




ICI University Press
1211 South Glenstone Avenue

Springfield, MO 65804
USA

برنامج
الحياة المسيحية

êˆb‰ÿ€a@È‹»–m@bfl
تأليف

روبرت وإيفلين بولتن

ترجمة
جالل أسطة

مت إنتاجه بالتعاون مع
ICI University - اجلامعة الدولية للدراسات باملراسلة

تصميم وتنسيق: أسامة مقطش



Translated from Third Edition 1991 (English)
First Edition 2005 (Arabic)
2005 الطبعة العربية األولى

2005 ©  L4340A-90
 Arabic: What Churches Do 
 by Robert and Evelyn Bolton

:ICI جامعة عنوان



pbÌÏn0a
الصفحة الدرس
5   ............................................................... أوًال فلنتحدث

1 القسم
8   ............................................... الرب تعبد الكنائس .1  

22   .................................. القدس للروح تخضع الكنائس .2  

36   ........................................... اهللا كلمة تعلن الكنائس .3  

48   ............................................... الحق تعّلم الكنائس .4  

62   .......................................... الكنائس تعّمد المؤمنين .5  

2 القسم
78   ....................................... الرب الكنائس تذكر موت .6  

92   ............................................ الشركة توّفر الكنائس .7  

104  ................................ الشعائر والمراسم الكنائس تقيم .8  

118  ...................................................... تنمو الكنائس .9  

132  ............................................ الناس ترعى الكنائس .10  

144  ................................................................. أخيرة كلمة

145  .......................................... اإلجابة أوراق - الطالب تقرير





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

أتساءلت يومًا عن القصد من وجود الكنائس؟ ولماذا يذهب الناس إليها؟ 
لربما  أو  األطفال؟"  الرب" و"تكريس  و"مائدة  "المعمودية"  معنى  عن 
سمعت أحدهم يسأل: "هل من الضروري أن أذهب إلىالكنيسة؟ لماذا ال 

أعبد اهللا في البيت أو في أي مكان؟" بماذا تجيب عن مثل هذه األسئلة؟

من  أو  ما،  بكنيسة  الملتزمين  من  كنت  ســواء  تهمك  الدراسة  هذه 
الكنيسة  المناسبات، أو حتى إن كنت ال تذهب إلى  المترددين عليها في 
مطلقًا! في هذا الكتاب، سنرافق سمر وخطيبها زياد. هي مؤمنة جديدة، 
حياته  في  جديدة  روحية  اهتمامات  مع  يتعامل  الكنيسة  في  عضو  وهو 

بسبب أسئلة سمر.

يساعدك أسلوب هذه الدراسة على التعّلم بسرعة وسالسة. وإذ تزداد 
معرفتك بما تفعله الكنائس، يمكنك أن تنخرط فيها بصورة أكثر فاعلية. 

ولن تتبارك أنت فحسب، بل ستكون سبب بركة لغيرك.

هذا الكتاب
"ما تفعله الكنائس" كتـيِّب عملي يمكنك أن تحمله معك وأن تخصص 

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

مع مجموعة، فننصحك باتباع إرشادات قائد المجموعة.

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

اجعل هذه األهداف نصب عينيك، فتتمتع بدراسة أفضل. 

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

في نهاية الدرس 5 ونهاية الدرس 10.

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

على شهادة هي عندك أصًال.

كلمة عن المؤلفين
روبرت  ولد  اإلرسالي.  العمل  في  خبرة  بولتن  وإيفلين  لروبرت 
لوالدين هما أدا وليونارد بولتن، اللذان كان رائدين في العمل المرسلي 
أما  وجامايكا.  وبنغالدش  وبورما  الصين  في  عامًا   37 عن  تزيد  لمدة 
لالهوت  أفريقيا"  "جميع  كلية  مؤسس  بيرك  فردرك  ابنة  فهي  إيفلين 
في جنوب أفريقيا. وهي من أهم مؤسسات الالهوت للدراسة بالمراسلة 

لخدمة القادة هناك.
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ميزوري.  في  المركزية  الالهوت  كلية  من  وإيفلين  روبرت  تخرج 
حصل روبرت على ماجستير في اإلرساليات من كالفورنيا. عمل االثنان 
منذ خطوبتهما عام 1955 في الكرازة وتأسيس الكنائس والتعليم الكتابي 

في الصين وتايوان والقبائل البدائية في الجبال.

أنت اآلن مستعد للبدء في الدرس 1، فليباركك اهللا.

7فلنتحدث أوًال
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اتجاهات:  ثالثة  أحد  إلى  األقل  على  يهدف  الكنائس  تفعله  كل شيء 
باتجاهنا،  العبادة، وللداخل  الرب ويكون ذلك من خالل  باتجاه  لألعلى 
اإلنجيل  بشارة  إلعالن  العالم  باتجاه  وللخارج  النمو.  إلى  ذلك  ويهدف 

لآلخرين.

التسمية  هذه  تبدو  قد  العبادة."  "بيت  أحيانًا  الكنيسة  مبنى  يدعى 
يعبدوا  حتى  للناس  المكان  توفير  هو  الرئيسي  الكنيسة  فهدف  مناسبة 

الرب معًا.

آخر:  شيئًا  يعبد  فسوف  الرب  يعبد  لم  فإن  يعبد،  حتى  اإلنسان  خلق 
المال، الشهرة، المتعة، الطبيعة، أو األوثان أو ربما يعبد نفسه! ولكنه 

لن يشعر بالشبع الحقيقي حتى يتعلم أن يعبد الرب.

أجناد  جميع  أن  رغم  بعبادتنا  يسر  السماوي  أبانا  أن  يسوع  علمنا 
في  يدخلنا  ذلك  ألن  نعبده  أن  يريدنا  فهو  باستمرار،  يسبحونه  السماء 

شركة معه.
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في هذا الدرس:
العبادة معًا  

العبادة مع الموسيقى  
العبادة بالصالة  
العبادة بالعطاء  

العبادة من خالل الروح القدس  

يساعدك هذا الدرس على:

وصف مبادئ العبادة الحقيقية.  
إدراك أشكال العبادة المختلفة والمشاركة فيها.  

فهم أوسع لدور الروح القدس في العبادة.   
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العبادة معًا 

تعّرف على األسباب اليت من أجلها ينبغي على الناس أن جيتمعوا  الهدف 1. 
معًا للعبادة. 

مع  جديدة،  مؤمنه  وهي  سمر  تحضر  حيث  األحــد،  يوم  صباح  إنه 
خطيبها زياد ألول مره إلى اجتماع عبادة في كنيسته، علمًا أن زياد هو 
أيضًا مؤمن جديد، لكنه يمتاز بخلفيته المسيحية. أما سمر فإن أسئلتها تثير 
اهتمام خطيبها وهي تتسائل بارتباك: "لكن أين اهللا؟ وكيف يمكن لي أن 

أعبد حين ال يكون هنالك تمثال ألجثو له؟" 

ويجيبها زياد: أنت لست بحاجة لتمثال كي تعبدي الرب يا سمر. لقد 
وال  روح  اهللا  حقيقي.  حب  بدون  ولكن  التمثال  أمام  تنحني  أن  اعتدت 
نستطيع أن نراه بعيوننا الطبيعية ولكن عندما نولد من جديد ويسكن فينا 
الروح القدس فحينئٍذ نقدر أن نعبده بالروح والحق (يوحنا 4: 24 ). هذا 
ما يريده الرب منا، أن نحبه ونسبحه في قلوبنا أثناء ترنيمنا ومن خالل 

كل شيء آخر نفعله.

ويصفقون  للرب،  ومحبه  وتعظيم  فرح  ترانيم  بترديد  الشعب  يبدأ  ثم 
أحيانًا! يبدأون بالتصفيق ومع أن سمر غير معتادة على هذا النمط إال أنها 
سرعان ما وجدت نفسها تبتسم وتصفق هي األخرى. وبعد الترانيم يطلب 
قائد الترانيم من الناس أن يصافحوا بعضهم بعضًا. ولقد صافح بعضهم 
سمر ورحبوا بها حيث لم تعد غريبة بل تشعر أنها قريبة من اهللا وقريبة 

من الناس اآلخرين. 

كبيرة  واحدة  عائلة  نشبه  "إننا  وتقول:  زياد  أذن  في  سمر  وتهمس 
وسعيدة." 
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صحيح أن المؤمن يستطيع أن يعبد الرب في أي وقت وفي أي مكان، 
لكن من الضروري أيضًا أن يعبد الناس الرب معًا. 

لم يخلق الناس ليكون كل واحد منفردًا، بل يحتاج الواحد منهم لآلخر. 
عن  إحداها  ابتعدت  ما  إذا  حتى  معًا  مشتعلة  تظل  الجمرات  أن  وكما 
المجموعة فسرعان ما تنطفئ. هكذا المؤمنون، باجتماعهم معًا، وبمشاركة 
ومساعدة أحدهم لآلخر، ينمون ويتشددون معًا! وهم بذلك يساعدون على 

بقاء بعضهم لبعض "نارًا متقدة للرب." 

