الناس یزورون الكنیســة و�شــار�ون فــى

ولكن من هم شعب الكنیسة؟ ومن المفترض أن تكون الكنیســة شــاهدة، ولكــن �یــف �مكــن أن 

المصــلین  جماعــةم ن المجتمع ال �عرف مــن هــم شــعب الكنیســة؟ نحــن نعلِّــ تكون شاهدة إذا �ا

ذا  و�أن یلتزموا �مساعدة اآلخر�ن الموجــودین فــي الجســد ، ولكــن �یــف �مكــن معرفــة مــن هــم؟ 

كیـــف �مكـــن تمییـــزه عـــن ف، ظـــاهرة  خطیـــة يللتقـــو�م و�عـــیش فـــ  ن یتجـــاوبأنســـان رفـــض اإل

 �أمانة؟ ون �الحیاةالمجموعة األساسیة من المؤمنین الذین یلتزم
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العدید من الكنائس الحدیثة و العصر�ة  لدیها متطلبــات عضــو�ة واســعة النطــاق. لــدیهم بیــان 

التعلیم، وقواعد أسلوب حیاة �ل عضو، وفترة االختبار. النه لیس من السهل تحو�ل المتجدد 

 ا لیصبح �سرعة عضًوا في تلك الكنائس.حدیثً 

ا فــي شــر�ة الكنیســة علــى الفــور. و�جــب أن �كــون جــزًءا مــن و�جــب أن ُ�قبــل المتجــدد حــدیثً  

عنــدما یتجــدد،  مــؤمنینمجموعة المؤمنین الملتــزمین ببعضــهم البعض.و�خســر أصــدقاء لیســوا 

 و�حتاج إلى الشر�ة المسیحیة.

ــدیثً  ــاج المتجـــدد حـ ــة مـــع  �حتـ ــأتي مـــن الشـــر�ة الوثیقـ ــذة التـــي تـ ا إلـــى التلمـ حیین یالمســـ ا أ�ضـــً

 اآلخر�ن. وسوف یتشكل من خالل قیم األشخاص الذین �شار�ونه حیاتهم.

مـــن االنضـــمام إلـــى الكنیســـة �ســـبب متطلبـــات العضـــو�ة  االمتجـــدد حـــدیثً مـــاذا لـــو لـــم یـــتمكن  

یشعر أنه غیر مقبــول فس �ذا تم استبعاده من العضو�ة ، و ؟ �فهمهاال �ستطیع أن التى  العالیة  

إلـــى نـــوع مـــن العضـــو�ة علـــى الفـــور. �انـــت الكنیســـة األولـــى قـــادرة  �حتـــاجهـــو فـــي الكنیســـة. 

 سرعة.على وجه ال�أعضاء ا المتجددین حدیثً إلشراك 

ــیكون  و�ذا قامــــت الكنیســــة �عمــــل جیــــد فــــي جعــــل األعضــــاء المتجــــددین حــــدیثً  ا �ســــرعة ، فســ

 أعضــاء الكنیســة المنضــمین لیســوا مســیحیین ناضــجین. ألن المتجــددین حــدیثا ال �فهمــون �ــل

ولــذلك ، ال  تعــالیم  الكنیســة الهامــة. وهــم لــم �طــوروا أســلوب الحیــاة المســیحي الناضــج �عــد.

ــي أن �كونـــوا مســـؤولین عـــن اتخـــاذ القـــرارات فـــى الكنیســـة. ألن عضـــو�ة الكنیســـة تضـــم  ینبغـ

أشخاًصا غیر ناضجین ، �جب على العضــو�ة العامــة للكنیســة أال تتخــذ قــرارات �شــأن توجیــه 

 الكنیسة.

�جــب و . درا�ــة  للجســد إ�شــكلون هیئــة  أعضــاءهنــاك  �ة العامــة �جــب أن �كــون ضــمن العضــو 

الناضــجین الــذین �فهمــون  (المــؤمنین) أن تكون الهیئة اإلدار�ــة للكنیســة مــن المســیحیینا  أ�ًض 

هذه هي المجموعة التي تتخذ القرارات للكنیسة. و الكنیسة.  تّعلمهوأسلوب الحیاة الذي  تعالیم  
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العامــة  عضــو�ة ال �جــب أن تتطلــب العضــو�ة فــي هــذه المجموعــة متطلبــات أعلــى مــن بــل و 

أن و�جب  .�مكن لألشخاص من هذه المجموعة العمل �معلمین وقادة في الكنیسةو لكنیسة.  ل

 غرضها.و نها أمینة  لتعالیمها أ�یتأكد مجلس إدارة الكنیسة 

ن متطلبــات العضــو�ة أل العضو�ة العامة المتجددین الحقیقیــین الــذین یلتزمــون �الكنیســة. و تقب

�ســرعة إلــى  المتجــددالعامــة هــي أساســیات المســیحیة وااللتــزام �كنیســة معینــة . و�مكــن قبــول 

 التــيالشر�ة والمشار�ة في الكنیسة تجدیده �الحق . فیقبل المتجدد   عامة إذا ظهرالعضو�ة  ال

 .)الشراكة(" تسمي �عض الكنائس العضو�ة العامة "الزمالةو على الفور.  ا�حتاجه

 ا  في الكنیسة �سرعة؟دد حدیثً جلماذا �جب أن �شارك المت ◄

ــي نظــــام العضــــو�ة الموصــــوف فــــي هــــذا القســــم  ، مــــا هــــي الشــــر�ة ، وأي نــــوع مــــن  ◄ فــ

 األشخاص هو العضو؟

للجســد ،  هــى الهیئــة االدرا�ــة الحاكمــة فــي نظــام العضــو�ة الموصــوف فــي هــذا القســم مــا ◄

 وأي نوع من األشخاص هو العضو؟

نظـــام عضـــو�ة. وهنـــاك نظامـــان آخـــران للعضـــو�ة  هـــيالشـــر�ة  والهیئـــة االدرا�ـــة  الحاكمـــة 

 أدناه. انموصوف

 أنظمة العضویة األخرى

 عضویة مسیحیة ناضجة 
�مــا  ینناضجالتعلیمیة و من الناحیة صحاء أ یتطلب أحد مفاهیم العضو�ة أن �كون األعضاء

 هذه المجموعة تنتخب الناسو �حیث �مكن الوثوق بهم للتصو�ت على قرارات الكنیسة.   �كفى

�صــوتون علــى قــرارات العمــل  فهــم إمــا.  يالراع مناصب في الخدمة ، �ما في ذلك القسلى  إ

 القرارات.مجموعة من الممثلین الذین یتخذون تلك  أو ینتخبون 
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ا  نظــًرا ألن العضــو�ة تــتحكم فــي سیاســة الكنیســة ، فقــد ال یــتم الترحیــب ســر�ًعا �المتجــدد حــدیثً 

في العضو�ة. و�لما �انت الكنیسة أكثر تحفًظا وحذًرا ، �لما طالت قائمة متطلبات العضو�ة 

ة لتشــمل و�لما طالت الفترة الزمنیة بین التجدید والعضو�ة. وتحدد الكنیسة متطلبــات العضــو�

كـــل شــــيء �جــــب أن �كونــــه المســــیحي الناضــــج ، افضــــل مــــن الوصــــف األساســــي للشــــخص 

ن أذ إالمتجدد . وقد �شترك المتجدد في حیاة الكنیسة لسنوات دون أن �كون مؤهًال للعضو�ة 

 درون الكنیسة ألنهم ال �مكن أن �كونوا أعضاء.ا�عض االشخاض المجددین �غ

 الكنیسة المجتمعة  عضویة 
ور�مــا . الكنیســة  يفــ  الكنائس ، ُ�عتبر أولئك الذین �حضرون العبادة عــادًة أعضــاءً في �عض  

�كـــون خـــرى أعمـــال الكنیســـة ، ولكـــن أي شـــخص �حضـــر الكنیســـة الســـلطات األ �عـــضتقـــرر 

الكنیســة التــي  قد تدعي الكنیسة أنه لیس لدیها قائمة أعضاء. ومــع ذلــك ، حتــى فــيو .  اعضوً 

 ومــن لــیسعضــو  مــن هــو�حــدد  هنــاك نظــام غیــر مكتــوبفتدعي عدم وجود قائمــة أعضــاء ، 

 ا.عضوً 

الراعــى القــس یــد الكنیســة فــي  يالــتحكم فــ  كــون �ة ، قد یفي الكنیسة التي بها عضو�ة جماعو  

 النفوذ.صحاب أالعائالت   فى ید قادةأو 

 الجماعة �اعتبارها السلطة النهائیة ، فال مفــر مــنعضو�ة في الشا�ة  �ذا �ان لدى الكنیسة  و  

 لتنبؤ �ما سیكون في غضون سنوات قلیلة.ا

 إذا �ــان للكنیســة القد�مــة ذات العضــو�ة فــي الجماعــة اســتقرار ، فمــن المحتمــل أن �كــون امــا 

مــر قــد �كــون األو طو�ــل.  علــى مــدىراعــي القــس الیــتحكم فیهــا إمــا مجموعــة عائلیــة أو مــن  

�النسبة لهم لشرح القواعد الخاصة �الطر�قة التي تتم بها األمور ، لكنهم یثقون في من   اصعبً 

القــس یــتم اســتبدال قد ال توجد سیاســات مكتو�ــة أو قــد یــتم تجاهلهــا. عنــدما و   .فیهم    یتحكمون 

 .، قد تمر الكنیسة بتغییرات �بیرة أو غیره من القادة يالراع
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 موصوف �االعلى؟ال نظامي العضو�ة يف اوالعیوب التي تراه میزاتما هي الم  ◄

 أمثلة للنظر والتفكیر فیھا 
 ســتخدمها تالتــي و ، الكنیســة  يفــ وعضــو�ة الهیئــة الحاكمــة  الشــر�ةمثــال علــى  48فــي صــفحة 

 كنیسة في إند�انابولیس ، إند�انا ، في الوال�ات المتحدة.ال

نهضــة كنیســة  الفلبــینمثــال علــى عهــد الكنیســة المســتخدم للعضــو�ة فــي  49فــي صــفحة و 

 الكتابیة.القداسة 

عضــو�ة  �جب أن ینظر الفصل إلى المثالین المقدمین. ناقش �یف �شبه هذین الوصفین ◄

 الكنیسة في الكنائس التي تعرفها.
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 مثال على خطة شركة الكنسیة

 Victory Chapelشركة كنیسة 

، �مــا فــي ذلــك (كنیســة النصــر) Victory Chapelالجمهــور مــدعو لحضــور معظــم أنشــطة 

ــع  ــاب المقـــدس.و�مكن للجمیـ ــة الكتـ ــة ، ودراسـ ــة المنزلیـ ــات الجماعـ ــادة ، واجتماعـ ــدمات العبـ خـ

المشـــار�ة فـــي العبـــادة، وتقاســـم االحتیاجـــات ، والصـــالة ، ووجبـــات المجتمعـــین ، والمناقشـــة 

میة. ومـــــع ذلـــــك ، �شـــــیر العهـــــد الجدیـــــد إلـــــى أن مجموعـــــة المنظمـــــة ، والشـــــر�ة غیـــــر الرســـــ 

األشخاص الذین �شكلون �نیســة محلیــة �جــب أن تكــون الكنیســة قابلــة للتعــرف علیهــا . �جــب 

مــن المســتحیل أن �كــون  ،المعروفــة�ــدون هــذه المجموعــة و أن �عرف الناس مــا هــي الكنیســة.  

مســیحیة الحقیقیــة التــي تقــوم علــى شــارك فــي الشــر�ة الوتالعــالم ،  أمام  للكنیسة شهادة واضحة

ا ن یأ، و  يالكتــاب يالكنیســ تأدیــب ال وممارسة الصداقة،لى جانب إالوحدة المسیحیة   تحملــوا معــً

ــة.  ــة الكنیسـ ــذلك، و المســـؤولیة عـــن خدمـ ــة النصـــر تقـــع علـــى فلـ ــدمات �نیسـ المســـؤولیة عـــن خـ

 ".الشر�ة" دعىتالمجتمعین و  مجموعة داخل المصلین

 أولئك الذین في الشر�ة المسیحیة   معاییر مستوفاة من قبل

نحن نــدرك أن هنــاك العدیــد مــن التفاصــیل األخــرى التــي هــي عالمــات علــى النمــو الروحــي ، 

 ولكن القائمة التالیة تقدم األساسیات التي تبدو ضرور�ة للوحدة والشر�ة المسیحیة الحقیقیة.

 الحیاة الروحیة .1

 العالقة مع هللا. الروحیة وااللتزام �السیر في طاعةعلى التجدید الحقیقى والرغبة  دلیل ظاهر

 

 األخالق الكتابیة .2

 .والخمر االمتناع عن الفجور الجنسي وتعاطي المخدرات والسجائر
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 التزام الكنیسة .3

العمــل  أخــرى أوخدمــة جمیــع خــدمات الكنیســة �أمانــة مــا لــم تمنعــك الصــحة أو  يفــ  لحضــورا

 یوم األحد.ل ال �مكن إ�قافه اعمفي نوع من األ

 العشور في تقدمة الكنیسة.

 الوحدة العقائد�ة .4

وقــت  الراعــى  الوحــدة وفهــم بیــان اإل�مــان فــي �نیســة النصــر أمــر ضــروري. سیشــارك القــس

 المناقشة والتعلیمات مع �ل مرشح.

 األخالق العملیة .5

�مــا  الســلوكعلــى ة حافظــ والماللتزامات. ا يفخالص التحلي �الصدق في جمیع العالقات واإل

 .المسیحیة  یتفق مع المحبة والوالء لمن هم في الشر�ة

 سیاسات 
لكننا نختار أال �كون لدینا فترة مراقبة ، و نحن ندرك أن �عض األعضاء الجدد لن �ستمروا ، 

 الجدد �حتاجون إلى مشار�ة فور�ة في الكنیسة. المتجددینألن 

 تمـــام مقابلـــة الشـــخص إ �عـــد للشـــر�ةلمقتـــرح بتقیـــیم االســـم ا للكنیســـة  ســـتقوم الهیئـــة اإلدار�ـــة

 .يالراع القسمع  المرشح

مــا لــم  د لــه موعــد المعمود�ــة حــدَّ الشر�ة المســیحیة وســوف �ُ   إلى  قبول الشخص المتجددسیتم  

 ا.سا�قً ه دیعمت�كن قد تم 
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ا  تحكــم  يالهیئــة االدار�ــة التــ نتهــك المتطلبــات ، فــإن �الشــر�ة المســیحیة قــد اإذا ثبــت أن مؤمنــً

ــه �الحصــــول علــــى فتــــرة تســــمحمــــن الشــــر�ة أو  الشــــخص المــــؤمنســــقط الكنیســــة ت ــة  لــ المراقبــ

 عاد النظر في قضیته.والمساءلة ، و�عد ذلك سیُ 

 

 مثال على میثاق عضو�ة الكنیسة

 كنیسة نهضة القداسة الفلبینیة 

 

ا �موتــه وســفكه لدمــه وقیامتــه �عمــل �امــل �عــد أن قبلــت �ســوع المســیح مخلصــي ور�ــي مؤمنًــ 

تحـــدت اآلن مـــع جســـد المســـیح الكـــوني. ولكـــن �مـــا أن الجســـد �ـــه العدیـــد مـــن الخالصـــي ، 

ا . ومــن خــالل الصــالة الصــادقة ، أشــعر �ــأن األعضــاء ، فهكــذا  �كــون جســد المســیح أ�ضــً 

للشــر�ة معهــا  –إلى االتحاد مع عائلــة �نیســة نهضــة القداســة �ــالفلبین   يالروح القدس قد قادن

ســتودع أهللا  �شــكل متزایــد. وفــي القیــام بــذلك ، فــإنى  يو��مانهــا وتعلیمهــا الروحــي �مــا �مكننــ 

 : يیل أفعل ما يولألعضاء اآلخر�ن لك  لى هللاإنفسى 

 أوًال ، لحما�ة وحدة �نیستي

 )22: 1التصرف �محبة تجاه األعضاء اآلخر�ن (�طرس األولى •

 )29: 4النمیمة (أفسسرفض القیل والقال أو  •

 ).17: 13اتباع قادتها المعینین (عبرانیین •

 ثانیا ، أن أشارك في مسؤولیة �نیستي

 ).2-1: 1تسالونیكي األولى 1�الصالة من أجل نموها ( •
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 ).23: 14بدعوة غیر الكنسیین  للحضور (لوقا  •

 ).7: 15الترحیب الحار �الزائر�ن (رومیة  •

 ) .35-33: 8الرسل  تعر�ف الناس بیسوع المسیح (أعمال •

 �نیستي  يثالًثا ، لخدمة الخدمة ف

 ). 10: 4اكتشاف المواهب الروحیة (�طرس األولى  •

 ).12-11: 4التجهیز للخدمة مع الرعاة (أفسس  •

بتنمیــة قلــب الخــادم فــي خدمــة القد�ســین والجیــاع والعــراة والمرضــى واألرامــل والیتــامى  •

؛  46-31: 25. (متــى احــة لــذلك�لما سمحت الظروف والفــرص المت -والمسجونین  

 )7-3: 2فیلبي 

 را�ًعا ، تأیید شهادة �نیستي

 )25:  10�الحضور �أمانة (عبرانیین •

 )10-9: 1یوحنا األول1بتقبُّل �لمة هللا بتواضع �ما ُ�كرز بها ، والسیر في نورها ( •

 ).27: 1؛ فیلبي 14: 12�متا�عة الحیاة المقدسة (عبرانیین  •

 ).16: 5�الخطیة (�عقوب�االعتراف  •

 )26-23: 11بتناول العشاء الر�اني (كورنثوس األولى  •

؛  2: 16كورنثــــــــوس األولــــــــى 1؛   30:  27�ــــــــالتبرع �العطــــــــاء �انتظــــــــام (الو�ــــــــین  •

 )7: 9كورنثوس الثانیة 2

 ______________________ ع في هذا الیوم منوقّ 

 _____________________ توقیع العضو

 راعي الكنیسة المحلیة_________________________ مصدق علیه: 
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 بیانات موجزة  ةسبع
 �سكن هللا في جماعة المؤمنین �طر�قة خاصة. .1

 الكنیسة هي عائلة هللا ، حیث یلتزم المؤمنون �العالقة األسر�ة العائلیة. .2

 یسة.عضو�ة الكنیسة هي وسیلة لاللتزام �خطة هللا للكن .3

 �جب أن یتقاسم المصلین مسؤولیات الكنیسة مًعا. .4

 تكون قدرات الفرد هي األكثر قیمة عند استخدامها في حیاة الكنیسة. .5

 �حتاج المتحول الجدید إلى االنخراط في الكنیسة على الفور. .6

 ال ینبغي أن �كون النضج شرًطا لعضو�ة الكنیسة. .7

 5واجبات الدرس 
 

تشرح معنى وأهمیة �ــل مــن  ة. ثم اكتب فقرة واحد5الموجزة للدرس احفظ العبارات السبع   .1
بیانات الموجزة (سبع فقرات) لشخص لیس في هذا الفصل. وقــم بتحو�ــل هــذا إلــى   ةالسبع

قائد الفصل قبل الدرس التالي. و�ن على استعداد لمشــار�ة فقــرة مــع المجموعــة إذا طلــب 
العبارات من الذاكرة في بدا�ــة الفصــل  منك قائد الفصل ذلك خالل وقت المناقشة. واكتب

 الدراسي التالي.
 
ــد  .2 ــالغ قائـ ــق الفـــرص و�بـ ــع خلـ ــل الدراســـي مـ ــارج الفصـ ــدر�س خـ ــة التـ ــوم �جدولـ ــذ�ر أن تقـ تـ

 الفصل عندما تقوم �التدر�س.
 
األعضــاء مــن  �نیســتك واجــب الكتا�ــة: تقــدیر النســبة المئو�ــة لألشــخاص الــذین �حضــرون  .3

 �یف �مكن للشخص ان �صبح عضوا في �نیستك. ْف الملتزمین. ِص 
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 6الدرس 

 ا تقاسم الحیاة معً 

 الكنیسة بعد یوم الخمسین 
شــر�ة  للفصل. ما هي التفاصیل التي تراهــا حــول 47-42: 2�قرأ الطالب أعمال الرسل   ◄

 الكنیسة �عد یوم الخمسین؟

�عـــد فتـــرة وجیـــزة مـــن یـــوم الخمســـین ، �صـــف ســــفر 

وا  ــُ ِذیَن آَمنـ ــَّ ــة. " َوَجِمیـــُع الـ أعمـــال الرســـل حیـــاة الكنیسـ

ْيٍء مُ  لُّ شــَ َدُهْم �ــُ اَن ِعنــْ ا، َو�ــَ اُنوا َمعــً َتَرًكا. ". �ــاع كــَ شــْ

الكثیر من الناس ممتلكاتهم  لدعم الحیــاة المجتمعیــة 

فـــي  كنیســة. �ــانوا �جتمعــون �شــكل متكــرر للعبــادةلل

 في منازلهم. الشر�ةالهیكل وأ�ًضا اجتماع 

على درجاتــه بیــنهم �انــت حیــاة مجتمــع الكنیســة . أ  يفي الوقت الذي عمل فیه الروح القدس ف

من الكنیسة  ان األوائل ، �ونهم جزءً یالكنیسة في أعماقها. و�النسبة ألولئك المؤمنحیاة    كانت

 �عني أكثر �كثیر من حضور الخدمات یوم األحد. فقد شارك المؤمنون الحیاة مًعا یومًیا.

 الحیاة فى العائلة  
ــة ــم عائلـ ــد اسـ ــد الجدیـ ــة فـــي العهـ ــاء1ُ�طلـــق علـــى الكنیسـ دعى المؤمنـــون أبنـ ــُ ونـــدعو  2 هللا . و�ـ

 3ختخ واأل�عضنا األ

 .دعونا نتخیل األسرة �ما �انت مفهومة في معظم أنحاء العالم حتى العصر الحدیث
 

 15: 3، أفسس  10: 6غالطیة  1
 2: 3یو حنا 1، 26: 3غالطیة  2
 11: 5ثس كورن1، 15: 2یعقوب  3

والعھد الجدید   في كل من العھد القدیم"
  كوسیلة من وسائط  النعمة ھناك رمز

 H. Orton Wiley & 

 بول تي كولبیرتسون 

 مقدمة في الالھوت المسیحي
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شكلت شبكة األقارب عشیرة �انت جــزًءا مــن قبیلــة. واألســرة الموســعة تــوفر الحما�ــة لألســرة ، 

والتعلــیم ودعــم الشــیخوخة والوصول إلى العدالة ، وحیازة األرض والتوظیف و�مكانیــة الــزواج  

 �انت �الكاد متاحة خارج الروا�ط العائلیة. و�عالة األیتام ودعم األرامل. هذه األشیاء

ال �عتبــر  فــي هــذا النــوع مــن الثقافــة ، �ــان �ــل فــرد فــي األســرة یتبــع نفــس الــدین. �ــان الــدین

 خیاًرا فردً�ا. تم تدر�ب األطفال على التقالید الدینیة لألسرة.

ــدین إلـــــــى  ــد مـــــــن المهتـــــ تـــــــم رفـــــــض العدیـــــ

المسیحیة من قبل عائالتهم. لقــد فقــدوا �ــل 

�شـــكل طبیعـــي تــــم تـــوفیره مـــن قبــــل شـــيء 

عــــائلتهم  يالعائلـــة. وأصــــبحت الكنیســــة هــــ 

�ل واحد منهم   االجدیدة. ولهذا السبب دعو 

ــاعد شـــــــعب الكنیســـــــةيوأختـــــــ  يأخـــــــ   . وســـــ

 علي �عضهم البعض. تكلواعضهم البعض وا�

ن أإذا �ــان النــاس فــي الكنیســة یــرون �عضــهم الــبعض فقــط یــوم األحــد، فبــدأوا �عتقــدون فقــط 

ا یــوم األحــد، ولكــن الكنیســة �انــت حیــة اجتماع األحد هو الكنیسة. �انت الكنــائس تجتمــع معًــ 

 ونشطة �ل یوم.

 كیف �مكن أن تكون األشیاء مختلفة �النسبة إلى الكنیسة التي تشارك الحیاة �ل یوم؟

م الرعــاة أن خدمــة اجتمــاع المصــلین خــالل األســبوع ال تقــل أهمیــة �قیــادة خدمــة علّــ أن �ُ  �جــب

ــب  ــیس فقــــط المواهــ ــة ، ولــ ــدرات الروحیــ ــواع المواهــــب والقــ ــل أنــ ــة إلــــى �ــ ــاك حاجــ ــادة. هنــ العبــ

 ي�خــدم. وســیرى النــاس فــ  يالمســتخدمة فــي خــدمات الكنیســة. وهنــاك طر�قــة لكــل شــخص لكــ 

 ن جزًءا من العائلة الروحیة.المجتمع ما �عنیه حًقا أن تكو 

نھا بالوالدة  إعائلة هللا حیث  ينیسة ھ"ألن الك
والمحبة  مجتمع التراثلى إ –والدم ننتمي أیضا 

بدم  اأیضً الذي ندخلھ بالوالدة الجدیدة ، ومخلصة 
 یسوع ". 

 الري سمیث

 اإلیمان المسیحي أؤمن: أساسیات
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و�عائلة إ�مانیة ، تخصص الكنیسة المــوارد البشــر�ة وتجــد مــوارد إلهیــة لتلبیــة االحتیاجــات 

مــن �ــل نــوع لمــن هــم فــي الشــر�ة ، مظهــر�ن للعــالم حكمــة هللا فــي �ــل جانــب مــن جوانــب 

 الحیاة ودعوة غیر المخلصین للتجدید والدخول إلى العائلة .

 الحیاة المشتركةجوانب 
 إذا �ان الناس یتشار�ون الحیاة مًعا، فإن وقتهم مًعا سیتضمن الجوانب التالیة.

 ا.خدمة التخطیط واالنجاز معً  .1

 عن �ل التخطــیط وعمــل الكنیســة. �جــب في العدید من الكنائس ، �كون فر�ق صغیر مسؤوالً 

 االمتجــددین حــدیثَ  ة ، حتىأن �كون �ل فرد في الكنیسة قادًرا على المشار�ة في عمل الكنیس 

 منهم .

 ا.تلبیة االحتیاجات معً  .2

إذا �ان الشخص �عاني من مشكلة ما ، فیجب أن �كون قادًرا على االعتماد علــى األصــدقاء 

�ــأن �كــون  للشــخصفــي الكنیســة للحصــول علــى المســاعدة. وهــذا ال �عنــي أنــه �جــب الســماح 

إذا �ان �فعل ما في وسعه ، �جب أن تكون عائلة الكنیسة على استعداد   لكنغیر مسؤول ،  

 لتقد�م المساعدة.

 إنجاز العمل مًعا.یتم  .3

یتم تطو�ر عالقة قو�ة عندما �عمل المؤمنون مًعا لمساعدة شخص ما في الشر�ة المسیحیة. 

 �مكنهم أ�ًضا العمل مًعا لدعم أسرهم.
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 ا.قضاء وقت الفراغ معً  .4

ــأكلون و یــــزورون و�قومــــون   ــة عنــــدما �ــ ــة ألوقــــات ممتعــ �جــــب أن �جتمــــع النــــاس فــــي الكنیســ

 �أنشطة.

 االحتفال بلحظات الحیاة الخاصة مًعا.یتم  .5

 يال تحتفــل �ــل الثقافــات بــنفس األحــداث الخاصـــة فــي الحیــاة. �عــض األوقــات الخاصــة التـــ 

       �حتفــــل بهــــا النــــاس هــــى الــــوالدة و�لــــوغ ســــن معینــــة  و�دا�ــــة الدراســــة واالنتهــــاء مــــن الدراســــة  

. غیرهــا  أوقات خاصــةو جنازات ، والمعمود�ة  وأعیاد المیالد  والزواج  و�نجاب األطفال ، وال

هــذه األوقــات. ب عــادة مــا �كــون لــدى النــاس فــي الــد�انات األخــرى احتفــاالت خاصــة لالحتفــال

 ا.�جب أن �كون للكنیسة أ�ًضا طر�قة لمشار�ة أوقات الحیاة الخاصة معً و 

 العشور في العھد القدیم
. �انــت العشــور فقــط  عبادتــه ىفي العهد القد�م ، لم تكــن العشــور لــدعم الهیكــل والقــائمین علــ 

ا لتخفیــف االحتیاجــات المالیــة لألرامــل واألیتــام واألجانــب. �انــت مــن أجــل إقامــة �مــا   4أ�ضــً

ا لهـــا صــــلة  نأواســـتخدامات العشـــور تبـــین لنـــا  5.احتفـــاالت خاصـــة �ـــل جوانـــب الحیـــاة معـــً

 �الكنیسة.

 الشركة  واالقتصاد 
للمجموعــة. مــاذا تعنــي هــذه اآل�ــات  16-15: 2�جب على الطالــب قــراءة رســالة �عقــوب   ◄

 عن الشر�ة المسیحیة؟

 
 12: 26تثنیة  4
 18-17: 12تثنیة  5
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�عیش الناس أحیاًنا �ما لو أن الحاجات المالیة ال عالقة لها �شر�ة المــؤمنین. ولكــن الكتــاب 

ــع  ــاوب مـــ ــا �جـــــب أن نتجـــ ــان �عنـــــي أننـــ ــة اإل�مـــ ــزًءا مـــــن عائلـــ ــا جـــ ــا أن �وننـــ المقـــــدس �خبرنـــ

 االحتیاجات. 

ة الیونانیــ الكلمــة الشر�ة المسیحیة تعني مشار�ة الحیاة التي تشمل أكثر مــن الخبــرة الروحیــة. 

Koinonia ــد الجدیـــد ،  كو�نونیـــا ــتخدمة فـــي العهـ ا مـــا ُتتـــرجم المسـ ــً ــة غالبـ إلـــى "شـــر�ة" والكلمـ

ا لمشــــار�ة المـــــوارد المالیـــــة  اتســــتخدم ألي نـــــوع مــــن أنـــــواع المشـــــار�ة. یــــتم اســـــتخدامه أحیانـــــً

). وفي المجتمع المسیحي في القــرن األول فــي 26: 15؛ رومیة 4:  8،  13:  9كورنثوس  2(

) ، ألن النــاس المــؤمنین  35-34: 4أحــد إلــى مــا �حتاجــه (أعمــال الرســل قر �فت  لمأورشلیم ،  

 شار�وا ما لدیهم.

عندما �ان هناك تمییز في المساعدة المالیة للكنیسة ، تم إعاقة الخدمة. وعنــدما تــم تصــحیح 

 ).7،  1: 6المشكلة ، استمر اإلنجیل في مضاعفة المخلصین  (أعمال الرسل 

 مسیحي ُیدعى أر�ستیدس:م �تب  125في عام  

ــانوا  ــهم كـ ــم �حبـــون �عضـ ــنهم �اطـــل ، وهـ ــد بیـ ــل تواضـــع ولطـــف ، وال یوجـ ــلكون �كـ �سـ

، یــوزع  إمكانیــات ماد�ــة  مــن لد�ــهو ال �حتقــرون األرملــة وال �حزنــون الیتــیم. و الــبعض. 

ا ، و . لیس لد�ه  �سخاء على من   ا غر�بــً فرحــوا و�حضــروه تحــت ســقفهم ��ذا رأوا شخصــً

لــیس حســب الجســد بــل حســب ، خــوة أنفسهم أنهم �سمون خوهم ألأهو  �ه �ما لو �ان  

لكــن عنــدما �مــوت أحــد فقــرائهم مــن العــالم و�ــراه أحــدهم ، یتكفــل بدفنــه و الــروح �هللا. 

من أجــل اســم المســیح،  مظلومأو منهم مسجون  عدد  يأحسب قدرته ؛و�ذا سمعوا أن  

و�ن �ان بینهم  ه .ننقاذه ، ینقذو إاحتیاجاته ؛ و�ن �ان من الممكن   له  وفری  كل منهمف

وفرة من الضرور�ات ، �صــومون یــومین أو ثالثــة أ�ــام له  رجل فقیر ومحتاج ولم �كن  

 المحتاجین مع طعامهم الضروري. لتزو�د



73 
 

م) الــذي  363-361، جولیــان المرتــد ( Julian the Apostate ن اإلمبراطــور الرومــانيإ

ن الكفـــار ال یالجلیلیـــ ن إ: "قـــال فیهـــا  الكنیســـة ، وضـــع هـــذه العبـــارة عـــن المســـیحییناضـــطهد 

 6�طعمون فقرائهم فحسب ، بل فقراءنا أ�ضا. "

التائـــب إلــى عائلـــة  تــؤدي الكنیســة نصـــف مســؤولیتها فقـــط إذا �شــرت �التو�ـــة ولكنهــا لـــم تــدعُ 

ــبیل ا ــدة . فعلـــى سـ ــه الجدیـ ــافظ علـــى حیاتـ ــتعلم �یـــف �حـ ــال ، إذا أخبـــرت اإل�مـــان حیـــث یـ لمثـ

ا  الكنیســة امــرأة أنــه ال �مكــن أن تــدعمها عالقــة غیــر أخالقیــة ،�جــب أن تخبرهــا الكنیســة أ�ضــً

 كیف ستجد الدعم في عائلة اإل�مان.

 يوهــ  .المجتمــع المســیحيالتي ُتظهر هذا النــوع مــن  جتماعاتفي �عض أنحاء العالم نرى اال

اإلجمالیــة لــیس فقــط رعا�ــة األعضــاء فــي  الشــر�ةاصل اجتماعي. ینتج عن هذه تو  عنعبارة 

 للخدمة. ، ولكن أ�ضا تأیید عظیم الشؤون المالیة

و�الــة مــن أجــل [فــي بولیفیــا] لــدیها مــا �مكــن أن نســمیه  ين �نــائس الفقــراء التــى هــ إ

الحیاة. ألن الكنائس الشعبیة المزروعة بین الفقراء ال �مكــن أن تعتمــد علــى التقلیــد أو 

مــن الخــدام    دولــة ، أو علــى هبــة المحســنین األغنیــاء ، أو علــى هیئــةعلــى مســاعدة ال

ا لجعل حیث یتحد األعضاء معً  األعضاء شر�تهم مع . بل �جب أن تكون  تفرغینالم

ــع  ــان المجتمـ ــو و�نشـــر اإل�مـ ــا �عـــیش و�نمـ ــتم  الو�الـــةألن . و�حیـ ــاة یـ ــل الحیـ مـــن مجمـ

أن �كــون الحصــول علیهــا أكثــر صــعو�ة فــي  مــا یبــدوو اختباره �تعبئــة تبشــیر�ة �املــة. 

المشـــار�ة الكاملـــة فـــي  أي –التعبئـــة العامـــة والمســـتقرة هـــو حالـــة الكنـــائس المتطـــورة 

هذه التعبئــة هــي نمــط الحیــاة الطبیعــي بــین ومثل   الرفاهیة الشاملة للمجتمع المسیحي.

 7ال یوجد شكل آخر من أشكال الحیاة والخدمة .و من المجتمع.  اءكنائس الفقر 

 
ُدعي المسیحیون "فجار " أو "ملحدین" ألنھم یؤمنون بإلھ واحد فقط ، وأنھ غیر مرئي ، بدالً من اإلیمان بالعدید من   6

 األصنام المرئیة.
صموئیل إسكوبار ، في الوجھ الحضري لالرسالیة: خدمة اإلنجیل في عالم متنوع ومتغیر. تم تحریره بقلم مانویل أورتیز وسوزان س. بیكر.  7

Phillipsburg: P & R Publishing)،(2002  ،105 . 
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ل لتحمــل مســؤولیة  أفرادهــا . ر�مــا نفتــرض أن الكنیســة �جــب أن �كــون لــدیها الكثیــر مــن المــا

، هــذا النــوع مــن المجتمــع �ظهــر فــي ولكــن

 نائس الفقراء في بولیفیا.ك

�ــل مجتمـــع یتشــار�ون الحیـــاة والنــاس مـــن 

ــنحن  ــام. فــ مالیــــا مــــن خــــالل االقتصــــاد العــ

نشـــــتري األشـــــیاء ونحتـــــاج ونعمـــــل لكســـــب 

 المال.

وهنــاك نــوع آخــر مــن االقتصــاد �عمــل فــي 

األســرة. العمــل الــذي �قــوم �ــه �ــل فــرد مــن 

ــة الـــدوالرات .  ــاعد أذ إأجـــل األســـرة ال �قـــاس �كمیـ ــنهم مـــن المتوقـــع أن  �سـ ن �ـــل شـــخص مـ

نه ، دون محاسبة صارمة یتم االحتفاظ بها. وتقــدم المســاعدة فــي ســیاق العالقــة �حسب ما�مك

 علــى فعــل نفــس األشــیاء أو القیــام �عمــل متســاوِ  ااألسر�ة. فال یتوقع أن �كون �ل عضو قــادرً 

ا مــن األســرة غیــر راغــب فــي فعــل القیمة ، ولكن �جب أن �فعل ما في وسعه. و�ذا �ان عضوً 

 ه بذلك وقد ال �حصل على المساعدة التي یر�دها من اآلخر�ن.واجَ ما في وسعه ، فسوف یُ 

الكنیســة مثـــل اقتصــاد األســـرة أكثــر مـــن  يللمجتمعـــین فــ  ي�جــب أن �كــون التـــدبیر االقتصــاد

االقتصــاد العـــام.ولكي یــنجح هـــذا األمـــر،  �جــب  أن تتجـــاوز العالقـــات فــي الجماعـــة المـــودة 

السطحیة. وستطرح األسئلة عندما �سأل الشــخص عــن المســاعدة �عــد أن �كــون غیــر مســؤول 

 عن موارده الخاصة أو �عد عدم رغبته في مساعدة اآلخر�ن. 

یجب أن �كونوا قادر�ن لشرح ف. أهلهم  تطو�ر هذه العالقة بین  فى االجتماع    ن و یتعلم المصل

�جــب أن و الكنیسة لألشخاص الذین ال �ساعدون أي شخص أبــًدا ولكــنهم �طلبــون المســاعدة. 