غري تاركني اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظني بعضنا بعضًا وباألكثر 
على قدر ما ترون اليوم يقرب. عربانيني 10: 25

لقد أوصى الرب أن نجتمع معًا ووعد بأن يبارك أولئك الذين يطيعونه 
بإسمي فهناك أكون  أو ثالثة  اثنان  في ذلك، وقال: " ألنه حيثما أجتمع 

وسطهم." (متى 18: 20) 

الرب.  ويريد  الرأس.  هو  ويسوع  المسيح"،  "بجسد  المؤمنون  ُيشبَّه 
هذا  ويتحقق  بتوافق،  أعضاؤه  جميع  فيه  وتعمل  متحدًا  جسده  يكون  أن 
يوحدنا  وعندها  العبادة.  ألجل  المحددين  والمكان  الزمان  في  باجتماعنا 

الروح القدس كشخص واحد. 

ÂÌãÄÄ∏

ضع دائرة حول رمز كل تكمله صحيحة للجملة التالية، كمؤمنين   .1
نأتي للعبادة معًا: 

ألننا ال نستطيع العبادة منفردين. أ.   
ألن العبادة تساعدنا في النمو روحيًا. ب.   

ألننا نريد إطاعة وصية اهللا.  ج.   
ألن يسوع وعد بأن يكون معنا. د.   

11الكنائس تعبد الرب



العبادة مع الموسيقى 

اخرت عبارات تبّين مبادئ كتابية الستعمال املوسيقى يف العبادة. الهدف 2. 

الترنيم الجماعي جيد للجسم، فهو يخفف من التوتر والضغط. كما يمكن 
فهو  ذلك  على  وعالوة  اإليمان.  يبني  والترنيم  أيضًا.  الشفاء  يجلب  أن 
يساعد على جلب الوحدة المطلوبة ألجل عبادة حقيقية في جسد المسيح. 

وتعتبر الترانيم الخاصه سواء كانت فردية أو جماعية، أسلوبًا آخر في 
العبادة . ويجب أن يتذكر المستمعون بأن يمجدوا اهللا ال المرنمين، فاهللا ال 

يعطينا أصواتًا لنرنم بها فقط، بل يعطينا موضوعًا للترنيم يمجده هو! 

في أيام العهد القديم غنى بنو إسرائيل المزامير، فقد كان كتاب المزامير 
هو كتابهم الديني في الترنيم، وقد اعتبروا الترنيم واسطة بالغة األهمية 

في العبادة. 

أيضًا رنموا من كلمة اهللا،  بدورهم  األوائل هم  المسيحيون  المؤمنون 
وتدريجيًا ُأضيفت ترانيم دينية وتسابيح أخرى. وقد أوصى بولس الرسول 
روحية،  وأغاني  وتسابيح  بمزامير  بعضكم  "مكلمين  فقال:  الكنيسة 

مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب (أفسس 5: 19). 

ويمكن لترانيمنا أن تعّبر عن الشكر والتسبيح هللا، حيث توضع شهادتنا 
في قالب موسيقي. ويجب أن تمجد الكلمات اهللا وحده. وكذلك الناس الذين 
يمجدني  الحمد  "ذابح  اهللا:  كلمة  وتقول  اهللا.  يمجدوا  أن  ينبغي  يرنمونها 

والمقوم طريقه أريه خالص اهللا." ( مزمور 50: 23) 

قبل مجيء المسيح، كان الناس يقدمون ذبائح حيوانية، لكن منذ أن مات 
المسيح من أجلنا، لم تعد هذه الذبائح ضرورية. وبدًال منها نحن نقدم للرب 

ذبائح الصالة والحمد (انظرعبرانيين 13: 15).
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  بعد المسيح 

قبل المسيح  

سمر  من  كل  يحضره  الذي  الكنيسة،  في  للترنيم  الجماعي  االجتماع 
وزياد، مصحوب بالعزف على آلتي البيانو واألورغان. ويعزف أعضاء 
الموسيقى سمر  وتطرب  األخرى.  اآلالت  من  عدد  على  موسيقية  فرقة 
فتهتف: "لم أكن أعلم أن أوركسترا يمكن أن تتواجد في كنيسه!" ويجيب 
في  اهللا  الناس  سبح  فقد  بمواهبهم."  الرب  ويعبدون  يعزفون  "إنهم  زياد 
المأخوذة من كتاب  الكلمات  اقرأي هذه  أنواع اآلالت.  بكل  القديم  العهد 

ترانيم الكتاب المقدس وهو المزامير:  

سبحوه بصوت الصور
سبحوه برباب وعود

سبحوه بدف ورقص 
سبحوه بأوتارٍ  ومزمار،

سبحوه بصنوج التصويت... (مزمور 150: 6-3).

الناس بعضهم مع بعض  لتوحيد  فالموسيقى لغة عالمية، وهي وسيلة 
في العبادة.

13الكنائس تعبد الرب
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ضع دائرة حول رمز العبارة التي تصلح لتكملة الجملة التالية: 

يصبح ترنيمنا عبادة عندما:  .2
نستطيع أن نرنم بعض المقاطع من الذاكرة.  أ.   

نسبّح اهللا من قلوبنا.  ب.   
نرنم مع اآلخرين الذين يعبدون اهللا.  ج.   

ترانيم العبادة هي ترانيم حول:  .3
ما نهدف أن نعمله هللا.  أ.   

الطبيعة والعالم من حولنا.  ب.   
عظمة اهللا وصالحه. ج.   

ضع دائرة حول رمز كل عبارة صحيحة:   .4
خلفية  تخلق  ألنها  الكنيسة  في  الموسيقية  اآلالت  تستعمل  أ.   

موسيقية مرحة للعبادة.
يمكن عبادة اهللا فقط بالموسيقى الهادئة المريحة لألعصاب.  ب.   
ذواتهم  وليس  اهللا  يمجدوا  بأن  يهتموا  أن  يجب  الموسيقيون  ج.   

أثناء تقديم أعمالهم الموسيقية.
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العبادة بالصالة 

تعّرف على حقائق الصالة باعتبارها أحد أشكال العبادة.  الهدف 3. 

تهمس  أعينهم؟"  يغمضون  "لماذا  معًا.  بالصالة  الناس  يبدأ  قليل  بعد 
سمر، فيجيبها زياد: "كي ينسوا ما حولهم وهم يكلمون اهللا، فهم يعبدون 

اهللا بالصالة."

وتسمع سمر الناس يقولون "لك التسبيح!" "شكرًا لك يا يسوع!" بينما 
ترتفع بعض األيادي وتعلوا األصوات، في مشهد يبدو فيه بعض الغرابه 

لسمر.

الناس  الكنيسة يصلي  ذلك. في هذه  لها زياد: "ستعتادين على  فيقول 
عادة كلهم معًا، ولكن كل واحد يوجه صالته إلى الرب وحده، ونحن في 

الصالة نعبده بتقديم الشكر وإعطائه التسبيح." 

بعد ذلك بقليل يطلب القسيس من أحد الرجال أن يقود الباقين بالصالة. 
وتندهش سمر لعدم قيادة القسيس نفسه الصالة مع أنه يصلي بشكل جميل. 
سمر  فتسأل  "آمين!"  الناس  من  كثير  يقول  الصالة،  من  ينتهي  وحين 
عبرية  كلمة  هي  "’آمين‘  زياد:  عليها  فيرد  ذلك؟"  يعني  "ماذا  مجددًا: 

تعني ’ليكن كذلك.‘ فنحن نقول ’آمين‘ عندما نوافق على ما قيل."*

كانت عبادة الرب بالصالة منتشرة في الكنيسة األولى. ونحن نقرأ في 
الكتاب المقدس: "وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة. وإذ هم 
يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب" 
(أعمال 2: 46-47 ). ويخبرنا الكتاب المقدس أيضًا بأن المؤمنين "رفعوا 

بنفس واحدة صوتًا الى اهللا" ( أعمال 4: 24). 

* آمين: وتعني الكلمة أيضًا "الحق" وهي من أسماء المسيح بحسب رؤيا 3: 14.
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العبادة  نجعل  أن  وعلينا  معه.  والشركة  بالعبادة  للرب  محبتنا  تكتمل 
بالصالة ذات معنى ونعيش بحيوية كما كان في زمن الكنيسة األولى، وإال 
تصبح العبادة عديمة المعنى والحياة، فيجب أن تستمر الكنيسة لتكون بيتًا 

للصالة (مرقس 11: 17). 

ÂÌãÄÄ∏

ضع دائرة حول رمزكل عبارة صحيحة:   .5
الشركة مع اهللا في الصالة هي اختبار مفرح ألننا نحبه. أ.   

نقول "آمين" بعد الصلوات ألنها تعني أننا جميعًا منشغلين  ب.   
بالكالم.

يدور  عما  االبتعاد  في  لتساعدنا  الصالة  في  أعينا  نغمض  ج.   
حولنا.

"بيت  المؤمنون  به  اجتمع  الذي  المكان  على  يسوع  أطلق  د.   
الصالة."

العبادة بالعطاء 

وّضح كيف ميكن أن يكون العطاء عبادة. الهدف 4. 

تحتار سمر لدى سماعها راعي الكنيسة يقول: "سنعبد الرب اآلن بتقديم 
عطايانا: عشورنا وتقدماتنا." فتسأل: كيف لنا أن نعبد الرب بالمال؟ أما 
زياد الذي جوابه دائمًا جاهز فيجيب: "عندما نعطي ألننا نحب اهللا مقدمين 

له الشكر فتلك طريقة في العبادة." وسوف أوضح لك هذا الحقًا.

وبينما يمرر الشمامسه سالل التقدمة، تعزف الجوقة لحن ترنيمة دينية 
في عبادة الرب والناس يحمدون الرب بعذوبه. فترى سمر بأن العطاء 

تجربة مفرحه ووسيلة للعبادة عندما يكون هذا العمل من أجل الرب. 
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في بعض الكنائس يتقدم الناس لألمام من أجل تقديم تقدماتهم. ال يهم 
أية طريقة يتم استعمالها، فالمهم هو أن عشر ما نحصل عليه يكون ملكًا 
للرب ( الويين 27: 30-32). وهذا ما يدعى "العشور." وأي مبلغ نعطيه 
فوق ذلك يسمى "تقدمه."وهذه أيضًا يجب أن تكون جزءًا من العبادة (اقرأ 

أمثال 3: 9-10؛ 1 كورنثوس 16: 2).

ÂÌãÄÄ∏

من  جزءًا  العطاء  يكون  أن  يمكن  كيف  الخاصة  بكلماتك  أكتب   .6
العبادة. 

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

في المشهد الذي وصفناه لتقدمة تم جمعها في خدمة كنيسة، تم ذكر   .7
أكثر من أسلوب في العبادة، اذكرها؟ 

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

العبادة من خالل الروح القدس

َحّدد ثالثة تأثريات للعبادة من خالل الروح القدس. الهدف 5. 

يرنم الجميع بعذوبه ويعبدون الرب وكثير من أياديهم مرتفعة. وتالحظ 
سمر دموع البعض منسابه على وجوههم. فيفسر زياد ذلك بأنه ال يعني 
أنهم ليسوا سعداء، بل هي تعبير عن محبة الرب. وتسمع سمر بعد ذلك 
ترانيم بكلمات ال تفهمها فاألصوات تبدو وكأنها امتزجت بعضها ببعض 

بصور مختلفة، لكنها جميلة ومتناغمة. فيشرح لها زياد ذلك: 
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بالذهن"  وأصلي  بالروح  أصلي  قال:  عندما  بولس  عناه  ما  "هذا 
في  والراحة  بالسالم  ذلك شعورًا   ولقد جلب  (1 كورنثوس 14: 15). 
قلب سمر. شعرت بأن اهللا موجود هناك! وعندما هدأت األصوات، نهض 

القسيس للكالم. فالعبادة والتسبيح مع الجمع يهيئهم لقبول كلمة اهللا. 

قال أوغسطين، وهو أحد قادة الكنيسة الكبار في القرن الخامس عشر: 
"أنت خلقتنا يا اهللا، وستبقى قلوبنا ُمتعبة حتى تجد الراحة فيك." فإحدى 
تأثيرات العبادة من خالل الروح القدس أن الناس تشعر حضور اهللا وتجد 

راحة روحية وشبعًا فيه.

إنها راحة يمكن أن ترافق العابدين متى يعودون للعالم اليومي بما فيه 
من العمل والتسلية وفي الحزن والفرح.

وهنالك تأثيٌر آخر للعبادة من خالل الروح القدس وهو الحرية الحقيقية 
من  التحرير  يمنحنا  فإنه  القدس  للروح  أنفسنا  نسلم  فحين  االنعتاق.  أو 
المؤذية  االنفعاالت  أنواع  وكل  والكراهية  واألنانية،  والقلق  الخوف 
األخرى. ويشعر الناس بيسوع بطريقة حقيقية وفّعالة عندما يعبده الناس 
بالروح، كما يمنحهم شعورًا أعظم بالوحدة معًا، ألن "حيث روح الرب 

هناك حرية" (2 كورنثوس 3: 17).

يكون  وقد  ألجسادنا،  الشفاء  هو  بالروح  للعبادة  عظيم  ثالث  وتأثير 
هاتي  المبشرة  لنا  تروي  مفاجئ.  بشكل  يحصل  قد  أو  تدريجيًا  الشفاء 
إحدى  في  عادية  غير  مقاطعة  عن   (Hattie Hammond) هاموند 
اجتماعاتها. فقد تم إحضار امرأة تتنفس بصعوبة على حمالة. لقد انفجرت 
عبوة كيماوية في وجهها، مسببه لها حروقًا وفقدان بصرها. فأحضرها 
هاموند  اآلنسة  كانت  أن  وبعد  لها.  الصالة  أجل  من  للكنيسة  أصدقاؤها 
المصلين،  جمع  إلى  والتفتت  توقفت  لها،  بالصالة  تبدأ  أن  وشك  على 
وقالت: "يأمرني الرب أن أدعو كل واحد منكم ليعبده! اعبدوه! اعبدوا 
المسيح!" فتسائل الذين أحضروا المرأة عّما تفعل! أتطلب من الناس أن 
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يعبدوا الرب عوضًا أن تصلي من أجل المرأة التي تحتضر؟ ولكن ما أن 
استجابت الجموع بإعطاء المجد للرب حتى غمرتهم موجة من العبادة. 
لقد كانت حركة الروح القدس! وفجأًة بعد ذلك، عال صوٌت فوق أصوات 
التسبيح - بترنيمة عذبة بالروح، ويا لدهشتها فقد اكتشفت اآلنسه هاموند 
أن ذلك الصوت كان منبعثًا من المرأة التي أحضرها الناس على حمالة! 

فقد شفاها اهللا بالكامل بينما كان الجمع يتعبدون بالروح! 

ربما لم يسبق لك أن رأيت شفاًء سريعًا كهذا، لكن هناك شفاء حقيقي 
يحدث في جو العبادة الحقيقة بالروح. وقد لخص الرسول بولس العبادة 
بالروح ونفتخر في  نعبد اهللا  القدس عندما قال: "نحن  الروح  من خالل 

المسيح يسوع وال نتكل على الجسد" (فيلبي 3: 3).

وما دامت الكنائس تتبع هذا التعليم، فإنها ستصبح حقيقًة بيوت العبادة. 
الكنيسة نفسه ليس هو األكثر أهمية. فإن كانت كنيستك كاتدرائية  فبناء 
جميلة أو قاعة متواضعة، فالهدف الرئيسي لوجودها يجب أن يكون لعبادة 

اهللا اآلب، اهللا االبن (يسوع) واهللا الروح القدس. 

مع 
املوسيقى

بالصالة

بالعطاءمن خالل الروح القدس

العبادة معًا
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ضع دائرة حول رمز أفضل تكملة للجملة التالية: 

المكان الذي يجتمع فيه المسيحيون للعبادة يجب أن يكون:   8
جميًال. أ.   

متواضعًا وبسيطًا. ب.   
مبنيًا في مكان جميل من البلدة.  ج.   

حيث يكون الناس أحرارًا للعبادة. د.   

أكتب ثالثة تأثيرات للعبادة بالروح:   .9

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  
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ألن العبادة تساعدنا في النمو روحيًا. ب.   .1
نريد إطاعة وصايا اهللا. ج.   

يسوع وعد بأن يكون معنا. د.   

إجابتك الخاصة. قد تكون قلت شيئًا كهذا: نستطيع إظهار حبنا هللا   .6
ولآلخرين عن طريق العطاء.

نسّبح اهللا من قلوبنا. ب.   .2

الموسيقى، الحمد، والعطاء.  .7

عظمة اهللا وصالحه. ج.   .3

حيث يكون الناس أحرارًا للعبادة. د.   .8

خطأ، فالموسيقى تستعمل أكثر من خلفية، بل هي جزء من  أ.   .4
العبادة.

خطأ، فالمزمور 150 يذكر آالت مليئة بالحيوية. ب.   
صواب ج.   

راحة روحية وشبع، حرية، الشفاء، الوحدة مع اآلخرين، الشعور   .9
بحضور اهللا.

صواب أ.   .5
خطأ ب.   

صواب ج.   
صواب د.   
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األشجار  أغصان  من  تنبعث  حيث  ربيع!  والدنيا  الدرس  هذا  نكتب 
البراعم  نبتت  لقد  بالحيوية.  المليء  األخضر  واللون  بالنور  جديدة  حياة 
الورود  وتتفتح  واألخضر.  والــوردي  األبيض  منها  بألوان  وأزهــرت 
الزرقاء والحمراء الصفراء والبرتقالية فجأًة مزينًة الحدائق. وفي وصف 

الربيع، كتب الملك سليمان: 

ألن الشتاء قد مضى والمطر مرَّ وزال، الزهور ظهرت في األرض. 
بلغ أوان القضب وصوت اليمامة ُسمع في أرضنا. التينه أخرجت فجها 
األنشاد  (نشيد  رائحتها  تفيح  الكروم)  (أزهار  الكروم  وقعال  (ثمرها) 

.(13-11 :2

فعمل الروح القدس في الكنيسة هو كجمال فصل الربيع. فما أن تخضع 
جموع الناس لعمله، فإنه ينعشهم بحياٍة وإشراقة جديدة "المولود من الجسد 

جسد هو، والمولود من الروح هو روح" (يوحنا 3: 6).
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في هذا الدرس:
الروح القدس والمؤمن   

مسحة الروح  
مواهب روحية لبناء الكنيسة  

يساعدك هذا الدرس على:

على  وكونه  المؤمنين  في  القدس  الروح  كون  بين  الفرق  توضيح   
المؤمنين.