 
 

مسیحیا ] ... عن  "[أظھر الرغبة في أن تكون
النسبة الى أھل اإلیمان الجید وخاصة ب العملطریق 

واشتروا من بعضكم  ،بدال من اآلخرین  شغلھم... و 
العمل ؛  بل   وساعدوا  بعضكم البعض في البعض،

وخاصتھ  العالم  یحب خاصتھ   أكثر من ذلك ألن
 " .فقط

 جون ویسلي

 القواعد الخاصة بجمعیة الناس "

 " المدعویین نھضة القداسة
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�جــب أن یواجهــوا أولئــك بــل و �علمــوا األشــخاص الــذین ال �ســتطیعون التعــاون مــع اآلخــر�ن. 

 واســـتجیب�هم میـــولهم الخاصـــة فـــي األمـــور األخالقیـــة وال الـــذین �شـــعرون �الحر�ـــة فـــي اتبـــاع

 للتصحیح الرعوي.

ما هي �عض األمثلة على الطرق التي �مكن ألعضاء الكنیســة أن �ســاعدوا بهــا �عضــهم   ◄

 البعض؟

 ، رعا�ة األطفال ، التوظیف ، حاالت األزمات) أو التشجیر (البستنة

 اتجاھات عملیة 
 للمجموعة. 16-3: 5تیموثاوس األولى �جب أن �قرأ الطالب رسالة 

�قدم هذا المقطع توجیهات عملیة حول �یفیة دعم الكنیسة لألعضاء الذین لــدیهم احتیاجــات. 

علــى هــذا النحــو أن الكنیســة ،نــه �جــب علــى النــاس االعتنــاء �ــأفراد أســرهم إ 16تقــول اآل�ــة 

ســـول أن الرعا�ـــة �مكــن أن تعتنـــي �األشـــخاص الـــذین لـــیس لــدیهم مـــن �ســـاعدهم. �فتـــرض الر 

 المالیة لألعضاء هي مسؤولیة الكنیسة.

 

ــدً  ــبح �ـــل عضـــو معتمـ ــة أن ا مالیًـــ مـــن الواضـــح ، إذا أصـ ا علـــى الكنیســـة ، فـــال �مكـــن للكنیسـ

ا. �قــدم هــذا المقطــع توجیهــات عملیــة �حیــث �مكــن للكنیســة أن تســاعد األشــخاص تســاعد أحــدً 

 حًقا. االذین �حتاجون إلیه

علــى  يءه التحدیــد عــن األرامــل ، ولكــن �مكــن تطبیــق المبــادیتحــدث هــذا المقطــع علــى وجــ 

-15: 2ا. نحــن نعلــم أن الكنیســة مســؤولة عــن اآلخــر�ن: �شــیر �عقــوب الناس اآلخــر�ن أ�ضــً 

 األرامل واألیتام.  27: 1أن نستجیب لحاجة األخ أو األخت ؛ و�ذ�ر �عقوب   16
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 لكنیسة:لألعضاء فى اثالثة مبادئ حول الدعم المالي 

 األسرة هي المسؤولیة األولى. .1

 إلى دعمهمالكنیسة  تضطر أفراد األسرة مسؤولون عن مساعدة األقارب المحتاجین حتى الف

 امؤمنًــ  �ذا �ــان الشــخص لــن �ســاعد عائلتــه ، فهــو لــیسو ). 16،  4: 5(تیموثــاوس األولــى  

فــي الكنیســة ، فعلیــه أن �كتشــف محتــاج  مــا اأن هنــاك شخصــً الراعــى  ). إذا رأى القــس8: 5(

 ما �مكن أن �فعله أقارب الشخص للمساعدة.

 �ستحق المساعدة.أمین  عضو  .2

 ).10: 5تستحق األرملة المساعدة إذا عاشت �مسیحیة أمینة وساعدت اآلخر�ن (

 وغیــر قـــادر�ن محتــاجیناألرامـــل ، إذا �ــانوا لــى جانــب إو�نطبــق نفــس المبــدأ علـــى اآلخــر�ن 

 ألنفسهم.المال لتوفیر 

 على العضو أن �فعل ما بوسعه لنفسه ولآلخر�ن. .3

 �ذا لم �كن لد�هو . )  10: 5�جب على المؤمن أن �فعل ما في وسعه لیكون بر�ة لآلخر�ن (

ال  ال یرغــب فــي العمــل يالــذ شــخصوالیمكنــه إ�جــاد طــرق أخــرى لمســاعدة النــاس. فعمــل، 

 ).10: 3 تسالونیكي الثانیة2الكنیسة ( تدعمهینبغي أن 

 للمجموعة. 12-6: 3على الطالب أن �قرأ تسالونیكي الثانیة   ◄

�خبرنــا هـــذا المقطــع �ـــالكثیر عــن حیـــاة الكنیســة األولـــى. هنــا یتعامـــل بــولس مـــع مشــكلة مـــن 

األشــخاص الــذین �ــانوا �عتمــدون علــى الكنیســة للحصــول علــى الــدعم حتــى ال �ضــطروا إلــى 

 النمیمة . أيالعمل . أمضوا وقتهم في ز�ارة الناس ونشر القیل والقال 
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قـــت؟ �ـــانوا �عتنـــون �أعضـــائهم. تتحمـــل الكنیســـة مـــاذا �خبرنـــا هـــذا عـــن الكنیســـة فـــي ذلـــك الو 

 حد في الكنیسة. �انوا مثل عائلة.او  أيمسؤولیة التأكد من عدم وجود جوع 

اآلخــر�ن.  ىألنهم �انوا مثــل األســرة ، �ــان مــن الممكــن أن �كــون الشــخص �ســوًال و�عتمــد علــ 

ا إذا �ــان مــ أفــأخبرهم بــولس أنهــم �جــب أن �طلبــوا مــن �ــل شــخص أن �فعــل مــا �مكنــه فعلــه. 

الشخص لــیس علــى اســتعداد لفعــل مــا فــي وســعه ، فــال ینبغــي الســماح لــه �أكــل الطعــام الــذي 

 ن.و �قدمه اآلخر 

إنه ألمر رائع أن تكون الكنیسة مثل األسرة التي تلبي جمیع أنواع االحتیاجات. ولكــى �حــدث 

ــدى الكنی ــون لـ ــب أن �كـ ــا. �جـ ــب اتباعهـ ــادئ �جـ ــة مبـ ــدى الكنیسـ ــون لـ ــب أن �كـ ــك ، �جـ ــة ذلـ سـ

متطلبـــات �النســـبة ألولئـــك الـــذین �عتمـــدون علـــى الكنیســـة للحصـــول علـــى الـــدعم. ألنـــه بـــدون 

متطلبـــات ، ســـرعان مـــا تصـــبح الكنیســـة مثقلـــة  �األشـــخاص الكســـالى ولـــن تكـــون قـــادرة علـــى 

 مواصلة احتیاجات االجتماع .

تیاجــات �جب على الرعاة والشمامسة توجیه الكنیســة لتعمــل �عائلــة. و�جــب أن �ســتجیبوا لالح

بروح المحبة . ومع ذلك ، فإن المحبة تعني أنهم على اســتعداد لقــول الحقیقــة والصــدق . أمــا 

إذا �ـــان الشـــخص ال یتحمـــل المســـؤولیة ، فیجـــب أن �كـــون هنـــاك شـــخص مـــا علـــى اســـتعداد 

ال �ســاعد اآلخــر�ن و�فعــل مــا فــي  �ذا �ــان الشــخصو . األمــر الهــام  للتحــدث معــه حــول ذلــك

 مواصلة دعمه. ، ال ینبغي للكنیسةوسعه إلعالة نفسه  

 

مـــن الصـــواب طـــرح األســـئلة عنـــدما �طلـــب شـــخص مـــا المســـاعدة. هـــل هـــو علـــى اســــتعداد 

هــل �ســتخدم مالــه �حكمــة؟ هــل یتحمــل و �عمــل عنــدما �ســتطیع؟ وهــل هــو لمســاعدة اآلخــر�ن؟ 

 ته ؟ أسر  مسؤولیة
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 �جب أن �كون للكنیســة طر�قــة لتظهــرو �أتي الكثیر من الناس إلى الكنیسة لطلب المساعدة. 

 رعا�ة األشخاص في أول مرة �أتون فیها ، حتى قبل أن �ظهر الشخص المسئولیة.

 �جب أن �عــرف الشــخص مــاذابل و طور العالقة. ت�عد ذلك ، �جب أن تكون هناك طر�قة لتو 

 شر�ة الكنیسة. �جب أن �فعله لیصبح جزًءا من
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 بیانات موجزة  ةسبع
 

 قــة وثیقــة لتقاســم ومشــار�ة الحیــاةعمل الروح القدس في الكنیســة �جمــع األعضــاء فــي عال .1

 ا.معً 

 الكنیسة هي عائلة تشارك الحیاة �ل یوم وتعمل مًعا لتسدید �ل احتیاج . .2

ــتعلم  .3 ــان حیـــث یـ ــة اإل�مـ ــاطئ التائـــب إلـــى عائلـ ــة الخـ ــه أتـــدعو الكنیسـ ــافظ علـــى حیاتـ ن �حـ

 الجدیدة.

 عندما تعمل الكنیسة �ل یوم ، یوجد مكان خدمة لكل مؤمن. .4

ا الخدمــة واالحتیاجــات والعمــل ووقــت الفــراغ ووقــت  .5 �شمل الوقت الــذي تقضــیه الكنیســة معــً

 االحتفاالت.

 شار�ة الموارد الماد�ة.تشمل الشر�ة  المسیحیة تقاسم وم .6

أنفســهم  لــیس علــى الكنیســة أن تســاعد األشــخاص الــذین ال �فعلــون مــا بوســعهم لمســاعدة .7

 واآلخر�ن.
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 6واجبات الدرس 
 
تشــرح معنــى وأهمیــة �ــل مــن  . اكتــب فقــرة  واحــدة6احفظ العبارات السبع المــوجزة للــدرس  .1

فــي هــذا الفصــل . ثــم قــم بتحو�ــل هــذا  ) لشــخص لــیسبیانات الموجزة (سبع فقــرات  ةالسبع
إلى قائــد الفصــل قبــل الــدرس التــالي. و�ــن علــى اســتعداد لمشــار�ة فقــرة مــع المجموعــة إذا 

خالل وقت المناقشة. و�عد ذلك ، اكتب العبارات مــن الــذاكرة  طلب منك قائد الفصل ذلك
 في بدا�ة الفصل الدراسي التالي.

 
ــد  .2 ــالغ قائـ ــق الفـــرص و�بـ ــع خلـ ــل الدراســـي مـ ــارج الفصـ ــدر�س خـ ــة التـ ــوم �جدولـ ــذ�ر أن تقـ تـ

 الفصل عندما تقوم �التدر�س.
 
�نیســتك للمشــار�ة �الحیــاة  كتا�ة الواجبات: مــا هــي الطــرق المختلفــة التــي �قــوم بهــا شــعب .3

 مًعا خارج خدمات العبادة؟
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 7الدرس 

 م  العال   ي الكنیسة ف 

 الكنیسة في المجتمع 
 �یف �جب أن تنخرط الكنیسة في المجتمع؟  ◄

ر �خبــرهم �مــا �جــب أن تكــون عالقــتهم فــى المجتمــع الــوثني �تــب إرمیــا إلــى الیهــود فــي األســ  

ــذي �ــــانوا فیــــه. هــــؤالء الیهــــود �ــــانوا  الــ

 ا عــنهم. د�انــة ذلــك المجتمــعهنــاك رغمًــ 

ذلــــك  يكانــــت  وثنیــــة ،  و الحكومــــة فــــ 

المجتمـــع  �انـــت جـــائرة ودمـــرت أمـــتهم. 

و�ـــانوا فـــي انتظـــار الیـــوم الـــذي �مكـــنهم 

ال  االعتقـــاد أنـــه هم فیـــه المغـــادرة. �مكـــن

مشـــــاكل هــــــذا  يفــــــ ینبغـــــي أن �شـــــار�وا 

 المجتمع.

 لهؤالء الناس: استمع إلى الرسالة التي أعطاها هللا للنبي

َالمَ  وا ســـَ ي ســـَ  (شــالوم) "َواْطُلبــُ ِة الَّتــِ ُه اْلَمِدینـــَ ، َألنـــَّ ى الــرَّبِّ ا ِإلـــَ لُّوا َألْجِلهــَ ا، َوصـــَ َبْیُتُكْم ِإَلْیهــَ

 ).7: 29ِ�َسَالِمَها َ�ُكوُن َلُكْم َسَالٌم." ( ارمیا 

وتشیر �لمة "شالوم" التي تترجم عادة إلى "السالم" لیس فقط للسالم نفسه ، بل للبر�ات التــي 

لهیــة . هــؤالء العابــدین هلل فــي بلــد وثنیــة تصــاحب الســالم. إنهــا تشــیر إلــى الــنعم والبر�ــات  اإل

 !يسیجدون بر�ات هللا مثلما �حاولون جلب تلك البر�ات والنعم لشعب المجتنع الوثن

یدیر  ھى المجتمع الذى من خاللھ "الكنیسة المسیحیة
الوسائل  ي ع المواھب ،  وھوزیو الروح القدس الفداء

یجعل هللا عمل المصالحة فى المسیح    التى بواسطتھا
 حاضرا للبشریة. 

لالحتفال بمجئ  الرب  والكنیسة مدعوة  من العالم
 الخاص، ومدعوة أیضا  للعودة إلى العالم 

حول مجئ الرب    العالن ملكوت هللا  الذي یتمركز
 المنشودة."  وعودتھ

 توماس اودین  

 الحیاة في الروح 
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ال تحترم �لمة هللا.  والقوى المنظمةإن مشاكل العالم تأتي من جذور مشكلة الخطیة. فاألفراد 

العــالم ألن الكنیســة �مكــن أن تشــرح  مشــاكل �شــكل فر�ــد للتحــدث إلــى  ةالكنیســة مؤهلــ ولذلك ،  

ال �جــب علــى الكنیســة أن تتحــدث فقــط ضــد خطا�ــا المجتمــع و هللا.  حكمتــه وتظهــركــالم هللا 

 ظهر �یف �جب أن �كون المجتمع.تولكن �جب أن تشرح و 

 المجاور   الكنیسة والحي
 ما هي عالمات النجاح للكنیسة؟  ◄

حضــور �بیــر  للنجاح ، قد �عتقد الشخص أن الكنیسة ناجحــة إذا �ــان لــدیهامع مفهوم دنیوي 

 ومیزانیة �بیرة ومبنى رائع.

�عــرف المســیحیون أن هــذه األشــیاء ال تعنــي النجــاح فــي نظــر هللا ، ولكننــا نفعــل ذلــك �ثیــًرا 

مثل هــذه عندما نعجب بهذه األشیاء. ونعتقد عادة أن القس الراعى �كون ناجًحا إذا �ان لد�ه 

 الكنیسة.

الحقیقیــة التــي تحــدث هــو مقیــاس للنجــاح �ســبب خدمــة  (التحــوالت) التجدیــدات�عتبــر عــدد و 

دلیل ن الــ أو ولكــن �صــعب قیاســه.  جــدامهــم  الروحــي للمــؤمنین هــو أ�ضــان النمــو أو الكنیســة. 

 .ها جوارها وحیِّ حدثه في تهو التغییر الذي  هام على نجاح الكنیسةال

 لبیان؟ما رأ�ك في هذا ا  ◄

ا �شــكل مباشــر �الدرجــة التــي تكــون فیهــا  �جب أن �كون نجاح الكنیســة المحلیــة مرتبطــً

 1.ثانوي  هو أي عامل نجاح آخرو جوارها. تغییرا جوهر�ا �لیا ومباشرا فى  

 

 
بواسطة جون فودر ونویل  جون بیركنز ، اقتبس من دانیال ھیل  "الكنیسة في الثقافة الناشئة" في قلب المجتمع. حررت  1

 .203) ، 2009كاستیالنوس. (شیكاغو: مودي للنشر ، 
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یبدأ في قد تجدد  �ل شخصو . �الفعل تجددواقد �كثیر أولئك الذین  فوق یترك اإلنجیل تأثیًرا �

ــاة ــیحیة  الحیـ ا للمبـــادئ المسـ ــر�ن. قـــال �ســـوع  يفـــ  �ـــؤثرو وفقـــً هـــم ملـــح ونـــور  هأتباعـــ  نإاآلخـ

  األرض.

�ذا �انت و . المجتمع  المبادئ المسیحیة هي أساس الحر�ة والعدالة ، وهي أساس إصالحن  إ

لتأســیس الحر�ــة  المجتمــع فســوف یتــأثرالنــاس التبــاع المبــادئ المســیحیة ، يفــ  الكنیســة تــؤثر

  والعدالة.

یجــب أن تكــون فالنــاس فــي الحــي ،  خــالصعلى المجتمع المحلي. إذا تم   أ�ضا  هذا ینطبقو 

 الحي. ذلك التغییرات في

التبــاع المبــادئ  مــا هــي التغییــرات التــي ســتحدث فــي منطقتــك إذا تــأثر الكثیــر مــن النــاس ◄

 المسیحیة؟

ــة الكنیســـة؟ ــأثر الحـــي �خدمـ ــاك انخفـــاض مـــاذا �عنـــي أن یتـ ــاءة  ســـیكون هنـ فـــي الجر�مـــة  و�سـ

التمییز العنصــري واألعمــال غیــر و معاملة األطفال و�همالهم  والسلوك غیر األخالقي والعنف 

 القانونیة واألعمال التجار�ة االستغاللیة ، والتخر�ب.

. ســیكونون  ك منازل آمنة. والمز�ــد مــن النــاسالَّ سیكون المستأجرون أكثر أمانة. وسیوفر المُ 

امـــتالك منـــازلهم. ورجـــال األعمـــال ســـیكونون علـــى اســـتعداد لتطـــو�ر المـــوظفین قـــادر�ن علـــى 

 لیكون للموظفین شخصیة أفضل للعمل.

ا ، إ  ن التــأثیر الروحـــي للكنیســـة هـــو األولو�ـــة األولــى ، ولكـــن إذا �ـــان التـــأثیر الروحـــي حقیقیـــً

 . في الحيوالمنظورة  ظهر في التغییرات المرئیة فسی
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 خدمة الفقراء
 ي قاله �سوع هو ثاني أعظم وصیة؟ما الذ  ◄

 للفصل. 29-25: 10�قرأ الطالب لوقا  

ــاموس؟"  يســـأل ناموســـ  �ســـوع �یـــف تكـــون لـــه الحیـــاة األبد�ـــة. فســـأله �ســـوع ، "مـــاذا �قـــول النـ

لِّ  ْن �ــُ ْدَرِتَك، َومــِ لِّ قــُ ْن �ــُ َك، َومــِ لِّ َنْفســِ ْن �ــُ َك، َومــِ لِّ َقْلبــِ ْن �ــُ َك مــِ بُّ الــرَّبَّ ِإلهــَ اَب َوَقاَل:«ُتحــِ  َفَأجــَ

َك» (لوقــا َل َنْفســِ َك ِمثــْ ِرَك، َوَقِر�بــَ ســوع �ــان الجــواب صــحیًحا ، وقــال: ). قــال لــه �27:  10ِفكــْ

 "افعل ذلك ، فتحیا ". فالشخص الذي لد�ه مثل هذه المحبة  یتمتع �الحیاة األبد�ة.

�حــب الجمیــع. بــل أراد العثــور علــى �جــب أن ؟" لــم �عتقــد أنــه  يثم سأل الرجل: "من هو قر�ب

ات. أجــاب وفــى �المتطلبــ أ�أنــه  فئة ضیقة من األشخاص الذین �جب أن �حبهم ، حتى �شــعر

 �سوع عن هذا السؤال �قصة.

 ما هي القصة التي رواها �سوع �مثال عن محبة قر�بك؟  ◄

 للفصل. 37-30: 10�قرأ الطالب لوقا    

ألن المحبــة . نفســك مثــل لقــد روى �ســوع قصــة الســامري �مثــال علــى مــا تعنیــه محبــة قر�بــك

 دفعنا للرد على الشخص المحتاج.ت

 :١٩-١٨: ٤لوقا رسالته في  عن أعلن �سوع 

ِري اْلُقلــُوِب،  ِفَي اْلُمْنَكســِ َر اْلَمَساِكیَن، َأْرَسَلِني َألشــْ ، َألنَُّه َمَسَحِني ألَُ�شِّ "«ُروُح الرَّبِّ َعَليَّ

رِ  ِة، َوَأكــْ �ــَّ ي اْلُحرِّ ِحِقیَن فــِ َل اْلُمْنســَ ِر، َوُأْرســِ ِي ِ�اْلَبصــَ اِإلْطَالِق وِلْلُعمــْ َز ألَُناِدَي ِلْلَمْأُسوِر�َن �ــِ

 ِ�َسَنِة الرَّبِّ اْلَمْقُبوَلِة».

 ت�انــ  يالتــ  المســحة يهذه هــ ن إالسؤال ، لماذا جاء �سوع؟ قال �سوع  نهذه العبارة تجیب ع

 . و�ان هذا هو الغرض الذي تنبأ عنه العهد القد�م.اللقیام به علیه
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ن أول شــيء  إ، "جســد المســیح" فــي العــالم.  يهــ  يتعطــي رســالة �ســوع التوجیــه للكنیســة التــ  

نجیل للمساكین . وال تفي الكنیسة رسالتها  إذا أهملــت ن �كرز �اإلأنه سیفعله هو إقال �سوع  

و مطو�ــون �ملكــوت الســماوات أن  المســاكین مبــار�ون إأو استبعدت المســاكین . وقــال �ســوع 

وَ "). وقــال الرســول �عقــوب 20: 6(لوقــا  ا ِإخــْ َمُعوا �ــَ َراَء هــَذا اســْ اَر ُهللا ُفقــَ ا اْختــَ اَء: َأمــَ ِتي اَألِحبــَّ

ُه؟ ِذیَن ُ�ِحبُّونــَ ِه الــَّ َد �ــِ ). لقــد 5: 2(�عقــوب  "اْلَعاَلِم أَْغِنَیاَء ِفي اِإل�َماِن، َوَوَرَثَة اْلَمَلُكوِت الَِّذي َوعــَ

-27: 1 اختار هللا أن �ظهــر قوتــه �اســتخدام الفقــراء والضــعفاء فــي العــالم (كورنثــوس األولــى

ــو أن و ). 29 ــد األســـباب هـ ــیر الفقـــراء. أحـ ــباب �ثیـــرة لبـــذل جهـــد خـــاص لتبشـ الكنیســـة لهـــا أسـ

 أكثر.�سرعة البشارة �االنجیل تنتشر 

 ا.ُ�ظهر وصف �سوع لخدمته أنه توقع تغییر الظروف األرضیة ا�ًض 

 للفصل.  8-6: 6�قرأ الطالب میخا  

 �سأله النبي ؟ يما هو سؤال الذ  ◄

ا مــن عبادنظر میخا   الســاجدین لــه . ســأل �عــض  مــن وأه تــ النبــي فــي مســألة مــا یر�ــده هللا حقــً

الناس عما إذا �انت قطعان الماشیة �افیة للذبیحة ، أو حتى ذبیحة  األطفال. فأوضح میخا 

ــن  ــد أعلـــن هللا عـ ــتحًقة هلل. لقـ ــا �كفـــي لتكـــون مسـ ــة  �بیـــرة �مـ ــاد ذبیحـ أن األمـــر ال یتعلـــق �إ�جـ

 لون عن تحقیق العدالة ومساعدة اآلخر�ن على الحصول على العدالة.متطلباته. نحن مسؤو 

 .المحتــاجین"الرحمة" تشــیر إلــى إغاثــة بل ن الرحمة ال تشیر فقط إلى نوع استخدام السلطة. إ

 "أظهــر الرحمــة."ألنــه هللا  بهــا  �ــأمر  يالتــ  ةحبــ من الســامري �ــان مثــاًال علــى الإقــال �ســوع و 

ا أنــه �جــب علیهــا التر�یــز فقــط علــى االحتیاجــات الروحیــة.تعتقد الكنائس  �عتقــدون وهــم  أحیانــً

 400الفقــراء حــوالي  أنهم لیسوا مسؤولین عن قضا�ا الفقر. ومع ذلك ، یذ�ر الكتاب المقــدس

، ینبغـــي علـــى الكنـــائس أن ُتظهـــر الصـــالح ل الســـامري ثْـــ هللا. مِ تخـــص مشـــاكل الفقـــراء فمـــرة. 

 لمساعدة.المحبة لمن �حتاجون إلى ا
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  للفصل. 50-49: 16على الطالب أن �قرأ حزقیال 

 ما هى خطیة سدوم التى تذ�رها هذه اآل�ات ؟  ◄

تلك الخطیة وحــدها .  �كن المدینة لم رتذ�ر مدینة سدوم �خطیة االنحراف الجنسي. ولكن ش 

ألنفســهم طر�قـــة هــل ســدوم ازدهـــارهم لتــوفیر أوقــات الفــراغ ألنفســـهم ولــم �جــدوا أ فلقــد اســتخدم 

 لتمكین الفقراء أى ("تقو�ة الید") لتغییر وضعهم.

 

 مفھوم األبرویشیة
 رعیـــة الكنیســـة عنـــدما تكـــون الكنیســـة مســـؤولة عـــن حـــي معـــین ، فـــإن تلـــك المنطقـــة تســـمى

مخصصة  . تار�خًیا ، توقعت المنظمات الكنسیة الكبیرة أن تكون �ل �نیسة محلیة(ابروشیة)

أجــزاء �ثیــرة مــن  جغرافیــة معینــة. هــذه عــادة الكنیســة الرومانیــة الكاثولیكیــة فــيلخدمــة منطقــة 

معظــــم ن إفــــي بر�طانیـــا العظمـــى.  العـــالم ، الكنیســـة اللوثر�ـــة فــــي ألمانیـــا ، و�نیســـة إنجلتـــرا

 .المعنىبنفس  )رعا�اابروشیات (الطوائف البروتستانتیة لیس لدیها 

تخیل ما سیكون علیه الحال �النسبة للكنیسة أن تعتبر نفســها �نیســة لمجتمعهــا. ســیعرف �ــل 

فــى   حاضًران �صلى و�تشجع و�شیر ، سواء �ان أفرد في الرعیة من هو القس وأنه متاح له 

المجتمــع ، لــن �كـــون هدفــه األساســي هــو إقنـــاعهم  يالنـــاس فــ  كنیســته أم ال. وعنــدما یــزرور

 یسة. و�دًال من ذلك ، سیأخذ خدمة الكنیسة إلیهم.�الذهاب إلى الكن
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ســــــــتوفر الكنیســــــــة الخــــــــدمات التــــــــي تســــــــتجیب 

الحتیاجــات الحــي مثــل تقــد�م المشــورة األســـر�ة 

التــدر�ب الــوظیفي القــائم علــى و یــه الشــباب وتوج

غــرض  الشخصــیة . وهــذه لیســت منفصــلة عــن

اإلجا�ــات حیــث تكــون مجــاالت لكنهــا الكنیســة. 

مــن نــه إحكمــة �لمــة هللا فــي المجــاالت العملیــة. �الكتابیة حاسمة ، والكنیسة �جب أن تشــارك 

علــى الكنیســة أن تصــف مــا لكن �جــب و في المجتمع ، الخاطئة  السهل أن نشیر إلى األشیاء

 �جب أن �كون علیه المجتمع.

 والتى �مكن أن تتغیر �كلمة هللا؟ منطقتكما هي االحتیاجات الموجودة فى ◄

عهد هللا.  رأى أنبیاء العهد القد�م األرض والشعب على أنه ملك هلل ، ودعوا الجمیع إلى حفظ

خطــة هللا و�شــأن اللعنــات التــي البر�ــات التــي أتــت علــى المجتمــع عنــدما �انــت تتبــع �و�شــروا 

 العصیان. حلت �سبب

ینظــر إلـــى جماعتــه علـــى أنهــا رعیتـــه فــي ظـــل هللا. ألن هللا هـــو ی�جــب علـــى القــس الـــراع أن 

المالك والحاكم الذي �عرض أن یبارك الناس إذا �انوا سیحیون بناء على خطتــه. �جــب علــى 

ت إشراف وتوجیهات هللا. و�جب �حیوا تح يدعوة الناس في المجتمع � ين �ستمر فأ  يالراع

 أن �شرح أ�ضا ماذا �عني أن تحیا ببر�ات هللا وأن �شجعهم على إقامة عالقة مع هللا.

ال �عنــي مفهــوم الرعیــة أن �ــل فــرد فــي الحــي هــو عضــو فــي �نیســة. ألن الكنیســة تضــم فقــط 

 في عالقة مع هللا ، ولكن المجتمع یتأثر �الكنیسة. يه يأولئك الملتزمین �الحیاة الت

 الكنیســة ذ أن إ. لهــا  قیمتهــا  علــى الكنیســة و�ضــع ال �عنــي مفهــوم الرعیــة أن الحــي �ســیطرو 

الكنیســة و�مــا أن  .داخــل الحــى  يفــ   هللاملكیــة مــن هللا ، وتتبــع �لمتــه ، وتــدافع عــن مكلفــة 

 .الحى الموجودة فیهفي  وة إلحداث فرق مدعوة لتكون ملًحا ونوًرا ، فإن الكنیسة مدع

الكنیسة ھي مجموعة   "كجسد یسوع ، فإن
تمثل  ي الشركة  الموجودة لفعل مشیئتھ وھ

 مصالح ملكوتھ. "

 الري سمیث

 أؤمن: أساسیات اإلیمان المسیحي
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 أولویة اإلنجیل
تقــدم العدیــد مــن الخــدمات بــرامج تســتجیب لالحتیاجــات الماد�ــة للنــاس الموجــودین فــي الحــي. 

ســتعمل علـــى طــرق عملیـــة �فهــم �خــدمون احتیاجـــات المجتمــع و�عتقــدون أن مســـاعدة النــاس 

تكــو�ن صــداقات وتلفــت االنتبــاه إلــى اإلنجیــل. وهــدفهم هــو خلــق الفــرص لمشــار�ة اإلنجیــل. 

وصــیغتهم هــي: البرنــامج ، ثــم العالقــة ، ثــم اإلنجیــل. ولكــن ،  یهتمــون.و�ر�دون إظهــار أنهــم 

تقــدم المســاعدة أي عالقــة  نهــا خاطئــة . اذ الألتقــد�م بــرامج المســاعدة مــع  هنــاك طــرق �ثیــرة

 عالقة المانح / المتلقي. �استثناء

ا یبـــدو  ن اإلنجیـــل منفصـــل عـــن األشـــیاء التـــي تقـــدم  ، و�مكـــن للنـــاس الحصـــول علـــي أأحیانـــً

ساعدة دون االهتمام �اإلنجیل. وقد �صبح األشخاص العاملون فــي البرنــامج مشــغولین  فــي م

تقد�م المساعدة ولیس مشار�ة اإلنجیل. وقد �أخذ المســتلمون أكبــر قــدر ممكــن ، ثــم �غــادرون 

 للبحث عن مساعدة من اآلخر�ن.

مـــع لهـــا أول اتصـــال هـــو  اإلنجیـــلن أ�جـــب أن تؤ�ـــد الكنیســـة علـــى و الصـــیغة. تغییـــر �جـــب 

 الجمیع.

 نجیل ؟ما هواإل ◄

عندما تقدم الكنیسة اإلنجیل للعالم ، �جب أن تكون أمینة لتضمین الوصف لحیاة جدیــدة فــي 

ا فــي حیــاة غر�بــة جدیــدة. اذ لــن ا یتــرك الشــخص وحیــدً ا شخصــیً الكنیســة. فــالخالص لــیس قــرارً 

 اإل�مان التي تقدم اإلنجیل.�قبل الخطاة عادة اإلنجیل إال إذا انجذبوا إلى جماعة 

في خدمة �سوع والرسل ، نرى أن اإلنجیل هو "�شارة  ملكــوت هللا. إنهــا الرســالة التــي مفادهــا 

لــى عالقــة جدیــدة مــع هللا. فلقــد تحــرر مــن إن یتمتع الخاطئ �غفران خطا�اه و�ــأتى أأنه �مكن  

ــدً قـــوة الخطیـــة واصـــبح مخلوقًـــ  ــة اإل�مـــان ، ا جدیـ ــه ا. ولـــه دخـــول فـــي عائلـ حیـــث �شـــجعه إخوتـ

 ه في تسدید احتیاجاته.نوأخواته الروحیون و �ساعدو 
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على الكنیسة أن ترى رسالتها األساســیة أال وهــي إ�صــال اإلنجیــل لآلخــر�ن . و�جــب أن �علــم 

 الكنیســة  تجــذب العمــل مــن أجــل خــالص النفــوس هــو مــا تــدور حولــه الكنیســة. ثــمن أالجمیــع 

 .وشر�ة  خلق عالقةت دمة اإلنجیلخا فذً إاألشخاص المهتمین �اإلنجیل. 

�كون هؤالء النــاس قــد  �ضا األشخاص الذین لهم عالقة �الكنیسة. ر�ما الأثم تساعد الكنیسة  

 نجیل الكنیسة.إخلصوا  �عد ، ولكنهم منجذبون �خدمة 

ــدإذً  ــم العالقــــة ، و�عــ ــل ، ثــ ــي اإلنجیــ ــرة هــ ــیغة المتغیــ ــاعدة (ولــــیس  ذلــــك ا ، الصــ ــد�م المســ تقــ

 من ذلك ، ال ینبغي أن تكون الكنیسة مجرد منظمة تقدم برامج للمساعدة. بدالً  اذً إبرنامج).  ال

الكنیســة هــي مجموعــة مــن األشــخاص الــذین �ســاعدون األشــخاص المــرتبطین بهــم. و�ذا بــدأوا 

 عالقة. أيالبرامج ، سیأتي الناس للبرامج بدون 

 بیانات موجزة  ةسبع
 المجاور لها. ية الفعالة تسبب تغییرات في الحالكنیس  .1

 �جب أن نظهر حبنا للجیران من خالل االستجا�ة لالحتیاجات. .2

 على الكنیسة أن تخدم الفقراء لتتمم رسالتها. .3

 على الكنیسة أن تخدم الناس في منطقتها الجغرافیة. .4

 على الكنیسة أن تصف وتوضح ما �جب أن �كون علیه المجتمع. .5

 اإلنجیل هي األولو�ة األولى للكنیسة.خدمة  .6

 على الكنیسة أن تساعد الناس في سیاق العالقات. .7
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 7واجبات الدرس 
 
تشــرح معنــى وأهمیــة �ــل مــن  . اكتــب فقــرة  واحــدة7احفظ العبارات السبع المــوجزة للــدرس  .1

بیانات الموجزة (سبع فقرات) لشخص لیس �ــذلك فــي هــذا الفصــل. ثــم قــم بتحو�ــل   ةالسبع
هذا إلى قائد الفصل قبل الــدرس التــالي. و�ــن علــى اســتعداد لمشــار�ة فقــرة مــع المجموعــة 
إذا طلــب منــك قائــد الفصــل ذلــك خــالل وقــت المناقشــة. واكتــب البیانــات مــن الــذاكرة فــي 

 بدا�ة الفصل الدراسي التالي.
 
ــذ�ر  .2 ــة التـ ــوم �جدولـ ــقأن تقـ ــع خلـ ــل الدراســـي مـ ــارج الفصـ ــدر�س خـ ــد  تـ ــالغ قائـ الفـــرص و�بـ

 الفصل عندما تقوم �التدر�س.
 
واجب المقابلة الشخصیة: تحدث إلى العدید من األشخاص الــذین ال �حضــرون الكنیســة.  .3

 واطلب منهم وصف تأثیر الكنیسة في الحي. ثم قم بتلخیص الموضوع.
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 8 الدرس

 دعم الكنیسة المحلیة 

 توجیھات یسوع 
 للمجموعة.  9-1: 10�قرأ الطالب لوقا 

أعطاهــا �ســوع للتالمیــذ عنــدما أرســلهم لیقومــوا ي فــي التعلیمــات التــ  مــا هــو غیــر العــادي ◄

 �الخدمة؟

القـــرى. و�ـــان لیســـوع �ـــل  ُأرســـل التالمیـــذ لیكونـــوا أول مـــن یبشـــر �اإلنجیـــل فـــي العدیـــد مـــن

أي شيء. �ان �مكن أن �عطي لهم ما �كفــي مــن ن �منحهم أ  �إمكانهوالموارد و�ان    السلطان

�ــان �إمكانــه أن �مــنحهم و احتیاجــات اآلخــر�ن.  تســدیدالمــال لشــراء �ــل مــا �حتــاجون إلیــه ول

تــوفیر  . �ــان �إمكــانهم�ــرزوا لهــم الــذینلشعب لالقدرة على مضاعفة الخبز والسمك ألنفسهم و 

 الطعام في �ل قر�ة زاروها.

بدال من ذلك ، أرسلهم بدون نقود. وقال لهم أن �عتمدوا على المساعدة مــن النــاس الــذین فــى 

 1القرى. ذهب التالمیذ حسب توجیهات �سوع ، وقد تم توفیر احتیاجاتهم.

 لماذا أرسلهم �سوع بهذه الطر�قة؟ ◄

النــاس الــذین �ــانوا  شروا �اإلنجیل أوًال ، جــذبوااجتذبت خدمتهم األشخاص المناسبین. ألنهم �

األشــخاص الــذین أرادوا المســاعدة.  اجتــذبوافلــدیهم احتیاجــات ،  هــمنأو�مــا مهتمــین �اإلنجیــل. 

 الكنیسة. �ان لدیهم أفضل الناس لبدءو 

للناس؟ �ــان مــن الممكــن  واعطیلُ  كل ما �حتاجون إلیه ومعهم أشیاء�ماذا لو ذهبوا إلى القرى 

أن �جتذبوا األشخاص الخطأ. و�انوا سیجمعون مجموعة من األشخاص الذین أتــوا للحصــول 
 

 35: 22لوقا  1
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علــى شــيء مــا. و�عــد ذلــك ، �مكــن أن تســتمر الخدمــة فقــط مــن خــالل االســتمرار فــي التخلــي 

األشــیاء. ولــن عــن لتخلــي ا اإلســتمرار فــيذ ال �مكــن للخدمــة أن تنمــو بــدون إعــن األشــیاء. 