وصف المقصود بمسحة الروح القدس.   
فهم كيف تبني مواهب الروح القدس الكنيسة.  
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الروح القدس والمؤمن 

مّيز بني ُسكنى الروح القدس واملعمودية يف الروح القدس. الهدف 1. 

فريدريك بيرك (Frederic Burk)، المرسل إلى جنوب أفريقيا، قدم 
لنا شهادته عن كونه قد تعمَّد في الروح القدس فقال: كنت شابًا في مدرسة 
أنا أيضًا  التالميذ. وبدأت  المقدس، وكان اهللا يسكب روحه على  للكتاب 
أبحث عن اهللا، فقد أردت أن أمتلئ بالروح القدس. وذات ليلة، بينما كنت 
أنتظره بهدوء، ُخيل لي أن الروح القدس يقودني إلى داخل البستان حيث 
كان يسوع يصلي، ثم إلى قاعة المحكمة حيث حوكم، وأخيرًا إلى الجلجثة 
حيث صلب. لقد بكيت أمام اهللا حين شعرت بأني أشارك آالم مخلصي." 

"حينئٍذ حل علي الروح القدس، وظل يمألني حتى شعرت بأني امتألت 
بالكامل من قوته. وبدأت أتكّلم بلغة غير واضحة بلعثمة اللسان، ثم أخذت 
أتكلم بلغة واضحة. لقد امتألت نفسي بمجد اهللا. وحضر يسوع، المعِّمد 

األعظم وعمَّدني في الروح فامتألت نفسي بصالحه.

كنت  أن  فبعد  المعمودية!  هذه  حياتي  في  فعلته  الذي  تغيير  من  له  يا 
خجوًال وال أستطيع الكالم أمام الناس، أصبحت جريئًا فجأة. فأمام جمع 
المصلين كانت تخرج مني الكلمات بسهولة، وسمعت نفسي أقدم للناس 
كلمة اهللا بقوة ومع ذلك لم أكن أنا المتكلم بل روح اهللا هو الذي كان يتكلم 

من خاللي. 

"كنت ما أزال في كلية الالهوت حين دعاني اهللا للذهاب إلى أفريقيا وقد 
سهل لي طريقًا فيما بعد للذهاب هناك. وخالل السنوات ال60 التي سمح 

لي الرب أن أخدمه فيها، كانت مسحة الروح القدس معي على الدوام."

تبدأ  سمر  جعلت  التي  هي  بورك  فريدرك  كشهادة  شهادة  كانت  لقد 
لخدمة  طريقهم  في  وهم  الليالي  إحدى  وفي  القدس.  بالروح  بالتفكير 
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ألني  اآلن  فيَّ  يسكن  القدس  الروح  "أليس  فجأة:  سمر  سألت  الكنيسة 
ُمخلِّصة؟"

هو  واآلن  للمسيح  قادك  الذي  هو  القدس  فالروح  عزيزتي،  يا  "نعم، 
ساكن فيك." 

"إذن لماذا يتحدث الناس عن قبول الروح القدس إن كنا نمتلكه؟"

فيقول زياد: "ها هو عماد هنا، وهو كما أعتقد يستطيع أن يجيبك أفضل 
مما أستطيع أنا." وبعد أن يستمع صديقهما عماد لألسئلة يجيب: "نعم يا 
غالطية  في  ونقرأ  فيك،  يسكن  القدس  الروح  لديك  أنت  فكمؤمنة  سمر 
أبا  يا  صارخًا  قلوبكم  إلى  ابنه  روح  اهللا  أرسل  أبناء،  أنكم  6: ’بما   :4
اآلب.‘" وفي 1 كورنثوس 3: 16 أيضًا تقول اآلية إن روح اهللا يحيا فينا، 

وألننا أبناء اهللا فإن الروح القدس يحيا فينا." 

قبولهم  عن  يتحدثون  الناس  تسمعين  "عندما  ليوضح:  عماد  ويتابع 
في  المعمودية  على  يقصدون حصولهم  فهم  التجديد،  بعد  القدس  الروح 
الروح القدس. وعندما تكون مؤمنًا حقيقيًا فإن الروح القدس يأتي ليسكن 
داخل قلبك. وعندما يحصل المؤمنون على المعمودية في الروح القدس 

فإنه يحل عليهم، ويمألهم حتى يفيضوا. إنه سكيب من روح اهللا علينا."

"لنأخذ بعض المقاطع الكتابيه: أعمال 2: 17 يقول: ’ويكون في األيام 
األخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر.‘ هنا يوضح الرسول بطرس 
 .28 :2 يوئيل  في  المذكورة  للنبوة  تحقيق  هو  القدس  الروح  أن سكيب 
ويستمر بطرس فيقول: ’يسوع هذا أقامه اهللا ونحن جميعًا شهود لذلك. وإذ 
ارتفع بيمين اهللا وأخذ موعد الروح القدس من اآلب سكب هذا الذي أنتم 
اآلن تبصرونه وتسمعونه‘ (أعمال 2: 32-33). وكما حدث مع هؤالء 
األشخاص في زمن الكنيسة األولى، فإن مؤمني اليوم بإمكانهم الحصول 
على سكيب الروح القدس. قال يسوع قبل صعوده إلى السماء: ’وها أنا 

أرسل لكم موعد أبي.‘ (لوقا 24: 49)."
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وتسأل سمر: "ماذا يحدث للشخص الذي يحصل على سكيب الروح 
القدس؟" 

يجيب عماد: "يحدث شيء مدهش! فعندما تعبدين الرب وتسلمين نفسك 
لم  بكالم  خاللك  من  ويتكلم  عليك  يحل  القدس  الروح  فإن  بالكامل،  له 

تتعلميه من قبل! فالروح القدس يستخدم صوتك لتمجيد اهللا."

"في اليوم الخمسين حل الروح القدس على نحو مئة وعشرين رجل 
وامرأة من المؤمنين والمؤمنات الذين أخذوا يتكلمون بلغات مختلفة بعد 
بألسنة  تكلموا  فقد  القدره.  أعطاهم هذه  الذي  القدس  الروح  امتالئهم من 
فكانوا يعظّمون اهللا."  القدس  الروح  لهم بواسطة  مختلفة عديدة أعطيت 

(أعمال 1: 15 وأعمال 2: 12-5).

ولدى سماعها هذا، سألت سمر: " كيف يمكن لي أن أحصل عليه؟ أريد 
 "! أن يحل الروح القدس عليَّ

للرب  قلبك  فافتحي  يا سمر  لك  هو  االختبار  "هذا  وقال:  ابتسم عماد 
الرب  فإن  لك،  عطيته  واقبلي  له  نفسك  وسّلمي  اعبديه  بحمده!  وابدئي 
يسوع نفسه هو الذي يمألك بالروح القدس حتى يفيض منك. يسكب اهللا 
اآلن من روحه على ماليين المؤمنين في كل أرجاء العالم وال أحد يرغب 

أن تحجب عنه هذه البركة."

ÂÌãÄÄ∏

شخصين  يمثالن  كأسان  المقابلة)  الصفحة  (في  الرسم  في  لدينا   .1
القدس. وضح  الروح  يمثل  الذي  بالماء  مملوءًا  وإبريقًا  مؤمنين 
المؤمن  واآلخر  الُمخلَّص،  األول  المؤمن  الشخص  بين  الفرق 
من  المزيد  برسم  وذلك  القدس،  بالروح  في  والُمعمَّد  الُمخلَّص 

الماء داخل الكأسين وحولهما.
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ضع دائرة حول رمز كل عبارة صحيحة:   .2
القدس  الروح  بأن  الجموع  بطرس  أخبر  الخمسين  يوم  في  أ.   

كان للمؤمنين الـ 120 فقط.
ال نستطيع أن نعّمد أحدنا اآلخر في الروح القدس.  ب.   

يستخدم الروح القدس ألسنتنا لتمجيد اهللا. ج.   
ما زال اهللا يسكب من روحه القدس ولكن على قله من الناس  د.   

فقط.

ُمخلَّص وُمعمَّد   ُمخلَّص   
يف الروح القدس  

مسحة الروح

تعّرف إىل حقائق هلا عالقة مبسحة الروح القدس.  الهدف 2. 

هذا جانب مهم للخدمة بقوة الروح القدس. فدعونا نفهم معنى "مسحة" 
الروح القدس.
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"المسح" يعني أن تضع الزيت على شخص أوعلى شيء وذلك كجزء 
من طقس ُمعّين. وكان يتم ذلك في العهد القديم عندما كان يفرز أشخاص 

أو أشياء ليكرسوا من أجل خدمة اهللا. 