من  الذینمساعدة ما لم یدفعوا ثمنها. فلن �كون لدیهم مجموعة األشخاص   ةأ�صلوا على  �ح

 بدا�ة جیدة للكنیسة. �شكلواأن  مشأنه

لهـــم �ســوع عبـــارة عــن مجموعـــة مبتدئــة  �مكـــن أن تصــبح �نیســـة.  ان الطر�قــة التـــي أعطاهــ إ

و�انــت مجموعــة مــن النــاس المتحمســین لرســالة اإلنجیــل و�رغبــون فــي المســاعدة. فمــن المهــم 

 ن تبدأ الطر�ق المناسب والصحیح .أللكنائس 

 المحلي االجتماعالدعم المالي من 
ا؟ قبــل النظــر فــ  ◄  ياألســباب التــ  يهــ  ة أدنــاه ، مــاالقائمــ  يلمــاذا �جــب دعــم الكنیســة محلیــً

 �مكن أن تفكر فیها؟

 أسباب دعم الكنیسة محلیًا 
 أظهر لنا �سوع أن الخدمة في مكان ما �جب أن تبدأ �الطر�قة الصحیحة. .1

�انوا مهتمین �اإلنجیل وأرادوا   لقد أرسل التالمیذ بدون نقود حتى تجتذب خدمتهم الناس الذین

 المساعدة.

 توجیهات لكنائس العهد الجدید لكي تعطي.أعطى هللا  .2

 -1: 16كان من المفترض أن یرسلوا الدعم للكنیســة األولــى فــي أورشــلیم (كورنثــوس األولــى 

). و�ان من المفترض أن �عتنوا �األرامــل وغیــرهم مــن 6-1: 9،  7-1: 8�ورنثوس  2؛    3

). 16-15: 2،  27: 1؛ �عقــوب  16: 5الناس المحتاجین في الكنیسة (تیموثاوس األولــى 

 ).6: 6كان علیهم  تدعیم الخدام المتفرغین للخدمة ( غالطیة 
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 ).27:  12كورنثوس األولى1�جهز هللا �ل �نیسة لتكون جسد المسیح في مكانها ( .3

ممــا �عنــي أن الكنیســة الناضــجة �مكنهــا اتخــاذ القــرارات وتطــو�ر الرؤ�ــة الخاصــة �خــدمتها . 

ا ذً إتمد على القادة الخارجیین للحصول على الدعم والتوجیه. ا إذا �ان �ع�ًض أوهذا ال �حدث  

 فالدعم المالي المحلي ضروري لنضج الكنیسة.

 .الناس الذین یدفعون عشورهمبارك هللا في أموال  ی .4

 ).10-8: 3أموال الناس الذین ال �عشرون (مالخي  هى من نصیبلعنة ولكن ال

 االعتماد على الدعم الخارجي �جعل الكنیسة المحلیة عرضة للخطر. .5

ن و ن االقتصــادات الوطنیــة والدولیــة غیــر مؤ�ــدة وغیــر �قینیــة . إذا توقــف المتبرعــون البعیــدإ

 عن العطاء ،  فستعاني الكنائس التي تعتمد علیهم.

 ).6: 6قبل الناس الذین �خدمونهم (غالطیة  ینبغي دعم الرعاة من   .6

ا. بــل و�عرفــون مــا إذا �ــان �قضــي الوقــت فــي  يتعرف الجماعة المحلیة ما إذا �ان الراع أمینــً

 . وال ینبغي أن یدعمه أناس �عیدون على المدى الطو�ل. للرب خدمته

 ما هي المشاكل التي تأتي من االعتماد على الدعم المالى من �عید؟ ◄

 رسالیة على أساس مركزیة الكنیسة المحلیة السیاسات المالیة لإل 
ــة  ــالیة أو الطائفـ ــا ال�جـــب أن تتبـــع االرسـ ــاعدون بهـ ــة فـــي الطـــرق التـــى �سـ ــادئ معینـ ــة مبـ دولیـ

الكنــائس. و�جــب أن تكــون المنظمــة حر�صــة علــى المســاعدة �طر�قــة تجعــل الكنــائس أقــوى ، 

مثلــة للسیاســات التــي قــد تطورهــا االرســالیة أو ا. وهنــا �عــض األبــدًال مــن جعلهــا أكثــر اعتمــادً 

 الطائفة.
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 التأكید على العشور �أساس للمالیة المسیحیة. .1

�الفعل   �عملون إذا �ان االجتماع ال �قدم العشور ، فلن یبارك هللا مالیة الكنیسة. و�ذا �انوا ال 

 ما في وسعهم ، �كون لدیهم فهم خاطئ لمالیة الخدمة.

 ن المساعدة من الخارج قد تجعل األمور أسوأ بدًال من أن تتحسن.إ

 بدًال من تقد�م الدعم الروتیني ، قم بتنفیذ المشار�ع التي تعطي شیًئا دائًما. .2

الكنیســة علــى أن تكــون أقــوى �جــب أن تنفــق المنظمــة األمــوال علــى المشــار�ع التــي ستســاعد 

ا ، بدًال من تقد�م رواتب تجعل الكنیسة تعتمد على الدعم مــن �عیــد . حیــث توجــد �الفعــل مالیً 

رواتـــب شــــهر�ة مــــن المنظمــــة ، وعلــــى المنظمـــة أن تقــــوم �االنتقــــال لمســــاعدة الكنیســــة علــــى 

 االعتماد على نفسها.

 .ال تبدأ الخدمات التي ال �مكن أن تصبح مدعومة محلًیا .3

ذ ال ینبغــي للمنظمــات أن تبــدأ �األشــیاء التــي ســوف تعتمــد علــى الــدعم الخــارجي طالمــا أنهــا إ

�نیسة محلیة وتتم صیانتها  ى تعمل. والهدف هو إنشاء خدمات أو مشار�ع �مكن أن تنتمي إل

 محلًیا. على سبیل المثال ، �جب أن تكون المدرسة هي خدمة الكنیسة المحلیة.

 �مول جهد الخدمة محلًیا و�جب ان �كون شیًئا قصیر األجلن أمن غیر المحتمل 

 ا دون خلق االعتماد�ة  (أمثلة: المؤتمرات والندوات).�حقق غرًضا سر�عً 

 قم بتمكین قیادة الكنیسة المحلیة بدًال من تجاوزها. .4

أولئــك الموجــودین ن أیبــدو عندما �قدم الغر�ــاء أو �بــار القــادة المســاعدة مباشــرة للمحتــاجین ، 

الینغیــر �كونــون ة المحلیــة الخدمــ فــي  الكنیســة مباشــرة ،  ألهــلعطــاء تقــد�م البــدًال مــن ف. فعــّ

 االحتیاجات. لتسدید �جب أن تجهز المنظمة قیادة الكنیسة
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ما هي �عض األمثلة على النوع الخاطئ من مساعدة االرسالیة؟ وما هــي �عــض األمثلــة   ◄

 من النوع الصحیح من المساعدة؟

 صناعة المعونةتجنب 
ومنظمــات تر�ــد  �جب أال تنحرف الكنیسة عن أولو�اتها "�صناعة المساعدة". فهناك أشخاص

ألن تقـــد�م المـــوارد لتخفیـــف حـــدة الفقـــر ولكــــن لـــیس لـــدیها تواصـــل مباشـــر مـــع المحتــــاجین. 

فــي . "منظمــات اإلغاثــة" عبــارة عــن منظمــات تجمــع المــوارد مــن المــانحین لمــنح المحتــاجین

فـــي و ن �كســـب المســـؤولون عـــن المســـاعدة رواتـــب مـــن المـــوارد التـــي یـــدیرونها. �عـــض األحیـــا

. حتــى عنــدما عون خــدَ �ُ  المتبــرعین والمحتــاجین و�ــال مــن �عض األحیان �كون هنــاك خــداع ، 

میل إلــى فعــل األشــیاء ت تذهب المساعدة إلى األشخاص المناسبین ، فإن صناعة المساعدات

 .للناس اجات الحقیقیةتیحالل الفهم التي ترضي المتبرع بدًال من محاولة

عادة ما تتجاوز صناعة المساعدة الكنیســة المحلیــة. وتعطــي �طر�قــة تتجاهــل عالقــة الكنیســة 

�األشخاص الذین یتلقون المساعدة. فالعطاء �كون له تأثیرات أفضل عندما یتم القیــام �ــه مــن 

�الطر�قــة التــي تظهــر أهمیــة خالل الكنیسة ، من قبل القادة الذین �عرفون ظــروف النــاس ، و 

 الكنیسة.

إذا �انــت المنظمــة تلبــي االحتیاجــات األساســیة للفقــراء (مثــل الطعــام) دون تغییــر أوضــاعهم   

ون مجتمعــات ئنشــ ا علیها . و�ذا �ان لدیهم موارد �افیة ، قد یُ فبذلك تجعل الفقراء أكثر اعتمادً 

 من الناس المعالین. أجیاالً  فبذلك ینشئون  �ذا استمروا لفترة �افیة ،و . معالین ناس أل

لقیـــام ولكنیســـة. التنســـى أولو�ــات  وجـــزًءا مــن صـــناعة المســاعدة االرســالیة �جــب أال تصـــبح 

 .والناس المحتاجین  لكنیسةمن ا �ًال ضر في النها�ة فإنها تبذلك 

 ما هي األمثلة التي رأیتها على صناعة المساعدة وآثارها؟ ◄
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 الرعوي خطة هللا للدعم 
للمجموعــة. مــاذا �خبرنــا هــذا المقطــع عــن الــدعم  5-1: 18علــى الطالــب أن �قــرأ تثنیــة  ◄

 المالي للخدمة؟

كان الدعم المالي لألشخاص في الخدمة التفرغیة هو خطة هللا منــذ زمــن العهــد القــد�م. �جــب 

ــوا  ــة مـــن األرض ، ألنهـــم لـــم �كونـ دعـــم الكهنـــة لعملهـــم فـــي الهیكـــل. فلـــم �حصـــلوا علـــى حصـ

 مشغولین �الزراعة.

ا . أحیاًنا عندما یتراجع شعب إســرائیل فــي أمــانتهم عــن العبــادة ، یتراجــع دعمهــم للكهنــة أ�ضــً 

تــرك  إلــىالهیكــل ن فى و العاملضطر �كانت عالمة على عدم إخالص وأمانة إسرائیل عندما 

 ).10: 13بحث عن طرق أخرى لدعم أنفسهم (نحمیالالهیكل وا

 للمجموعة. 14-1: 9ورنثوس � 1على الطالب أن �قرأ 

 ماذا �خبرنا هذا المقطع عن الدعم المالي للخدمة؟  ◄

ن خطة هللا هي أن یتم دعم الكارز�ن �اإلنجیل من قبل خدمتهم ، تماًما �ما �ــان إقال بولس  

) وقـــد اســـتخدم بـــولس عـــدة أمثلـــة 14-13: 9كورنثـــوس األولـــى 1فـــي نظـــام العهـــد القـــد�م (

توضیحیة لهذا المبدأ. فالمزارع یــدعم �المحاصــیل التــي ینتجهــا. والراعــى یــتم تدعیمــه مــن لــبن 

 حرب على نفقته الخاصة.. والجندي ال �خوض الرعیة

أن �كــون قــادًرا علــى  يهــ  �قول الرسول أن الخدمة تستحق تر�یز الراعي الكامل. أفضل حالة

�جــب أن تكــون الخدمــة قــادرة علــى  ). و�قــول الرســول أ�ضــا أنــه6تــرك أى عمــل آخــر (اآل�ــة 

 ).5ا ( آ�ة دعم زوجة الراعى �ما فیهم األطفال أ�ًض 

ــالة تی ــرأ الطالــــــــــــــب رســــــــــــ ــى �جــــــــــــــب أن �قــــــــــــ ــاوس األولــــــــــــ ــة. 18-17: 5موثــــــــــــ                     للمجموعــــــــــــ

 ماذا �قول هذا المقطع لنا نحن الیوم عن الدعم المالي للخدمة؟ ◄
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ُیوُخ اْلُمَدبُِّروَن َحَسًنا َفْلُیْحَسُبوا أَْهًال ِلَكَراَمٍة ُمَضاَعَفٍة" . تبین اآل�ــة  أن الكرامــة هــى  18"َأمَّا الشُّ

 الدعم المالي.

 للمجموعة.  6: 6�جب على الطالب قراءة غالطیة 

 على المستفید من الخدمة المساعدة في دعم الخدمة.

 البدایة المعتادة للكنیسة
فـــي  منـــذ القـــرن األول للكنیســـة ، بـــدأت معظـــم الكنـــائس فـــي اجتماعـــات مجموعـــات صـــغیرة

 انتشــرت المســیحیة ال انإمــائتي عــام ،  فــي أوللــم تكــن مبــاني الكنــائس موجــودة اذ المنــازل. 

النــاس فــي شــر�ة الكنیســة ،لكــنهم . فــي �عــض المــدن الكبیــرة ، �ــان اآلالف مــن فائقة    �سرعة

 في المنازل.صغیرة  التقوا في مجموعات

ــت األولو�ــــة  ــر ، �انــ ــافر بــــولس و�شــ ــدما ســ عنــ

�النســبة لــه إنشــاء �نیســة فــي �ــل مكــان.  وقــد 

تضــــــــمنت تلـــــــــك الطر�قــــــــة تعیـــــــــین القساوســـــــــة 

). �ــان القــس 5،  1؛ تــیطس   23:  14(أعمال

�عـــیش �الفعـــل  اشخصـــً فـــي �ـــل مكـــان  يالراعـــ 

 ن جزًءا من الشر�ة المسیحیة.هناك و�ا

ــدأ القـــس الراعـــى عـــادة خدمتـــه بـــدون تـــدعیم مـــالى . فإنـــه �ســـاعد المبشـــر  و یبـــدأ الكـــرازة أیبـ

ــب والقـــدرات  ــدأ إلظهـــار المواهـ ــاعدة. و یبـ ــة فـــي المسـ ــه رغبـ ــدون إرســـالیة ألن لد�ـ ــل بـ �اإلنجیـ

 للخدمة. وهو �فعل ذلك بدون مقابل ، بل �سبب حماسه الروحي.

  المتشردون الذین "دعونا ال نمدح ھؤالء 
 یھیمون على وجوھھم

ال یجدون في  الكنیسة ، ألنھم وال یتحدون مع 
 أي مكان

وھم دائما   الخاصة بھم تحقیق  المثل العلیا
 " یفتقرون. 

 فیلیب میالنشثون

 لوكي 
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ا أطـــول.  جموعــة مـــن المــؤمنین ، �مــا تــزداد مســـؤولیاتكلمــا تتشــكل م الراعــي و�ســتغرق وقتــً

قــد ال و ن �عطــي وقتــه للخدمــة. أحتى �مكن  ي�جب أن تساعد المجموعة في دعم القس الراع

 ا.نمو تدر�جیً ی�مكن أن   في البدا�ة ، ولكن�كون الدعم �امًال 

 الدعم المالي؟ ا لكنه ینتظرماذا تقول لمن �قول إنه یر�د أن �كون قًسا راعیً   ◄

 استثناءات
�انــت خدمتــه فــي �عــض األحیــان  أوضــح بــولس أن خطــة هللا هــي دعــم الراعــي. ومــع ذلــك،

: 3تســالونیكي  2؛  9: 2تســالونیكي  1اســتثنائیة. فقــد عمــل فــي عــدة أمــاكن إلعالــة نفســه (

8.( 

�شكل �امل. وعندما یذهب المبشر  ية الجدیدة قادرة على دعم القس الراعقد ال تكون الكنیس 

إلى منطقة جدیدة للتبشیر �اإلنجیــل هنــاك  ، قــد ال �كــون هنــاك الكثیــر مــن الــدعم لــه. لــذلك، 

ا �كــرز ألنــه یرغــب فــي اتبــاع دعــوة هللا. وهــو ســیقوم �الخدمــة  �جــب أن �كــون المبشــر شخصــً

 اضى أجًرا على ذلك .ألنها في قلبه ، حتى لو لم یتق

فلــن  ، ذا لزم األمــرإإذا �ان القس الراعى ال یرغب في العمل إلعالة نفسه و�كرز بدون أجر 

مــا ال �فعلونــه مــن  �فعلون من أجل المــال �عض الناسألن هللا �ما ینبغي.   ةحب�كون عنده م

إعالــة نفســه ، جــل أأن �عمــل مــن جــًدا  امهمًــ لــیس  �عتقــد أنــه يالراعــ  قــسالأجــل هللا. إذا �ــان 

لكنه �ان على اســتعداد و . لم �كن هناك مبشر أعظم من بولس ، سبول  فعلیه أن یتذ�ر مثال

 ة.الخدم تمامكل ما هو ضروري إل� للقیام 

ألنــه إن لــم یبشــر، لــن یرضــي هللا.  رقــال بــولس إنــه �شــر �اإلنجیــل �ســبب دعــوة هللا. لقــد �شــَّ 

-16: 9طــع (كورنثــوس األولــى دان مــن قبــل هللا إذا لــم �ُ للكــارز مســؤولیة خاصــة وســوف یُــ 

17.( 
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 ماذا �جب أن �كون دافع القس الراعى لخدمته؟ ◄

الرغبــة فــي إطعــامهم و ن الشیخ هو الراعي الذي �جب أن �عتني �القطیع إقال الرسول �طرس  

-1: 5أن �كــون دافعــه المــال (�طــرس األولــى  �ــأى حــال مــن األحــوال ال ینبغــيو وحراســتهم. 

2 .( 

العـــالم  يفـــ  يالتـــ  ســـاعد الرســـول بـــولس ، لكنـــه تر�ـــه �ســـبب حبـــه لألشـــیاء كــان د�مـــاس رجـــًال 

الجیــل األول مــن  فــي س). تخیل مدى امتیاز د�ماس للعمل مــع بــول10:  4(تیموثاوس الثانیة

العــالم  يفــ  يالتــ شــیاء ن األ�حبــو الرعــاة  لكنــه تــرك الخدمــة �ســبب الماد�ــة. �عــضو الكنیســة ، 

لكــن الــبعض اآلخــر �ســتخدم الخدمــة و الــبعض مــنهم �غــادر الخدمــة ، و أكثــر ممــا �حبــون هللا. 

 العالم. يف يالتكطر�قة للحصول على األشیاء 

 ؛ 11: 1من سمات معلمي التعالیم الكاذ�ة أنهم �فعلون ذلك من أجل المال (تیطس 

 ).3: 2�طرس  2

  للمجموعة. 18-17: 12الطالب �ورنثوس الثانیة �جب أن �قرأ  

 عن بولس وتیطس من هذا المقطع الكتابى ؟ ماذا نتعلم ◄

  للمجموعة. 22-19: 2على الطالب أن �قرأ فیلبي 

 ماذا نتعلم عن تیموثاوس من هذا المقطع الكتابى ؟ ◄

: 2(فیلبــي   للخدمــة �ســبب محبــة هللا. وقــد تبــع تیموثــاوس وتــیطس مثالــهوضــع بــولس مثــاالً 

 ).18-17: 12؛ �ورنثوس الثانیة   19-22
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 المحاسبة المالیة
 من المهم أن تكون لد�ك مساءلة مالیة في الكنیسة المحلیة. وقــد ضــرب الرســول بــولس مثــاالً 

لنــا. عنــدما �ــان �جمــع المــال مــن �نیســة لیأخــذها إلــى �نیســة أخــرى ، �ــان لد�ــه شــهود وتأكــد 

 ).21-20: 8كورنثوس 2(من عدم عمل أي شيء سًرا 

هــم �فترضــون أن الكثیــر إنوالناس في العــالم ال یثقــون فــي األشــخاص الــذین یــدیرون األمــوال. 

من الناس �ســرقون األمــوال التــي یــدیرونها. بــل و�عتقــدون أن العدیــد مــن الرعــاة �خــدمون فقــط 

الیــة یثبــت أن من أجل المال. ومن المهــم للكنیســة المحلیــة أن �كــون لــدیها نظــام للمســاءلة الم

 راعیهم �مكن الوثوق �ه.

مــا هــي �عــض الممارســات التــي تســاعد الكنیســة فــي إظهــار أن التقــدمات یــتم اســتخدامها  ◄

 �كل أمانة؟

ولــیس  مــن أجــل المســاءلة المالیــة ، �جــب جمــع التقــدمات وحســابها مــن قبــل عــدة أشــخاص،

ا  ل لكیفیــة إنفــاق االحتفــاظ �ســج يفقــط. بــل �جــب علــى أي شــخص غیــر الراعــ  اواحــدً شخصــً

 األموال.

�ــل  ن أالكتــاب المقــدس ال �علــم ولكــن ملــك لهــم.  يهــ  �علــم �عــض الرعــاة  أن �ــل العشــور

 ).12: 26تم استخدام العشور لعدة أغراض (تثنیة ذ یإ. يالراعإلى  ن تذهبأ�جب  العشور

ة الكنیســة. خدمــ  لرعا�ــة والتقــدماتفــي إدارة اســتخدام العشــور  يالراعــ  �جــب أن �ســاعد القــس

 .التقدمات والعطا�ا �كل أمانةعلى استعداد لتقد�م المز�د إذا رأوا استخدام  المصلون سیكون و 

 بیانات موجزة  ةسبع
 �جب أن تر�ز الخدمة في مكان جدید على اإلنجیل وجذب األشخاص المناسبین. .1

 الكنیسة الناضجة ال تعتمد على الدعم الخارجي أو القیادة. .2
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 ظمات الكنائس �طر�قة ال تضعف الدعم المحلي.�جب أن تساعد المن .3

ــة  .4 ــة  وتتســـبب فـــى اعتماد�ـ ــاعدة خدمـــة الكنیسـ ــدم المسـ ــات التـــي تقـ ــا تعیـــق المنظمـ ا مـ غالبـــً

 الكنیسة.

 �جب أن تدعم الكنیسة راعیها حتى یتمكن من إعطاء وقته للخدمة. .5

 �جب أن �كون لدى الكنیسة نظام مساءلة یثبت صدقهم وأمانتهم . .6

 �كون الدافع وراء الراعي هو محبته هلل ورغبته في الخدمة.�جب أن  .7

 

 

 8واجبات الدرس 
 
. اكتــب فقــرة واحــدة تشــرح معنــى وأهمیــة �ــل مــن 8احفــظ العبــارات الســبع المــوجزة للــدرس  .1

السبع بیانات الموجزة (سبع فقرات) لشخص لیس في هذا الفصل. ثم قم بتحو�ل هذا إلــى 
على استعداد لمشــار�ة فقــرة مــع المجموعــة إذا طلــب  قائد الفصل قبل الدرس التالي. و�ن

منك قائد الفصل ذلك خالل وقت المناقشة. واكتب العبارات من الذاكرة في بدا�ــة الفصــل 
 الدراسي التالي.

 
ــد  .2 ــالغ قائـ ــق الفـــرص و�بـ ــع خلـ ــل الدراســـي مـ ــارج الفصـ ــدر�س خـ ــة التـ ــوم �جدولـ ــذ�ر أن تقـ تـ

 الفصل عندما تقوم �التدر�س.
 
من الذاكرة خمســة علــى  دا�ة الفصل الدراسي التالي ، ستحتاج إلى الكتا�ةاالختبار: في ب .3

 ر�ع سیاسات المالیة لالرسالیة. واأل األقل من األسباب الستة لدعم الكنیسة المحلیة
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 9الدرس 

 العشور 

 مقدمة  
ال تتفــق  فكــرة العشــورالعشور موضوع مثیر للجدل فــي �عــض األمــاكن. اذ �عتقــد الــبعض أن 

بینما �عض النــاس  مع الخالص �النعمة. و�عتقدون أن األمر یبدو و�أنه دفع ثمن الخالص.

�شـــعرون �ـــأنهم یر�ــــدون  ال یر�ـــدون الشـــعور �المســـؤولیة لـــدعم الكنیســـة. فیعطـــون أي شـــيء

 الغــرض العملــي مــنفي أي وقت. في هذا الدرس سوف ننظر إلى األساس الكتــابي و ه  ءعطاإ 

 العشور.

 ما الذي سمعته من أقوال الناس �أسباب لعدم تقد�م العشور؟ ◄

 رب الكل
�متلكنــا �خالقنــا. لقــد صــنعنا ، اهلل فــ �فهم المسیحي أن هللا هــو صــاحب �ــل شــيء فــي الكــون. 

وأعطانــا القــدرات ، وخلــق �ــل المــوارد التــي نســتخدمها. فكــل شــيء  قــد صــنعه ، و�ســتمر فــي 

 ).17-16: 1ده (كولوسي الوجود �قوته ، و�وجد لمج

ــة التـــي  ــنا مـــن الدینونـ ــد خلصـ ــنا. وقـ ــع ثمـــن خالصـ ــد دفـ ــداء. لقـ ــا �الفـ ــا أ�ضـ كمـــا أن هللا �متلكنـ

: 5كورنثــوس 2استحقناها �سبب الخطیة. نحن مدینون له �حیاتنا ألن �سوع مات مــن أجلنــا (

14-15.( 

 والخطیة. كما أن هللا �متلكنا �الخالص والتحر�ر . �نا خطاة تحت سلطان الشیطان

 ).18: 26ن سیطرة الشر (أعمال الرسلعوالخالص یبعدنا 

 هلل ، فكل ما لدینا هو ملك هلل.ملك و�ما أننا 
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 .من اجل هللا  عن �یفیة إدارتك لممتلكاتكأعط مثاالً   ◄

 توجیھات هللا الخاصة 
ا ُ�ظهــر هللا ملكیتــه لكــل شــيء �إعطــاء توجیهــات محــددة لجــزء ممــا لــدینا.  عنــدما نطیــع أحیانــً

 توجیهات هللا لهذا الجزء ، فإننا نظهر أننا على استعداد لطاعته في �ل شيء.

مــن األكــل مــن  �منعهمــاعلى سبیل المثال ، عندما وضع هللا آدم وحواء فــي جنــة عــدن ، قــام 

  على الطاعة.شجرة معینة. وقدم هذا األمر المحدد دلیًال 

�طیــع توجیهــات  الطاعــة. إذا �ــان الشــخص التمنحنا متطلبات هللا الخاصــة فرصــة إلظهــار  

هللا المحــددة حــول أجــزاء معینــة مــن حیاتــه ، فهــذا یــدل علــى أنــه ال�طیــع طاعــة توجیهــات هللا 

 حیاته . يف يالعامة لما �ق

نــت إذا �ا  يفســألها الراعــ  ار�هــا.ن هللا الیبأاشــتكت امــرأة للراعــى أنهــا ال تفهــم ســبب 

واب. وأنا ال أعرف أي شــيء �جــب أحاول أن أفعل الص ، أنا "تطیع هللا. قالت ، "نعم

: لهــا  قــالو لــم تــذهب إلــى الكنیســة.  �أنهــا يكل مختلــف ". فــذ�رها الراعــ أفعلــه �شــ  أن

مــا یر�ــدك أن  ینلكنــك تعلمــ و  األ�ــام ، ه فــي �عــضیــ مــا یر�ــدك هللا أن تفعل تعــرفین ر�مــا

صــحیح فــي ذلــك الیــوم ، فمــن  أنــه يمــا تعرفــ  ینال تفعلــ  إذا �نــتِ فــ یــوم األحــد.  هیــ تفعل

 ن هللا في األ�ام األخرى. "تطیعی الالمحتمل أنك 

هناك العدید من األمثلة الكتابیــة لألوقــات التــي أعطــى فیهــا هللا توجیهــات محــددة حــول جانــب 

ــر علـــى الطاعـــة وعقو�ـــات علـــى العصـــیان.  ــن جوانـــب حیـــاة شـــخص مـــا. أعطـــى هللا األجـ مـ

لــم تــؤثر فقــط علــى جــزء مــن حیــاتهم التــى �انــت تحــت هــذا المطلــب. لقــد   المكافآت والعقو�ات

 أثر اختیارهم على �ل جزء من حیاتهم.
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 أمثلة على توجیھات محددة 

 الشجرة المحرمة في جنة عدن. 
إلــى  فــي حضــرة هللا نا�عیشــ و مبــار�ین قال هللا آلدم وحــواء أال �ــأكال مــن شــجرة معینــة. �ــانوا  

إلـــى عـــدن ، وقطعـــا  الـــدخولعنـــدما انتهكـــا قیـــود الشـــجرة الواحـــدة ، فقـــدا و . أن تـــم عصـــیانهم 

 ).19-17: 3(تكو�ن  البشرلعنة على جمیع ال�اهلل ، وجلبا  اعالقتهم

 الیوم السابع
ذلــك الیــوم  �ظهــر  يلم �طیع توجیهات هللا له ف يأعطى هللا قیوًدا لیوم السبت. فالشخص الذ

أنه ال �طیع في األ�ام األخرى. جلب العصیان لعنة من هللا التي بــدورها  أثــرت فــي �ــل جــزء 

 ).13: 58من الحیاة (إشعیاء 

 أریحا
كانــت أر�حــا أول مدینــة دمرتهــا إســرائیل عنــدما دخلــوا أرض الموعــد. وقــد أخبــرهم هللا أن �ــل 

لدیها هذا المطلــب، و لكــن هللا �كن خرى لم شيء مأخوذ من أر�حا سیكرس هلل. وهناك مدن أ

تسبب العصــیان فــي الهز�مــة فــي المعر�ــة ، ومــوت ســتة وقد  أعطى توجیهات خاصة ألر�حا.  

 ).5: 7، وموت عائلة (�ش وثالثین رجًال 

 قشاول وعمالی
قــال هللا لشــاول ملــك إســرائیل أن یــدمر شــعب عمــالیق و�قتــل �ــل الشــعب والحیوانــات. ولكــن 

أنــه أطــاع هللا رغــم أنــه لــم �طــع األمــر المحــدد.  شــاول ا. ادعــىأ�قــى منهــا الــبعض حیًــ شــاول 

 ).23-20،  9،  3: 15فرفض هللا شاول من أن �صبح ملًكا (صموئیل األول 

 سبت األرض 
كان من المفترض أن تستر�ح األرض فــي الســنة الســا�عة. ولكــن النــاس عصــت علــى هللا ولــم  

المــزارع ال �طیــع هللا فــي الســنة الســا�عة ، فمــن المحتمــل أنــه �حفظوا سبوت األرض. إذا �ــان  

ال �طیــع هللا خــالل الســنوات األخــرى. عنــدما عصــى النــاس هــذه الوصــیة ، ســمح هللا لهــم أن 
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ا. وتمــت ســب : 36أخبــار األ�ــام  2الســبي ( مــن ت األرض �ســبعین ســنةو �فقــدوا أرضــهم تمامــً

21.( 

 الثمر بواكیر 
�ــارك هللا  إذا أطــاعوا هللافــ ســرائیلیون هللا أولــى ثمــار حقلهــم. كــان مــن المفتــرض أن �عطــي اإل

ة تلجزء الذي قــدموه ، �انــ ل فقط  البر�ة). لم تكن 10-9:  3إنتاج الحقول (أمثال    مخصصــً

ــافظوا علـــى ــم �حـ ــل. إذا لـ ــولهم �الكامـ ــب  لمحصـ ــذا المطلـ ــهم . ، هـ ــارك أرضـ ــن تتبـ إذا �ـــان فلـ

 .�ذلك هللا مع األجزاء األخرى  �طیع لن ، فهو هللا منه  اإلنسان ال �عطي الجزء الذي �طلبه

 العشور 
�ـــأمر هللا بتقـــد�م العشـــور . ومـــن لـــم �قـــدمها ، �ظهـــر أن مالـــه ال �خضـــع هلل. وهـــو ال�ســـتخدم 

ا. ســـوف یبـــارك هللا ممتلكـــات مـــن �قـــدم العشـــور  التســـعین فـــي المائـــة األخـــرى لمجـــد هللا أ�ضـــً

(حجي  ة�قدم لدعم الخدمة ، فكل ممتلكاته ملعون ). اما إذا �ان الشخص ال10:  3(مالخي  

1 :6.( 

�ــالمتجر وتأكــد مــن  غادر صاحب متجر لرحلة. وقبل المغادرة ، قال لموظفه ، "اعــتنِ 

ــیة ــم تكـــن األرضـ ــاد ، لـ ــدما عـ ــیة ". وعنـ ــة  تنظیـــف األرضـ ــد نظیفـ ــال الموظـــف: "لقـ . قـ

حیــد المحــدد الــذي �المتجر من أجلك." قــال المالــك ،"ألنــك لــم تفعــل الشــيء الو   اعتنیت

 بــدالً   نفســك يوترضــ  تسعدالذى تعمله �نت  في �ل العمل أنكفأنا أعلم  ،منك  طلبته

 ."مني

  كیف �ظهر اإلنسان طاعته هلل؟ ◄
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 األصلیة للعُشور  مقاصدال
 األمثل للعشور؟ما هو االستخدام  ◄

الالو�ون، أى سبط  عطَ ). لم �ُ 21-20: 18كان �هنوت العهد القد�م مدعوًما �العشور (عدد 

جــل خــدمتهم فــي أا مــن دعمون مالیً ). بل �انوا  یُ 4-1: 18األرض (تثنیة  من نصیًباالكهنة  

 الهیكل. و�انت خطة هللا لالو�ین للتر�یز على الخدمة وعدم االنخراط في األعمال التجار�ة.

تم استخدام العشور لدعم عبــادة الهیكــل والمســؤولین عنــه. و�انــت العشــور أ�ضــا تســتخدم فــي 

). 29-22: 14،  18-17: 12األعیــاد لمجتمــع العبــادة ، والتــي ُدعــي إلیهــا الفقــراء (تثنیــة

 ).26:12(تثنیة  تم استخدام العشور لمساعدة الفقراء واألرامل والمهاجر�ن األجانبو 

 ما هي االختالفات التي تراها في استخدام العشور الیوم؟   ◄

ــل  ــن أجـ ــن الصـــالة مـ ــرائیل مـ ــن شـــعب إسـ ــة ، تمكـ ــورهم �أمانـ ــوا عشـ ــم أعطـ ــوا أنهـ ــد أن علمـ �عـ

). إن االحتفــاظ �العشــور هــو ســرقة هلل ، ولكــن العشــور 15-12: 26البر�ــات اإللهیــة (تثنیــة 

 ).10-8: 3ن احتواؤها (مالخي التى تقدم الى "خزنة  هللا" سوف تجلب بر�ة ال �مك

 ؟�حیث �عطي العشورماذا تقول لشخص �قول إنه فقیر   ◄

 الصلة الحدیثة للعشور 
 ن العشور �انت نظاًما خاًصا �العهد القد�م فقط.إ�قول �عض الناس 

 مؤقتا ؟ كن من متطلبات العهد القد�مً �هل هناك أسباب لالعتقاد �أن نظام العشور لم   ◄

 ابراھیم
أعطــى إبــراهیم العشــور لملكــي صــادق قبــل وقــت طو�ــل مــن إعطــاء شــر�عة موســى إلســرائیل. 

ا قبــل موســى. فالعشــور لــم تبــدأ مــع نــاموس العهــد القــد�م ، إوهــذا یــدل علــى  نــه �ــان مبــدًأ عامــً

 ).4: 7؛ عبرانیین 20: 14كان مبدأ منذ البدا�ة (تكو�ن 
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 یعقوب 
) ، على الرغم من أن شر�عة موسى لم 22-20: 28ر إلى هللا (تكو�ن وعد �عقوب �أن �عشِّ 

 عرف �عقوب أنه �ان �الفعل مبدأ عطاء هلل.و . عطیت �عد قد أُ تكن 

 یسوع  
(متـــى  نهـــا �انـــت فقـــط لوقـــت مـــاضٍ إدفـــع العشـــور ولـــم �قـــل  علـــى �ســـوع المســـیح الـــربوأكـــد 

23:23.( 

 بولس

قــال بــولس ألعضــاء الكنیســة أن �عطــوا 

ــم  ي" فــــ  ــبوع ألنهــ الیــــوم األول مــــن األســ

: 16�ورنثـــــــوس  1ازدهـــــــروا ونجحـــــــوا (

). لذلك  ، �انوا �عطــون �مــا یتناســب 2

ه . ودلیــل العهــد القــد�م �عشــرة مع مــاقبلو 

�المائــــة یبــــین لنـــــا مــــا �عتبــــره هللا نســـــبة 

 معقولة. وال یوجد سبب للتفكیر أن رأي هللا قد تغیر.

 الیوم
ال یزال هللا �خطط ألولئك الذین �عملون 

ا الخدمـــة التفرغیـــة لیـــتم دعمهـــم مالیًـــ  يفـــ 

. "أولئــك الــذین �كــرزون تهمخدمبواسطة  

 ن �عملــوا و�عولــوا أالرعــاة  �عیشــوا مــن اإلنجیــل ". لــم �خطــط هللا للقساوســة�اإلنجیــل �جــب أن 

الشــخص ن إ 14-11: 9كورنثــوس 1تقــول لخــدمتهم. تكر�ســه لالوقــت وال �كــون لهــم أنفســهم 

تظهــر و المالیــة مــن أولئــك الــذین �خــدمهم.  ن �أخــذ الفوائــدأینبغــى الفوائــد الروحیــة الــذى �قــدم 

 تهم.خدم�مالًیا أثناء قیامه  سبول�انت تدعم ادة أن الكنائس ع 13: 12كورنثس 2

"ذاك    ان أحدھم یقول مندھشا، " نسمع أحیانًا اآلن
انى  فیا لھا من وصمة عار الشخص یعطي العشور!"

ألة دھشة أو  اتسائل ان ما كان بین الیھود لم یكن مس
اندھاش  بین المسیحیین مسألة اآلن  مجد عظیم  اصبح

إعطاء  ھو   إذا كان  شيء خطیر أن تفشل فیھف؟ 
   العشور إذن، بالتأكید ھو أكثر خطورة بكثیر اآلن".

 یوحنا ذھبي الفم 

 )م 400مكتوبة قبل  (في عظات عن أفسس، 

 "یجب دفع العشور، مھما كان عملك أو مھنتك. " 

 أوغسطینس 
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 سیاسات الكنیسة
ینبغــي توقــع دفــع العشــور مــن أولئــك الـــذین هــم أعضــاء ملتزمــون فــي الكنیســة. اذ ال ینبغـــي 

 للكنیسة  أن تعلم عن العشور للناس الذین لم �خلصوا �عد .

 ملزم  �إعطاء المال للكنیسة.�جب أال �شعر الشخص الذي �أتي إلى الكنیسة ألول مرة أنه 

و�جب أال تحــاول الكنیســة جمــع العشــور مــن األشــخاص الــذین یــزورون الكنیســة و لــم یلتزمــوا 

 �عد �الكنیسة.