وقد سكب النبي صموئيل الزيت على رأس داود عندما أفرزه ليكون 
ملكًا مكرسًا على بني إسرائيل. ويقول الكتاب: "وحل روح الرب على 
داود من ذلك اليوم فصاعدًا" (1 صموئيل 16: 13). وعندما دّشن موسى 
الخيمة في البرية، مسحها بالزيت المقدس، وكذلك المذبح (انظر خروج 
40: 9-11). ويذكر مزمور 133: 2 أن هارون وهو أول رئيس كهنه تم 
مسحه بالزيت أيضًا. الزيت رمز للروح القدس. والكلمة "مسحة" تستخدم 
لوصف اللمسة العجيبة لقوة الروح القدس والتي ُتمكن شخص ما أن يعمل 

للرب شيئًا يفوق قدرته.

وبتأثير مسحة الروح القدس استطاع داود تأليف الترانيم التي ندعوها 
قيامة  عن  وتنبأ  نبيًا  داود  كان   .(1  :23 صموئيل   2) المزامير  نحن 
يسوع المسيح من الموت (أعمال 2: 30-31)؟ فهذه المسحه نفسها أو 
الخمسين  يوم  في  للجموع  وعظ  عندما  بطرس  على  حلت  الروح  قوة 

(أعمال 2: 36-14).

للقيام  (شمامسة)  مساعدين  سبعة  األولى  الكنيسة  اختارت  وعندما 
باألعمال المالية للكنيسه، فقد اختاروا رجاًال كانوا "مملوئين من الروح 
تعتبر  القدس  بالروح  المسحة  وكانت   .(3  :6 (أعمال  والحكمة"  القدس 
المقاييس  عليه  كانت  ما  هذا  اليومية.  أعمالهم  ألجل  وحيوية  ضرورية 
الروحية العالية للكنيسة األولى. فكم هو ضروري إذن، أن تكون مسحة 
في  الكنائس  خدمات  وعلى  فعالية  وكل  نشاط  كل  على  القدس  الروح 
أيامنا هذه! وكذلك تعليمنا ووعظنا وتبشيرنا ومشورتنا وترنيمنا وعزفنا 
وصلواتنا، فكلها تحتاج مسحة الروح من أجل مجد اهللا. وعندها فقط ُيرفع 

يسوع المسيح عاليًا وتصلح نفوس الناس ويتقدمون باإليمان.
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الشيء  أو  بالشخص  اليمن)  (إلى  العبارات  من  عبارة  كل  ِصل   .3
الموصوف (إلى اليسار):

رمز للروح القدس. أ.    ....

تعني التكريس. ب.    ....

أول رئيس كهنه. ج.    ....

مساعدون للكنيسة.  د.    ....

ألَّف عدة الترانيم.  هـ.    ....

وعظ في يوم الخمسين.  و.    ....

َمَسَح الخيمة والمذبح. ز.    ....

مواهب روحية لبناء الكنيسة

اخرت عبارات تصف دور املواهب الروحية يف بناء الكنيسة. الهدف 3. 

ويصلون  يرنمون  المصلين  جمع  كان  األحد،  يوم  مساء  اجتماع  في 
بالكالم  الجمع  بدأ أحد األعضاء من  ويسبحون. ثم ساد صمت! وبعدها 
وتشجع  المخلِّص  يسوع  تعظم  رسالته  كانت  واضــٍح.  قــوٍي  بصوت 
الناس لإليمان به وإطاعته. وكانت كلماته ترن بسلطان، وتجلب الراحة 
والرجاء. ثم أخذ القسيس بتشجيع الناس ألن يستجيبوا لتحركات الروح 

القدس. وترتفع موجة آخرى جديدة في التسبيح للرب.

بطرس  .1
داود  .2

الزيت  .3
الشمامسة  .4

المسحة  .5
هارون  .6

النبيذ  .7
بولس  .8
موسى  .9
مملوء  .10
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رسالة  "إنها  هامسًا:  زياد  ويجيب  يجري؟"  الذي  "ما  سمر:  وتشهق 
نبوية." [سنبحث في هذا الموضوع الحقًا.]

الناس اآلن في وضع سكون ومهيئون لسماع كلمة الرب، وخصوصًا 
أنها عظة لها عالقة بالكالم الذي نطق به عضو الكنيسة مسوقًا بالروح 

القدس.

للتقدم  الخاصه  االحتياجات  ذوي  الناس  القسيس  يدعو  العظة  وبعد 
لألمام من أجل الصالة، حيث يتجمع بعض قادة الكنيسة حولهم ويضعون 
أياديهم على كل ذي حاجة، وقد تشجع الناس للصالة وصار لديهم إيمان 

بأن طلباتهم ستستجاب من اهللا.

أما صوت الصالة فكان كخرير مياه مندفعة، وأما المؤمنون فقد حلت 
عليهم البركة جميعًا.

ما حدث في بداية الخدمة كان إظهارًا وإعالنًا إلحدى مواهب الروح 
القدس: النطق بنبّوة. ولقد تعلم كل من زياد وسمر عن ذلك في ما بعد من 
الناس  فيكلم  يتنبأ  من  "وأما  الثالث:  العدد  لنا  ويقول   .14 كورنثوس   1

ببنيان ووعظ وتسليه."

بينما يتحرك الروح القدس بين مجموعة ممتلئه بالروح من المؤمنين، 
الذي  النهر  كفيضان  فيضان  والقوة.  المحبه  من  منهم  يخرج  فيضًا  فإن 
يجلب الشفاء والحياة للناس الذين هم في حاجه. ويأتي فيض هذه القوة من 
خالل المؤمنين بواسطة عطايا الروح القدس. فأشياء عجيبة تحدث، الناس 

ُتشفى ويتم تحريرها من عادات الخطية، وهكذا تأخذ الكنيسة بالنمو. 

ويجب أن تعلن عطايا الروح بحسب االرشاد المذكور في 1 كورنثوس 
14 بأن ُيعطى المجد للمسيح وأن ُيبنى المؤمنون روحيًا. فاهللا يريد من 
بال  اجتماعاتنا  تكون  أن ال  فيه حياة. ويجب  لنا  يكون  أن  معًا  اجتماعنا 

ترتيب، بل أن نتفاعل في وئام وسالم (بحسب 1 كورنثوس 14: 33).

ما تفعله الكنائس 30



في 1 كورنثوس 12: 8-10 ُتذكر تسع مواهب، وكل واحدة منها فريدة 
وفوق الطبيعة البشرية، أي روحية. فهي فوق قدراتنا ومواهبنا الطبيعية. 
أن  فعلينا  القدس،  الروح  أعمال  إدراك جميع  قادرين على  ولكوننا غير 

نكون منفتحين على اهللا للحصول على مايريده اهللا لنا. 

وباختصار، فإن المواهب الروحية توصف كاآلتي: كالم حكمة، وهي 
حكمة خاصة ولحاجة خاصة. هي بعٌض من حكمة اهللا تقال في الوقت 
المعين. ومن خالل كالم العلم فإن الروح القدس يجعل المؤمن يقول أشياء ال 
يمكن له بأية طريقة أن يعرفها بقدراته الذاتية. أما موهبة اإليمان فهي قدرة 
غير طبيعية لإليمان بقدرة اهللا خصوصًا عندما يكون هناك احتياج معين. 

إن مواهب الشفاء تفيض من الروح من خالل المؤمن ومنه إلى الناس 
المحتاجين إلى الشفاء. ومن خالل موهبة عمل القّوات فإن الشخص الذي 
يتحرك الروح القدس من خالله تكون لديه قوة روحية تمكنه من عمل أشياء 
مستحيلة. أما النبّوة فهي كالم بلغة معروفة للسامعين لكن بقوة الروح القدس. 
وتكون إما بالحديث أمام الجموع كالوعظ أو بإعالن شيء قبل حدوثه. 

وبالنسبة لموهبة تمييز األرواح، فالروح القدس يمكِّن شخصًا ما من 
أن يرى ما وراء الظاهر فيميز الروح إن كان (روح اهللا أو روح إنسان 

أو روحًا شريرًا.)

لم  بلغة  التكلم  من  المؤمن  تمكن  فهي  بألسنة  التكلم  لموهبة  وبالنسبة 
يتعلمها من قبل. فربما تكون لغه أرضية أو لغة مالئكة. وترجمة األلسنة 
وللسامعين.  للمتكلم  معروفة  بلغة  ولكن  باأللسنة  قيل  لما  المعنى  تعطي 
وعلينا أن نتذكر مرة أخرى أن القدرة على هذه المواهب تكون من خالل 

الروح القدس فقط. 

الُمعين" من  كتاب "صديقك  لدراسة  ندعوك   ، بعد  ذلك  تختبر  لم  إن 
سلسلة الحياة المسيحية الصادر عن جامعة ICI، حيث ستجد عمقًا أكثر 

عن الروح القدس.
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على الكنائس أن تفسح المجال لهذه المواهب الروحية كما تعلمنا كلمة 
اهللا. وهذه المواهب ستمكن الكنيسة من مّد الخدمة الطيبة التي كانت أيام 
بأننا  يسوع  وعد  وقد  المحتاج.  اليوم  عالم  إلى  األولى  والكنيسة  المسيح 
ممكن حين  وهذا  يوحنا 14: 12.  بحسب  فعل  مما  أعظم  أشياء  سنفعل 
نخضع للروح القدس الذي أرسله يسوع مكانه ليفيض به على كنيسته، 

ومن خاللها بقوة تمنح الحياة الحقيقية للناس. 

ÂÌãÄÄ∏

في التمارين التالية ضع دائرة حول رمز التكملة المناسبة لكل جملة:

ُتعطى مواهب الروح القدس لكي:  .4
تساعدنا على النمو الروحي.  أ.   

تجعل اآلخرين يالحظوننا.  ب.   
تجعل كنائسنا مختلفة. ج.   

عندما تكون مواهب الروح القدس عاملة فإنها:   .5
تأخذ مكان كلمة اهللا.  أ.   

تجعلنا نشعر بأننا غير مرتاحين ومضطربين.  ب.   
تعمل بانسجام مع كلمة اهللا. ج.   

ولكن  موجودة  مواهب  أنواع 
الروح واحد.

(1 كورنثوس 12: 4)
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إن كنا ال نفهم كل شيء عن المواهب الروحية فعلينا أن:   .6
نقول إنها ليست لنا.  أ.   

نقبل فقط الذي نفهمه حقًا.  ب.   
نكون منفتحين للرب مهما كان األمر، ألننا نثق بأنه يعمل  ج.   

الحق دائمًا. 
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قد تشبة رسمتك شيئًا كهذا:  .1

تساعدنا على النمو الروحي.  أ.   .4

خطأ أ.   .2
صواب ب.   
صواب ج.   

خطأ د.   

تعمل بانسجام مع كلمة اهللا.  ج.   .5

الزيت   .3 أ.   .3
المسحة   .5 ب   
هارون  .6 ج.   

الشمامسة   .4 د.   
2.  داود  هـ.   

بطرس   .1 و.   
هارون   .6 ز.   

الحق  يعمل  بأنه  نثق  األمر، ألننا  كان  للرب مهما  منفتحين  نكون   .6
دائمًا. 
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أو  التفوق  درجة  تعطيها  اهللا،  كلمة  وقوة  سلطان  المدركة  الكنائس 
الشرف. وخّدام هذه الكنائس يعظون بكلمة اهللا بإخالص للناس. وعظاتهم 

مليئة بحق كلمة اهللا.

ب وزارع الكنائس كثيرًا على الوعظ،  شّدد بولس المبشر الخبير والمجرَّ
بالكلمة (2 تيموثاوس فحث تيموثاوس - مساعده الشاب - على الوعظ 
2: 4). وأشاد بشيوخ الكنيسة الذين يتعبون في الكلمة والتعليم (1 تيموثاوس

.(18-17 :5

إلى  تصل  أن  ينبغي  فرسالتها  اهللا،  كلمة  إعالن  عن  بديل  يوجد  ال 
ُتصوب  فهي  الكنيسة  خارج  المؤمنين  غير  وإلى  الكنيسة  في  المؤمنين 

آراء الناس وإيمانهم بواسطة تعاليمها.

ستتعلم في هذا الدرس عن رسالة كلمة اهللا، وستكتشف أيضًا لماذا يتم 
إعالنها، والتأثير الذي تملكه على حياة أولئك الذين يستجيبون لها.
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في هذا الدرس:
الرسالة ينبغي أن ُتعلن  

إعالن الكلمة يجلب اإليمان   
إعالن الكلمة يقوي المؤمنين   

يساعدك هذا الدرس على:

توضيح ما هي الرسالة التي ينبغي أن ُتعلن ولماذا ينبغي أن ُتعلن.  
وصف كيف يمكن إلعالن كلمة اهللا أن ينمّي اإليمان.  
إدراك أن قوة الكلمة تقوي حياتك الروحية الخاصة.  
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الرسالة ينبغي أن ُتعلن

بّين خصائص الرسالة اليت ينبغي أن تعلنها الكنيسة. الهدف 1. 

قال زياد لسمر بعد انتهاء خدمة األحد صباحًا: "أود أن أكون واعظًا 
في يوم من األيام كالقسيس."

فسألته سمر: "لماذا" ؟ فقال: "الني أعتقد أنه سيكون رائعًا بأن يعطيني 
مثل  أكون  أن  أريد  ألنني  وكذلك  للناس،  ألقدمها  كلمته  من  رسالة  اهللا 
"نعم  إياه:  مشجعة  سمر  ردت  ومبشرًا."  واعظًا  كان  الذي  تيموثاوس 
الواجب علينا جميعًا أن نبشر  إنه من  تستطيع! ألني سمعت أحدًا يقول 

ونخبر العالم عن يسوع."

التبشير هو إعالن كلمة اهللا بطريقة تستحوذ السمع. فهدف التبشير هو 
إقناع الناس بالمسيح كمخلِّص ورب. وقد أكد الرسول على حاجة اإلنسان 
األساسية وضرورة نعمة الرب لسّد هذه الحاجة. والمقصود بهذا الكالم 
بالطبع هو أن رسالته أعلنت بشارة الخالص من خالل اإليمان بالمسيح.

يجب أن يكون محور الرسالة هو المسيح - وهذا ما كتبه بولس لكنيسة 
كورنثوس:

أريد أن أعرفكم يا إخوتي باإلجنيل الذي بشرتكم به وقبلتموه، وتقومون 
فيه... فإنين سلمُت إليكم يف األول ما قبلته أنا أيضًا أن املسيح مات 
من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام يف اليوم الثالث حسب 

الكتب. (1 كورنثوس 15: 3-1)
كما ينبغي أن يكون محور الرسالة هو الكتاب المقدس كله الذي يسّد 
احتياجات اإلنسان كاملة: جسدًا ونفسًا وروحًا. فكلمة اهللا هي التي تعلن 
تعلن  التي  وهي  ولعقله،  لجسمه  الشفاء  وهي  البشرية،  للنفس  الخالص 
ويضاف  اإلنسان.  في  الروح  تشعل  التي  القدس  الروح  في  المعمودية 
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لذلك فإن اإلنجيل وهو البشارة التي تمنح الرجاء المجيد بالمجيء الثاني 
للمسيح. فيالها من رسالة!

ورسالة كهذه ال تشمل على حياة المسيح الواردة في األناجيل فحسب، 
أيضًا.  الرسل  أعمال  في  وردت  كما  القدس  الــروح  أعمال  على  بل 
عندما نعظ عن قيامة المسيح فإننا نتذكر وعده بإرسال المعّزي (يوحنا 
الخمسين.  القدس في يوم  الروح  بانسكاب  الوعد  تم هذا  14: 16). وقد 

فمحور رسالة الكتاب المقدس هو الكتاب المقدس كله.

والوعظ بالرسالة أو الكلمة غير مقتصر على القساوسة المتفرغين أو 
على المبشرين الذين يعظون بالطرق التقليدية. فماليين المؤمنيين يقدمون 

اإلنجيل بطرق أخرى غير تقليدية ، وهذا ما قامت به الكنيسه األولى.

فقد  األوائــل،  المؤمنون  له  تعرض  الذي  الشديد  االضطهاد  وبسبب 
هربوا إلى أنطاكية في سوريا وهناك بشروا األمم (غير اليهود) باإلنجيل 
وأخبروهم عن يسوع. وكانت النتيجة هي إيمان واهتداء أعداد كبيرة من 
غير اليهود للرب. وهكذا كان لهم الفضل األكبر في إنشاء كنيسة جديدة، 

وهي الكنيسة األولى بين األمم (أعمال 11: 21-19)

نفس
جسد

روح
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ويأتينا مثال الوعظ غير التقليدي هذه المرة من ساحل العاج - أفريقيا. 
فالمزارعون والمعلمون الممتلئون بالروح القدس كانوا يخصصون أيامًا 
خالل األسبوع أثناء عطالتهم للتبشير. وبتوجيه من قساوستهم األفريقيين 
فقد ذهبت مجموعات صغيرة إلعالن بشارة اإلنجيل للناس وهم جالسون 
مما  مثلهم  أناس  من  البشارة  الفالحون  سمع  لقد  األشجار.  ظالل  تحت 
جعلهم يقبلون يسوع كمخّلص. ونتيجة لذلك فقد خرجت للوجود كنائس 

أخرى وابتدأت بالعمل.

ونحن نتمنى على الكنائس أن ال يقتصر الوعظ بالكلمة أو الرسالة فقط 
على أماكن العبادة، بل أن يتعداها ليمتد إلى البيوت والمتاجر وغيرها. 
السجون  في  قاعات،  أو  خيام  في  تقام  تبشيرية  حمالت  بإقامة  وكذلك 
والمستشفيات، وكذلك في البيوت من أجل المسنين أو الذين يعانون من 

أمراض عقلية.

نحن قمنا بتبشير عمال الموانئ داخل بيوت حجرية في القرى الجبلية، 
التبشير في  إلى  المزدحمة، إضافة  الشوارع  إلى أكشاك في  كما وصلنا 

شقق المباني الكبيرة في المدن الشرقية.