مــن الخــالص.  و�جب أ�ضا أن تتأكد الكنیسة من أن الناس ال �عتقدون أن دفع العشــور جــزءٌ 

 ص.وال ینبغي ألحد أن �عتقد أن العشور ستساعد الشخص على الخال

 والمجتمع دون طلب دفع المال . المصلین�جب على الكنیسة أن تخدم 

أن  أ�ضا على الكنیسة �جبو �جب أن �عرف جمیع األعضاء �یفیة استخدام أموال الكنیسة. 

 أمانة.�كل  إجراءات دقیقة إلدارة األموال حتى �عرف الجمیع أنها تتم تتبع

، ولكــنكنیســة. خدمــة الض أن تــدعم العشــور مــن المفتــر ذ إنتمــي العشــور للراعــي وحــده. تال و 

  لكنیسة.اأولو�ة هو �جب أن �كون دعم الراعي 
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 بیانات موجزة  ةسبع
 هللا هو مالكنا و�ل ما عندنا. .1

 العشور هي التزام تجاه الكنیسة وتجاه هللا. .2

 العشور ال �طیع هللا �أمواله �شكل عام.دفع الشخص الذي ال یرغب في  .3

 مقابل الخالص.دفع العشور ال تُ  .4

 العشور هي خطة هللا لدعم خدمة الكنیسة. .5

 إن هللا یبارك العشور والتقدمات المضحیة . .6

 العشور هي التزامنا �االتكال على تدبیر هللا. .7

 

 9واجبات الدرس 
 
تشــرح معنــى وأهمیــة �ــل مــن  واحــدة. اكتــب فقــرة 9احفــظ العبــارات الســبع المــوجزة للــدرس  .1

الموجزة (سبع فقرات) لشخص لیس في هذا الفصل. ثم قــم بتحو�ــل هــذا إلــى السبع بیانات  
قائد الفصل قبل الدرس التالي. و�ــن علــى اســتعداد لمشــار�ة فقــرة مــع المجموعــة إذا طلــب 
منك قائد الفصل ذلك خالل وقت المناقشة. واكتب العبارات مــن الــذاكرة فــي بدا�ــة الفصــل 

 الدراسي التالي.
الفرص و�بالغ قائد الفصل  التدر�س خارج الفصل الدراسي مع خلق تذ�ر أن تقوم �جدولة .2

 عندما تقوم �التدر�س.
تعیین المقابلة الشخصیة: اسأل عدة أعضاء في �نیستك عما إذا �ــانوا یــدفعون العشــور ،  .3

 ولماذا یدفعون أو ال یدفعون. ثم لخص الموضوع.
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 10الدرس 

 المعمودیة 
 

 أصل عادة  المعمودیة

 .للمجموعة 12-1: 3�قرأ الطالب متى 

ن أال إفــي العهــد الجدیــد ، نتعــرف علــى مفهــوم المعمود�ــة بواســطة خدمــة یوحنــا المعمـــدان. 

یوحنا ، لم �ختــرع عــادة المعمود�ــة. �ــان الفر�ســیون �عمــدون الــوثنیین الــذین اعتنقــوا الیهود�ــة. 

یوحنــا مــارس قــد و افترضــوا أن الیهــود هــم �الفعــل شــعب هللا. هــم ألن ولم �عمد الفر�سیون الیهود

 .فقط  هذه العادة �شكل مختلف ألنه �ان �عمد الیهودالمعمدان 

 ماذا �خبرنا ذلك عن شرط المعمود�ة؟و من الذین رفض یوحنا ان �عمدهم ؟ ولماذا ا؟  ◄

 یتو�وا.جاء �عض الفر�سیین لیعتمدوا من یوحنا ، ولكنه رفضهم ألنهم لم 

 فقد اعتقد الفر�سیون أنهم لیسوا �حاجة إلى التو�ة والمغفرة ألنهم �انوا یهوًدا.

ولكــن مــن  أرادهم یوحنا أن �فهموا أن شعب هللا الحقیقي هــم أولئــك الــذین �حبونــه و�خدمونــه .

ــم مثـــل  ــدوا �یهـــود هـ ــعب هللا ألنهـــم ولـ ــون أنهـــم شـ ــي ال تنـــتج ثمـــرً األیزعمـ ــجار المثمـــرة التـ   اشـ

 هم هللا.فیرفض

 للمجموعة. 2-1: 4و  23-22: 3جب على الطالب قراءة یوحنا �

 �سوع لــم �قــم �المعمود�ــة بنفســه ،ن أو من الواضح أن �سوع شدد على المعمود�ة في خدمته. 

 یوحنا.مما عمد عمدوا الناس أكثر فلكنه أعطى تلك المسؤولیة لتالمیذه. 
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 للمجموعة. 20-18: 28 متى�قرأ الطالب 

لكــى   في نها�ة خدمة �سوع على األرض ، قال للتالمیــذ أن یــذهبوا إلــى �ــل مكــان فــي العــالم

 �عمدوا.أ�ضا أن قال لهم یتلمذوا. و 

 حتــى اقرونًــ غرق تستســ ، ألن اإلرســالیة �انــت  فقــط  نحن نعلم أن هذه الوصیة لم تكــن للرســل

 ممــا یــدل علــى أن الوصــیة والوعــد "حتــى النها�ــة" ،عد �سوع أنه سیكون معهــم قد و . و تكتمل  

 للكنیسة في جمیع األجیال. كانت 

ا (أعمـــال حرفیًـــ  نجـــد مـــن رســـائل العهـــد الجدیـــد أن �نیســـة القـــرن األول أطاعـــت هـــذه الوصـــیة

 ).38: 8، 38: 2الرسل 

  للمجموعة. 17-12: 1�ورنثوس   1�جب أن �قرأ الطالب 

 �عمد بنفسه أناًسا �ثیر�ن في �ورنثوس؟ نه لمإلماذا �ان بولس مسروًرا   ◄

و�ــان األعضــاء �ورنثــوس  فــى كنیســة قــد انقســمت التمثــل المعمود�ــة الــدخول إلــى الكنیســة. 

�ــذ�رهم بـــولس أن المعمود�ــة ال تعنــي أن �صـــبحوا تــا�عین لشـــخص و قــادة مختلفـــین.  یتبعــون 

 �ن�عني أنهم أصبحوا مــن أتبــاع الســید المســیح. �ــان ســعیًدا ألنــه لــم �عمــد الكثیــر مما معین ؛ 

أن �كونــوا أتباعــه الشخصــیین. �انــت  مــنهم یر�ــد�ان  أحد أنه �عتقد منهم شخصًیا ، حتى ال 

 .أولو�ة بولس هي الكرازة �اإلنجیل

 ماذا �خبرنا المقطع الكتابى عن الممارسة العاد�ة للمعمود�ة في الكنیسة األولى ؟  ◄

�خبرنــا هــذا المقطــع الكتــابى أن الكنیســة األولــى �انــت تعمــد المــؤمنین فــي �ــل مكــان. �ــانوا 

�طیعون وصیة �سوع. ولم تكن المعمود�ة لشعب إسرائیل فقط. ولم تكن عادة  وقتیة . �انت 

 المعمود�ة  تتم في �ل مكان ذهب إلیه اإلنجیل.
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الكنیسة تمارس المعمود�ة فمنذ البدا�ة ، �انت 

ــاطئ تــــاب ودخــــل فــــي  ــة أن الخــ ــهادة علنیــ كشــ

 شر�ة المؤمنین.

ــبة لمعظـــــم النـــــاس ، المعمود�ـــــة لیســـــت  �النســـ

اللحظـــة التـــى �صـــبحون فیهـــا مســـیحیین. ألن 

الخاطئ التائب �خلص في اللحظة التي �ضع فیها إ�مانه �المسیح. و�عد أن �خلــص ، �جــب 

علــى حیاتــه الجدیــدة فــي طاعــة �ســوع �ــرب. وهنــاك  �شــهادة (دلیــل)أن �طیــع األمــر �التعمیــد 

 وا ر واختبــ في وقت المعمود�ة وضــعوا إ�مــانهم �المســیح  مئیین ، ألنهستثنا�عض األشخاص اال

 �الفعل. تمالخالص قد  ان ولكن ، عادة ، المعمود�ة هي الشهادة .لتجدید ا

 ؟عتمدا  ا عندما�قول أنه أصبح مسیحیً  ما الذي تقوله لمن  ◄

 المعمودیة جزء من التجدید   أن  اإلعتقادخطأ یجب تجنبھ: 
�فسر �عض الناس آ�ــات معینــة مــن الكتــاب المقــدس علــى أنهــا تعنــي أن المعمود�ــة جــزء مــن 

ــاول:  ــا لشــ ــد.  قــــال حنانیــ ا حتــــى �عتمــ ــان ال �خلــــص حقــــً ــم �عتقــــدون أن اإلنســ        الخــــالص. إنهــ

اَذا  .»(أعمــال "َواآلَن ِلمــَ ِم الرَّبِّ ا ِ�اســْ اَك َداِعیــً ْل َخَطا�ــَ ْد َواْغســِ ْم َواْعَتمــِ َواَنى؟ قــُ ) ولكــن 22:16َتتــَ

لــى إ). أمــا غســل المــاء �مكــن أن یرمــز 7: 1ســلت بــدم المســیح (یوحنــا األولــى خطا�انــا قــد غُ 

�مــان. واقع روحي . �ان حنانیا �خبــر شــاول أنــه �جــب أن �قــوم �ــالمظهر الجســدي لـــخطوة اإل

 و�انت المعمود�ة شهادة على أن خطا�اه قد غسلت.

ــي مكتـــوب  ــالة الفـ ــرانیین رسـ ــب "إ،  22:  10عبـ ــؤمنین �جـ ٍب أن  ن المـ ــْ ــى هللا  ِ�َقلـ ْموا الـ دَّ ــَ َیَتقـ

. يٍّ اٍء َنقــِ اُدَنا ِ�مــَ َلًة َأْجســَ �ٍر، َوُمْغَتســِ رِّ ِمیٍر شــِ ْن ضــَ ".  َصاِدق ِفي َ�ِقیِن اِإل�َماِن، َمْرُشوَشًة ُقُلوُ�َنا مــِ

ا. ومــع ذلــك ، حتــى لــو �ــان �شــیر إلــى و المــاء إلــى المعمود�ــة  قد �شــیر   هــذا لــیس مؤ�ــًدا تمامــً

على   سر مقدس تدل يھ "المعمودیة المسیحیة
مع  عھد  يیسوع المسیح وھ قبول فوائد كفارة

 والبر."  القداسة يالطاعة ف الكامل من قصدال

 &H. Orton Wiley  

 بول تي كولبیرتسون 

 مقدمة في الالھوت المسیحي
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قــول ببســاطة أننــا �جـــب أن ت اأن المعمود�ـــة تخلصــنا. إنهــ  هــذه اآل�ــة ال تقــولفــ المعمود�ــة ، 

 .عتمدنأن �نطیع أمر هللا 

هذه ".  و 5: 3والروح" في یوحنا ن اإلنسان ینبغى أن "یولد من الماء إقال �سوع لنیقود�موس  

محیـــــرة  ت�انـــــ  يوالتـــــ �ـــــأن الشـــــخص ینبغـــــى أن یولـــــد مـــــن جدیـــــد  ،  تتبـــــع عبارتـــــه  العبـــــارة 

�ــان �ســوع �قــول أن اإلنســان �جــب و لنیقود�موس. �ان نیقود�موس �فكر في الوالدة الجسد�ة. 

فــالوالدة مــن ذا ، "إملكــوت الســموات . ، لیدخلأ�ضا ا روحیً أن یولد لیس جسدً�ا فحسب ، بل 

 الوالدة الجسد�ة .  يالماء" ه

 طاعة المسیح يالمعمودیة ھ
لـــر�ح الخـــالص. ألن �عـــض   �قـــوم �ـــه الشـــخص لیؤهلـــه للخـــالص أولیســـت المعمود�ـــة عمـــًال 

الناس �علمون ألن المعمود�ــة لیســت عمــًال یــر�ح الخــالص ، فــال ینبغــي لنــا ممارســتها . إنهــم 

 من اإلتكــال علــى النعمــة المقدمــة إ�مانهم في المعمود�ة بدالً قلقون من أن الناس قد �ضعون  

ن نطیــع أى وصــیة للمســیح وال ینبغــي أن نعتقــد أبــدا أن طاعتنــا أفــي الكفــارة. ولكــن ، ینبغــى 

 ألوامر هللا تر�ح خالصنا.

 نعمة ال اسطة من وسائط  و يھالمعمودیة 
 ، أو ا تخلصــنا هذا ال �عني أنهو لقبول النعمة. نها واسطة أ �مكن أن ُ�طلق على المعمود�ة 

. للمعمود�ــة  اإلجراء �عطي النعمة تلقائًیا. إذا اعتمد اإلنسان بــدون إ�مــان ، فــال قیمــةهذا  أن  

 متــىو . مــن أجلنــا  لنعمــة ألنهــا عمــل صــممه هللاواســطة مــن وســائط ا يهالمعمود�ة من هنا ف

 الحیاة المسیحیة. عمل في قلو�نا لیثبتنا فيروح هللا �فإن ذلك �الطاعة واإل�مان ، فعلنا 

 أن  نعتمد؟ يلماذا ینبغ  ◄

 رموز الھوتیة
  للمجموعة. 11-3: 6�جب على الطالب قراءة رومیة 
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 ؟يوفقا لهذا المقطع الكتاب ماذا ترمز المعمود�ة، ◄

�خبرنــا الكتــاب المقــدس أن المعمود�ــة ترمــز إلــى مــوت ودفــن وقیامــة المســیح. عنــدما �عتمــد 

ــؤمن �شـــهد �أنـــه قـــد تواصـــل مـــع الكفـــارة  المـ

المقدمــة بواســطة المســیح. حتــى أن الرســـول 

المســــیح  اعتمــــدنا إلــــىننــــا "إاســــتخدم العبــــارة 

 ".�سوع

فــي الخــالص ، ننــال بر�ــات مــوت المســیح؛ 

موتــه. لقــد مــات �ســوع �ســبب الخطیــة ، لــیس �ســبب  ي�معنى خــاص فــ لكننا نشترك أ�ًضا ، و 

ننــا ا ، فــي الخــالص نمــوت عــن الخطیــة ألخطیتــه ، ولكــن  �ســبب خطا�ــا العــالم. وهكــذا أ�ضــً 

 نتوب عنها ونتر�ها.

من نه أذ إفقط. الغفران ال �شیر إلى  هيو ة. الخطیهو االنتصار على   6موضوع رومیة  ن  إ

ــح  ــن أنـــ الواضـ ــؤمن�كـــون  المفتـــرض أنه مـ ــررً م  المـ ــن  اتحـ ــیطرةمـ ) وال 14-12(الخطیـــة  سـ

 ).1ة (الخطیستمر في �

فــي الخــالص نشــترك فــي قیامــة �ســوع. مثلمــا قــام مــن المــوت ، ونبــدأ الحیــاة الجدیــدة عنــدما 

 ا حیاة الغلبة والتحرر من الخطیة.نموت عن الخطیة. ونبدأ أ�ًض 

 اعتبارات في المعمودیة

 طریقة المعمودیة مشكلة 
 : هل �جب أن �عتمد المؤمن �التغطیس أو السكب أو الرش؟يمشكلة الطر�قة ه

ن غالبیــة المســیحیین فــي جمیــع أنحــاء العــالم الــذین �مارســون معمود�ــة المــؤمنین �مارســون إ

 المعمود�ة �التغطیس .

ھا لیست في الماء فقط، إلی "النعمة التي نحتاج
استخدامھ   ولكن في عمل الروح القدس الذي یمثل 

في المعمودیة؛ لیس في الخبز والخمر، ولكن  في 
 الكفارة والتى یرمز الیھا استخدام األسرار".

 جون مایلي 

 علم الالھوت النظامي
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ــیس ــدون أن التغطـ ــیحیین �عتقـ ــن المسـ ــد مـ ــل العدیـ ــي تجعـ ــباب التـ ــن األسـ ــد مـ ــاك العدیـ هـــو  هنـ

 الطر�قة الصحیحة للمعمود�ة :

 من �لمة یونانیة تعني الغمر أو الغطس." معمود�ة" تأتي �لمة  .1

   لهـــــا األفضـــــل الرمـــــز يوهـــــ ترمـــــز المعمود�ـــــة إلـــــى مـــــوت المســـــیح ودفنـــــه وقیامتـــــه ،  .2

 ).5-3: 6(رومیة  التغطیس �

 .)38: 8أع   10: 1یعتمدوا (مرقس  في الكتاب المقدس ، ذهب الناس إلى الماء ل .3

 �ســبب المعمود�ة  إال عندما �ان ذلك مســتحیًال   يمارست الكنیسة األولى التغطیس ف .4

،  وهو ملخص لتعلیم الرسل   The Didacheالصحة السیئة أو نقص المیاه.  �تب

ن المؤمن �مكــن أن �عتمــد �ســكب المــاء إذا لــم یتــوفر إمیالد�ة ، �قول   70في حوالي  

 الكثیر من الماء.

هـــو اب ، �عتقـــد العدیـــد مـــن المســـیحیین أن التغطـــیس هـــو أمـــر �تـــابي و �ســـبب هـــذه األســـب

 الطر�قة التار�خیة للمعمود�ة.

فقــد وصــف هــي طر�قــة �تابیــة. و طر�قــة أخــرى للمعمود�ــة  هنــاك �عتقــد �عــض المســیحیین أنو 

�شیر أ�ًضا إلى رش الــدم.  العهد الجدیدو الكفارة.  ترمز الى طقوس الرش التي      العهد القد�م

. ا أ�ضــً  المعمود�ــة �ــالرشن تشــیر  أالكفــارة  فمــن الممكــن  ألن رش الدم �مكن أن یرمــز إلــى

 10،  ٢٠-١٩: ٩؛ عبــرانیین  8: 24الرش انظر خروج   إلىتشیر    يالتإلشارات الكتابیة  ا(

           ؛ 25: 36حزقیـــــــــــــــــــال  ؛ 15: 52؛ اشـــــــــــــــــــعیاء  7-6: 8؛ عـــــــــــــــــــدد  ٢٤-٢٢: ١٢، 22: 

 .)2: 1�طرس  1و

ا محــدًدا لطر�قــة المعمود�ــة المطلو�ــة ، �جــب أن نكــون ألن الك تــاب المقــدس ال �قــدم أبــًدا بیانــً

 متسامحین مع المسیحیین الذین لدیهم رأي مختلف في هذه القضیة.
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 مسألة معمودیة األطفال 
الكنیسة هي جماعة إ�مانیة تعیش في عهد مع هللا. عندما یتوب الخاطئ و�ــدخل فــي مجتمــع 

 �ة هي الشهادة العلنیة على تجدیده .اإل�مان، فالمعمود

 الكنیســة؟ الطفــل هــو جــزء مــن مجتمــع ولكــن مــاذا عــن الطفــل المولــود ألبــو�ن مســیحیین فــي 

 اإل�مان. الطفل الصغیر �قبله هللا حتى ینضج �ما �كفي التخاذ قرار �شأن التجدید .

اإل�مــان. إذا قبــل  تؤمن �عض الكنائس �ضرورة تعمید الطفــل �ــدلیل علــى وجــوده فــي مجتمــع

"التثبیــت". �عــض حفــل  الكنــائس حفــل �ســمى فلــدى هــذه الكنیسة عنــدما �كبــر ،   تعالیمالطفل  

مــن و . (تعلم �ه ، ألن الطفل ولد في الكنیسة وقبل ماا تعتبر أمر التجدید ضرور�ً الكنائس ال 

 ؤمن تــ  . جلتــرا)إن �نیســةو األمثلــة علــى ذلــك الكنیســة الرومانیــة الكاثولیكیــة والكنیســة اللوثر�ــة 

(علــى ســبیل المثــال ،  أمــر مهــم. التجدیــدالكنائس األخرى التي تمارس معمود�ــة األطفــال أن 

ضــروري حتــى  جدیــدتال أناألوائــل �قیــادة جــون و�ســلي �ــ  ( نهضــة القداســة ) یــون آمــن المیثود

 .)�النسبة لشخص اعتمد عندما �ان طفًال 

و�ؤمن البعض أن الختان �ان �خدم غرًضا مشابًها فــي العهــد القــد�م. فالطفــل المختــون یرمــز 

لــى أنــه �ــان ضــمن العهــد. ولــم �كــن علیــه االنتظــار حتــى �كبــر �مــا �كفــي لكــى �فهــم معنــى إ

 العهد.

فــي  التقلیــد الرســوليیبدو أن الكنیسة األولى مارست معمود�ة األطفال. �تب هیبولیتوس عن 

ــوا ، �مكــــن إال م وقــــ  212 ــانوا أصــــغر مــــن أن یتكلمــ ــال �جــــب أن �عتمــــدوا ؛ و�ذا �ــ ن األطفــ

 ون �مارســ �ــانوا م أن الرســل  248�تــب أور�جــانوس فــي عــام و للوالــدین التحــدث نیا�ــة عــنهم. 

م أن معمود�ـــة األطفـــال �انـــت  400�تـــب أوغســـطین فـــي عـــام و الرضـــع. طفـــال األمعمود�ـــة 

أي شــخص أنكــر معمود�ــة عــن لم �سمع مــن قبــل نه أو  الكنیسة �لها منذ زمن الرسل  اتمارسه

 .األطفال
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ا عـــائالت �أكملهـــا (فـــي ســـفر أعمـــال الرســـل ، عمـــَّ  ،   15: 16؛   14: 11د الرســـل أحیانـــً

 ). ونحن �مكن أن نفترض أنهم عمدوا األطفال أ�ًضا.33

 اعتراضات على معمودیة  االطفال الرضع 
ا تــابوا وآمنــوا  .1 فــي العهــد الجدیــد ، اعتمــد المؤمنــون �عــد شــهادة اإل�مــان. فقــد �ــانوا أناســً

 توجیهات لتعمید االطفال. أي�اإلنجیل. وال توجد 

مات عن  يال �مكن لمعمود�ة األطفال أن تحقق الغرض األصلي لشهادة المؤمن الذ .2

 جل هللا.أالخطیة و�حیا من 

�ـــة األطفـــال فـــي معظـــم األمـــاكن هـــي خلـــق تجمعـــات كانـــت النتیجـــة التار�خیـــة لمعمود .3

 ألناس غیر مجددین و�عتقدون أنهم مسیحیون.

فــي ذلــك  ".التكــر�سو�دًال من تعمید األطفال ، تقــیم �عــض الكنــائس احتفــاًال لألطفــال �ســمى "

فــي تلــك الكنــائس، ال و بتــدر�ب مســیحي.  بتر�یتــهو�تعهــدان الحفــل �كــرس الوالــدان الطفــل هلل 

 �كفي لفهم التو�ة واإل�مان.�ما  الطفل �كبرد�ة حتى تحدث المعمو 

عنــد تقــد�م الــوعظ لألشــخاص الــذین اعتمــدوا وهــم أطفــال ، لــیس مــن الضــروري التشــكیك فــى 

معمــودیتهم. و�ــدًال مــن ذلــك ، نكــرز �ــأن الشــخص ال �خلــص بــدون تو�ــة و��مــان الخــالص . 

 سبًبا لالعتقاد �أنه مسیحي.و�ذا �ان الشخص �عیش في الخطیة ، فإن معمودیته لیست 

 مسألة التوقیت  
 ما هي المدة التي �جب أن تنتظرها الكنیسة لتعمد الشخص المتجدد ؟ ◄

مســتوى مــن  يوال تمثل المعمود�ــة أ في العهد الجدید ، �ان المتجددون �عتمدون على الفور.

 النضج أو المعرفة.

لتعلــیم والنمــو المســیحي قبــل أن تطلــب �عــض الكنــائس مــن المتجــددین أن �مــروا �فتــرة مــن ا 

. إنهـــم یر�ـــدون مـــؤمنینیتعمــدوا. إنهـــم یر�ـــدون التأكـــد مـــن أن المتجـــددین هـــم أمثلـــة صـــالحة لل
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ون مــــنهم فقــــط  �عــــد لــــ رؤ�ــــتهم �عیشــــون حیــــاة مســــیحیة لــــبعض الوقــــت أوًال حتــــى �ســــقط القلی

 المعمود�ة.

ا عـــن النضـــج عالنًـــ إ لیســـت  يشـــهادة علـــى أن اإلنســـان قـــد تجـــدد . وهـــ  يا ، فالمعمود�ـــة هـــ ذً إ

�بــدو و . التجدیــد الروحي أو المعرفة. ولذلك ، �جب أن تحدث المعمود�ة �عد فتــرة وجیــزة مــن 

ا ا تجــدد تجدیــدً أن االنتظــار �عنــي أننــا ال نعــرف مــا إذا �ــان الشــخص قــد  ممــا یبــین . حقیقیــً

 في إ�مانه. ا ضعیفً التي قد تجعله شهادته الشك في  

ن أوالمعمود�ة هي أ�ًضا واسطة من وســائط النعمــة ، ألن اإلنســان �طیــع فــي اإل�مــان و�علــن 

النعمــة. فــإذا قمنــا �جعــل الشــخص  ي، و�عطیــه هللا  إقامــة فــ  ي عــالن ظــاهر إ  يالمعمود�ــة هــ 

 المتجدد ینتظر المعمود�ة ، فإننا بذلك نمنعه من هذه المساعدة في الوقت الذي هو في أمس

 الحاجة إلیها.

أن  يولكــن إذا �ــان الشــخص ال یبــدو أنــه �فهــم اإلنجیــل وال �ظهــر تغییــرا �النعمــة ، فــال ینبغــ 

�عتمــد. و�ذا �ــان لد�ــه تلــك المــؤهالت ،  فالبــد أن �عتمــد فــي القر�ــب العاجــل �وســیلة لتقو�ــة 

 إ�مانه.

 مسألة تأخیر المعمودیة 
فــــي �عــــض األحیــــان ، یر�ــــد األشــــخاص الــــذین یــــّدعون أنهــــم مســــیحیون تــــأخیر معمــــودیتهم. 

�قولــون أنهــم آمنــوا �اإلنجیــل وتــابوا ، لكــنهم ال یر�ــدون أن �عتمــدوا �عــد. فــي �عــض األحیــان و 

 ینتظر الناس حتى �موتوا. األخرى ،  في �عض األحیانو یتأخرون لسنوات. 

ا مــا �كــون هنـــاك التــزام متعلـــق  للمعمود�ــة  إذا لــم �كـــن الشــخص علــى اســـتعدادأمــا   ، فغالبـــً

ر�مــا توجــد و  . ر�مــا ال یر�ــد أن یلتــزم �الكنیســة.الــیس علــى اســتعداد للقیــام بهــ  وهــو معمود�ــةال�

 شهادة علنیة �أنه مسیحي.یؤدي ر�ما ال یر�د أن بل و ة لم یتوقف عنها �عد. خطی
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ــیحًیا قبـــل أن �ع ا ، �كـــون الشـــخص مسـ ــً ــده حقـ ــم تجدیـ ــه إذا تـ ــة لجعلـ ــاج المعمود�ـ ــد. وال �حتـ تمـ

ا. ومــع ذلــك ، إذا لــم �كــن علــى اســتعداد للتو�ــة الكاملــة عــن الخطیــة و�شــهد ا مســیحیً شخصــً 

 للمسیح ، فهو لیس مسیحًیا �عد.

 ماذا تقول لمن �قول إنه مسیحي لكنه ال یر�د المعمود�ة ؟  ◄

 سممشكلة اال
 المتجدد ؟ماذا �قول القس الراعى عندما �عمد الشخص   ◄

عندما أعطى �سوع الرسل اإلرسالیة العظمى ، قال لهم أن �عمدوا " �اسم اآلب واالبن والروح  

 ).19: 28القدس "(متى 

عتمد تحت سلطانهم. وقد استخدم �سوع مصــطلح �عتمد "�اسم" الثالوث األقدس �عني أن �  أن

 ).43: 5االسم �شكل مشا�ه عندما قال إنه لم �أت �اسمه (یوحنا

الــذي �قــوم �المعمود�ــة �جــب أن �قــول ، "أنــا أعمــد�م   يتعتقــد �عــض الكنــائس أن القــس الراعــ 

�اسم اآلب واالبن والروح القــدس." وتعتقــد الكنــائس األخــرى أن الطر�قــة الصــحیحة للمعمود�ــة 

 "أنا أعمد�م  �اسم �سوع ". :تحت سلطان األقانیم الثالثة أن �قول

تختلــف عــن الكلمــات التــي  عــدة أمثلــة لتوجیهــات المعمود�ــة والكلمــاتنجــد فــي العهــد الجدیــد 

اســــتخدمها �ســــوع عنـــــدما أعطــــى اإلرســــالیة العظمـــــى.  ففــــي یــــوم الخمســـــین ، قــــال �طـــــرس 

). وقــد عمــد بــولس المــؤمنین 38: 2للمتجدیین، "اعتمدوا �اسم �ســوع المســیح" (أعمــال الرســل 

لمؤمنین في بیــت �رنیلیــوس أن ل�طرس ). وقال 5: 19في أفسس �اسم �سوع (أعمال الرسل 

). و�ـــولس أشــــار ضــــمنًیا إلـــى أن مــــؤمني �ورنثــــوس قــــد 48: 10"�عتمـــدوا �اســــم الــــرب" (أع 

 ).13-12: 1كورنثوس األول 1اعتمدوا �اسم �سوع (



122 
 

ذ�رت سبع  يفي سفر أعمال الرسل ، تمیزت المعمود�ة �اسم �سوع عن معمود�ة یوحنا (والت

 .الد�انات األخرى  وعن معمود�ات) مرات في سفر أعمال الرسل

یبــدو أن الطر�قـــة التـــي نفـــذت بهــا الكنیســـة وصـــیة �ســـوع �انـــت التأكیــد علـــى اســـم �ســـوع فـــي 

ا �قــوم �المعمود�ــة االمعمود�ــة. ومــن المــرجح أن قسًــ  فــي القــرن األول للكنیســة قــال ، "أنــا  راعیــً

القضیة الرئیسیة.  هو یسوعاإل�مان ب�ان أعمد�م �اسم �سوع." في السنوات األولى للكنیسة ، 

 �سوع فهو مسیحي. �الرب من آمن

ا لتــار�خ الكنیســة المبكــر جــًدا ، أكــدت الكنیســة علــى الثــالوث فــي المعمود�ــة.  ومــع ذلــك ، وفقــً

ا  وفي الجیل األول للكنیسة ، �ان هناك أناس قالوا إنهم یؤمنون بیسوع ، لكــنهم لــم یؤمنــوا حقــً

علیم الرسل �جب أن �غطس المتجددون ثالث مرات ، مــع �األمور الصحیحة عن هللا. �قول ت

هــذا قبــل و أم 248قــرارات اإل�مــان فــي �ــل عضــو فــى الثــالوث . و�تــب �تــاب أخــرون ســنة إ

التـــار�خ ،  �ـــان علـــى الممارســـة العاد�ـــة  للكنیســـة أن تـــذ�ر اآلب واالبـــن والـــروح القـــدس فـــي 

 وآخرون).المعمود�ة (هیبولیتوس ، أور�جانوس ، ترتلیان ، 

ولكــن المشــكلة الیــوم هــي أن �عــض الجماعــات الدینیــة تنكــر الثــالوث. و�قولــون أنهــم یؤمنــون 

وهــم بیســوع ، لكــنهم ال یؤمنــون �ــأن �ســوع هــو شــخص متمیــز عــن اآلب وعــن الــروح القــدس. 

ــدس. إنهـــم  ــروح القـ ــن والـ ــم لـــآلب واالبـ ــو اسـ ــوع هـ ــم یؤمنـــون أن �سـ ــوع ألنهـ ــم �سـ ــدون �اسـ �عمـ

تفعل هــذا التى مجموعة الجمیعهم شخص واحد. أحد األمثلة على  أقانیم  ثة�عتقدون أن الثال

 .هو الكنیسة الخمسینیة المتحدة

د بهـــذه الكلمـــات ، "أنـــا أعمـــد�م �اســـم اآلب والیـــوم معظـــم الكنـــائس التـــي تـــؤمن �الثـــالوث تعمِّـــ 

 واالبن والروح القدس." وهم یؤ�دون اإل�مان بیسوع واإل�مان �الثالوث.
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 معمودیة النموذج 
ا لكــي �ظهــروا للنــاس و �جب أن �قــف المتجــدد  التجمع: هنــاك للمشــاهدة.  الــذینن  للتعمیــد معــً

 ا، �مكن لشخص ما أن �قودهم في الترنیم  لبضع دقائق.وعندما �جتمع الحشد معً 

 .20-18: 28�مكن لشخص أن �قرأ متى  الكتاب المقدس:

مــدون الیــوم قــد عت�جــب علــى الراعــي أن �خاطــب الجمــوع و�قــول ، "هــؤالء الــذین � اإلعــالن: 

شــهدوا �التو�ــة واإل�مــان �المســیح. و�مــا تمثــل المعمود�ــة مــوت وقیامــة �ســوع ، �شــهد هــؤالء 

لقد بدأوا حیاة جدیدة فــي هلل . فالمؤمنون �المعمود�ة أنهم قد ماتوا عن الخطیة واآلن �عیشون 

 طاعة هللا ".

 صــالتهن إ. متجــددین ثم �جب على الراعي أن �قود الكنیسة في الصالة من أجــل ال  ة:الصال

لــى إهــؤالء ب �جــب أن تتضــمن عبــارات مثــل هــذه: "�ــا رب ، نشــكرك علــى نعمتــك التــي أتــت 

نصــلي مــن أجــل قــوة و ة. الخطی هم من قوةك لر �نشكرك على تحر و لخالص والحیاة الروحیة.  ا

 جعلهم شهوًدا لمجتمعهم و�ر�ة للكنیسة ".وا �ل یوم. الغلبة منحهم تو  تمألهم الروح القدس ل

�جــب أن  قبــل العمــادو �شكل فردي إلى الماء للراعي.  ن و المتجدد�جب أن یذهب    المعمود�ة:

 القدس."الروح ، "أنا أعمد�م �اسم اآلب واالبن و الراعى�قول 

ا. ترنیمــة ن یرنمــوا أللمجتمعــین  �مكــن�عــد المعمود�ــة ،  ترنیمــة: ن أ �مكــن لشــخص مــاو معــً

 صالة قصیرة أخرى.�صلى 

 

 بیانات موجزة  ةسبع
 تعمد تالمیذ �سوع أثناء خدمته. .1

 عمدت الكنیسة األولى الناس في �ل مكان ذهب إلیه اإلنجیل. .2
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 المعمود�ة ترمز إلى موت ودفن وقیامة �سوع. .3

 المعمود�ة هي شهادة عن الخالص والحیاة الجدیدة في المسیح. .4

 �عتمد المتجدد �عد فترة وجیزة من التجدید .�جب أن  .5

 نسان أنه شخص مسیحي ألنه اعتمد.ال �جب أن �فترض اإل .6

 على الكنیسة أن تؤ�د عقیدة الثالوث في المعمود�ة. .7

 

 10واجبات الدرس 
. واكتب فقرة  واحدة تشرح معنى وأهمیــة �ــل مــن 10عبارات الموجزة للدرس السبع  احفظ   .1

بیانات الموجزة (سبع فقرات) لشخص لیس  في هــذا الفصــل . ثــم قــم بتحو�ــل هــذا   ةالسبع
إلى قائــد الفصــل قبــل الــدرس التــالي. و�ــن علــى اســتعداد لمشــار�ة فقــرة مــع المجموعــة إذا 
طلب منك قائد الفصل ذلك خــالل وقــت المناقشــة. واكتــب العبــارات مــن الــذاكرة فــي بدا�ــة 

 الفصل الدراسي التالي.
 
ــذ�ر أن  .2 ــد تـ ــالغ قائـ ــق الفـــرص و�بـ ــع خلـ ــل الدراســـي مـ ــارج الفصـ ــدر�س خـ ــة التـ ــوم �جدولـ تقـ

 الفصل عندما تقوم �التدر�س.
 
تعیین مقابلة شخصیة : تحدث إلى ثالثة مؤمنین معتمدین مختلفین و اسألهم عــن معنــى  .3

 معمودیتهم. ثم اكتب ملخًصا موجًزا.
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 11الدرس 

 جسد الرب ودمھ   ي الشركة ف 

 مقدمة  
�جــــب علــــى قائــــد الفصــــل أو الطــــالب المختــــار�ن ســــرد قصــــة خــــالص إســــرائیل مــــن مصــــر  

ــد � 12-11�ســـاهمون �التفاصـــیل. �خبرنـــا ســـفر الخـــروج المتنـــوعین �إ�جـــاز. دع الطـــالب  عیـ

 الفصح األول.

 أصل ممارسة التناول من جسد الرب ودمھ 
إســرائیل  أمــةكان عیــد الفصــح هــو عیــد یهــودي یــتم االحتفــال �ــه فــي اللیلــة التــي غــادرت فیهــا 

 �عیــد رحمــة هللا لهــم بــل  �ــان احتفــاالً  مصــر. ولــم �كــن االحتفــال مجــرد خــالص مــن مصــر؛

) . ولــذلك �ــان 27: 12وعبــر بیــوت بنــي إســرائیل (خــروج  عندما قتل المصر�ین لكنــه اجتــاز

  تجاه شعبه.الحدث رمًزا لرحمة هللا

ن �عیــد الفصــح �ــل عــام. وأعطــى هللا و �عد اإلنقاذ والتحر�ر من مصر ، �ان �حتفل اإلسرائیلی

 لهم مراسیم االحتفاالت لذلك الیوم والتي تضمنت طعاًما خاًصا واستخداًما احتفالًیا �الدم .

ا مــن الخــالص. وهــذا ال �عنــي أن النــاس الــذین تــم تحر�ــرهم  فــي ذلــك الیــوم  كــان الحــدث نوعــً

ا وفــى عالقــة صــحیحة مــع هللا. ولكــنهم  تحــرروا مــن العبود�ــة ، ونــالوا  ُغفــرت خطا�ــاهم جمیعــً

رحمــة مــن هللا ، و�ــان الـــدم جــزًءا مــن المتطلبـــات االلهیــة . وهــذه التفاصـــیل تجعــل مــن هـــذا 

الحــدث توضــیًحا للخــالص الــذي قدمــه المســیح. لقــد احتفــل معظــم اإلســرائیلیین �عیــد الفصــح 

 ر�وا معناه الكامل.دون أن ید
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وفي الفصح األخیر الذي شار�ه �سوع مــع تالمیــذه ، شــرح معنــاه �التفصــیل . وأســس احتفــال 

). وتســمي الكنــائس 20-15: 22(لوقــا  ي"الكنیسة لممارسته عندما قال ، "اصنعوا هــذا لــذ�ر 

 قداس"." أو "الأو سر الشكر هذا االحتفال "عشاء الرب" أو "الشر�ة" ، أو "القر�ان المقدس

المســیح الــرب ن �جــئ إلــى أوقد �تب بولس أن هذه العادة �جب أن تمارسها الكنیسة �انتظــام 

ــة أخـــرى مـــن الـــوالئم والشـــر�ة  ال 26-24: 11�ورنثـــوس  1( ــة أوقـــات خاصـ ــان للكنیسـ ). �ـ

و�ــین الشــر�ة فــى جســد الــرب ودمــه . علــى ســبیل المثــال ، عنــدما �قــول  اینبغــي الخلــط بینهــ 

ن أالبیــوت " ، �جــب أن نتــذ�ر  ين المؤمنــون األوائــل " �كســرون الخبــز فــ الكتــاب المقــدس �ــا

). �ــانوا 46: 2مصطلح " �كسرون  الخبز " هو �كل �ساطة �شیر إلى األكــل (أعمــال الرســل

ا �ــان  لــدیها "والئــم  المحبــة" تناول الطعام مًعا في منازل متنوعة.والكنیسة أ�ضــً   ي�شتر�ون ف

 ).12(یهوذا  فى جسد الرب ودمه  الشر�ةتختلف عن التي 

 معنى الشركة فى جسد الرب ودمھ 
 للمجموعة.  58-47: 6�جب على الطالب قراءة یوحنا 

لقــد صــدم �ســوع الجمــوع عنــدما قــال إنــه الخبــز النــازل مــن الســماء وأنهــم �حتــاجون أن �ــأكلوا  

 لحمه و�شر�وا دمه.

 ماذا قصد �سوع بهذه التصر�حات؟ ◄

). �ــان یــتكلم عــن ذبیحــة 51: 6ســیبذل نفســه مــن أجــل حیــاة العــالم (یوحنــا نه �انإقال �سوع 

نفســه لیقــدم الكفــارة.  و�ــان �قــارن ذبیحــة نفســه �الطعــام والشــراب. ومثلمــا �حتــاج اإلنســان إلــى 

 طعام من أجل الحیاة الجسد�ة، �جب أن �قبل ذبیحة المسیح للحیاة األبد�ة.

 للمجموعة. 20-15: 22�قرأ الطالب لوقا 
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 ين الخبز هو جسده و �انت  الخمــر هــ إفي عشاء الفصح األخیر لیسوع مع التالمیذ ، قال 

 دمه. سوف یبذل حیاته من أجل خالصهم .

 الخبز والخمر 
 لماذا استخدم �سوع الخبز والخمر للتناول؟ ◄

الغــذاء  هــو . �ــان الخبــزللتنــاول خمــرقــد تكــون هنــاك عــدة أســباب الســتخدام �ســوع الخبــز وال

الطعام �شكل عام ،  األساسي، �ما هو الحال في أجزاء �ثیرة من العالم. الخبز ال �مثل فقط

ا الحیـــاة ألن الطعــام ضـــروري للحیـــاة.  الشـــراب األكثـــر  يت الخمــر هـــ �انـــ و ولكنــه �مثـــل أ�ضـــً

 ا االحتفال.�مثل أ�ًض  خمرالألن شیوًعا في ذلك الوقت ، �خالف الماء. 

حدیثــة خمــر النبیــذ للتنــاول حتــى لــو لــم �شــر�وا الخمــر فــي أي وقــت تســتخدم �عــض الكنــائس ال

آخــر. وتســتخدم الكنــائس األخــرى عصــیر العنــب ألنهــم ال یر�ــدون تشــجیع شــرب أي �حــول. 

و�ـــان �ســـمى عصـــیر العنـــب خمـــر النبیـــذ فـــي العهـــد الجدیـــد ســـواء �انـــت طازجـــة أو فـــي أي 

 مرحلة من مراحل التخمیر.

ا لتنــاول الطعــام والشــراب مــن أجــل الشــر�ة لقد تغیرت �عض الكنائس إلى أ شــیاء مختلفــة تمامــً

ر فـــي اســـتخدام شـــيء مختلـــف ذجســـد الـــرب ودمـــه . و�جـــب أن نكـــون حـــذر�ن �ـــل الحـــ  يفـــ 

. فـــالمورمون �ســـتخدمون الخبـــز والمـــاء ، ولكـــنهم ال یؤمنـــون �التعـــالیم المســـیحیة عـــن للتنـــاول

 الكفارة.

و  االعــالم ؛ وأشــیاء أخــرى قــد تكــون طعامًــ  قــد ال �كــون الخبــز والخمــر شــائعین فــي أجــزاء مــن

 . في هذه الحالة ، قد تفكر الكنیسة �الصالة في خیارات مختلفة.ًیاأساس  اشرا�ً 
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 ین الحرفی لیس الجسد والدم
تعتقــد الكنیســة الرومانیــة الكاثولیكیــة والكنیســة األرثوذ�ســیة الشــرقیة أن الخبــز والخمــر یتحــول 

ــا إ ــه �كونـ ــده ودمـ ــائس أخـــرى تـــؤمن أن جسـ ــاك �نـ ــالمعنى الحرفـــي. وهنـ ــد ودم �ســـوع �ـ لـــى جسـ

ن معظــم الكنــائس البروتســتانتیة تعتقــد أن الخبــز أحــین  ين حًقا في الخبــز والخمــر. فــ یموجود

 المادي. اإلى جسد ودم المسیح بدون وجودهم والخمر یرمزان

." �ــان �ســوع ال يعندما خدم �سوع الفصح لتالمیذه ، قال ، "هذا هو جسدي ... هذا هو دمــ 

ا هنـــاك ، وحاضـــًرا �الجســـد معهـــم. و  . و�بـــدو ذبیحـــة �عـــد  اقـــدمن جســـده ودمـــه لـــم �ُ أیـــزال واقفـــً

 جســده ودمــهلــى إدمــه ، ولــیس إلــى جســده و  انرمــز ی اأن الخبــز والخمــر �انــ  ا أنــه قصــدواضــحً 

 .الخبز والخمر  المستخدم في الشر�ة هو نفسه الخبز والخمر. و �جب اعتبار ا  حرفیً 

فــى جســد  تكــرر. ألن الشــر�ةی موتــه لــنیــتم الخــالص مــن خــالل ذبیحــة �ســوع مــرة واحــدة. و 

الضــروري مــن فلــم �كــن موت �ســوع ،  وهوعبادة و��مان في حدث واحد  فعل  هيالرب ودمه  

 ا.حرفیً  أن �كون الخبز والخمر جسده ودمه

لجسد ودم  ألن الروم الكاثولیك �عتقدون أن الكنیسة لدیها سلطان على إعطاء المعنى الحرفي

 ا أ�ضــً  �عتقــدون و المســیح ، فیعتقــد الكثیــر مــنهم أن الكنیســة تــتحكم فــي مــن �مكــن أن �خلــص. 

ــاهن ــه الكــ ــن أن �خلــــص إذا رفضــ ــان ال �مكــ ــاول مــــ  أن اإلنســ ــینوال. ن التنــ ــاس  مالیــ ــن النــ مــ

 عندما یتناول.�عتقدون أن الشخص ینال الخالص 

عبــادة ترمــز إلــى  فعــل إن النظرة الصحیحة للشر�ة فــى �ســر الخبــز وشــرب الخمــر هــي أنهــا 

تقــدم  ياســتجا�ة إل�مــان المشــترك.  وهــ  فــي مــوت المســیح مــن أجلنــا ، وفیهــا �عطــي هللا نعمــة

 إتاحة التناول من الخبز والخمر.للناس المخلصین ، وال �عتمد خالصهم على 

 ا جسده ودمه؟لماذا ال نعتقد أن �سوع قصد أن الخبز والخمر �انا حرفیً   ◄

 المسیح؟الشر�ة �المعنى الحرفي لجسد ودم لماذا لیس من الضروري للخالص أن تكون   ◄
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 واسطة من وسائط النعمة 
ا مــا ُ�طلــق علــى الشــر�ة اســم واســطة مــن وســائط النعمــة. لقــد صــممه هللا لیكــون وســیلة   غالبــً

 �اتبـــاعللنعمــة عنـــدما یــتم قبولهـــا �اإل�مــان �كفـــارة المســـیح. �جــب علـــى المــؤمن أن �طیـــع هللا 

 األوامر الكتابیة. اذ ال ینبغي للمسیحي أن یهمل وسیلة النعمة هذه. 

ــا الشـــر�ة فـــى الخبـــز   فـــإذا أخـــذ شـــخص مـ

والخمــــر بـــــدون إ�مـــــان �المســـــیح، فإنهـــــا ال 

 تجلب له النعمة  تلقائًیا.

ــذها اإلنســــان دون  احتــــرام   و تــــوقیرإذا أخــ

لمــا تعنیــه فإنــه �جلــب الدینونــة علــى نفســه 

 ). 29-27: 11�ورنثوس  1(

التو�ــــة واإل�مــــان ضــــرور�ان للخــــالص. أمــــا الشــــر�ة فــــى الخبــــز والخمــــر فلیســــت ضـــــرور�ة 

ن الشـــخص إعـــن اإل�مــان.  فعــل طاعـــة وتعبیــر يللخــالص. والشــر�ة فـــى الخبــز والخمـــر هــ 

 یتناول من الخبز والخمر .إذا لم  امسیحیً المسیحي لن یتوقف عن �ونه 

 هل من الضروري أن �أخذ المسیحي شر�ة الخبز والخمر؟ اشرح اجابتك. ◄

 اعتبارات في شركة الخبز والخمر 

 الطریقة الصحیحة للتناول 
صحح الرسول بولس طر�قة أهل �ورنثوس الخاطئــة فــي المشــار�ة فــي شــر�ة الخبــز والخمــر. 

 �النسبة لنا نحن الیوم .هاته قیمة یوتوج

  للمجموعة. 34-20: 11�ورنثوس  1على الطالب أن �قرأ 

 �ان أهل �ورنثوس �فعلونه ؟ الذي خطأما ال ◄

ات اإللھیة التي من  ھى القنو "تعتبر وسیلة النعمة
لنفوس   خاللھا یتم توصیل تأثیرات الروح القدس

 الناس".

& H. Orton Wiley  

 بول تي كولبیرتسون 

 مقدمة في الالھوت المسیحى 
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 مــن كانوا �جلبون الطعام و�صنعون وجبة من العشاء الر�اني. و�ل شخص أكــل طعامــه بــدالً 

و�ــان �عــض النــاس �فرطــون مشار�ته. ولم ینتظروا �عضهم البعض و�بدأوا فــي نفــس الوقــت. 

فــي تنــاول الطعــام ، والیــزال الــبعض اآلخــر �عــانون مــن الجــوع. و�ــان الــبعض مــنهم  �شــرب 

 الخمر �ثیرا و�سكر.

 ما هي التوجیهات المحددة التي أعطاها لهم بولس؟  ◄

 لكــن هــذه لــم تكــنو  ،وشــر�ة وجبــاتأعیــاد  الكنــائس ىفقد �ان لــدأال �جعلوها وجبة.  �قال لهم  

 أن ینتظروا �عضهم البعض و�بدأوا مًعا.ا أ�ًض أخبرهم و . التناول من جسد الرب ودمه 

راجع بولس الطر�قة التي أسس بها �سوع هذه العــادة للكنیســة. أعطــى �ســوع الخبــز ثــم الخمــر 

بوقــار متــذ�ر�ن مــا  مــن الكــأس واالخبــز و�شــر� مــن واموضــحا معناهــا. ومــن المهــم أن یتنــاول

 المقدسة .تعنیه هذه الشر�ة 

نــه �جــب علــى اإلنســان أن �فحــص نفســه للتأكــد مــن أنــه ال یتنــاول الخبــز و�شــرب إقال بــولس 

أن الخمر "بدون استحقاق". و�فسر �عــض النــاس ذلــك علــى أنــه �عنــي أن الشــخص ال ینبغــي 

ن حیاته مرضــیة أمــام هللا �كــل تفصــیالتها . أیتناول من الخبز و�شرب من الكأس مالم یتأكد 

ُ�دان الشخص إذا أخــذها و  تناول الخبز والشرب من الكأس .  ل یتحدث عن طر�قةكان الرسو 

 .مبالٍ �طر�قة مهینة وغیر 

ا أثنــاء شــر�ة الخبــز والخمــر . و�مكــن ألنــاس مختلفــین  جیــد للكنیســة المجتمعــة أن تصــلي معــً

یرنمــوا  ا أن الترتیــب لقیــادة  الصــالة فــي أجــزاء مختلفــة مــن الخدمــة. و�مكــن للمجموعــة أ�ضــً 

ا لالبتهــاج  مًعا في أي وقت. بل و�جب أن تتم الخدمة �طر�قة هادئــة ومنظمــة. فهــو لــیس وقتًــ 

جـــل أ�صـــوت مرتفـــع . بـــل هـــو وقـــت للتأمـــل فـــي ذبیحـــة �ســـوع التـــي أعطیـــت مـــن  يالتلقـــائ

 خالصنا.
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 جسد الرب ودمھ    يالشركة فالمستفیدون المناسبون من 
 ؟ودمه  المسموح له �التناول من جسد الربمن   ◄

ن مثل ذلك أم �سوع هذه الممارسة لتالمیذه وقال لهم أن �صنعوها مًعا ، لذلك نحن نعرف  علَّ 

عطى الخبز والخمر لشخص یتبع د�انة أخرى. . فال ینبغي أن �ُ (المؤمنین)  �خص المسیحیین

كورنثــوس 1(ا فمــن �عبــد آلهــة أخــرى إنمــا �عبــد الشــیاطین. وال �ســتطیع أن �عبــد المســیح أ�ضــً 

10 :20-21.( 

إذا �ـــان اإلنســـان �عـــیش فـــي خطیـــة علنیـــة ولـــم یتـــب عنهـــا، فـــال تقـــدم لـــه الشـــر�ة فـــى الخبـــز 

الشر�ة فى الخبز والخمر هو شهادة �أننا اتحدنا �موت المسیح. والشخص   تناولوالخمر. إن 

 ا فلیس عنده تلك الشهادة.عمدً  و�خطئ أخطأقد  يالذ

ضــحة مثــل الزنــا أو عبــادة األصــنام أو الســكر هــو لــیس والشــخص الــذي �عــیش فــي خطیــة وا

ذ �خبرنا الكتاب المقدس أنه ال �مكننا أن نكون فــى إ).  10-9:  6مسیحًیا (كورنثوس األولى  

شر�ة مع مثل هذا الشخص الذي یرتكب هذه الخطا�ا وال یــزال �علــن أنــه مســیحي (كورنثــوس 

 الخبز والكأس. ي). ولذلك ال �صح أن نقدم له الشر�ة ف11: 5األولى

: 18ص (متــى أما إذا أخطأ أحد األعضــاء ورفــض تقــو�م الكنیســة ، فیجــب اعتبــاره غیــر مخلــَّ 

 الخبز والكأس . ي) ، و�التالي ال ینبغي تقد�م الشر�ة له ف17

جســـد الـــرب ودمـــه عـــن الوحـــدة الخاصـــة التـــي ینتمـــي إلیهـــا المســـیحیون.  يتعبـــر الشـــر�ة فـــ 

ننــا فــي الشــر�ة إتتضــمن هــذا المعنــى. قــال الرســول ومصــطلح الشــر�ة فــى جســد الــرب ودمــه 

). ولـــــذلك ، إذا �ـــــان 17-16: 10كورنثـــــوس  1المقدســـــة هـــــذه  نظهـــــر أننـــــا جســـــد واحـــــد (

 الوحدة. تلكالشخص معروًفا �أنه مهمل وخاطئ غیر مهتم ، ال �ستطیع أن �شترك في 
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 عــن التحقیــق مســؤوالً القس الراعى مسؤول عن تقد�م الشر�ة للمسیحیین المؤمنین، لكنــه لــیس 

فى �ل تفاصیل حیــاتهم. إذا اعتــرف شــخص �أنــه مســیحي وال �حیــا فــي خطیــة علنیــة ،عنــدها 

 �مكن للراعي قبول شهادته.

ا قــد نــال الكفــارة التــي تمثلهــا الشــر�ة المقدســة فــ  جســد الــرب ودمــه ،  يكــل شــخص خلــص حقــً

ن تكــون عضــو�ة أنبغــى سواء �ان عضًوا في �نیسة محلیــة معینــة أم ال. مــن أجــل ذلــك ، الی

 الكنیسة المحلیة شرًطا للتناول.

ال �جــب أن ینتظــر و یؤهل التجدید الحقیقي لكل من الشر�ة فى جسد الرب ودمه والمعمود�ــة. 

 المعمود�ة.حتى �عد المعمود�ة للتناول من جسد الرب ودمه ، إذا �ان راغًبا في 

شــخاص غیــر المخلصــین، �مــا فــي إذا اختلط االجتماع �مجموعة متنوعــة مــن المســیحیین واأل

ذلــك النــاس الــذین �عیشــون فــي خطیــة واضــحة ، فــال ینبغــي تقــد�م الشــر�ة المقدســة لالجتمــاع 

 ذ �مكن جدولة الشر�ة المقدسة في وقت مختلف ألولئك الذین ینبغي أن �أخذوه.إ�شكل عام.

 جسد الرب ودمه للخاطىء الواضح؟ يما هي أسباب وجوب عدم تقد�م الشر�ة ف  ◄

 جسد الرب ودمھ  يتكرار الشركة ف

 قدم الشر�ة المقدسة ؟ ولماذا ا؟  �م مرة �جب أن تُ  ◄

�عـــض الكنـــائس تقـــدم التنـــاول �ـــل أســـبوع. و�عـــض الكنـــائس األخـــرى تقـــدمها مـــرة �ـــل شـــهر. 

البعض �فعل ذلك نادًرا ، بدون جدول زمني. ال �خبرنا  والبعض �قدمها مرة واحدة في السنة.

 المقدس �م مرة �جب علینا تقد�م الشر�ة المقدسة.الكتاب 

لقــد وثــق �عــض النــاس قبــل أن �خلصــوا فــي طقــوس مــن أجــل الخــالص. وعنــدما �خلصــون 

و�تر�ـــون هـــذا الشـــكل مـــن الـــدین ، ر�مـــا ال یرتـــاحون ألي طقـــس دینـــي. ور�مـــا �عتقـــدون أن 

 .الشر�ة المقدسة ال ینبغي أن تكون في �ثیر من األحیان
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إ�مــانهم خطــًأ فــي الطقــوس. وهــم یر�ــدون الشــر�ة المقدســة �شــكل متكــرر  �ضــع �عــض النــاس

 ألنها تساعدهم على الشعور �أنهم قد نالوا الخالص.

ــاعد شـــعبه لفهـــم �یفیـــة  ــى الشـــر�ة المقدســـة. و�جـــب أن �سـ ــن المهـــم للراعـــي أن �شـــرح معنـ مـ

 استخدامها �بر�ة في عالقتهم مع هللا دون ثقة فیها �طر�قة خاطئة.

 

 السلطان المناسب إلدارة الشركة المقدسة 
 من الذى له الحق في تقد�م الشر�ة المقدسة ؟  ◄

). هــذا 9،  5: 2�طــرس 1،  6: 1�خبرنــا الكتــاب المقــدس أن �ــل مــؤمن هــو �ــاهن (رؤ�ــا 

�عنــي أنــه �مكننــا عبــادة هللا مباشــرة ومســاعدة اآلخــر�ن علــى عبادتــه. إذ ال یوجــد وســیط علــى 

یوصــلنا إلــى هللا ، ألن �ســوع هــو رئــیس �هنتنــا األعظــم ، وقــد منحنــا وجــه األرض ضــروري ل

أن نقــدم ذ�ــائح البــد ). فبواســطته 16-14: 4، عبــرانیین  5: 2تیموثــاوس    1لیه  (إاالقتراب  

 ).١٥:١٣التسبیح �استمرار (عبرانیین 

و�مــا أن �ــل مــؤمن هــو �ــاهن ، �مكننــا أن نفكــر فــي أن أي مــؤمن �مكنــه أن �قــدم  الشــر�ة 

. ومــع ذلــك ، هنــاك أســباب  يعــدم وجــود الراعــ  يلمقدســة  للمــؤمنین اآلخــر�ن ، وخاصــة فــ ا

 هذه الشر�ة المقدسة على نحو عادى تحت إشراف الراعي. أن ُتقدم  وجوب

ال �قدم الكتاب المقدس بیاًنا مباشًرا مفاده أن الشر�ة  المقدسة �جب أن یتم تقــد�مها فقــط مــن 

ــل الراعـــى وحـــده . ومـــع ذلـــك ، أ  عطـــى بـــولس توجیهـــات خاصـــة لخدمـــة الشـــر�ة المقدســـة  قبـ

ــد مســــؤوالً  ــان القائــ ــة ، و�ــ ــات للمجموعــ ــة ومــــوقرة. �انــــت التوجیهــ ــه �طر�قــــة منظمــ  عــــن توجیــ

المجموعة. وسیعتمد شعب الكنیسة �شكل طبیعي على الراعي للتأكد من تقد�م المناولة �شكل 

 صحیح ، وعلى الراعي تحمل هذه المسؤولیة.
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 .34 -27: 11�ورنثوس  1أخرى إلى التحذیرات الواردة في انظر مرة 

ــد�س ــبب تقـ ــة �سـ ــات �انـــت مهمـ ــولس إن التوجیهـ ــال بـ ــیح. إذا �ـــان وتقـــدیر  قـ ــد ودم المسـ جسـ

حكم المرض والموت �أتي �الفعل على العدید منهم. قال ن  إا. ، فسیكون مذنبً الشخص مهمًال 

مــن دینونــة هللا.  ن ســوف ینجــو فم ، أنفســهوامتحــان بولس إنهم إذا �انوا حر�صین على فحص 

 في وقت الحق.التوجیهات نحوهم نه سیكون لد�ه المز�د إ أ�ضا قال بولسو 

 حیح ، ولــیس فقــط لتجنــب الضــرر الــذيمن المهم أن نتشارك فــي الشــر�ة المقدســة �شــكل صــ 

 ینجم عن سوء استخدامها ولكن لر�ح المنفعة والبر�ة التي قصدها هللا لنا. 

ومـــــن المعقـــــول االعتقـــــاد أن الرســـــول توقـــــع مـــــن قـــــادة الكنیســـــة التأكـــــد مـــــن طـــــاعتهم  لهـــــذه 

رعاتهم مساعدتهم على المشار�ة �شكل صــحیح من التوجیهات. ألن أعضاء الكنیسة یر�دون 

 في الشر�ة المقدسة ألهمیتها.

دین  للراعي أ�ًضا مسؤولیة خاصة ألنه ال ینبغي أن �قدم الشر�ة المقدسة شخص منخرط في

 آخر أو في خطیة واضحة.

ــة  ــدم الراعـــى الشـــر�ة المقدسـ ــا تحـــت �شـــكل طبیعـــى لـــذلك ، �جـــب أن �قـ ــه أو شـــخص مـ توجیـ

و�مكــن . المقدســة  �مكن للراعي أن �طلب من اآلخر�ن مساعدته في خدمة الشر�ةو .  الراعى  

ا الموافقــة علــى شــخص مــاأن  يللراعــ  لتقــد�م الشــر�ة المقدســة  للشــعب فــى عــدم  �عطــي أ�ضــً

 وجود الراعى. 

 نموذج للتناول المقدس 
التنــاول. إذا  ي�جب أن تكون هناك طر�قة روتینیة لجمع الناس الذین سیشار�ون فــ   التجمع: 

 تم ذلك في خدمة عبادة عامة ، �جب أن �عرف القادة �یف �خدمون األشخاص المناسبین.



136 
 

قبل تقد�م المناولة ، �جب قراءة �عض اآل�ات مــن الكتــاب المقــدس. و�مكــن   الكتاب المقدس:

قــراءة �عــض اآل�ــات الكتابیــة ، ولكــن �جــب أن تكــون قصــیًرة. وهنــاك أمثلــة لمقــاطع الكتــاب 

، لوقــا  28-22: 15، مــرقس  30-26: 26المقــدس والتــي �مكــن اســتخدامها وتشــمل متــى 

ــا  14-20: 22 ــا  18-11: 10، یوحنــ ــا  6-1: 19، یوحنــ ــا  19-16: 19، یوحنــ ، یوحنــ

-٢٤: ٩، عبــرانیین  17-11: 10، عبرانیین  26-23: 11�ورنثوس    1،    26-29:  20

: ٥٣، أو إشـــــعیاء  ٥-١: ٥٣، إشـــــعیاء  ١٨-١٢: ١، رؤ�ـــــا  ١٦-١٢: ٤، عبــــرانیین  ٢٨

١٢-٦. 

الصــالة. و�جــب أن تتضــمن الصــالة عبــارات مثــل هــذه: "�ــا ��جــب أن �قــوم أحــدهم  صــالة:ال

رب ، نشــكرك علـــى الخـــالص الـــذي قدمتـــه بذبیحـــة  �ســوع. ونشـــكرك مـــن أجـــل النعمـــة التـــي 

ا نشــهد أننــا نعتمــد علیــك فــي فــى تلــك تمنحها لنا  مجاًنا. فعنــدما نتشــارك  الشــر�ة المقدســة معــً

الحیاة الروحیة. ونظهر الوحدة التــي لنــا  �مــؤمنین معــا . ونصــلي مــن أجــل أن نعمــة  للحیــاة 

 في رضاك �ل یوم".

قد و  أو من قبل األشخاص الذین �عینهم. يالراع�مكن أن یوزع الخبز من قبل   توز�ع الخبز:

 الجمیــع �جــب أن �كــون  ، "هذا الخبز �مثل جسد المسیح ، المعطى لخالصــنا." يالراع  �قول

مــن   يالراعــ  ســیطلب القــس فــي �عــض الكنــائس ،و طــوال وقــت المناولــة. وخاشــعین  هــادًئین

فــي الكنــائس األخــرى ، و ا. معً  الناس االحتفاظ �الخبز حتى �حصل علیه الجمیع ، ثم �أكلون 

 .�أخذه  العادة هي أن �أكل �ل شخص الخبز عندما 

 .ه�مكن للراعي أو أي شخص �ختاره أن �قود صالة قصیرة �شكر هللا على  نعمت صالة:ال

 

ر �مثـــل دم �ســوع المعطـــى لخالصـــنا." ، "هـــذا الخمــ   يقـــد �قــول القـــس الراعــ  توز�ــع الخمــر:

ا  واحــًدا.  وفــى �عــض �عض الكنائس توزع �ؤوس صغیرة  فرد�ة. بینما �مــرر اآلخــرون �أسًــ 
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الكنائس ، �غمس �ل شخص �سرة الخبز في الخمــر. وأهــم شــئ هــو أن تــتم  �طر�قــة منظمــة 

 وموقرة.

 �مكن للراعي أو من �ختاره أن �قود صالة العبادة. صالة:ال

 �مكن للمجموعة أن ترنم ترنیمة مًعا. ترنیمة:

 بیانات موجزة  ةسبع
 تأتي الشر�ة من االحتفال الیهودي �عید الفصح. .1

 أوضح الفصح الكفارة التي قدمها المسیح. .2

 الخبز والخمر رمزان لجسد ودم �سوع. .3

 لقائًیا للمشترك فیها.ال تعطي الشر�ة المقدسة الخالص ت .4

 �مكن للشر�ة المقدسة أن تعطي نعمة إذا أخذها شخص �إ�مان في �فارة المسیح. .5

 ال ینبغي تقد�م المناولة للخطاة أو أتباع أى دین آخر. .6

 القس الراعى مسؤول عن ضمان ممارسة الشر�ة �شكل صحیح. .7
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 11واجبات الدرس 
 
واكتب فقرة واحدة تشرح معنى وأهمیــة �ــل مــن . 11احفظ العبارات السبع الموجزة للدرس   .1

بیانــات المــوجزة (ســبع فقــرات) لشــخص لــیس فــي هــذا الفصــل. ثــم قــم بتحو�ــل هــذا  ةالســبع
إلى قائــد الفصــل قبــل الــدرس التــالي. و�ــن علــى اســتعداد لمشــار�ة فقــرة مــع المجموعــة إذا 

كرة فــي بدا�ــة طلب منك قائد الفصل ذلك خــالل وقــت المناقشــة. واكتــب العبــارات مــن الــذا
 الدراسي التالي.

 
ــد  .2 ــالغ قائـ ــق الفـــرص و�بـ ــع خلـ ــل الدراســـي مـ ــارج الفصـ ــدر�س خـ ــة التـ ــوم �جدولـ ــذ�ر أن تقـ تـ

 الفصل عندما تقوم �التدر�س.
 
ا  .3 تعیین مقابلة: مقابلة ثالثة مؤمنین حول ماذا تعنى الشــر�ة المقدســة لهــم. واكتــب ملخصــً

 موجًزا.
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 12الدرس 

 ي ب الكنس التأدی 
 ، تعلمنا هذا التعر�ف للكنیسة المحلیة: 3في الدرس 

�مــان الكنیســة المحلیــة هــي مجموعــة مــن المــؤمنین تعمــل �عائلــة روحیــة و مجتمــع اإل

�قــدم اإلنجیــل وشــر�ة الكنیســة لجمیــع مــن تــابوا و�مارســون المعمود�ــة والتنــاول  يالــذ

ــیح  و�تعـــاونون  فـــي العبـــادة  والشـــر�ة  والكـــرازة والتلمـــذة. و�تممـــون عمـــل جســـد  المسـ

�مواهب الروح القدس. و�خضعون لكلمة هللا ؛ مع الوحدة على أساس التعالیم الكتابیــة 

 واختبار النعمة وحیاة الروح.

 ا اآلن نفكر في تعر�ف التأدیب الكنسى.دعون

 أو التأدیب الكنیسى   سينضباط  الكناالتعریف 
الكنیســـة  يتأدیـــب الكنیســـة هـــو اســـتجا�ة الكنیســـة الموحـــدة الهادفـــة لخطیـــة عضـــو فـــ 

�غـــــرض ر�ـــــاعي وهـــــو حما�ـــــة وحـــــدة الكنیســـــة والوقـــــوف مـــــن أجـــــل الحـــــق ، وحما�ـــــة 

 العضو الخاطئ إلى الخالص والشر�ة.�من التأثیر الخاطئ ، واإلتیان جتمعین الم

انظر إلى تعر�ف الكنیسة وتعر�ف التأدیب الكنسي. مع مراعاة ما هي الكنیســة ، واشــرح   ◄

 .يسبب ضرورة التأدیب الكنس 
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   ية التأدیب الكنسضرور
ماذا �حدث عندما �عود عضو الكنیسة إلى الخطیة ، ولكنه ال یزال �شارك في الكنیسة؟ ماذا 

ا �التعــالیم األساســیة للكنیســة و�علــم التعــالیم الخاطئــة؟ مــاذا لــو  لــو �ــان العضــو ال یــؤمن حقــً

 أخطأ أحد األعضاء تجاه شخص آخر ولم �عترف بذلك؟

خ �ســوع �عــض  الكنــائس ألنهــا فشــلت فــي اســتخدام التأدیــب الكنیســى. �ــان فــي �نیســة لقــد و�ــّ

). و�ــان فـــي 16-14: 2برغــامس معلمــین �علمـــون تعــالیم �اذ�ـــة �ــان ینبغـــي إزالــتهم (رؤ�ـــا 

رتكــاب الزنــا وعبــادة األصــنام ؛ ولــذلك كنیسة ثیاتیرا امرأة دعاها �سوع إیزابل ، قادت الناس ال

 ).20: 2خ الرب الكنیسة (رؤ�ا و�ّ 

أولئــك  ، و�ــین�خبرنا الكتاب المقــدس أنــه ال �مكــن أن تكــون هنــاك شــر�ة بــین النــور والظلمــة 

 ).17-16: 6�ورنثوس  2الذین �خدمون المسیح والذین �خدمون آلهة أخرى (

 ،ســى. عــالوة علــى ذلــك فــي هــذا  الــدرسسننظر هنا فــي أر�عــة أســباب لضــرورة التأدیــب الكنی

 ه األسباب، ولكننا نلخصها هنا لجعلها أسهل في التعلم.سوف ننظر في الدعم الكتابي لهذ

 التأدیب الكنسي ضروري ألن الكنیسة �جب أن تتمتع �الوحدة. .1

تقوم وحدة الكنیسة علــى التعــالیم الكتابیــة وحیــاة الــروح. و�وضــح تعر�ــف الكنیســة مــدى أهمیــة 

عالقــتهم �ــاهلل واختبــارهم أن �كون أعضاء الكنیسة في شر�ة روحیة. وهذه الشر�ة مبنیة علــى 

 يلنعمة هللا. إذا فقــد شــخص مــا حیاتــه الروحیــة ، فــال �مكنــه ان تكــون لــه شــر�ة مســیحیة. وفــ 

ذا رفــض العضــو  قبــول الحــق أو التو�ــة عــن الخطیئــة أو االعتــراف �الخطــأ ، فلــم �عــد إحالــة 

 وحدة مع الكنیسة.  يف
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 .التأدیب الكنسي ضروري ألن الكنیسة �جب أن تدعم الحق .2

ن الســـماح لعضـــو �االســـتمرار فـــي الخطیـــة هـــو الفشـــل فـــي تـــدعیم الحـــق. ألن الكنیســـة ال إ

 تستطیع الوقوف من أجل الحق أمام العالم إذا �ان أفرادها �عیشون في انتهاك للحق.

انضــباط الكنیســة ضــروري لحما�ــة أهــل  .3

 الكنیسة من تأثیر الخطأ.

فـــإذا �ـــان أحـــد أعضـــاء الكنیســـة فـــي خطیـــة 

ــى اآلن �ســـــتمر احترامـــــه  ــحة وهـــــو حتـــ واضـــ

یحي ، فســیجرب األعضــاء اآلخــرون أن كمس 

 �فعلوا الخطیة نفسها.

 التأدیب الكنسي ضروري الستعادة العضو الذي أخطأ. .4

، فمـــن غیـــر المحتمـــل أن یتـــوب عـــن يه الراعـــ هـــ إذا �ـــان العضـــو �عـــیش فـــي خطیـــة ولـــم یواج

نــه یتــوب أ كثر احتمــاالً ذا تمت مواجهته ، ر�ما  �كون غاضًبا ، ولكن من األإالخطیة. ولكن  

 عن هذه الخطیة  . 

وحــده هللا ألن ا للتأدیــب الكنیســى. و لیســت العقو�ــة مســؤولیة الكنیســة. ن العقو�ــة لیســت ســببً إ

فمــن  يالتأدیــب الكنســ  يالخطیــة. و أمــا تصــرف الكنیســة فــ �ستطیع أن �عاقب علــى هو الذى  

 أجل التقو�یم ولیس العقاب .

 عالنیة؟ مخطئ عضوأدیب ماذا سیحدث إذا فشلت الكنیسة في ممارسة ت  ◄

 يتوجیھات من یسوع حول التأدیب  الكنیس
 للمجموعة. 20-15: 18�قرأ الطالب متى  

كثیًرا عن   "تختلف سیاسة كنیسة المسیح
الحكومات العلمانیة. فقد  تأسست على التواضع  

      األخویة: وھي مشتقة من المسیح ، المحبة  و
ویتم تشغیلھا   ھو رئیس الكنیسة العظیم، يالذ

 عن طریق  أقوالھ وروحھ ". 

 آدم كالرك

 الالھوت المسیحي
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ا قــد ن مؤمنًــ أأعطى �سوع التوجیهات للتعامل مع الخالفــات بــین المــؤمنین. إذا اعتقــد المــؤمن 

هـــذه أخطـــأ فـــي حقـــه ، فعلیـــه التحـــدث إلیـــه علـــى انفـــراد. ألن معظـــم المشـــاكل یـــتم حلهـــا فـــي 

معظم األوقات �كون هناك سوء فهــم. إذا �ــان مؤمنــان صــادقان ومتواضــعان ،  يالمرحلة. وف

 ر�ما �حالن الخالف بینهما.

ا ا . فــإذا �ــان شــخص مــا �عتقــد أن  شخصــً و�ما أن العالقة بین المــؤمنین لهــا قیمــة ثمینــة جــدً 

لشــخص المخطــئ  لیه ، وتضررت العالقة علــى الفــور. ینبغــي أن یــذهب إلــى اإآخر قد أخطأ  

بتواضع ولطف و�ظهار أن العالقة مهمة �النسبة له. فیمكنه أن �قول شــیًئا مثــل هــذا: "أخــي، 

. لكنــي أشــعر �ــالقلق  يمهــم �النســبة لــ  نــك موجــود فــي الكنیســة. أنــت صــدیقإر البر�ــة أنا أقدّ 

لیــك حــول هــذا األمــر فقــط ألننــي أر�ــد أن إتحــدث أنــا أو .  يّ إلــ  أخطــأت قــد ألننــي أشــعر أنــك

�ــن و . ا أومشــتكیً الخطأ ، لكــن �ــن حــذًرا أال تكــون قاســًیا له اشرح  و تكون عالقتنا صحیحة ".  

 .ا أ�ًض  لتسامحلا مستعًدا لالستماع والفهم. �ن مستعدً 

ا ولــم ولــن �عتــرف بــذلك ، فیجــب علــى  و�حسب توجیهات �سوع ، إذا �ان أحدهم قد أخطأ حقــً

، مــرة أخــرى ر التحدث معه مرة أخرى مع واحد أو اثنین من المؤمنین المحترمین. شخص آخ

 غا�ة األهمیة . يأكد على الشخص المخطئ  أنه محبوب وأن العالقة بینكما ف

إذا �ــان الشــخص المخطــئ ال یــزال یــرفض االعتــراف �الخطــأ ، فیجــب إبــالغ قــادة الكنیســة. 