ÂÌãÄÄ∏

أي ثالث كلمات أدناه تصف الرسالة (الكلمة) التي أعلنها وعّلم بها   .1
الرسول بولس عن المسيح بحسب 1 كورنثوس 15: 3-4؟

ُوِلد أ.   
ُصِلب ب   

ُدِفن ج.   
قام د.   

َصَعَد هـ.   
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ضع دائرة حول رمز التكملة المناسبة للجملة التالية: رسالة الكتاب   .2
المقدس المركزية هي الرسالة التي: 
تبدأ بفقره من الكتاب المقدس. أ.   

تتفرع عن قصة من الكتاب المقدس. ب.   
تطبق حقائق الكتاب المقدس لسّد حاجات اإلنسان األساسية. ج.   

قارن بين أعمال 8: 4 وأعمال 13: 2-5 ثم أكمل الجملة التالية:   .3

............................. و ............................. وعظا بطرق 

تقليدية في مجمع اليهود. أّما ............................. الذين تشتتوا 

فقد ذهبوا إلى ............................. مبشرين برسالة الخالص 

بطرق غير تقليدية.

ما هي بعض األماكن التي يجدر بالمؤمنين أن يبشروا فيها برسالة   .4
اإلنجيل؟ 

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

إعالن الكلمة يجلب اإليمان

ِصف العالقة بني كلمة اهلل واإلميان. الهدف 2. 

في  الكنائس  زرع  في  الرسول  بولس  خدمة  على  النظر  نلقي  دعونا 
كورنثوس، فهناك "كثيرون إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا" (أعمال 18: 8). 
فهم في البداية سمعوا كلمة اهللا. فسماع الكلمة ولدَّ اإليمان في قلوبهم. ومن 

خالل اإليمان بيسوع المسيح نالوا الخالص.
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واخلرب  باخلرب،  اإلميان  إذًا  هبا...  نعظ  اليت  اإلميان  كلمة  الكلمة... 
بكلمة اهلل (رومية 10: 17-8)

قراؤه،  يؤمن  أن  وهو  محدد  إنجيله ألجل هدف  يوحنا  الرسول  كتب 
المسيح،  بيسوع  إيمانهم  األبدية من خالل  الحياة  يحصلوا على  ثم  ومن 

ابن اهللا.

بعد تقديم رسالة من اإلنجيل، دعا أحد الخدام األفارقة مستمعيه لقبول 
المسيح، فقبله البعض ونالوا الخالص. لكن كان يبدو أحدهم حزينًا للغاية، 
فتحدث معه الخادم بلطف وقرأ له إشعياء 53: 6: "كلنا كغنم ضللنا، ملنا 
كل واحد إلى طريقه." فصرخ الرجل: "إنه أنا! ولقد عشت حياة رهيبًة، 
لباقي  تيأس ، بل استمع  له: "ال  الواعظ وقال  الذي ضللت!" فهدأه  فأنا 
الذي  العقاب  أي  جميعنا."  إثم  عليه  "والرب وضع  يقرأ:  وأخذ  اآلية." 
نستحقه نحن جميعًا، فهل فهمت ذلك؟ لقد وضع اهللا عقاب خطاياك على 
يسوع المخلص الذي مات على الجلجثة نيابة عنك. فهل تؤمن بهذا؟ هذا 
ما تقوله الكلمة. فأين العقاب عن خطاياك إذن؟ "لقد حمله عنك المسيح." 

اإلميان

كلمة اهللا

السماع التصديق    
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وبسماعه لهذه الكلمات، رفع الرجل رأسه وأخذ يهتف بفرح: "شكرًا لك 
يا رب ، لقد تحررت! فيسوع قد أخذ عني القصاص!"

اإليمان الذي قاد إلى الخالص، بدأ بسماع كلمة اهللا، ثم اإليمان بها.

ÂÌãÄÄ∏

بكلماتك الخاصة، ِصف العالقة بين اإليمان وكلمة اهللا.  .5

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

إعالن الكلمة يقوي المؤمنين

بّين كيف تبين كلمة اهلل املؤمنني. الهدف 3. 

به  المقدس كسالح يهزم  الكتاب  للتجربة استعمل يسوع  في مواجهته 
عدوه. ولنا نحن أيضًا تعمل كلمة اهللا كالسيف الذي يعطيه الروح: "وخذوا 
خوذة الخالص وسيف الروح الذي هو كلمة اهللا" (أفسس 6: 17)، وبذلك 

تنتصر.

النحو  على  جاءت  الصوم  بعد  الرب  واجهها  التي  التجارب  إحدى 
اآلتي: 

"إن كنت ابن اهلل، فقل أن تصري هذه احلجارة خبزًا." فأجاب يسوع 
وقال: "مكتوب ليس باخلبز وحده حييا اإلنسان، بل بكل كلمة خترج من 

فم اهلل" (متى 4: 4-3).
وبتلك العبارة هزم يسوُع الشيطان. وبتلك العبارة عينها نعلم كم هي 
كلمة اهللا مهمه لنا. إنها أكثر أهمية من طعامنا اليومي. نحن نأكل لكي ننمو 
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ونحافظ على قوتنا الجسدية. هكذا أيضًا فلكي ننمو روحيًا، علينا أن نتغذى 
من كلمة اهللا فهي التي تمنحنا قوة لمواجهة التجارب.

أحلى  "ما  الكلمات:  بهذه  اهللا  كلمة  عن  عبر  فقد  المزامير  ناظم  أما 
قولك لحنكي! أحلى من العسل لفمي!" (مزمور 119: 103). ونقرأ في 
أعمال 8: 8 أنه بعد عظة فيلبس ألهل السامرة، كان "فرح عظيم في تلك 
المدينة." كلنا نرغب أن نكون فرحين. فالفرح يعطينا أكثر من الشعور 
بأننا بخير. إن الفرح الذي يمنحك إياه اهللا يجعلك قويًا "ال تحزنوا، ألن 
فرح الرب قوتكم" (نحميا 8: 10). ولو عدنا للوراء لقراءة سفر نحميا 
لوجدنا أن مصدر فرحه هو في كلمة اهللا. إنها كلمة اهللا التي تعطينا رسالة 
نعمته (أفسس 1: 6). فعندما غادر بولس مدينة أفسس بعد ثالث سنوات 
من الخدمة أدرك أن الناس قد يواجهون بعض المشاكل الجديدة فّعزاهم 

بهذه الكلمات:

تبنيكم  أن  الــقــادرة  نعمته  ولكلمة  هلل  إخوتي  يا  أستودعكم  "واآلن   
وتعطيكم مرياثًا مع مجيع املقدسني" (أعمال 20: 32).
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اهللا  كلمة  التالية:  للجملة  مناسبة  تكملة  كل  دائرة حول رمز  ضع   .6
غذاء روحي حيث:

نحتاجها للنمو الروحي. أ.   
أنها مثل الحلوى - حلوة ولكنها ليست ضرورية.  ب.   

علينا أن نشارك بها اآلخرين.  ج.   

لماذا قال يسوع إننا نحتاج كلمة اهللا تمامًا كما نحتاج إلى الخبز؟   .7

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

قال بولس إن رسالة نعمة اهللا:  .8

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  
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ُصِلب  ب.   .1
ُدِفن ج.   
قام د.   

يأتي اإليمان من سماع كلمة اهللا واإليمان بها.  .5

تطبق حقائق الكتاب المقدس لسّد حاجات اإلنسان األساسية. ج.   .2

نحتاجها للنمو الروحي. أ.   .6
علينا أن نشارك بها اآلخرين. ج.   

بولس - برنابا - المؤمنين - كل مكان   .3

الخبز يغذي أجسادنا الطبيعية فقط، نريد أيضًا تغذية روحية.   .7

جوابك: من المحتمل أن تكون وضعت قائمة بهذه األماكن:   .4

السجون - االستراحات - المنتزهات العامة - المواقف العامة - أو   
ساحة منزلك الخلفية. وما دمت تنتهز الفرص فإنك ستحققها.

تبنينا وتمنحنا بركات اهللا.  .8
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الكبار على مدى كل العصور عن الحقيقة، ولكن لم  بحث المفكرون 
البحث عنها في  يتمكنوا من  لم  فإنهم  يكن،  إدراكها. ومهما  يتمكنوا من 
المكان المناسب ألن يسوع يقول في صالته هللا اآلب: "كالمك هو حق" 

(يوحنا 17:17).

الكتاب المقدس كتاب عجيب. وهو عبارة عن مجلد يتألف من 66 كتابًا 
قد تمت كتابته على مدى 1600 سنة. إنه كتاب كبير يلزم لقرائته عدد 
كبير من الساعات. واآلن، يقع واجب كبير على عاتق الكنائس، أال وهو 
تعليم حقائق بالغة األهمية من كتاب بالغ األهمية. ولقد تمت الكتابة عن 
الكتاب المقدس أكثر مما كتب عن أي كتاب آخر حتى يبدو أن ال نهاية 

للكتابة عنه.