ا و�جــب أن یتحــدثوا معــه. و�ذا �ـــان ال یــزال  یــرفض االســتماع ، �جـــب أن تتفــق الكنیســة معـــً

 غیر مؤمن.  الیحسبوه شخًص 

�عني أنه لم �عد عضــًوا بدوره هذا و ن تعامله بوقاحة. أتعتبر اإلنسان غیر مؤمن ال �عني ن  أ

یتنــاول مــن جســد الــرب ال �ســتطیع أن و لكنیســة. ا يفــ مشــارً�ا فــي الكنیســة أو �قــود أي خدمــة 

مؤمًنا وأنهم  تعتبره ها الأنتجعله �عرف أن الكنیسة وعلى ).  17ألنه �عتبر وثنًیا (اآل�ة  ودمه 

 . یتوب يمن أجله لك�صلون 
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ــد هـــذه التوجیهـــات ، أعطـــى �ســـوع درســـً  ). إذا اعتـــرف 35-21: 18ا فـــي الغفـــران (متـــى �عـ

 الغفران .الشخص �خطئه وتاب، �جب أن نكون مستعدین للتسامح و 

 �یف تتحدث إلى شخص أساء إلیك عندما تحاول استعادة العالقة معه ؟  ◄

  يتوجیھات من بولس عن التأدیب الكنس
 للمجموعة.  5�ورنثوس  1على الطالب أن �قرأ 

 ما هو الوضع الذى تناوله بولس في هذا الفصل؟  ◄

�نیســة  �ورنثــوس . �ــان أعطى الرسول بولس توجیهات لتأدیب الكنیسة فــي حالــة معینــة فــي 

 أحد أعضاء الكنیسة في عالقة غیر أخالقیة( عالقة زنى ).

 أجــلأخبرهم بولس أن تأدیــب الكنیســة لــیس لألشــخاص الــذین هــم خــارج الكنیســة ، ولكــن مــن 

ا"). �ــان  ون ). �ان علــى الكنیســة أن تعمــل فــي وحــدة ("عنــدما تجتمعــ 12-11األعضاء ( معــً

 المسیحیة . مهشر�تهذا الشخص من  قطععلیهم 

ا یرتكــب خطیــة مثــل تلــك المــذ�ورة فــي اآل�ــة  ، یتوجــب  11إذا �ان الشــخص الــذي یــُدعى أخــً

علــى المســیحیین رفــض الشــر�ة معــه علــى اإلطــالق. والغــرض مــن هــذا هــو التأكــد مــن إدراك 

ن مثــل هــذا الشــخص لــیس جــزًءا أا هذا الشخص أنه لیس مسیحًیا �عد وللعالم أن �عرف أ�ضــً 

وهـــذا �شـــمل فصـــله مـــن أي منصـــب فـــي الكنیســـة.  وال �مكـــن تقـــد�م الشـــر�ة  مـــن الكنیســـة.

 المقدسة له ألن ذلك �قتضي وجود شر�ة مسیحیة أقرب من حتى تناول وجبة مًعا.

 ونقیــة  إلــى هــدفین مــن هــذا العمــل. أحــد األهــداف هــو أن تظــل الكنیســة طــاهرة سأشــار بــول

 ة.الخطیفي  أعضاؤهاأنه من المستحیل على الكنیسة أن تكون في وحدة إذا �ان و ). ٧-٦(
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والهدف الثاني هو إعادة الخاطئ إلى الخالص ("لكي تخلــص الــروح"). إذا اســتمرت الكنیســة 

نه �خیر وتكون تو�ته غیر محتملــة .  أفإنه �عتقد  الخطیة ،في قبوله �عضو بینما �ستمر في 

 ومن المحتمل أكثر أن یتوب إذا حدث التأدیب الكنیسى.

 يم بـــولس معلمـــ و�ســـمى هـــذا العمـــل "تســـلیمه للشـــیطان". �انـــت هنـــاك حالـــة أخـــرى حیـــث ســـلَّ 

نــه ).  �حتــاج  الشــخص الخــاطئ أن �فهــم أ 20: 1تیموثــاوس  1التعــالیم الكاذ�ــة للشــیطان (

لــیس تحــت بر�ــة هللا وحمایتــه . ألنــه �شــخص خــاطئ فهــو خــارج الكنیســة وخــادم للشــیطان. 

 ولسوف تدمره حیاة الخطیة إن لم یتب.

 للمجموعة. 11-10: 3�قرأ الطالب تیطس 

 وتقو�مــه إذا �ــان الشــخص �علــّم تعــالیم هرطوقیــة ، فیجــب علــى الكنیســة أن تحــاول تصــحیحه

ــد ذلـــك ، و . علـــى األقـــل  مـــرتین ــاب المقـــدس �جـــب رفضـــه. �عـ ــا أن ألن الكتـ ــذا مثـــل �خبرنـ هـ

 �الفعل . ضمیره انتهكالشخص قد  

 مـــع تعــالیم خاطئـــة تتعــارض يالبــدع لیســـت اختالفــات صـــغیرة فــي التعـــالیم . ألن البدعــة هـــ 

التعــالیم األساســیة لإلنجیــل. فــال ینبغــي أن نتســرع فــي اتهــام شــخص مــا �البدعــة. ر�مــا �كــون 

 الشخص مخطًئا في �عض تعالیمه ومع ذلك �كون تا�ًعا مخلًصا للمسیح.

 . اشرح التوجیهات الواردة في هذه اآل�ات.15 - 14،  6: 3تسالونیكي   2انظر إلى

   يتأدیب الراع
ا. ومــن رعاة. وغالًبا ما �كون الرعاة في مواقف �مكن أن یتهمــوا فیهــا زورً غالبا ما یتم انتقاد ال

 المهم للراعي أن یبني ثقة شعبه �أن �كون قدوة حسنة على الدوام .

وال ینبغـــــي النظـــــر فـــــي االتهـــــام ضـــــد القـــــس الراعـــــى إال إذا �ـــــان  هنـــــاك شـــــاهدین أو ثالثـــــة 

 الرعــاة ). یتحمــل قــادة جمعیــة الكنیســة أو الطائفــة المســؤولیة إلخضــاع 19: 5تیموثــاوس 1(



146 
 

المســاعدة فــي ا أ�ضــً �مكــنهم و . فصــلهأو  يالراعــ  للمســاءلة و�جــب إشــراكهم فــي حالــة فحــص

 .الكنیسة التشكیك في خدمة فیه في وقت تمالحفاظ على الكنیسة مًعا 

 خطیرة ؟ يتعتبر خطیة القس الراع ذامال  ◄

 عملیة استعادة
البــد أن نتــذ�ر أن أحــد أهــداف تأدیــب الكنیســة هــو إعــادة العضــو إلــى الخــالص والشــر�ة. وال 

تحتــاج الكنیســة للتأكــد مــن أن العضــو الخــاطئ عوقــب �مــا فیــه الكفا�ــة. وعنــدما �عتــرف أحــد 

األعضــاء �الخطیــة و�تــوب عنهــا، �جــب علــى الكنیســة أن �كــون لــدیها إجــراء الســتعادته مــن 

 جدید.

في حالة  �عض الخطا�ا ، إذا اعترف العضو �خطئه على الفور وقوم سلو�ه ،  ر�ما  �كــون 

-9: 6�ورنثــوس  1قادًرا على مواصلة مشار�ته في الكنیسة. إن أخطر الخطا�ا مذ�ورة فــي 

العضــو الــذي یرتكــب إحــدى هــذه ن إك الفجــور الجنســي والســرقة والســكر. ، �مــا فــي ذلــ  10

 .أي منصب قیاديومن من العضو�ة  الخطا�ا �فصل

تبــدأ عملیــة االســتعادة عنــدما یتــوب العضــو عــن خطیتــه. وفــي حالــة وجــود مز�ــد مــن الخطا�ــا 

ألن األمــر ستعادته علــى الفــور إلــى القیــادة أو المشــار�ة فــي العضــو�ة. االخطیرة ، فال �مكن  

 یتطلب �عض الوقت الضروري لالستعادة الكاملة.

 خطوات االستعادة  

 االعتراف .1

البد للعضو أن �قر �خطئه لمن وقع علیهم الضرر،  وألؤلئك الذین شار�وا الخطأ معه، ومع 

 الذین لهم سلطة روحیة علیه.
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 االنفصال .2

تنتهــي. وأن أن ا خــاطئ ینبغــي أ�ضــً �جب إنهاء العالقات الخاطئة. والعالقات التي لها تأثیر 

ســـيء كـــل األشـــیاء التـــي تســـتخدم فقـــط للخطیـــة �جـــب الـــتخلص منهـــا. ر�مـــا األشـــیاء التـــي أُ 

�جــب علــى العضــو إظهــار أنــه و . ا أ�ضــً  استخدامها للخطیة سوف تحتاج إلــى الــتخلص منهــا

 ة.الخطیإلى مرة أخرى ال یر�د العودة 

 المساءلة .3

�جب على العضو أن یرفع تقار�ره �انتظام إلى سلطته الروحیة ، ا. هذا هو الذي �ستغرق وقتً 

ا أو مجلــس شمامســة. و�جــب أن �كــون قــادًرا علــى تقــد�م تقر�ــر �النصــرة التــى  قــد تكــون راعیًــ 

 ا على حما�ة نفسه من الوقوع في التجر�ة .�ًض أعلى التجارب . وأن ُ�ظهر حرصه 

ــادة ال ــالل ز�ـ ــن خـ ــى المســـاءلة مـ ــاظ علـ ــن الحفـ ــد مـ ــد الروحـــي البـ ــع المرشـ ــرر مـ تواصـــل المتكـ

المصــدق علیــه مــن قبــل الســلطة الروحیــة. ســیتحدث المرشــد مــع العضــو �شــكل متكــرر، وقــد 

ا أن �كــون المرشــد مــن نفــس جــنس الشــخص ا لفتــرة مــن الوقــت. و�جــب  أ�ضــً �كــون هــذا یومیًــ 

 ینصحه. يالذ

ة أخالقیــة التــي یــ خطفــي حالــة وجــود و �جب أن تستمر فترة المساءلة عــدة أشــهر علــى األقــل. 

المســاءلة �جــب أن تكــون ،  ة لبعض الوقتالخطیخرون ، وخاصة إذا استمرت اآلتورط فیها  

 �علــم أو أن �قــود  خــالل هــذه الفتــرة ، ال ینبغــي الســماح للعضــوو فتــرة أطــول مــن ذلــك �كثیــر. 

 حقیقة . تو�تهظهرت إذا  ناول�نبغي أن �أذن له �التو �أي شكل. 

والسبب في ذلك الوقت لیس اإل�حاء �ــأن العضــو لــیس مســیحًیا. فــإذا تــاب هــذا العضــو ،فإنــه 

یتمتع �الغفران والخالص والفترة الزمنیة تطول حتى یتمكن مــن التعــافي مــن تــأثیرات خطیتــه، 

 .مستمرة و�ناء تدر�بات روحیة قو�ة، و�ظهار حیاة مسیحیة 
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مــع  ا مــا لــم یتمتــع �ســمعة طیبــةأن �كــون قائــدً �خبرنــا الكتــاب المقــدس أن الشــخص ال ینبغــي 

ــم 10،  7: 3تیموثـــاوس  1أنـــاس خـــارج الكنیســـة ( ــاة  تجدیـــد). إذا تـ الشـــخص حـــدیًثا مـــن حیـ

 �مســیحي لفتــرة مــن الوقــت قبــل أن �صــبح وهــو �حیــایجــب أن یــراه العــالم ف،  العلنیــةالخطیئــة 

علــى الشــخص الــذي  ینطبــقالمبــدأ  نفــسو لقیــادة. ل، یبــدو أن الكنیســة تعــیِّن خطــاة و�ال  .  قائدا

 �عد السقوط.رده یتم 

 التثبیت  .4

ذ یتمتــع العضــو اآلن بثقــة الكنیســة و�مكنــه المشــار�ة �الكامــل إهــذه هــى االســتعادة الكاملــة. 

ا مــن كعضــو فــي أي دور تعطیــه الكنیســة. وقــد �كــون مــن الضــروري أن تمنحــه الكنیســة مز�ــدً 

 الوقت للمناصب القیاد�ة العلیا ، وخاصة لدور الراعى.

 صف فترة المساءلة. �یف تعمل وما هو الغرض منها؟  ◄

 متطلبات عضویة الكنیسة 
ا للتعلـــیم یتجـــاوز ــك معظـــم الكنـــائس بیانـــً ز تفاصـــیل تمیِّـــ و التعـــالیم األساســـیة للمســـیحیة.  تمتلـ

الممیــزة �أســماء مثــل  التعــالیمالكنیسة عن الكنــائس األخــرى. یــتم تحدیــد الكنــائس ذات التعالیم  

، المشــیخیة ، اللوثر�ــة ، المعمدانیــة ، أو غیــرهم. عــادة مــا تكــون االختالفــات  نهضــة القداســة

 .�سبب تلك االختالفات خاطئابین الكنائس لیست بدعة ، وال ینبغي أن ُیدعى اإلنسان 

ا تفاصیل التعالیم ضروري ألعضاء الكنیسة لیكونــوا قــادر�ن علــى العبــادة معًــ إن االتفاق على 

والتعاون في الخدمة. ولذلك ، ر�ما تطلب الكنیسة من أعضائها دعم بیانها التعلیمــى. و�جــب 

ا ا ، ولكــن لكــي �كــون متحــدً ن الشخص �جب أن یؤمن �التعالیم لكــى �كــون مســیحیً إأال �قولوا 

 الخاصة . مع تلك الكنیسة المحلیة
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أما إذا �ان الشخص ال یؤمن بتعالیم �نیســة معینــة ،  فتلــك الكنیســة ســیكون لــدیها الحــق فــي 

رفضه �عضو. و�ذا �ــان أحــد األعضــاء �علــم أو �جــادل فــي تعــالیم  مخالفــة لتعلــیم الكنیســة ، 

 من العضو�ة. فصله تم ی ر�ما 

إذا تم فصل عضو �سبب اختالفات تعلیمیة والتي 

ــن  ــذلك  مختلـــف عـ ــیحیة ، فـ ــرور�ة للمسـ لیســـت ضـ

تأدیب الكنیسة �سبب البدعة أو الخطیة الواضحة.  

ن الشـــــخص لـــــیس إال ینبغـــــي للكنیســـــة  أن تقـــــول 

 ا لمجرد أنه ال �في �متطلبات العضو�ة.مسیحیً 

واعــد خاصــة �ــالمال�س أو الترفیــه أو و�ذا �انــت الكنیســة لــدیها متطلبــات للعضــو�ة  تتضــمن ق

أى ســلوك آخــر ، ر�مــا یــتم فصــل العضــو لرفضــه الحفــاظ علــى تلــك المتطلبــات. وهــذا األمــر 

ن إوال ینبغــي للكنیســة أن تقــول  .�ختلــف �ــل اإلخــتالف عــن تأدیــب الكنیســة للخطیــة العلنیــة

ضـــو�ة االلتـــزام �متطلبـــات ع يا لمجـــرد أنـــه غیـــر راغـــب فـــ مثـــل هـــذا الشـــخص لـــیس مســـیحیً 

 الكنیسة.

حــتفظ بهــا الــبعض الكنــائس ولــیس تما هــي �عــض األمثلــة علــى متطلبــات العضــو�ة التــي   ◄

 غیرها؟

 قیادة العبادة  والمشاركة  
�جــب أن تكــون خــدمات العبــادة للجماعــة مفتوحــة عــادة ألي شــخص. إذ  �جــب أن تــتم دعــوة 

 الناس للز�ارة.

ال �جــوز مطلقــا للكنیســة أن تســمح ألي شــخص �الــدخول ممــن لــدیهم ســلوك تخر�بــي ، مثــل 

شخص سكران. وقد ال تسمح الكنیسة أ�ًضا ألي شخص �الدخول وهو یرتدي مال�س واضح 

أنها غیر محترمة وغیر الئقة. ومع ذلــك ، مــن المهــم أال یــتم اســتبعاد النــاس �ســبب المال�ــس 

یحتوى الكتاب المقدس على كل شيء  "
  ولذلك، فكل ما ال یقرأضروري للخالص ، 

ا من  یكون مطلوبً  ال ،علیھفیھ، وال یبرھن 
أى انسان لیصدقھ كمادة إیمان أو أن یكون  

 ."ضروریًا للخالص اا فكریً مطلبً 

 كنیسة انجلترا" مقاالت من دیانة"
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. إنهــا مأســاة عنــدما �شــعر المناســب  على سلوك الكنیسةمطلعین   الغیر ثمینة أو ألنهم لیسوا

 .�كفى لیس لدیهم مال�س جیدة �ما نه إالناس أنهم ال �ستطیعون الذهاب إلى الكنیسة �سبب 

ا فــي ســلو�ه اثنــاء العبــادة ، فعلــى الراعــ  ن أأو مــن �عینــه الراعــي  يفــإذا �ــان الشــخص مخر�ــً

 ماح له �الوجود في الخدمات .�كلمه. إذا رفض التعاون فال �جوز الس 

التــرنیم وفي �عض األحیان ، تسمح الكنیســة لشــخص مــا �ــالعزف علــى آلــة موســیقیة أو قیــادة 

ــه لیســـت مثـــاالً  ــدً علـــى الـــرغم مـــن أن حیاتـ ــة �أو وأى واحـــد �قـــود التـــرنیم  ا.  جیـ عـــزف علـــى آلـ

�عتقــد  مــا،  ةخطیــ �ــان �عــیش فــي فــإذا الكنیســة.   شخصــیة �مثــلإنمــا الكنیســة أمــام  موســیقیة

 الناس أن الكنیسة تقبله �مسیحي، رغم أنه �خطئ.

 ما هي متطلبات الكنیسة لمن �قودون العبادة؟  ◄

 أخطاء یجب تجنبھا 
فـــي هنـــاك ثالثـــة أخطـــاء �جـــب علـــى النـــاس فـــي الكنیســـة تجنبهـــا عنـــد التعامـــل مـــع المشـــاكل 

 الكنیسة.

 تناقض وتضارب  
 غیرهـــــا. فـــــي �عـــــض األحیـــــان �كـــــون االخـــــتالف �ســـــبب أخطـــــر مـــــن الخطا�ـــــاتبـــــدو �عـــــض 

ــة  فتراضـــاتاإل ــا ولكنالثقافیـ ــع �عـــض الخطا�ـ ــة إلـــى التعامـــل �صـــرامة مـ ــد تمیـــل الكنیسـ ــا . قـ  هـ

مــن أجــل   الكنیسة إلى الدفاع عن الحــق الكتــابي ولــیس  فقــطیدعو  هللا    غیرها .  تتسامح مع

 .قیم ثقافیة  

ا تنــاقض وتضــارب فــي الطر�قــة التــي تتعامــل بهــا الكنــائس مــع مختلــف النــاس فــي  هنــاك أ�ضــً

ا فــي  طر�قــة  اإلجتمــاع . إذا �ــان الشــخص مــن عائلــة مــؤثرة ، فقــد �كــون القــادة أكثــر حرصــً
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معاملتهم لــه. ولكــن الكتــاب المقــدس �حــذرنا مــن عــدم تفضــیل النــاس �ســبب مكــانتهم (�عقــوب 

2 :1-9.( 

 عدم الصبر
ون  في الحدیث عن أقد الناس في الكنیسة أحیاًنا أن المشكلة ال ُتحل �السرعة الكافیة.فیبد�عت

ــادة ال  ــذین خــــارج الكنیســــة. و�شــــكون مــــن أن القــ المشــــكلة ألنــــاس مختلفــــین، حتــــى النــــاس الــ

 مشاكل جدیدة للكنیسة و�ضر تأثیر الكنیسة. يیتعاملون مع المشكلة. مما یتسبب ف

 المحبة قلة 
ســارعون إلــى تصــدیق التقــار�ر تأخطاء فــي اآلخــر�ن. إنهــم ی  عندما �جدون لناس  �سعد �عض ا

 اوهــم أ�ضــً لفهــم. ل�حكمون علــى اآلخــر�ن �صــرامة دون محاولــة  األخطاء . وهم عن ارتكاب  

 .لینشــروهاســعداء لوجــود أخبــار ســیئة  بــل �كونــون أعضــاء الكنیســة.  أخطــاء ال �حزنــون علــى

 .حدث لشهادة الكنیسةقد الضرر الذي   لیسوا آسفین �شأن وهم

ومعلــم الــتكلم ضــد خطیــة النمیمــة. ینبغــي أن �علــم شــعبه أن �كــره النمیمــة  �جــب علــى �ــل راعٍ 

 و�رفض االستماع إلیها.

إذا أحــب اإلنســان هللا والكنیســة و�خوتــه وأخواتــه فــي المســیح فالبــد أن یــرى الخطیــة �مأســاة. 

ا. أمــا إذا �ــان صــحیًحا ، فعلیــه أن یرغــب �كــون تقر�ــر الخطیــة صــحیحً  و�نبغــي أن �أمــل أال

لیـــرى اســـتعادة الخـــاطئ ورد نفســـه . و�جـــب علیـــه  أن �ســـاعد فـــي منـــع الضـــرر الـــذي یلحـــق 

 �الكنیسة. ولن ینتشر األخبار أكثر من الالزم.
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 بیانات موجزة  ةسبع
الحــق ، وحما�ـــة عــن والــدفاع الغــرض مــن التأدیــب الكنســي هــو حما�ـــة وحــدة الكنیســة ،  .1

إلــــى الخـــــالص واإلتیــــان �العضــــو المخطــــئ المصــــلین مــــن التــــأثیر الخــــاطئ ، اجتمــــاع 

 والشر�ة.

 �نیسة. ا من قبلب ال �عتبر مؤمنً یتالعضو الذي �خطئ ولم  .2

 .سترجاع واالالغرض من تأدیب الكنیسة لیس العقاب، بل التصحیح  .3

 ومتطلبات العضو�ة زةتعالیمها الممیِّ  ال ینبغي للكنیسة أن تعتبر �ل شخص ال یتفق مع  .4

 .ان �كون خاطئً أ

 .والتثبیتوالمحاسبة  والفصلهي االعتراف  االستردادخطوات  .5

ــة  .6 ــتغرق عملیـ ــتردادتسـ ــار  اإلسـ ــن آثـ ــفى مـ ــب أن �شـ ــو �جـ ا ألن العضـ ــً ــه ،خطیوقتـ ــاء و  تـ �نـ

 .مستمرة مسیحیة روحیة قو�ة و�ظهار حیاة تدر�بات 

 الصبر وقلة المحبة. وعدم والتعارض على الكنیسة أن تحذر من التناقض .7
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 12واجبات الدرس 
 

ــدرس  .1 ــوجزة للـ ــبع المـ ــارات السـ ــظ العبـ ــى 12احفـ ــرح معنـ ــدة تشـ ــرة واحـ ــب فقـ . اكتـ
بیانــات المــوجزة (ســبع فقــرات) لشــخص لــیس فــي هــذا  ةوأهمیــة �ــل مــن الســبع

الفصــل. ثــم قــم بتحو�ــل هــذا إلــى قائــد الفصــل قبــل الــدرس التــالي. و�ــن علــى 
اســتعداد لمشــار�ة فقــرة مــع المجموعــة إذا طلــب منــك قائــد الفصــل ذلــك خــالل 

 وقت المناقشة. واكتب العبارات من الذاكرة في بدا�ة الفصل الدراسي التالي.
 

وم �جدولـــة التـــدر�س خـــارج الفصـــل الدراســـي مـــع خلـــق  الفــــرص تـــذ�ر أن تقـــ  .1
 و�بالغ قائد الفصل عندما تقوم �التدر�س.

 
بــین الطــالب. و�جــب  واجب الكتا�ة: �جب تقسیم مراجع الكتــاب المقــدس أدنــاه .2

 �ات أن نفعله.اآلعلى �ل طالب �تا�ة فقرة مع  شرح ما تقول لنا 
 ١٣: ٥تیموثاوس 1 •
 3: 2تیطس  •
 ٢٦،  ١٥: ٥غالطیة  •
 1: 6غالطیة  •
 9-8: 3كولوسي  •
 15-12: 3كولوسي  •
 8: 4فیلبي  •
 32 -29: 4أفسس   •
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 13الدرس 

 ي شخصیة القائد المسیح 

 تحدي القیادة المسیحیة 
ندرسها في هذا الدرس تنطبق �شكل خاص على الرعاة والشمامسة،  ين الشواهد الكتابیة التإ

 �قــود أو �قــود �نیســة بیتیــة أو قادة آخر�ن فــي الكنیســة. �ــل مــن �علــم فصــًال على  ولكن أ�ًضا  

المصــدق علیــه هــؤالء األشــخاص هــم أمثلــة علــى نــوع الشــخص ومثل . قائد    اأ�ًض هو  العبادة  

 المسیحي. للشخصلذلك ، من المهم أن �كونوا أمثلة جیدة و الكنیسة. من 

ن الطبـــاع الشخصـــیة للقائـــد هـــى أكثـــر أهمیـــة مـــن قدراتـــه الطبیعیـــة. ألن هللا �عطـــي للقائـــد إ

 المسیحي القدرات الالزمة لخدمته.

 للمجموعة. 7-1: 3�جب أن �قرأ الطالب رسالة تیموثاوس االولى  

لیس من الخطأ أن یرغب اإلنسان في منصب الراعي إذا �ان لد�ه الدافع الصحیح. و�ذا �ان 

. بــل ين �ملــك قلــب الراعــ أیر�د الكرامة والســلطان أو الفرصــة لتحقیــق ر�ــح مــالي ، فــال �مكــن 

 �جب أن یرغب هو في فرصة الخدمة.

�تـــبهم  الرســـول  ن مـــن الكتـــاب المقـــدس حـــول مـــؤهالت الرعـــاة والشمامســـة. وقـــدالـــدینا مقطعـــ 

ــاوس  ــائس أفســـس. ل اراعیًـــ بـــولس إلـــى تیموثـــاوس وتـــیطس. �ـــان تیموثـ ــان تـــیطس و كنـ  ا راعیًـــ �ـ

 .كل جماعة محلیةل رعاة كنائس جز�رة �ر�ت. �ان لدیهم وظیفة تعیین ل

ا في الجیل األول للكنیسة! فلم �كن لد�ه تــدر�ب تخیل �یف �ان شعور الرجل أن �صبح راعیً 

هناك �تب عن الخدمة لكي یدرسها. ولم تتح له الفرصــة لمالحظــة الرعــاة أكاد�مي. ولم تكن 

اآلخــر�ن. ولــم تــتح لــه الفرصــة حتــى لمالحظــة حیــاة الكنیســة لفتــرة طو�لــة ألن الكنیســة �انــت 

 جدیدة. حتى معظم اسفارالعهد الجدید لم تكتب �عد.
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الكلمــة والســلوك  أخبر بولس تیموثــاوس �یــف ینــال احتــرام شــعبه. وقــال لــه أن �كــون قــدوة فــى

). أن الراعــى ال �كســب االحتــرام مــن 12: 4تیموثــاوس 1والمحبة والروح واإل�مان والطهارة  (

 خالل المطالبة �االحترام.

 » �یف �كتسب الراعى االحترام؟

أخبــر الرســول بــولس تیموثــاوس وتــیطس عــن مــؤهالت الرعــاة. ومعظــم المــؤهالت تشــیر إلــى 

من القدرة الخاصة. و�التالي، �جــب تشــجیع �ــل مســیحي الشخصیة المسیحیة والنضج أفضل  

 على تطو�روتنمیة  هذه الصفات.

 مؤھالت الرعاة  

 بال لوم  
أن �قود اآلخر�ن إلى   يالراعال �ستطیع  ذ إا �ارتكاب أي خطأ. مذنبً   يالراعال �جب أن �كون 

مسیحًیا ثابًتا على ا شخًص ظهر � يالراع�جب أن �كون و �فعل الصواب. لم فعل الصواب إذا  

ا جــدً هــذا ضــروري و مدى فترة من الــزمن. 

أن علــى فیــه حتى �مكن للكنیسة أن تثــق 

 في المجتمع. حسنة   �كون له  شهادة

 زوج واحد وزوجة واحدة 
كـــــان تعـــــدد الزوجـــــات عـــــادة عاد�ـــــة فـــــي 

ــالم. وتصـــــمیم هللا  ــرة مـــــن العـــ ــزاء �ثیـــ أجـــ

لــه زوجــة واحــدة. وعلــى للرجــل أن �كــون 

 .الرعاة ان �كونوا مثاالً 

تنتمي  ي"إن الكرازة باإلنجیل مع العنایة الرعویة الت
إلى منصب الخدمة ،ھو الوسیلة اإللھیة المؤسسة  

 من هللا من أجل تجدید الخطاة و البنیان الروحي
 هللا ینبغى أن یختار للمؤمنین. لذلك فاألكثر منطقیة أن

 ه ، ویدعوھم بشكل خاص الى خدمتھ". ءالوك

 جون مایلي

 الالھوت المسیحي
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 الیقظة والسھر 
هو حــامي �نیســته. و�جــب أن �كــون علــى أهبــة االســتعداد ضــد التعــالیم الكاذ�ــة وضــد   يالراع

التأثیرات الخاطئة. و�جب أن �علم شعبه لیكونوا آمنین ومضمونین فــي تعالیمهم.و�جــب علیــه 

 .يخطر الروحا لتحذیر األفراد من الأن �كون مستعدً 

 ماذا �حدث إذا لم �كن الراعى على علم �األخطار الروحیة التي یواجهها شعبه؟  ◄

 یة دالج
یتخــذ  ي�جب أن �كون الراعى  جاًدا �شأن خدمته. وال ینبغي أن �كون الشــخص المتســرع الــذ

القــرارات �ســرعة �بیـــرة. بــل �جـــب أن �كــون قـــادًرا علــى التفكیـــر بهــدوء وخاصـــة فــي القضـــا�ا 

تــه الشخصــیة أو الترفیــه أو االهامة. و�جب علیه أن ال �سمح لعقله أن �شتت انتباهــه �إهتمام

 التجارب.

 حسن تصرف
بــل �جــب �جــب أن �كــون للراعــي ســلوك مــنظم ومرتــب . وال ینبغــي أن یتصــرف �مــا ال یلیــق. 

 �خدم فیه . يأن یتعلم �یفیة إظهار االحترام والخشوع  لعادات المكان الذ

 مضیاف 
شخًصا �ستجیب الحتیاجات اآلخــر�ن. و�جــب أن �كــون علــى اســتعداد   ي�جب أن �كون الراع

 ا حتى لألشخاص الذین �قابلهم ألول مرة.ا أن �كون ودوًدا ومعینً �ًض أللمشار�ة . و�جب 

 قادرعلى التعلیم 
قــادًرا علــى شــرح الحــق حتــى �فهمــه النــاس. و�جــب أن �أخــذ مســؤولیة  ي�جــب أن �كــون الراعــ 

 .القراءة وتثقیف نفسه بنفسه 

 َغْیَر ُمْدِمِن اْلَخْمرِ 
 یتصــرف مثــل شــخص�جــب أال �ســمح الراعــى لنفســه أن یتــأثر �ــالخمر. وال ینبغــي أن �كــون 

 متأثر �الكحول. و�نطبق هذا المبدأ على أي مادة أخرى لها تأثیر مماثل.
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 غیر عنیف
ال ینبغــي للراعــى أن �حــاول شــق طر�قــه �التهدیــد �ــالقوة. وال ینبغــي أن �كــون مســتعًدا إلیــذاء  

 ).25-24: 2أ�ًضا تیموثاوس الثانیة  ما �عثره . (انظر  صشخ

 ما هي الطرق المناسبة للراعي إلظهار النوع المناسب من الغضب؟  ◄

 غیر طماع  
ن أو ی�غیر الناس في العالم ما �قولونه من أجل الر�ح. والناس في �عــض المهــن مثــل المحــام

ا  هـــو ا�ضـــً  يوالراعـــ ن �جر�ـــون بتغییـــر الحقیقـــة مـــن أجـــل إرضـــاء النـــاس. یالباعـــة أو السیاســـی

 ا أن �كــون  أمینًــ  يیتعــرض للتجر�ــة، ألن حــق �لمــة هللا ال یرضــي الجمیــع. فیجــب علــى الراعــ 

 ا أم ال.مالیً ا له نافعً  �انسواء  للحق

. و�جــب علیــه قیــادة الكنیســة لتعمــل افي رؤ�ة دعم خدمة الكنیسة مالیً   ي�جب أن یرغب الراع

 ر دائًما �ما �جب أن �قدموا له .كعائلة تهتم �أعضائها ، أفضل من التفكی

 ا یدبر بیتھ حسنً 
ن . فــإذا عو والد خاضــ أعلى القیادة في المنزل. و�جب أن �كــون لــه   يینبغي إظهار قدرة الراع

لــم �ســتطع إدارة منزلــه ، فلــن �كــون قــادًرا علــى توجیــه و�دارة  �نیســة. وهــذا ال �شــمل األبنــاء 

 یزال غیر مسؤول عنهم.البالغین والبعیدین عن سلطانه ألنه ال 

 َغْیَر َحِدیِث اِإلیَمانِ 
ب �الكبر�ــاء. والكبر�ــاء جــرَّ إذا تــم وضــع شــخص مــا فــي موقــع ســلطة �ســرعة �بیــرة ، فســوف �ُ 

 مع الخبرة. اأتي تدر�جیً ت�جب أن والترقیة  هي الخطیة التي تسببت في سقوط الشیطان. 

 ا ؟المنصب �سرعة ولم یتصرف حسنً  يذا وضع فإ�صیب اإلنسان  يما هوالضرر الذ  ◄
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 تَُكوَن لَھُ َشَھاَدةٌ َحَسنَةٌ 
ــین الرجــــل لیكــــون راعیًــــ  ُب قبــــل أن یــــتم تعیــ ــِ ا ، َ�جــ

ْن  ْم مــِ ِذیَن هــُ َن الــَّ َأْ�ًضا َأْن َتُكوَن َلُه َشَهاَدٌة َحَسَنٌة مــِ

ــه  ــوا أنـــ ــب أن �عرفـــ ــة .  و�جـــ اِرٍج الكنیســـ ــَ ــین خـــ أمـــ

ومخلــص فــي �ــل مــا �فعلــه. ولــو �ــان لد�ــه ســمعة 

فإنه �حتاج إلى وقــت لتأســیس   سیئة قبل التجدید ،

ســـمعة أفضـــل أو شـــهادة حســــنة مـــن قبـــل �صــــبح 

 ا .راعیً 

 للمجموعة.  11-5: 1�قرأ الطالب تیطس 

ا فــي  فــيالتــى وردت  الراعــىتــم ســرد معظــم مــؤهالت  رســالة مــن الكتــابى  الــنصتــیطس أ�ضــً

 ألولى.تیموثاوس ا

 تیطس؟لرسالة  النص الكتابى في  التى وردت  ما هي السمات اإلضافیة للراعي  ◄

لرد على التعالیم الكاذ�ة. و�جب أن �كون الراعي على ل يعلى قدرة الراع يیؤ�د النص الكتاب

على شرح التعلیم �شكل مقنع. والغرض من  مدرً�ا جیًدا على التعلیم الصحیح وأن �كون قادًرا

هـــو تصـــحیح وتقــو�یم أصـــحاب التعلـــیم الكــاذب ولكـــن األهـــم مــن ذلـــك ، حما�ـــة اجتمـــاع هــذا 

 المصلین من الوقوع في الخطأ.

 مؤھالت الشمامسة 
  للمجموعة. 6-1: 6على الطالب أن �قرأ أعمال الرسل 

 ما هي المشكلة الموصوفة في هذا النص الكتابى ؟  ◄

  هللا القدیر ، وأبونا السماوي ، الذي
اإلرادة الصالحة  لفعل كل ھذه   مأعطاك

ا  القدرة  والقوة  أیضً  ماألشیاء، ھو یعطیك
   لتفعلوا نفس الشيء الذي ابتدأ فیكم عمالً 

توجدوا أمامھ كاملین  يا یكملھ ،لكصالحً 
یسوع   وبال لوم في الیوم األخیر من خالل 

 المسیح ربنا. آمین." 

 "تكریس األساقفة"

 كتاب الصالة المشتركة 
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تم تعیین الشمامسة األوائل �عد فترة وجیــزة مــن عیــد العنصــرة أو عیــد الخمســین . و�ــان علــى 

تــم تعیــین ســبعة رجــال للمســاعدة فــي تفاصــیل وقــد الرســل أن یر�ــزوا علــي الصــالة والــوعظ. 

ولكــن  ا واعظًــ في تفاصیل الخدمة. قد �كون الشماس  يالراعشماس  الاإلدارة الكنیسة. �ساعد  

 ا .ضرور�ً لیس 

 ما هي مؤهالت الشمامسة األوائل؟  ◄

ــة واال ــهادة األمانـ ــوا �شـ ــة األوائـــل أن یتمتعـ ــتالء مـــن الـــروح القـــدس كانـــت مـــؤهالت الشمامسـ مـ

ــرور�ة.  ــدق واألمانـــة ضـ ــهادة الصـ ــذلك �انـــت شـ ــة ، ولـ ــال للكنیسـ ــدیرون المـ ــانوا یـ ــة. �ـ والحكمـ

أن �متلئــوا مــن  من أجل ذلك ،  �ان من الضروري  وسیكون لعملهم آثار روحیة في الكنیسة،

الــروح القــدس لیتمتعــوا �قیادتــه، ومســحته وطهارتــه . ســوف یتعــاملون مــع العدیــد مــن المواقــف 

 الصعبة ، ولذلك �انت الحكمة مهمة للغا�ة.

 ذ�ر الرسول بولس �عض مؤهالت الشمامسة.

 للمجموعة. 13-8: 3�جب أن �قرأ الطالب رسالة تیموثاوس األولى 

 محترم   )1(
 الشماس شخًصا محترًما في عالقته �العائلة واألصدقاء، والمجتمع.�جب أن �كون 

 مخلص  )2(
�جب أن �كون الشماس شخًصا جدیًرا �الثقة في �ل مــا �قولــه. ســوف �ســمع النقــد عــن النــاس 

ا  الشــماس �جــب أن �كــون  .في الكنیسة وسیسمع آراء �ثیرة حول المشاكل في الكنیســة شخصــً

 ا .وأمینً   صادًقا

 بِاْلَخْمرِ  ُمولَعِ َغْیَر  )3(
 ا. ا �الخمر. و�جب أن �كون سلو�ه محترًما ومستقیمً �جب أال �كون الشماس متأثرً 



160 
 

 غیر طماع   )4(
 عـــن إدارة األمــوال للكنیســة ورعا�ــة احتیاجـــات النــاس فــي الكنیســـة. ســیكون الشــماس مســؤوالً 

 ستفادة من خدمته .ا �حاول اإلو�جب أن أال �كون شخًص 

 ا �التعلیم الصحیح وله ضمیر صالح متمسكً  )5(

ا مــا یبــدأ فــي تصــدیق التعــالیم الخاطئــة. أمــا إذا �ــان  عندما �سقط اإلنسان في الخطیة ، غالبــً

 الشخص �عیش في االنتصار الروحي ، �كون على األرجح متمسًكا �التعلیم الصحیح.

 ا مختبرً  )6(
أنــه حكــیم وجــدیر لیظهــر ، �جــب أن تتــاح لــه فرصــة  الشــماسقبل أن ُ�منح الشخص منصب 

قبل مــنحهم مناصــب للخدمة  القادة الحكماء سوف �منحون الناس الفرصف�الثقة في الخدمة.  

 السلطة.

ما هي �عض األمثلة على الطرق التي �مكن أن �ساعد بها الشخص خدمة الكنیسة قبــل   ◄

 أن �شغل منصًبا في السلطة؟

 لھ  زوجة مخلصة )7(
و قــدوة حســنة  للشــخص أتــه تثرثــر ولیســت مثــاًال جیــًدا تتضــرر خدمــة الشــماس إذا �انــت زوج

 المسیحي.

 ا یدبر بیتھ حسنً 
 ا .، �جب أن �كون الشماس قادًرا على إدارة  وتدبیر بیته حسنً  يمثل الراع

 أولویة المجموعة الملتزمة 
�ــااللتزام تجــاه هللا وتجــاه �عضــهم الــبعض ،  تعهــدواالكنیسة هي مجموعة من المــؤمنین الــذین  

رســالیة الكنیســة المحلیــة. و�ــأتى العمــل و المــوارد الالزمــة إلتمــام إوهم منظمون لغــرض إتمــام  

 ال توجد �نیسة. �دون تلك المجموعة ،و الخدمة من تلك المجموعة. 
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ا، .و�المثــل أ�ضــً محتملإن الشخص الغر�ب الذي یدخل إلى مكان عمل هو مهم ألنــه عمیــل 

مــن المجموعــة الملتزمــة. والشــخص األكثــر أهمیــة  محتمــلفإن زائر الكنیســة مهــم ألنــه عضــو 

المنــتظم. وأهــم شــخص فــي الكنیســة هــو الشــخص الملتــزم  العمیــلفــي األعمــال التجار�ــة هــو 

 �الكنیسة.

خــدم طــاقم المــوظفین فــي الكنیســة المجموعــة الملتزمــة. وعلــى �ــل �ب أن مــن أجــل ذلــك ، �جــ 

ومعلم أن �كون غرضه خدمة أعضاء المجموعة وجذب المز�د مــن النــاس لالنضــمام إلــى   راعٍ 

ــة ، أو  ــوا �الكنیسـ ــخاص و�لتزمـ ــدما �خلـــص األشـ ــدد عنـ ــة فـــي العـ ــو المجموعـ ــة. وتنمـ المجموعـ

ل أنهم �حاجة إلى االلتزام �المجموعــة. �جــب عندما یدرك األشخاص الذین تم خالصهم �الفع

على طاقم الكنیسة دراسة احتیاجات المجموعة وتقد�م التلمــذة ، والتوجیــه الروحــي ، والتــدر�ب 

ا لتلبیـــة جمیـــع  علـــى الخدمـــة ، وأشـــكال الشـــر�ة. بـــل و �جـــب أن توجـــه المجموعـــة للعمـــل معـــً

 احتیاجات أولئك الموجودین في المجموعة.

لهیة لتلبیــة االحتیاجــات اإل موارد البشر�ة وتجد الموارد ال، تخصص الكنیسة كعائلة إ�مانیة  

في �ل جانــب مــن جوانــب الحیــاة حكمة هللا للعالم  مظهرةمن �ل نوع لمن هم في الشر�ة ، 

 العائلة.والدخول إلى لى التجدید  إدعوة غیر المخلصین مع 

جماعة المــؤمنین الملتــزمین نحــو �عضــهم �یف سیبدو لقادة الكنیسة أولو�ة تطو�ر ونمو   ◄ 

 البعض ؟

 األولویة الروحیة للكنیسة 
ــاع  ــة االجتمــ ــوي ورعا�ــ ــدعم الرعــ ــة (للــ ــرور�ة للكنیســ ــة ضــ ــور المالیــ ــن أن األمــ ــرغم مــ ــى الــ علــ

والخــــدمات المحلیــــة األخــــرى) ، �جــــب أن تر�ــــز الكنیســــة فــــي المقــــام األول علــــى األولو�ــــات 

ا . ممــا ا روحیًــ �الدرجــة األولــى قائــدً  يا  أن �كــون الراعــ �ضــً أالروحیــة للكــرازة والتلمــذة. و�جــب 
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�عنــي أنــه ال ینبغــي أن ُیثقــل �اهــل الراعــى  �ــإدارة األعمــال . والعمــل المثــالي هــو أن �كــون 

ألعضاء الكنیسة عمل أو تجارة  منها �قدمون العشور. و�النسبة لألعمال التجار�ة التي تقوم 

موثــوق فــیهم الكثیــر مــن المســؤولیة. والشمامســة األوائــل بهــا  الكنیســة ، یتحمــل الشمامســة ال

 ).4-2: 6الذین تم تعیینهم حتى یتكرس الرسل للصالة وخدمة الكلمة (أعمال الرسل 

 الذي یقود بشكل جید  يالراعأو سمات صفات 
 "لماذا هذه السمة مهمة؟" �جب أن یناقش الفصل أهمیة �ل نقطة ، بدًءا من السؤال ،

 بین المنظمات األخرى. هؤ ال ینقسم وال .1

 واستخدام قدرات اآلخر�ن.الخدمة على استعداد لبناء فر�ق �كون  .2

 االحتیاجات . جمیع�للمشار�ة في الحیاة �عائلة روحیة مهتمة  جتماعها�قود  .3

 الشخصي. لر�حالمحبة محبته هلل وللناس ولیس بدافع �خدم �نیسته  .4

 اهتمام مر�زلنمو الروحي هي األولو�ات الروحیة مثل العبادة ، والكرازة ، وا .5

 .خدمته  .1

 جدیر بثقة شعبه. .6

 على استعداد لبناء الكنیسة �مؤسسة دائمة ال تنتمي له. .7

 �قود الكنیسة إلى النضج  و�عّلم عن العشور والشر�ة التي تلبي االحتیاجات . .8

 هو أمین في �ل شيء ، �ما فیهم من استخدامه  للمال. .9

 األموال وطاقم الموظفین �شكل جید.�ظهر القدرة على إدارة . 10
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 ةالخدممشروع قائد صفات 
أوال ،  الكنیســة بهــذه الصــفات. إدارة مشــروع  �جب أن یتمتع الشخص الذي یتم اختیاره لقیادة 

هــذه الصــفات فــي األعضــاء الــذین �مكــنهم وتنمیــة �جــب أن �عمــل قــادة الكنیســة علــى تطــو�ر 

 إلى فر�ق القیادة. إضافتهم�تم �مسؤولیة الكنیسة و  المساعدة

 �جب أن یناقش الفصل أهمیة �ل نقطة ، بدًءا من السؤال ، "لماذا تعد هذه السمة مهمة؟"

شــهادة ولد�ــه  -فــي الحضــور ، والعشــور ، والمشــار�ة   -�كون أمینأ للكنیســة المحلیــة   .1

 مسیحیة موثوقة.

 ن �ستثمر جهده وشغفه �الفعل في الكنیسة المحلیة.أ .2

 یتمتع �أمانة �املة و�حساس عاٍل �األخالق.أن  .3

 �ظهر المبادرة �الفعل والدافع لبذل قصارى جهده.أن  .4

 ا ، ولد�ه دوافع ذاتیة ، و�تحسن �استمرار.ا منضبطً �كون شخًص أن  .5

عنــدما یوجهــه   ، ولیس فقــط القــدرة علــى العمــلقدرته على تنظیم وقیادة اآلخر�ن  �ظهر .6

 شخص آخر.

 الالزمة لدوره في المشروع.لد�ه الكفاءة  .7

 

 بیانات موجزة  ةسبع
 الطباع الشخصیة للقائد أكثر أهمیة من قدراته الطبیعیة. .1

 ا.�جب على الشخص إظهار الصفات المسیحیة لفترة من الوقت قبل أن �صبح قائدً  .2

 الشخص الذي لد�ه مسؤولیة في الكنیسة هو مثال على شخصیة الكنیسة. .3

كنیســة مــن أجــل الــدعم الرعــوي و الرعا�ــة الجماعیــة والخــدمات  اإلدارة المالیــة ضــرور�ة لل .4

 المحلیة األخرى.
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 �جب أن تر�ز الكنیسة في المقام األول على األولو�ات الروحیة للكرازة والتلمذة. .5

 الملتــزمین مجموعة األشــخاص وتنمیة  �جب على القادة في الكنیسة التر�یز على تطو�ر .6

 الكنیسة.�

 .ياالجتماع الكنس  الكنیسة �مؤسسة دائمة تنتمي إلىتأسیس �جب  .7

 13واجبات الدرس 
 
تشرح معنى وأهمیــة �ــل مــن  . واكتب فقرة واحدة13احفظ العبارات السبع الموجزة للدرس   .1

بیانــات المــوجزة (ســبع فقــرات) لشــخص لــیس فــي هــذا الفصــل. ثــم قــم بتحو�ــل هــذا  ةالســبع
إلى قائد الفصل قبل الدرس التــالي.  و�ــن علــى اســتعداد لمشــار�ة فقــرة مــع المجموعــة إذا 
طلب منك قائد الفصــل ذلــك خــالل وقــت المناقشــة. واكتــب البیانــات مــن الــذاكرة فــي بدا�ــة 

 الفصل الدراسي التالي.
 
ــذ�ر أن ت .2 ــد تـ ــالغ قائـ ــق الفـــرص و�بـ ــع خلـ ــل الدراســـي مـ ــارج الفصـ ــدر�س خـ ــة التـ ــوم �جدولـ قـ

 الفصل عندما تقوم �التدر�س.
 
التــي تلخــص رســالة هــذا  واكتــب �ضــع جمــل 10-1: 34واجــب الكتا�ــة: ادرس حزقیــال  .3

 النص الكتابى .
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 14 درسال

 المواھب الروحیة 

 الروحیةتعریف الموھبة 
ــدرة �منحهــــا الــــروح القــــدس للمــــؤمن الســــتخدامها فــــي مو ال ة خدمــــ هبــــة الروحیــــة هــــي قــ

�ختـــار �یفیـــة  فـــالمؤمن عمـــل الـــروح مـــن خـــالل المـــؤمن ، ومـــع ذلـــك  يوهـــ الكنیســـة. 

الموهبــة الروحیــة لیســت هــي و .  �ستخدمها �شكل غیر صحیح   وقداستخدامه لموهبته  

ــدرة الطبیعیـــة ،  ــد تصـــاحب  القـــدرات هـــبا مو لكـــن الو نفســـها القـ وال �مكـــن  الطبیعیـــة  قـ

 �سهولة. التمییز بینهما

 قائمة المواھب الروحیة
متشــابهة  إن أدوار المواهــب الروحیــة موجــودة فــي عــدة أمــاكن مــن العهــد الجدید.وهــذه القــوائم

 �عطینا الكتاب المقدس قائمة �جمیع المواهب الروحیة.ولكنها لیست متطا�قة. وال 

 للمجموعة. 12-7: 4على الطالب أن �قرأ رسالة أفسس 

مــن الواضــح و أن نعمة هللا ُتمنح لكل شخص فــي صــورة مواهــب روحیــة.   8-7تخبرنا اآل�ات  

قــام �ســرد العدیــد مــن األدوار  11أن الرسول ال یتحدث عــن نعمــة الخــالص ، ألنــه فــي اآل�ــة 

 لخدمیة التي أعطاها هللا.ا

یــدعو هللا النــاس إلــى خــدمات خاصــة و�مــنحهم المواهــب الروحیــة التــي �حتــاجون إلیهــا. وقــد 

 من سرد المواهب الروحیــة �مــا فعــل فــي رســالة �ورنثــوس سجل بولس �عض الخدمات ، بدالً 

ــا هـــي الرســـول والنبـــي والمبشـــر والراعـــ  ــة المـــذ�ورة هنـ ــأدوار الخدمـ ــم ياألولـــى. فـ . ومـــن والمعلـ

 الواضح أن هذه لیست من المفترض أن تكون قائمة �املة �جمیع أدوار الخدمة.
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 الرسول  
ا لتوســـیع �ــــانوا و  الكنیســــة �عــــد خدمـــة �ســــوع األرضــــیة. وامتــــداد تـــم اختیــــار الرســــل خصیصــــً

�ســـوع  �عرفـــون �ـــانوا  وجمـــیعهم ). 12:12كورنثـــوس 2معـــروفین �ـــالمعجزات فـــي خـــدمتهم (

 ).22-21: 1، أعمال الرسل  1: 9كورنثوس  1األرضیة (شخصًیا أثناء خدمته 

عشــر رســوًال ، ممــا �عنــي  ينقرأ في ســفر الرؤ�ــا أن األساســات االثنــي عشــر للمدینــة تمثــل اثنــ 

). ولكــن اآل�ــات األخــرى التــي تشــیر إلــى 14: 21أنهم �انوا فر�دین في تار�خ الكنیسة (رؤ�ــا 

إلــى  17. وتشــیر رســالة یهــوذا 26: 1ال وأعمــ  2: 10وجود اثني عشر رسوًال فقط هي متــى 

 حیاء الیوم.أأن الرسل �انوا في الماضي. وال یوجد رسل 

  يالنب
�فتــرض �عــض النــاس أن النبــوة هــي تنبــؤ �أحــداث مســتقبلیة ، ولكــن العهــد الجدیــد �شــیر إلــى 

طرق الوعظ  �نبوة. وغالًبا ما تضمنت النبوة في العهد القد�م التنبؤ ، ألن هذه �انت إحدى ال

فــي زمــن العهــد القــد�م ، لــم ُ�كتــب الكثیــر مــن و التي أثبت بها النبي أن رسالته �انت مــن هللا. 

 الكتاب المقدس. 

تنبــؤ. الال تتضــمنها  النبــي هــو الشــخص الــذي یتلقــى رســالة مــن هللا ، والتــي قــد تتضــمنها أوو 

 الكتاب المقدس. هورسالته  سلطانكون �عادة ما  و 

 المبشر
المبشــر مــن �لمــة اإلنجیــل. فالمبشــر هــو الشــخص الــذي یوصــل البشــارة ، ســواء تــأتي �لمــة 

لألفراد أو للجماعات الكنسیة . �جب على �ــل مســیحي أن �شــارك �اإلنجیــل ، ولكــن الــبعض 

 2أن �قــوم �ــالكرازة �جــزء مــن خدمتــه ( يموهوب �شكل خاص لهذا العمل. و�جب على الراعــ 

 ).5: 4تیموثاوس 

   ي الراع
 مجرد واعظ ، بل هو شخص �قدم رعا�ة روحیة لمجموعة معینة من الناس. يلیس الراع
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 معلم ال
أن  راعٍ  �ــلو�جب على  . والروحي الكتابى الحقالمعلم في الكنیسة هو الذي �شرح لآلخر�ن 

 هــم أ�ضــا رعــاةلكــن اآلخــر�ن الــذین لیســوا و ) 9: 1، تــیطس   2:  3تیموثــاوس  1معلًما (�كون  

 معلمین.موهو�ین لیكونوا 

 للمجموعة. 8-6: 12�جب على الطالب قراءة رومیة 

 �قول الرسول هنا  أن على اإلنسان أن یر�ز جهوده على الموهبة التي أعطاهــا هللا لــه ، بــدالً 

 من تبدید جهده ووقته بین أنواع �ثیرة من الخدمة.

، الشخص یتم إعطاء �عض النصائح الخاصة ألنواع معینة من الخدمات. على سبیل المثال 

ا ، وال �قــود فقــط عنــدما یر�ــد ذلــك ، ولكــن یتأكــد مــن إتمــام الــذي �قــود �جــب أن �كــون مجتهــدً 

ا. وال ینبغــي لمــن �عطــي أن �فعــل ذلــك �مــا �حظــى �االهتمــام لنفســه ، ولكــن المســؤولیات دائمًــ 

�جـــب أن �عطـــي و�قـــدم  �طر�قـــة �ســـیطة. والشـــخص الـــذي "یـــرحم" �ســـاعد األشــــخاص ذوي 

 لحة ، �فعل ذلك �كل سرور ولیس على مضض.االحتیاجات الم

 للمجموعة. 28: 12�ورنثوس  1على الطالب أن �قرأ 

من الواضح أن بولس لم �قصــد إعطــاء قائمــة �املــة �جمیــع المواهــب أو األدوار الخدمیــة إنه ل

نــه إفــي هــذه القائمــة ، رغــم  الرعــاة . علــى ســبیل المثــال ، لــم یــذ�ر هــذه اآل�ــات الكتابیــةفــي 

 أفسس.رسالة  القائمة في  ذ�رهم في

 تمت مناقشة الرسل واألنبیاء والمعلمین مسبًقا في هذا الدرس.

ــل  ــن أجـ ــالة مـ ــاز الصـ ــؤمن امتیـ ــل مـ ــفاء. ولكـ ــزات والشـ ــة المعجـ ــدعوون لخدمـ ــاس مـ �عـــض النـ

هبــة تمییــز إرادة المعجزات ، فیستجیب هللا لإل�مان. ومع ذلك ، فإن �عض المؤمنین لدیهم مو 

 هللا وممارسة اإل�مان للمعجزات.
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ــات أســـرع مـــن اآلخـــر�ن.  ــم یـــرون االحتیاجـ ــاعدة. ألنهـ ــة المسـ ــدیهم موهبـ ــم إ�عـــض النـــاس لـ نهـ

یالحظون فرًصا للمساعدة فــي تلبیــة االحتیاجــات الفرد�ــة أو فــى عمــل الكنیســة. إنهــم �ملكــون 

 قدرات عملیة متنوعة .

لــدیهم قــدرات خاصــة للقیــادة واإلدارة. و�عتقــد الكثیــر مــن النــاس أن القــادة  نوهناك البعض مم

هـــم األشـــخاص األكثـــر أهمیـــة ، ولكـــن القیـــادة ســـتكون بـــال قیمـــة بـــدون الموهـــب األخـــرى فـــي 

 الكنیسة.

نهــا ألقد تم سرد قائمة موهبة األلســنة أخیــًرا. ور�مــا أراد الرســول تصــحیح أولئــك الــذین اعتقــدوا 

 . كانت أهم موهبة

 مبادئ من بطرس 

 ذ�ر الرسول �طرس �إ�جاز أهم المبادئ المتعلقة �المواهب الروحیة.

 للمجموعة. 11-10: 4على الطالب أن �قرأ رسالة �طرس األولى 

ــا ــا أن نـــرى مـ ــات �مكننـ ــذه اآل�ـ ــة فـــي هـ ــة حـــول المواهـــب الروحیـ ــاط مهمـ ــل عـــن ســـت نقـ  ال �قـ

 الكتابیة.

ــة  .1 ــب الروحیــ ــون علــــى المواهــ ــن االمؤمنــــون مؤتمنــ ــاة مــ ــمالمعطــ ــذلك هــ ن و ملزمــــ  هللا. لــ

ــتخدامه ــام ا�اســـ ــنحن مســـــؤولون أمـــ ــیین. فـــ ــالكین شخصـــ ــل هللا ولـــــیس �مـــ هللا  مـــــن أجـــ

 الستخدامنا للمواهب الروحیة.

 الر�ح. للترقیة الشخصیة أو تتستخدم المواهب من أجل اآلخر�ن. وهى لیس  .2

 المواهب .نعمة هللا متنوعة (متعددة). فهناك مجموعة �بیرة ومتنوعة من  .3

 ا مع الكتاب المقدس.�جب أن �كون �الم الشخص متفقً  .4

 �جب أن �عتمد اإلنسان على قوة من هللا في خدمته. .5
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 و�جب أن �كون هدف �ل خدمة تمجید هللا. .6

 مبادئ من بولس 
لقد تنعمت �نیسة �ورنثوس �العدید مــن المواهــب الروحیــة. ولكــن �ــان لــدیهم �عــض مــن ســوء 

 .14-12كورنثوس 1الرسول بولس شرًحا عن المواهب الروحیة في الفهم ، ولذلك قدم لهم 

تعلمنا هذه اإلصحاحات من الكتاب المقدس مبادئ �ثیرة عــن المواهــب الروحیــة. والقلیــل مــن 

 هذه المبادئ مكتو�ة هنا لكي ندرسها.

 للمجموعة. 3-1: 12�ورنثوس  1على الطالب أن �قرأ 

 مبدأ امتحان التعالیم  )1(
م ئكئعئكنظ ثئ لئ  : �جب تقییم االختبارات الروحیة بواسطة الحق الذى نعرفه. لٮتآ ئ

 يالتــ  يرواح هــ تــتكلم بــل األ وثــان الكــان مؤمنــو �ورنثــوس مــن عبــدة األوثــان مــن قبــل. واأل

. اذ ینفتح أتباع العدید من الد�انات الوثنیــة علــى فعــل األرواح. و�بــدو أنهــم �عتقــدون أن تتكلم

عـــاطفي. إنهـــم ال هیجـــانالطائشـــة أو ال اتغیبـــ الأي اختبــار روحـــي هـــو حســـن . و�ســـعون إلــى 

ون أو یتصــرفون �طــرق مجنونــة یتكلمــ  واسعداء ألنهم �خضعون لسیطرة الروح ، حتــى لــو �ــان

 .فاجرةأو 

لرسول من أنه ال یوجد شخص یتكلم �الروح القدس سیقول أشیاء رد�ة عن �ســوع . لقد حذر ا

إذا ســیطر روح شــر�ر علــى العبــادة ، فســوف یتســبب فــي إهانــة هللا عــن طر�ــق األشــیاء التــي 

 �فعلونها و�قولونها. ولن �قود الروح القدس �طر�قة تهین هللا.

خــارق للطبیعــة. واالمتحــان هنــا  �جــب أال نفتــرض أن نشــاط الــروح هــو شــيء جیــد لمجــرد أنــه

 ال�مكن قبوله .هللا  لكلمة. إذا قال الروح شیًئا مخالًفا 3-1: 4یوحنا  1�مكن مقارنته بـ 

 ما هي األد�ان التي تسمح لألرواح الشر�رة �السیطرة على العابدین ؟  ◄
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 للمجموعة. 11-4: 12كورنثوس  1على الطالب أن �قرأ 

 مبدأ تنوع المواھب  )2(
هغغن تؤ�ــد هــذه و  : �عمــل الــروح القــدس فــي �ــل مــؤمن ولكــن �طــرق مختلفــة.لٮتآ ةضمظ ئكصمئ

 اآل�ات أن الروح القدس الواحد �عمل �عدة طرق مختلفة. 

فهو الذى �ختار �یفیة توز�ع المواهب الروحیة. ولكل مؤمن موهبة روحیة واحدة على األقــل. 

 . اذ لیس أحد �متلك �ل المواهب

موهبــة  لمنفعــة �جــب علــى العضــو اســتخدام موهبتــه  لصــالح الجســد �أكملــه . فلــم �عطــه هللا 

 نفسه.

علــــى الطالـــــب أن �قـــــرأ رســــالة �ورنثـــــوس األولـــــى  : 

 للمجموعة.  12-26

 مبدأ الجسد الواحد   )3(
تحغغغت ئكمئحغغغت ــل لٮغغغتآ ئك : �ـــل عضـــو هـــو مهـــم ، و�ـ

 عضو �حتاج إلى اآلخر�ن.

ذ یوجد لدیهم قدرات وأهداف مختلفــة. إقارن الرسول أعضاء الكنیسة �أعضاء الجسم المادي. 

عضــو آخــر فــي الجســد. مثــل أن �عتقد أنه �جــب أن �كــون  ینبغيفال یوجد عضو من الجسد 

�جـــب أن تكـــون مثـــل العـــین لتكـــون فـــي الجســـد. وال توجـــد  افمـــثال، �جـــب أال تعتقـــد األذن أنهـــ 

 موهبة خاصة �جب أن تكون لدى الشخص داخل الجسد.

إذ ال  �عتقــد أنــه �ســبب مواهبــه ال �حتــاج إلــى األعضــاء اآلخــر�ن.وال ینبغــي ألي عضــو أن 

 �مكن للجسد أن �عمل �شكل جید بدون جمیع األعضاء.

"ومع ذلك ، لیس كل من یتكلم بالروح 
نبي ، ولكن فقط إذا كان عنده  طرق   ھو

عرف النبي ولذلك من طرقھ یُ  الرب.
 "يالكذاب والنبي الحقیق

 أى تعلیم الرسل  كيدیدا

 (كتبت في القرن األول للكنیسة) 
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تحظــى �عــض المواهــب �اهتمــام أكثــر مــن غیرهــا. و�عتقــد النــاس أن �عــض المواهــب الخاصــة 

 ةحالـــ هـــي عالمـــات  الحالـــة روحیـــة. �قـــرر هللا بنفســـه �یفیـــة إعطـــاء المواهـــب ، ولـــیس هنـــاك 

 .متأصلة �سبب الموهبة 

ا أكثــر روحانیــة مــن الشــخص الــذي   ◄ ماذا تقول لمن �عتقد أن الشخص الذي �عظ هو دائمــً

 ینظف مبنى الكنیسة؟

 للمجموعة. 31-27: 12�ورنثوس  1على الطالب أن �قرأ 

 مبدأ أدوار الخدمة   )4(
ب ل  الخاصة.: �عطي هللا �ل عضو ما �حتاجه لتحقیق خدمته لٮتآ آخهئذ ئكجت

. و�ــدعو هللا النــاس إلــى إتمــام الخــدمات 12یلخــص هــذا الجــزء مــن الكتــاب المقــدس الفصــل 

 المتنوعة .والخدمة لیست أن �ستخدمها اإلنسان في ترقیته الخاصة، بل لخدمة الكنیسة.

، و�جــب علــى الفصــل اإلجا�ــة. علــى  30-29: 12�جــب أن �قــرأ قائــد الفصــل األســئلة فــي 

ســبیل المثــال ، عنــدما �قــرأ قائــد الفصــل الســؤال "هــل جمــیعهم رســل؟" �جــب أن �قــول الفصــل 

 "ال". 

�ما أن الخدمات متنوعة، والمواهب مختلفة. لذلك سأل بولس سلســلة مــن األســئلة ، �ــل منهــا 

ة �مكــن توقعهــا مــن �ــل ینــ نــه ال توجــد موهبــة معإ"ال". إنه �قــول بوضــوح   �عني ضمنا الجواب

 مؤمن.

 .لمجموعةل 13على الطالب أن �قرأ رسالة �ورنثوس األولى 

 مبدأ المحبة  )5(
ب ثٮ  األولو�ة األبد�ة ، والمواهب الروحیة لیست دائمة. ي: المحبة هلٮتآ ئكص
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تعو�ض نقص المحبــة �الموهبــة الطبیعیــة العظیمــة تظهر اآل�ات الثالث األولى أنه ال �مكننا 

 أو المواهب الروحیة أو التضحیة الشخصیة.

و ضــع فــي  7-4ولإلمتحان  الشخصي ، حــاول وضــع اســمك فــي مكــان المحبــة فــي اآل�ــات 

 اعتبارك مدى مالءمتها.

لیســت دعــوة للنضــج. قــارن الرســول حیاتنــا األرضــیة �الطفولــة و قــارن الحیــاة فــي  11اآل�ــة 

ا مــا لــن نحتــاج إلــى األشــیاء التــي نحتاجهــا اآلن. هنــاك حاجــة اآلن إلــى ال ســماء �ــالبلوغ. یومــً

النبوة ومواهب العلم ألن فهمنا غیر مكتمل. أما في األبد�ة ، فلن تكون هناك حاجة إلى تلك 

المواهــب الروحیــة وســیتم إهمالهــا مثــل " األشــیاء الطفولیــة. "وحتــى اإل�مــان والرجــاء لــن �كونــا 

 �ین یوًما ما ألن �ل شيء سیتحقق ، ولكن المحبة ستظل هى القیمة األسمى.ضرور 

تــم تعلــیم وقــد  من �ورنثوس األولــى علــى مبــدأ واحــد: وهــو مبــدأ التواصــل.  14یؤ�د الفصل  

 هذا المبدأ عدة مرات.أوضح و  شرحاإلصحاح أ�ًضا ، لكن الرسول نفس حقائق أخرى في  

 مبدأ التواصل   )6(
شف مئ  خدمة  تعتمد على توصیل الحق �طر�قة مفهومة.: لٮتآ ئكئ

 للمجموعة. 5-1: 14�ورنثوس  1على الطالب أن �قرأ 

 أخرى. بألسنة الوعظ أھم من التكلم 
فقــط توقــع األحــداث المســتقبلیة. ألن النبــوة هــي الــوعظ. وفــي العهــد القــد�م ، تعنــى النبــوة ال 

غالًبا ما تضمنت النبوة التنبؤ ألن هذه �انت إحدى الطــرق التــي أثبــت النبــي فیهــا أن رســالته 

قــد  الكتــاب المقــدس ســفارأالكثیــر مــن لــم �كــن هللا. وفــي زمــن العهــد القــد�م ، عنــد كانــت مــن 

 تب �عد.كُ 

ذ ال یــزال إ للــواعظ الیــوم أن �عــظ مــن الكتــاب المقــدس و�ظهــر أن رســالته هــي مــن هللا.�مكــن 

 ا و�طبق الحق على المواقف.ا خاًص هناك الجانب الفائق للطبیعة ألن هللا �منح الواعظ فهمً 
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 ي یــتم الــتكلم �ــه. إذا �ــان االنســانذوالــتكلم �األلســنة ال �ســاعد إال إذا فهــم النــاس اللســان الــ 

 �فهمه. يسنة أخرى وال �عرفها اآلخرون ، فاهلل وحده هو الذیتكلم �أل

�أخذ �عــض النــاس الكلمــات "ال أحــد �فهــم" علــى أنهــا تعنــي أن المــتكلم �ألســنة ال �فهــم الكــالم 

فــي  �شــهدلمــانى شــخص أ هنــاك إذا �ــانفــ لكــن هــذا لــیس المعنــى الطبیعــي للجملــة. و بنفســه ، 

ما لم یتم شرح التكلم .أنه لم �فهم نفسه ذلك  �عني فال" ، ال أحد �فهمهكنیستنا وقلنا الحًقا ، "

 .ىبن�ألسنة ، فإن الكنیسة ال تُ 

أن �فعله من جهة شخص غالًبا مــا یــتكلم �ألســنة فــي الكنیســة  يما الذي �جب على الراع  ◄

 بلغة ال أحد �فهما وال أحد یترجم؟

نــه ســیكون مــن الجیــد أن �حصــل �ــل مــنهم علــى موهبــة األلســنة ؛ إبــولس ، قــال  5فــي اآل�ــة 

لهــم  لــو ملكــوا مثــل  خیــر 8: 4. قــال فــي 7: 7و  8:  4ولكن انظر أ�ضا �ورنثــوس األولــى  

ا ألنــ  ذلــكالملوك ، ولكنه لم یتوقع مــنهم  قــال فــي و .  یتــألمون �ــانوا نفســهم أ حتــى الرســل هحقــً

الكــل مــدعو  ن لــیسإلكنه قــال و عزب مثله ؛ أ نه سیكون من الجید أن �كون �ل منهم إ  7:  7

، یؤ�د ببساطة أنــه  5: 14في و نعلم أن الزواج من تصمیم هللا لمعظم الناس. نحن  لذلك ، و 

 ال �عنـــي أن الجمیـــع ســـوفوهـــذا مـــن الجیـــد أن �حصـــل �ـــل شـــخص علـــى موهبـــة األلســـنة ؛ 

�جــب موهبــة مؤ�ــدة وجــد تبوضوح أنــه ال  �ظهر �كل،  30-29:  12في  و .  یتكلمون �ألسنة  

 أن �حصل علیها الجمیع.

 للمجموعة. 19-6: 14على الطالب أن �قرأ �ورنثوس األولى 

 الكالم ال قیمة لھ إذا لم یفھم.
، ال  مفهوم ؟" ما لم �كن هناك شيءَفَماَذا َأْنَفُعُكمْ  السؤال ، " هذا ، سأل الرسول 6في اآل�ة   

اینفع .  لــیس لهــا ف األلحــان ، بعض األنمــاط أو لــ  حتى اآلالت الموسیقیة �جب أن ُتعــزف وفقــً

إذا أصــدر البــوق أصــواًتا فــ للجــیش.  األبــواق تســتخدم لإلشــارةو . فقــط  ضوضــاءتكــون  معنى ،  
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ألن لشــــحن العــــدو أو لحــــزم الخیــــام. ذا �انــــت إ ، فلــــن �عــــرف أحــــد منظمــــة لیســــت إشــــارات 

 الفصل �له. لى هذاالتواصل هو التر�یز ع

). وهــذا �عنــي أن مثــل هــذه الكلمــات 9إن الكلمــات غیــر المفهومــة تكــون فقــط "فــي الهــواء" (

 عد�م القیمة و�النفع.

قــــال بــــولس إنــــه إذا �ــــان النــــاس ال �فهمــــون �عضــــهم الــــبعض ، فــــإنهم یبــــدون �أنــــاس غیــــر 

�ألســنة دون  ). فــإذا أراد الشــخص االســتمرار فــي الــتكلم11متحضر�ن نحو �عضــهم الــبعض (

أن یتم فهمه ، فإنه ال �حاول بنــاء الكنیســة ولكــن �حــاول تحقیــق �عــض األهــداف الخاصــة �ــه 

)12.( 

 ما هي األسباب التي �مكن أن تكون لدى اإلنسان الذى یتكلم �أشیاء ال �فهمها أحد؟  ◄

قــال بــولس أنــه إذا �ــان الشــخص یــتكلم بلغــة غیــر 

معروفــــــة لآلخــــــر�ن ، فــــــإن فهمــــــه ال یــــــؤتي ثمــــــاره 

ن الشــخص ال �ســتطیع أن إ). لــم �قــل بــولس 14(

 �فهم نفسه ، ولكن فهمه ال �فید اآلخر�ن �شئ .

ن تكــون أهــى قال إن أفضل طر�قة للقیام �الخدمة  

). أن تكــون 15( في الروح والفهم فــي نفــس الوقــت

 ه .ال �مكن فهمالشخص  في الروح ال �عني أن

 

). ممــا یؤ�ــد أنــه یتحــدث عــن 16قال إن الشخص غیر المتعلم على األرجح ال�فهم ما �قــال (

 ا ال �فترض بنا أن نقول "آمین". لشيء ال نفهمه.لغات حقیقیة. وقال أ�ًض 

وبغیض لكلمة هللا   "إنھ شيء واضح
أن یكون لدیھا   وعادة الكنیسة البدائیة

أثناء ادارتھا  صالة عامة في الكنیسة أو 
سان غیر مفھوم  من  للالسرار المقدسة ب

 الناس."

 كنیسة نھضة القداسة "  مقاالت الدین" 
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�لمــات مفهومــة ا . ولكنــه قــال إن خمــس قــال بــولس إنــه مســرور ألنــه یــتكلم �ألســنة �ثیــرة جــدً 

 ).19-18أفضل من عشرة ألف �لمة غیر مفهومة (

 للمجموعة. 25-20: 14على الطالب أن �قرأ �ورنثوس األولى 

 تمجد هللا.  يالت يحة بالروح والمفھومة ھ والكلمات الممس
 ).17-15: 16والغرض من موهبة األلسنة هو توصیل اإلنجیل (راجع مرقس 

�عتقــد الــبعض أن موهبــة األلســنة هــي عالمــة علــى أن الشــخص المــتكلم لد�ــه الــروح القــدس ، 

ن موهبة األلسنة لیست عالمة إلثبات أي شيء للمؤمنین.  مما �عنــي إتقول    22ولكن اآل�ة  

ــة لغیـــر  ــا عالمـ ــل إنهـ ــا. بـ ــذین یرونهـ ــؤمنین الـ ــا أو للمـ ــن �متلكهـ ــیًئا لمـ ــت شـ ــة ال تثبـ أن الموهبـ

 دما یتم استخدامها لتوصیل اإلنجیل �طر�قة مفهومة.المؤمنین فقط عن

مــن الممكــن أن تســتمر الموهبــة الروحیــة فــي العمــل مــن أجــل الشــخص إذا عــاد إلــي الخطیــة  

ــل �شـــكل  ــة ال تثبـــت أن الشـــخص �عمـ ــة الروحیـ ــإن الموهبـ ــع هللا. ولـــذلك ، فـ ــه مـ ــع عالقتـ وقطـ

 صحیح أو حتى أنه قد خلص.

نهـــم أ �لهـــم یتكلمـــون �ألســـنة  ولـــم �فهـــم ، فســـوف �فكـــرالنـــاس لـــى الكنیســـة إإذا ســـمع زائـــر 

 مجانین. ولكن إذا سمع غیر المؤمن الحق الذي یبكت قلبه ، فإنه یدرك أن هللا موجود.

 للمجموعة. 35-27: 14�ورنثوس  1�جب على الطالب أن �قرأ 

 مبدأ النظام والترتیب  )7(

 في العبادة.والترتیب  : على الكنیسة أن تحافظ على النظام لٮتآ ئكضطئل هئكئدةنن

سأل الرسول  هذا السؤال ، "لماذا �عتقد الجمیع أنهم �حاجة إلى عمل شيء ما في الخدمــة؟" 

ا أو قــاد العبــادة ، ولــذلك أراد الجمیــع �ــان متكلمًــ  �عتقد مؤمنو �ورنثوس أن الشــخص مهــم إذا

 القیام بذلك.
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ذ ال إوقال أ�ضا إنه إذا �ان الشخص یتكلم بلسان ال �عرفه اآلخــرون ، فالبــد مــن الترجمــة . 

 ).27یترجم (ینبغي أن �أخذوا الكثیر من الوقت أثناء العبادة لما �جب أن ُ 

�جــب علــى الشــخص الــذي یتحــدث بلســان ال �عرفــه اآلخــرون أال یــتكلم �ــه إذا لــم �كــن هنــاك 

 ).28أحد لیترجم (

). علــى مــا یبــدو ألن الجمیــع 31�كــون هنــاك أكثــر مــن شــخص یــتكلم مــرة واحــدة (�جــب أال 

یر�دون الكالم ، ألن العدید من األشخاص یتكلمون في وقت واحــد. ولــذلك �انــت العبــادة فــي 

 فوضى.

ــم  منهـــم ال �مكـــن أن �كونـــوا تحـــت القواعـــد ألنهـــ إر�مـــا قـــال �عضـــهم  عنـــدما �حـــر�هم الـــروح  لـ

). 32ن النبــي �ســتطیع الســیطرة علــى نفســه (إیتمكنــوا مــن الســیطرة علــى أنفســهم. قــال بــولس 

حــرك الشــخص �ال  القــدسالــروح و ). 33إن هللا لــن �ســبب فوضــى فــي الكنیســة ( أ�ضــا قــالو 

 لفعل شيء مخالف لتعالیم الكتاب المقدس.

 الترتیب فى العبادة؟ما هي �عض التنظیمات التى تحفظ النظام و   ◄

ن األســئلة ح�طــر  نعلى ما یبدو ، �انت النساء في �نیسة �ورنثوس ُ�سببن الفوضــى. ر�مــا �ــ 

 نحتـــى �طـــرح  ن تحـــت ســـلطة و�جـــب أن ینتظـــر ن لن  ، ألن بـــولس قـــال �جـــب أن �كـــ دو�جـــا

فـــي المنـــزل. وتحـــت ظـــروف أفضـــل ، قـــد �ســـمح  للنســـاء �الحصـــول علـــى خـــدمات  نأســـئلته

 .اتمنظمكن والمشار�ة في العبادة ، ولكن �جب أن �

  للمجموعة. 40-36: 14�ورنثوس  1على الطالب أن �قرأ 

 ماذا قال بولس عن عالقتهم �الكنائس األخرى؟  ◄

 مبدأ الرسولیة  )8(
ب  : �جب على �ل �نیسة الخضوع لتعالیم الكنیسة األصلیة للرسل. لٮتآ ئكدزمكن
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كان مؤمنو �ورنثوس ُمبار�ین �مواهب روحیة. ور�ما بدأوا في التفكیــر أنهــم لــم �كونــوا �حاجــة 

لالســتماع إلــى أي ســلطة أخــرى. فــذ�رهم بــولس أن اإلنجیــل جــاءهم مــن اآلخــر�ن. و�ــانوا فــى 

لهــا. مــن قــال إنــه �عــرف أفضــل مــن توجیهــات الرســول حاجة للخضــوع لتعــالیم �نیســة هللا �أكم

 فهو جاهل وال ینبغي اعتباره حكیًما أو روحًیا.

قــال لهــم بــولس أال �منعــوا اســتخدام األلســنة المتنوعــة .إذ أن موهبــة األلســنة مهمــة ، وخاصــة 

في األماكن التي تستخدم فیها لغات مختلفة ؛ ولكــن ، �جــب اســتخدام الموهبــة �الطر�قــة التــي 

 وجهها الكتاب المقدس.ی

 روحیةالقوة  ال الكنیسة ب (تنافس) مسابقة
القــوة الروحیــة . إنهــم �عتقــدون أن  هنــاك �عــض الكنــائس التــي تحــاول جــذب االنتبــاه �إظهــار

ــدّ  ــة. و�ـ ــل �نیسـ ــدد أفضـ ــة تحـ ــفاء. المعجـــزات والمواهـــب الروحیـ ــن معجـــزات الشـ عون الكثیـــر مـ

تر�ــز خــدمات و عي �عــض األعضــاء أنهــم حصــلوا علــى �لمــات الــوحي المتكــررة مــن هللا. �ــدّ و 

 ا �ضــً أ �عتقــدون  نفســه. بــل و عبادتهم على إظهار المواهب الروحیة أكثر من الكتــاب المقــدس

فــي خــدمات  الموهبــةلســنة ، وهــم یر�ــدون إظهــار األ موهبــة أن �ل مسیحي �جب أن �كون لــه

فــي خــدمات العبــادة لدرجــة أن خــدماتهم �مكــن أن أن یبــادروا ى �شجعون الناس علو عبادتهم.  

ــو�ة.  ــاولون ن أو تكـــون فوضـ ــادتهم �حـ ــهور�ن ، ان �قـ ــبحوا مشـ ــة و صـ ــوتهم الروحیـ ــاخرون �قـ �تفـ

 و�نتقدون الكنائس األخرى.

هم ، ئتوجد العدید من المشاكل في الكنائس التي تتنافس �التظاهر الروحي. الكثیر من أعضا

 يعلنیــة . مــع إنهــم ال �فهمــون الروحانیــة الناضــجة  التــ  یشــون فــي خطیــةوحتــى قــادتهم ، �ع

�ظهرهـــا اإل�مـــان الـــذي یتحمـــل مشـــاكل الحیـــاة. و�ثیـــر مـــن قـــادتهم هـــم مـــن الشـــباب الـــذین ال 

�عیشون في االنتصار على الخطیة وال �حترمون الكبار والمؤمنین األمناء. ولدیهم ممارســات 
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شعبهم لم �ختبروا المعجزات فــي الواقــع ، ولكــنهم یرجــون  غیر �تابیة لموهبة األلسنة. ومعظم

 ذلك.

ا و علـــى الكنیســـة الممســـ  ا �ـــالروح القـــدس أن ُتظهـــر إ�مانـــً الممارســـات ومواهـــب روحیـــة �حة حقـــً

اإل�مــان الــذي یتحمــل األوقــات فــى  ها لینضــجواء�جب على الكنیسة أن تقود أعضاو الكتابیة.  

،  يالمســرح المواهــب الروحیــة مثــل األداء اظهــارة. بــدال مــن الخطیــ الصــعبة و�نتصــر علــى 

 .عائلة اإل�مان على الكنیسة استخدام المواهب الروحیة لخدمة احتیاجات أ�ضا �جبو 

إظهــار  مــا هــي �عــض عالمــات الكنیســة التــي تحــاول منافســة الكنــائس األخــرى بواســطة ◄

 وة الروحیة؟الق

 بیانات موجزة  ةسبع
 

 الموهبة الروحیة هي قدرة �منحها الروح القدس للمؤمن الستخدامها في خدمة الكنیسة. .1

على �ل شخص أن �حصل ممكنا أن نتوقع یتلقى �ل مؤمن مواهب روحیة ، ولكن لیس  .2

 موهبة معینة.

ا �جســـد واحـــد مـــع  �ـــل  .3 موهبـــة مطلو�ـــة  �جـــب أن �عمـــل أعضـــاء الكنیســـة المتنوعـــون معـــً

 ومهمة.

 روحیة تصاحب دعوات الخدمة.المواهب ال .4

 الكلمات المنطوقة ال قیمة لها إذا لم یتم فهمها. .5

 �جب على المؤمن أن �ستخدم موهبته �عنا�ة لتمجید هللا و�نیان الكنیسة. .6

 األهم اآلن و�لى األبد. يمحبة هللا والناس ه .7
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 14واجبات الدرس 
 

تشــرح معنــى وأهمیــة �ــل  واحــدةفقرة اكتب و . 14احفظ العبارات الموجزة السبع للدرس  .1
ــبعال مـــن ــات  ةسـ ــبع فقـــرات) لشـــخص لـــیس فـــي هـــذا البیانـ ــم . الفصـــل مـــوجزة (سـ ــم ثـ قـ

على اســتعداد لمشــار�ة فقــرة مــع و�ن التالي.  الدرسبتحو�ل هذا إلى قائد الفصل قبل 
اكتــب العبــارات مــن و ل وقــت المناقشــة. خال المجموعة إذا طلب منك قائد الفصل ذلك

 بدا�ة الفصل الدراسي التالي. الذاكرة في
 

الفــرص و�بــالغ قائــد  تــذ�ر أن تقــوم �جدولــة التــدر�س خــارج الفصــل الدراســي مــع خلــق .2
 الفصل عندما تقوم �التدر�س.

 
االمتحان: فــي بدا�ــة الفصــل الدراســي التــالي ، ســتحتاج إلــى الكتا�ــة مــن الــذاكرة مــا ال  .3

 عن سبعة من المبادئ الثمانیة من بولس حول المواهب الروحیة. �قل
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 15الدرس 

 سئلة للكنیسة الناضجة أ 
ن أ�عطي هذا الدرس خصائص وممیزات الكنیسة الناضجة في شكل أسئلة. والكنیسة ینبغــي 

 تنظر في هذه األسئلة لفهم �یفیة احتیاجهم إلى التنمیة والتطو�ر.

مالحظــة لقائــد الفصــل: قــد ال تكــون مجموعــة الطــالب فــي هــذا الفصــل مــن نفــس مجموعـــة 

نــه إال إارات �شــأن التغییــرات فــي الكنیســة. الكنیسة ور�ما ال �كونــون هــم مــن �مكــنهم اتخــاذ قــر 

 �مكنهم استخدام األسئلة لتقییم مستوى نضج الكنیسة وتحدید األهداف من أجل خدمتهم.

ــدمت. ثـــم ضـــع فـــي  ــتخدمًا الشـــروحات التـــى  قـ ــاقش معنـــى الســـؤال مسـ ــل ســـؤال أدنـــاه ، نـ لكـ

 هذهالخصائص والممیزات المطلو�ة .اعتبارك ما �مكن أن تفعله الكنیسة لتطو�ر وتنمیة 

 أسئلة عن نضج الكنیسة
 أین هي المجموعات الصغیرة التي تعطي حیاة روحیة للكنیسة؟ .1

عادة ما �كون للكنیسة الصحیة نــوع مــن المجموعــات الصــغیرة حیــث یــتم الحفــاظ علــى الحیــاة 

أنــواع أخــرى قد تكــون هــذه المجموعــات �نــائس منزلیــة أو فصــول مدرســة األحــد أو و   الروحیة.

بــدأ تعادة ما و منظمة ، أو قد تكون غیر رسمیة.  المجموعات قد تكون هذهو من المجموعات.

ال یــتم الحفــاظ علــى الحیــاة الروحیــة للكنیســة أو و . مجموعــات صــغیرة  يفــ  ةالروحیــ  النهضــة

ــا تحـــدث المســـاءلة الروحیـــة وتغییـــر الحیـــاة فـــي و  ها فـــي خـــدمات العبـــادة فقـــط.نهضـــت عـــادة مـ

تلــك  �إتمــام الكنیسة التأكد مــن وجــود مجموعــات صــغیرة تقــوم   قادةوعلى  غیرة.  مجموعات ص

ن الحیــاة الروحیـــة ، فـــالتغییرات التر�یبــة. إذا �انـــت األهــداف   الموجـــودة فـــي الكنیســة ال تمكـــّ

 .امطلو�ة جدً 
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 �ملك الكنیسة؟ يمن الذ .2

الملتــزمین الــذین یتحملــون الكنیسة ناضجة ما لم �كــن هنــاك مجموعــة مــن األعضــاء ال تكون  

 مسؤولیة الخدمة ودعمها المالي.

شخصــي للراعــي، فلــن تنضــج الكنیســة أبــًدا. و�ذا �ــان  ي فإذا �انــت الخدمــة تعمــل �عمــل تجــار 

مبنى الكنیسة مستأجرا ، تكــون الكنیســة غیــر ناضــجة إذا �ــان الفــرد أو منظمــة خارجیــة تــدفع 

 اإل�جار.

المبنى والخدمة مملو�ین لمجموعة أعضاء الكنیسة. أما   من الناحیة المثالیة ، �جب أن �كون 

 إذا �ان المبنى مستأجرا ، فیجب على المجتمعین أن یتحملوا مسؤولیة دفع اإل�جار مًعا .

 �جب تأسیس خدمة الكنیسة المحلیة لالستمرار �مؤسسة حتى عودة المسیح.

 ا؟المحلیة مالیً لخدمة  كیف یتم دعم ا .3

ت إذا �انــ ولكن . هائمن قبل أعضا �العشورة هو أن یتم دعمها أفضل وضع مالي للكنیس ان  

. معرضة للخطــر وتكون الكنیسة مدعومة من قبل منظمة خارجیة فهي لیست �نیسة ناضجة 

 ، جتمــاع العــاماإلولــیس مــن  عــدد قلیــل مــن المــانحین أو يالراعــ مــن قبــل  ةمدعومــ  ت�ذا �انــ و 

 .إ�مان ناضجةإلى عائلة جتماع اإل فلن یتم تنمیة وتطو�ر

العشور هــي طر�قــة هللا لــدعم الكنیســة المحلیــة. �جــب علــى قــادة الكنیســة التعلــیم عــن العشــور 

ــد علـــى الـــدعم  ــة فـــال ینبغـــي أن تعتمـ ــة. أمـــا الكنیسـ و�نـــاء دعـــم محلـــي تـــدر�جًیا لخدمـــة الكنیسـ

 ذ �جب استخدام الدعم الخارجي للمشار�ع التي تبني سعة الكنیسة.إالخارجي لعملیاتها. 
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 هل تدعم الكنیسة راعًیا متفرًغا؟ .4

هــذا وفــى �عــض األحیــان �كــون  الخطة الكتابیة للراعي هي أن �كرس وقته �الكامــل لخدمتــه. 

الــدعم  ر�لكــن �جــب أن �كــون هــدف الكنیســة هــو تطــو و �النســبة لكنیســة جدیــدة ،  ممكــنً  غیــر

 االحتیاجات المالیة.� الذي سیسمح للراعي �التر�یز على الخدمة دون تشتیت انتباهه

 ما هو نظام المساءلة المالیة؟ .5

أكثـــر بواســـطة  یـــتم عـــّدهان أ�جــب جمـــع التقـــدمات والبـــد 

ــم ن مـــن شـــخص. أل ــوق بهـ ــن األشـــخاص الموثـ الكثیـــر مـ

�جب أن �شار�وا فــي تحدیــد األولو�ــات المالیــة وسیاســات 

الكنیسة. �جب أن �عرف أعضاء اإلجــدتماع �یــف �عمــل 

 للكنیسة . يالنظام المال

 الوسائل التي یتم استخدامها إلتمام الكرازة �االنجیل للناس خارج الكنیسة؟ يما ه .6

ومــع ذلــك ،  اإلجتمــاع . يي أن ترعــى األعضــاء الملتــزمین فــ ن المسؤولیة األولى للكنیسة هإ

ــة  ة�جـــب أن تكـــون الكنیسـ ــً ــاور .و�جـــب  الوصـــول إلـــى النـــاس فـــي الحـــي دائمـ ن تكـــون أالمجـ

و�ســمعوا لكــى ینظــروا عمــل الكنیســة خــارج الكنیســة  مــن لنــاستؤ�ــد ل التــىنشــطتها للكنیســة أ

ســیحتاج القــادة إلــى تنظــیم و �عــض هــذه األنشــطة �شــكل عفــوي.  تحــدث قــدو اإلنجیــل.  رســالة

 .على هذه األنشطةا أ�ًض وتدر�بهم القادر�ن  األعضاءوالبد من دعوة اآلخر�ن أ�ًضا. 

 كیف تستجیب الكنیسة الحتیاجات الحي المجاور ؟ .7

 و�جــب أن تكــون  األولو�ــة �جب أن تجد الكنیسة طرًقا لالستجا�ة الحتیاجات الحي المجاور.

 دائًما هى إظهار محبة هللا و�ظهار مبادئ الكتاب المقدس.

 

ا   "بین  الوسائل المؤسسة إلھیً 
  المسیحیة  إرسالیةإلتمام وإنجاز 

خصص   ت ةالرئیسی ةالمكانفإن 
 ل"ینجللكرازة باإل

 جون مایلي

  الالھوت المسیحي
 



185 
 

 هل هناك فئات عرقیة أو اقتصاد�ة من الناس مستبعدة من �رازة الكنیسة؟ .8

هــل �شــعر الفقــراء �الترحیــب لحضــور الكنیســة �ــالمال�س التــي عنــدهم؟ وهــل أطفــال المجتمــع 

هنــاك مجموعــة عرقیــة مــن ب بهــم  �حضــور الكنیســة حتــى لــو لــم �حضــر آ�ــاؤهم؟ وهــل رحــَّ یُ 

 الناس �فترضون أن الكنیسة لیست لهم؟

 كیف یتم الترحیب �الزوار؟ .9

 وأهــماألشــخاص الــذین یــزورون الكنیســة. � الترحیــب�جــب علــى الكنیســة تــدر�ب النــاس علــى 

 �ثیــر�ن مــن  الزوار هو جعل الزائر �شعر �الترحیب والراحة. �جب علــى�  الترحیبغرض من  

، ولكــن  أخــرى  �جــب دعوتــه لــیس فقــط إلــى خدمــة عبــادةو على الزائر. الناس محاولة التعرف  

 .طرح األسئلة�تعلم و ی أن أ�ًضا الجتماع مجموعة صغیرة أو اجتماع منزلي حیث �مكنه

 ؟احدیثً ین للمتجددتلمذة الفور�ة  الما هي طر�قة الكنیسة في  .10

فقــط  ینبغــي دعوتــهعندما �خلص شخص ما ، ســواء فــي الكنیســة أو فــي أي مكــان آخــر ، ال 

.  يالراعــ بز�ــارات شخصــیة مــع  لخدمة العبادة ، ولكن في نظام التلمذة المباشرة. قــد یبــدأ هــذا

�جب أن تكون الكنیسة مستعدة لخدمة و  ا.قد تتم دعوته إلى مجموعة صغیرة تجتمع أسبوعیً و 

 .ا حدیثً ین المتجدد

 كیف تصف الكنیسة النضج الروحي؟ .11

ــبه  ــاذا �شـ ــجون روحیًـــ مـ ــذه الناضـ ــج الروحـــي. وهـ ــائص النضـ ــین خصـ ــیم المجتمعـ ا؟ ینبغـــي تعلـ

الخصائص ال تصاحب دائًما قدرات أو مواهب  القیادة ، ولكن �جب احترام األشخاص الذین  

 یتمتعون بهذه الخصائص �أمثلة وقدوة .
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 التطو�ر الروحي الهادف؟التنمیة و ما هو نظام  .12

-11: 4 التطور الروحي ألعضائها (أفسسالتنمیة و دة في  من المهام الهامة للكنیسة المساع

ال و التطـــور الروحـــي. و  النمـــو �حـــدثفقـــط فـــي أن  یرجـــوال �مكـــن لقـــادة الكنیســـة أن ذ إ). 13

. للمبادرة الفرد�ــة  التطور الروحيو  النمو و�تر�وا �ل االجتماع ینبغي لهم ببساطة أن �عظوا  

 �جــببــل �جب أن �كون لدى الرعــاة نظــام لتشــجیع النــاس علــى اســتخدام التــدر�بات الروحیــة. 

. بــل و�جــب علــیهم تــوفیر المســؤلیة  يأن �شــجع الرعــاة النــاس علــى اســتخدام التأدیــب الروحــ 

ــا ــذلك مـــن خـــالل المحادثـــاتو  .لمـــن �قبلهـ ــام بـ ــات  والحـــوارات �مكـــن القیـ ــیة والمجموعـ الشخصـ

 ق أخرى.الصغیرة والفصول وطر 

هل هناك هیكل عضــو�ة یــوفر للنــاس  .13

 طر�قة لاللتزام �الكنیسة؟

ــذین یر�ــــــدون االلتــــــزام  ــاج األشــــــخاص الــــ �حتــــ

�الكنیســة لمعرفــة مــا �عنــي االلتــزام علــى وجــه 

لــیس  اتــدعي �عــض الكنــائس أنهــ ذ إالتحدیــد. 

عضــو�ة ، ولكــن �ــل �نیســة لــدیها هیكــل لهــا 

�حتــــاج و معرفــــة مـــن هــــم شـــعبها. لطر�قـــة مـــا 

مــن هــم النــاس الــذین  وا عرفــ � أن الجمیــع إلــى

 .ون الكنیسة�كون

 العضو�ة واضحة ومعروفة للجمیع؟هل شروط   .14

�جـــب أن �عــــرف الجمیــــع مـــا هــــي االلتزامــــات الضــــرور�ة للعضـــو�ة. و�جــــب أ�ضــــا  طباعــــة  

 الشروط ووصف عملیة �یف تصبح عضوا.

 

طریق الدعوة   عن  "لقد أسس یسوع الكنیسة
للتدریب،  ل حول نفسھ، الشخصیة و جمع الرس

للخدمة واإلعالن وممارسة  والتأدیب ، والتكلیف
  یتغیر ال يا قصده الذسرار المقدسة مقررً األ

   بالقوة   مفوًضا یكونلبناء المجتمع المستمر 
والتأدیب الكرازة  وبالتعمید، وُمصرًحا لھ

بوجبة عید الفصح مع الرب المقام  واالحتفال
 من بین األموات ". 

 توماس اودین 

 الحیاة في الروح 
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 اإلشترك �سرعة؟�ا هل تسمح شروط العضو�ة للمتجدد حدیثً  .15

 ا�كون قادرً أن  اأ�ًض  �جبو لاللتزام �الكنیسة  امستعدً  ا�كون الشخص المتجدد حدیثً   �جب أن 

أو مســؤولیات  امنصــبً  ىُ�عطَــ هــذا ال �عنــي أنــه ینبغــي أن و على مساعدة الكنیسة علــى الفــور. 

 .لكنه �جب أن �علم أنه جزء من الكنیسةو القیادة ، 

 ما هي المجموعة المسؤولة عن الحفاظ على قیم ومعاییر الكنیسة؟ .16

الملتــزمین داخــل االجتمــاع والتــي تحــدد طبیعــة الكنیســة. وقــد  هنــاك مجموعــة مــن األعضــاء

�طلــق  ذین�كونــون مــن مجلــس الشمامســة أو قــد �كونــون مــن مجموعــة أعضــاء المصــوتین الــ 

ــام الخـــاص لتطـــو�ر   ــاء اإلهتمـ ــادة إعطـ ــة . �جـــب علـــى القـ ــة للكنیسـ ــة اإلدار�ـ ــم الهیئـ علـــیهم اسـ

وتنمیة هذه المجموعة. أما التغییرات فــي تلــك المجموعــة فســتحدد مســتقبل الكنیســة. �جــب أن 

 هــم وفر�ــق القیــادة وامســؤوال أمــامهم و�بقــیهم علــى اطــالع دائــم . و�جــب أن �كونــ   ي�كون الراع

 .األولو�ات للكنیسة نفسلدیهم 

 هل تشارك الكنیسة االلتزام برؤ�ة واضحة؟ .17

وفر�ـــق القیـــادة ومجموعـــة األعضـــاء الملتـــزمین قضـــاء الكثیـــر مـــن الوقـــت  ي�جــب علـــى الراعـــ 

لمناقشــة غــرض وأهــداف الكنیســة. و�جــب علــیهم تنمیــة وتطــو�ر رؤ�ــة الكنیســة التــي �مكــنهم 

 على درا�ة برؤ�ة الكنیسة .ا أن �كون اجتماع المصلین دعمها. و�جب أ�ًض 

 هل �عرف األعضاء تعالیم الكنیسة؟ .18

�جب على الكنیسة أن تفعل أكثر من قیادة شعبها للعبادة واالختبارات الروحیــة. عنــدما �ســأل 

ن �كــون لد�ــه إجا�ــة أ، "�ماذا تؤمن �نیســتك؟" �جــب علــى العضــو   عضًوا  خارجمن ال  شخص

ــاء  ــون األعضـ ــب أن �كـ ــدة. و�جـ ــالیم جیـ ــیحیة وتعـ ــیة للمسـ ــالیم األساسـ ــرح التعـ ــادر�ن علـــى شـ قـ

 كنیستهم الخاصة.
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 هل �فهم األعضاء العالقة بین الكنیسة وطائفتها ؟ .19

ذ �مكــن أن تســاعد الشــر�ة فــي إ. (مجمعهــا) �جــب أن تفــي الكنیســة �التزامهــا تجــاه جمعیتهــا

شــار�ة فــي أحــداث الجمعیة في دعم تعالیم الكنیســة. و�جــب أن یتشــجع أهــل الكنیســة علــى الم

 الجمعیة.

 كیف یتم التخطیط لخدمات العبادة وتقییمها؟ .20

ي �جب على القادة أن �خططوا �الصالة لخدمة العبادة. إذا �ان الروح القدس �قــود الخدمــة فــ 

اتجـــاه غیــــر متوقــــع ، فهــــذا رائــــع. ولكــــن �خـــالف ذلــــك ، �جــــب أن �كــــون لــــدى القــــادة خطــــة 

ا مــن جهــة  ا أن تكون للمتا�عة. و�جب أ�ًض  هناك اجتماعات حیث �عمل العدید مــن القــادة معــً

 تفاصیل الخدمات.

و�ذا �انت الكنیسة تتمتــع �عبــادة جیــدة ، �كــون اجتمــاع المصــلین مشــتر�ین ومهتمــین. و�جــب 

أن تحــاول الكنیســة اســتخدام العدیــد مــن األشــخاص المختلفــین فــي أجــزاء مختلفــة مــن الخدمــة 

 األشخاص المهتمین والملتزمین. من للمساعدة في االحتفاظ �المز�د

 ا و�طر�قة هادفة؟الخبز والخمر تمارسان �تابیً   يهل المعمود�ة والشر�ة ف .21

ا. و�جــب  �جب أن یتم تعمید �ل متجدد حقیقــي �الفعــل أو یوضــع فــي جــدول لیــتم تعمیــده قر�بــً

الشــر�ة  �جــب أن تمــارسو ألولئك الذین لدیهم شهادة النعمــة.  رالخبز والخم  يف  تقد�م الشر�ة

 �طر�قة تساعد المشار�ین على العبادة.الخبز والخمر   يف

 الكتابي؟ يهل تمارس الكنیسة التأدیب الكنس .22

ــذنبً  ــة مـ ــاء الكنیسـ ــد أعضـ ــان أحـ ــة. إذا �ـ ــد الخطیـ ــة أن تقـــف ضـ ــى الكنیسـ ــاب �جـــب علـ ا �ارتكـ

أن �كــون الهــدف اإلتیــان �ــه إلــى التو�ــة و�ســتعادته الخطیــة ، فیجــب مواجهتــه بــذلك . و�جــب 

 إلى الغلبة الروحیة .
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 هل هناك فر�ق یتقاسم مسؤولیات الخدمة ؟ .23

ن �ــل شــخص محــدود فــي عــدد األشــخاص أذ إفر�ــق قیــادة.  تقــم ببنــاءلن تنمو الخدمــة مــا لــم  

ــا.  ال ینبغـــي أن  ــه تحملهـ ــؤولیات التـــي �مكنـ ــیهم والمسـ ــه التـــأثیر علـ ــذین �مكنـ ــون خدمـــة الـ تكـ

 الكنیسة خدمة شخص واحد.

 ما هو نظام اختیار األعضاء وتدر�بهم وضمهم إلى فر�ق الخدمة ؟ .24

ال �مكن للخدمة أن تنمو بدون تنمیة وتطــو�ر أعضــاء جــدد لفر�ــق القیــادة. بــل و�جــب اختیــار 

 تطو�رتنمیة و أعضاء الفر�ق �عنا�ة شدیدة ، ولكن �جب أن تعمل الكنیسة دائًما على إ�جاد و 

 علــىنمــو وتطــو�ر الخدمــة عتمــد � ذإاألشخاص الذین �مكنهم تحمل المسؤولیة في المستقبل. 

 تطو�ر المز�د من القادة. تنمیة و

ــي الصــراعات  .25 ــا هــو نظــام الــرد عل م

 والمشاكل في الكنیسة؟

ــا تشــــــل إ ــتم حلهــــ ن الصــــــراعات التــــــي لــــــم یــــ

الكنیســـــة. و�جـــــب تعلـــــیم اجتمـــــاع المصـــــلین 

كیفیة حل الصــراعات الشخصــیة مــع النــاس. 

ا أال تتجاهـــل الكنیســـة النزاعـــات و�جـــب أ�ضـــً 

والصراعات بــل تكــون مســتعدة للمســاعدة فــي 

 تحقیق المصالحة.

 

 

 

الرئاسات  یصارع ضد ي"نفس الجسد الواحد الذ
في  یتوقع صعوبات كثیرة مریرة يوالذ والقوات،

المستقبل، ھو فى نفس الوقت یتمتع بالنصرة  
رأسھ في  ا معا حالیً وجوده متحدً الفعلیة بفضل 

 ا الفرح الكامل في الربالمدینة السماویة، متوقعً 
في نھایة  االرب معً  األمناء ون یسبح المؤمن حیث

 األیام".

 ولیام بوب

 موجز من الالھوت المسیحي
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 هل الكنیسة تدعم اإلرسالیات �الشراكة مع الكنائس األخرى؟ .26

لــم توســع  وتوسع ملكوت هللا ،  فلن یتحقــق هــذا األمــر مــاإذا �انت الكنیسة تر�د حًقا أن تقدم 

خدمــة لل تقدم الكنیسة أنها لمجد هللا عندما  وتظهرأخرى. خدمات تأثیرها المحلى ، بل تدعم  

 .لم تستفد منه بنفسها  ما

 هل تساعد الكنیسة �نیسة جدیدة قد ابتدأت؟ .27

منطقـــة قر�بــة. ألن الكنیســـة �جــب أن تســـاعد الكنیســة الناضـــجة �نیســة جدیـــدة قــد بـــدأت فــي 

 ا.تصل الیهم الكنیسة الموجودة حالیً  الجدیدة ستصل إلى أشخاص ال

 هل خدمة الكنیسة تخدم جمیع األعمار وفئات الناس في االجتماع ؟ .28

ــخاص غیــــر  ــال واألشــ ــا�ة والرجــ ــر الشــ ــباب واألســ ــن والشــ ــار الســ ــال و�بــ ــات األطفــ إن احتیاجــ

ــوا مهمـــین ــزوجین وغیـــرهم �جـــب أن �كونـ ــً  المتـ ا أن تفكـــر الكنیســـة فـــي للكنیســـة. و�جـــب أ�ضـ

 احتیاجات الناس من جمیع مستو�ات النضج الروحي.

 ؟األعضاء  المصلین مًعا لرعا�ة احتیاجاتهماجتماع هل �عمل أهل   .29

االحتیاجـــات  معظـــمفالمصـــلین. اجتمـــاع �جــب أن تهـــتم الكنیســـة �االحتیاجـــات المالیـــة ألبنــاء 

تـــدبیر قـــادة  األشـــخاص الـــذین �ســـاعدون �عضـــهم الـــبعض دون �مكـــن تســـدیدها عـــن طر�ـــق 

 لیســوا�ذا �ان معظم األعضــاء ال �شــعرون �المســؤولیة لمســاعدة اآلخــر�ن ، فــإنهم و   الكنیسة.  

 . كنیسة ناضجة حتى اآلن

 كیف تضمن الكنیسة تسدید االحتیاجات المالیة ألبناء اجتماع المصلین؟ .30

ــة االحتیاجـــات �جـــب ــن مالحظـ ــة یتأكـــدون مـ ــة شمامسـ ــة  أن �كـــون للكنیسـ ــد. المالیـ ــت  فقـ عینـ

 �الذات.  لهذا الغرضالرسل  سفر أعمال يففیها  أول شمامسة الكنیسة
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 تعالیم وممارسة الكنیسة

 شھادة إتمام 
 Shepherds Global Classroomقد یكون طلب الحصول علــى شــھادة إتمــام مــن 

. ســتكون www.shepherdsglobal.orgاكتمل على صفحة الویب الخاصة بنا علــى  
إلى المدربین والمیسرین الذین یكملون التطبیــق   SGCالشھادات رقمیا المنقولة من رئیس  

 نیابة عن الطالب.

 سجل الواجبات 

 ______________________________________________سم الطالب:ا

اكتمال كل واجب . تعتبر االختبارات "كاملة" عندما یحصل الطالب على درجة األولیة عند 
ــات أُ و٪ أو أعلــى.  70 ــع الواجب شــھادة مــن ال الســتالمكملــت بنجــاح یجــب أن تكــون جمی

Shepherd’s Global Classroom. 

 السبع البیانات  الدرس
 مع الفقرات

المقباالت 
 االمتحان الكتابة  الشخصیة 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     

    تدر�س خارج الفصل 
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 الشواھد الكتابیة 
  19-17:  3تكوین 

 20: 14 تكوین

 22 -20: 28تكوین 

 27:  12 خروج 

 8: 24خروج 

 30:  27الویین 

 8-6:  8 عدد 

 21-20:  18عدد 

 80،  55 12تثنیة 

 18-17:  12تثنیة

 4-1:  18تثنیة 

 15-12:  26تثنیة 

 5:  7یشوع 

 23-20، 9، 3: 15صموئیل  1

 21: 36أخبار األیام  2

 10: 13نحمیا 

 10-9:  3األمثال 

 15:  52إشعیاء 

 5-1: 53إشعیاء 

 13:  58إشعیاء 

 7: 29إرمیا 

 50-49: 16حزقیال 

 14: 34حزقیال 

 25: 36حزقیال 

 10-8: 3میخا 

 6:  1حجي 

 10:  3مالخي 

 12-1:  3 متى 

 9 : 6 متى 

 2: 10 متى 

 18:  16 متى

 20 : 18 متى 

 23: 23 متى 

 46-31: 23متى 

  30 -26 : 26 متى 

 20 : 28 متى 

  10 : 1مارك 

 39 -38:  9مرقس 

 28 -22: 15مرقس 

 17-15:    16مرقس

 19-18 : 4لوقا 

 9-1: 10لوقا 

 50 -49: 9لوقا 

 29-25: 10 لوقا 

  23:  14 لوقا 

 35:  22لوقا 

 23-22:  3یوحنا 

 2-1: 4 یوحنا

 43 : 5یوحنا 

 58 -47 : 6یوحنا 

 18-11: 10 یوحنا 

 6-1: 19 یوحنا 

 19-16: 19  یوحنا

 29-26: 20 یوحنا 

 26: 1أعمال 

: 16، 2: 13،  11:  2أعمـــــال 
6-10  ،15 :28 

 35-34: 4، 31-30:  4 أعمال

 4-1:  5 أعمال

 121،  119،  56،  6أعمال 

 35-33:  8أعمال 

 48:  10أعمال 

ــال الرســـل  : 16، 14: 11 أعمـ
15  ،33 

-6: 16، 2: 13، 13: 2أعمــال 
10  ،15 :28 

 23: 14أعمال 

 28 : 15أعمال الرسل  

 10-6 : 16أعمال الرسل  

 5:  19أعمال

 16: 22أعمال 

 18: 26أعمال 

 11-3:   6رومیة 

 8-6: 12 رومیة 

 26، 7، 24: ۱٥ رومیة

، 29-27، 13:  ۱كورنثـــوس  ۱
12-17 
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ــوس  ۱ : 11، 17-16:  ۳كورنثـ
16  ،12 :12-27  ، 

 7: 7، 8: 4كورنثوس  1

، 11، 13-9: ٥كورنثـــــــوس  ۱
10 :20-21   ،12 :11-12  ، 

-20: 10، 19:  ٦كورنثــوس  ۱
21،  6 :9-10  

 7: 7كورنثوس  1

ــوس  1 -16، 14-1:  9كورنثـــ
17،  2 ، 12 :28 

 21-20:  10كورنثوس  1

، 16: 3، 16:  11كورنثـوس  1
5  :9-13  ،11  :23-26  ،11 :

24-26  ،11  :27-29  ،11 :
27-34  ،11 :23-26 

ــوس  1 ، 13، 7-4:  12كورنثـــ
27  ،12-27 

 7-4: 13كورنثوس  1

-6:  14  5-1:    14كورنثوس    1
19 

 2،  3-1، 2: 16كورنثوس  ۱

 15-14:  5كورنثوس  2

 13: 12،  16:  6كورنثوس  2

: 9، 24-23:  ۸كورنثــــــوس  ۲
13    ،8  :4  ،8  :1-7  ،9  :1-6 ،
12 :17-18 

 4: 8، 13، 7:  9كورنثوس  2

ــوس  2 ، 18-17:  12كورنثــــــ
12 :13  ،12 :12 

 14-11:  2غالطیة 

 10: 6، 26:  3غالطیة 

 1: 6، 26، 15: 5غالطیة 

 2-1: 6، 10:  ٦غالطیة 

 11-10: 3، 23-22:  ۱أفسس 

 21-20: 2، 20:  ۲أفسس 

ــس  : 3، 10-1: 3،  21:  ۳أفسـ
20-21 

ــس  : 4 6-5: 4، 6-1:  4أفســـــ
12-13  ،4 :29  ،4 :11-12 

 32-25: 5، 30:  5أفسس 

 27:  1فیلبي 

 22-19، 7-3:  2فیلبي 

 8: 4فیلبي 

 17-16:  1كولوسي 

 15-12، 9-8: 3كولوسي 

 2-1:  1تسالونیكي  1

 8: 3، 9:  2تسالونیكي  1

 12-6، 10:  3تسالونیكي  2

 20: 1تیموثاوس  1

 5: 2تیموثاوس  1

 1وتیطس  3تیموثاوس  1

 12: 4تیموثاوس  1

 18-17،  3 :  5تیموثاوس  1

 25-24:  2تیموثاوس  2

 5،  10:  4تیموثاوس  2

ــیطس  ــیطس 11، 5،  1تـ : 1، تـ
5-11  ،9 

 2114تیطس 

 11-10: 3تیطس 

 15: 13، 16 -14: 4عبرانیین 

 4:   7عبرانیین 

 20-19: 9عبرانیین 

ــرانیین  : 9، 22، 25:  10عبـــــ
19-20  ،10  :11-17    ،9 :
24- 28   ،4 :12-16  

 20-19: 9،  14: ۱۲عبــرانیین 
 ،10:22   ،12 :22-24 

ــرانیین  -4:14،  17:  13عبـــــ
16( 

ــوب  :  2،  27: 1، 27:  1یعقــــ
15-17.( 

: 2، 16-15: 2، 15:   2یعقوب  
15-17    ،1  :27  ،2  :15-16 ،
2 :1-9 

 16: 5یعقوب 

 22:  ۱بطرس  ۱

  9، 5: 2بطرس  1

 10:  4بطرس  1

 2-1: 5بطرس  1

 3:  2بطرس  2

 7،  10-9:  ۱یوحنا  ۱

 2:  3یوحنا  1

 3-1: 4یوحنا  1

 17،  12،  3 یھوذا 

 12،  6:   ۱رؤیا 

 20: 2رؤیا 

 14: ۲1رؤیا 
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