إن حقائق الكتاب المقدس ال تنتهي وال تنفذ. وحين يمضي بك العمر 
والفضة  الذهب  من  منجم  أنه  ستكتشف  فإنك  المقدس  الكتاب  بدراسة 
تستحق  كنوزًا  طياته  بين  يحتوي  الذي  الكتاب  إنه  الكريمة.  واألحجار 

الخوض من أجلها.
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في هذا الدرس:
التعليم: من مواهب الخدمة  

مدارس الكنيسة  
صفوف تعليم الكتاب المقدس  

صفوف تدريب خّدام غير رسميين  

يساعدك هذا الدرس على:

توضيح موهبة خدمة المعلمين.  
وكذلك  الكنيسه  مدرسة  وصف ألنواع مختلفة من صفوف كل من   

درس الكتاب المقدس.
تقديرأهمية صفوف تدريب الخّدام غير الرسميين.  
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مواهب الخدمة 
والمسيح حجر الزاوية

التعليم: من مواهب الخدمة

مّيز بني الوعظ والتعليم. الهدف 1. 

لقد تم تعريفك في الدرس 2 على 9 مواهب للروح القدس. فباإلضافة 
لمواهب الروح القدس، فإن اهللا قد منح مواهب الخدمة وذلك ألجل بناء 
الكنيسة كل عضو في مكان خاص: "فوضع  كنيسته. لقد وضع اهللا في 
اهللا أناسًا في الكنيسة: أوًال رسًال ثانيًا أنبياء ثالثًا معلمين" (1 كورنثوس 

.(28:12

مبشرين  والبعض  أنبياء  والبعض  رسًال  يكونوا  أن  البعض  أعطى  وهو 
والبعض رعاة ومعلمني ألجل تكميل القديسن لعمل اخلدمة لبنيان جسد 

املسيح. (أفسس 4: 12-11).

والمسيح 
حجر الزاوية

جميع  شعب اهللا

معلمون مساعدون  مدبرون   

رعاة - معلمون  مبشرون 

رسل أنبياء   

أفسس 4: 12

1 كورنثوس 12: 28

أفسس 4: 11

أفسس 2: 20
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اقرأ أفسس 2: 20. هل تستطيع كتابة اسمك على إحدى حجارة   .1
البناء في الشكل السابق؟ لماذا؟ 

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

في 1 كورنثوس 12 تعتبر خدمة التعليم مهمة جدًا. وحيث أن الرسول 
بولس يعدد فعًال مواهب الخدمة فإن عمل المعلمين يجيئ بالمرتبة الثالثة. 
الرعاة  بين  المشتركة  الموهبة  المقدس يضعون  الكتاب  وبعض مفسري 

والمعلمين على نفس المستوى.

سمر وزياد يجدان متعة في صف الكتاب المقدس للشبيبة الناشئة، حيث 
يقّدم عماد دروسًا معدة بشكل جيد، كما يشجع كل واحد على المشاركة 

المناقشه الحيويه.

ويسأله زياد، عن الفرق بين خدمة الراعي وخدمة المعلم، فيجيبة عماد: 
"ما هو الفرق برأيك؟"

ويفكر زياد مليًا ثم يجيب: "يبدو لي أن هنالك عالقة متقاربة." فعلى كل 
من الراعي والمعلم أن يدرسا الكتاب المقدس ويصلي كل منهما ليحّضر 
التي  الكيفية  في  يكون  قد  بينهما  الرئيسي  والفرق  سيقدمها.  التي  المادة 
يقدم فيها كل منهما مادته. ويقول عماد: "نعم" هذا ممكن. جميع الرعاة 
عليهم أن يكونوا معلمين، وعليهم أن يدرسوا بجدية ليكونوا قادرين أن 
أنا  المعلمين رعاة. فكما ترى،  يعلموا ويدربوا آخرين، لكن ليس جميع 
معلم ولكني لست راعيًا بالمعنى الرسمي. فأنا ال أعظ عالنية او أرعى 
كنيسه. فكل من القساوسة والمعلمين لديهم أعمالهم أو خدماتهم المميزة 

في الكنيسة."
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لقد وضع المسيح معلمين في الكنيسه. وعلى الشخص الذي يملك موهبة 
التعليم أن ينمي تلك الموهبة. فالمعلم الجيد يشبه عازف الكمان الموهوب. 
فهو ال يولد هكذا، وعلى المعلمين أن يحصلوا على التدريب وأن يدرسوا 
إن كانوا يريدون أن يعرفوا موضوعهم بشكل جيد. وتقع عليهم المسؤولية 
الكبرى في تعليم كلمة اهللا ألناس سيقومون هم أيضًا بأدوارهم في تعليم 
ما  ليعمل  تيموثاوس  بتشجيع  بولس  الرسول  قام  لذلك  آخرين.  وتدريب 
عمله هو. وقبل هذا فقد كتب: "الذي ُجعلت له أنا كارزًا ورسوًال ومعلمًا 
لألمم" (2 تيموثاوس 1: 11) وقد وضع بولس الرسول خدمته كرسول 

وكمعلم في نفس المرتبة وهكذا أصبح معلم المعلمين. 

ÂÌãÄÄ∏

اختر أفضل كلمة من داخل القوس وأمال بها الفراغ:  .2
التعليم هو .............................. كلمة اهللا.  أ.   

(إعالن – تفسير)  
التبشير هو .............................. كلمة اهللا. ب.   

(إعالن – تفسير)  
يضع بولس .............................. في المرتبة الثالثة في  ج.   

(التبشير – التعليم)  
قائمة مواهب الخدمة.   
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مدارس الكنيسة 

وّضح طبيعة عمل املدرسة التابعة للكنسية. الهدف 2. 

يمثل كل من سمر وزياد ماليين المؤمنين الذين يدرسون في مدارس 
مسيحية. وتدعى هذه االجتماعات عادًة بمدارس األحد (أو اجتماع التلمذة). 
وكان عقد أول اجتماع مدرسة أحد هو في إنجلترا في عام 1780 حيث 
الحظ رجل لطيف أسمه روبرت ريكس (Robert Raikes) ذلك السلوك 
الطائش لدى االوالد وهم في عطله من أعمالهم في المصانع أيام اآلحاد، 
السيدات ألجل  قد رتب األمر مع بعض  لمدرسة. كان  العديد منهم  فبدأ 
تعليمهم القراءة وتعاليم الكنيسة المسيحية، كما أنه شجع ذات مرة أوالدَا 
من الفقراء المشّردين للحضور وذلك بتقديم وجبة شهية من البطاطا لهم. 

كان عمله مع االطفال ناجحًا لدرجة أن المقاطعة التي كان يعمل بها 
كانت توصف في أيام اآلحاد "كأنها السماء تمامًا!" وانتشرت بعد ذلك 
فكرة مدرسة األحد سريعًا في أجزاء عديدة من العالم، حيث غدت تلعب 
دورًا مهمًا في إتمام وصية المسيح بالذهاب لكل مكان ألجل التلمذة وتعليم 

الناس أن يطيعوه.

ومع أن مدرسة األحد بدأت باألطفال، إال أن جميع األعمار تحتاج لهذا 
التدريب. ويوجد في بعض الكنائس نشاطات وصفوف لكافة األعمار ولكل 
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نوع من التالميذ وشعارهم هو "مدرسة أحد ألجل الجميع - وحتى لغاية 
ٌر يزيد عمره عن الـ 100 عام! وتفضل  100 عام" ويحضر أحيانًا ُمعمِّ
العديد من الكنائس اآلن استعمال عبارة المدرسة المسيحية الشاملة حيث 

يمكن عقد الصفوف في أي وقت غير أيام اآلحاد. 

ومن ميزات مدرسة الكنيسة أنه يمكن إعدادها بعناية وذلك ضمن مبنى 
معد لهذا القصد. ويكون لكل صف فيه مكانه الخاص لالجتماع، ويكون 
مزودًا بوسائل ومواد تعليمية مالئمة. بعض هذه المدارس لديها القليل من 
المعدات أو ليس لديها شيء منها. لدى بعض المعلمين قدرة على تقديم 
الدروس بشكل مدهش وبوسائل قليلة ومتواضعة! ومهما تكن التسهيالت 
قليلة، إال أنه يجدر بهم كمعلمين أن يقدموا رسالة كلمة اهللا، وأن يكونوا قد 

تدربوا عليها حتى يعلموها للغير. 

وُتعقد مدارس الكتاب المقدس الصيفية عادة لفترة تتراوح بين أسبوع 
وأسبوعين، وذلك خالل العطالت المدرسية النظامية. ولقد طورت بعض 
الثانوي  االبتدائي بل وحتى  التعليم  بتقديمها  المسيحية  الكنائس مدارسها 
أيضًا مجانًا. ومدارس أخرى لديها صفوف للكبار الذين يرغبون في تعلم 
القراءة. وتستخدم هذه الصفوف الكتاب المقدس كواحد من كتبها المدرسية. 
ومهما يكن المكان الذي يختارونه، فإن الهدف الرئيسي للكنيسة هو تقديم 

التعليم المسيحي للجميع.

وجه  على  وشبابنا  فأطفالنا  كاف،  غير  اهللا  لكلمة  العادي  التعليم  إن 
القويه  المسيحيه  والمدرسة  المقدس،  الكتاب  لتعليم  بحاجة  الخصوص 

ستساعد على إقامة كنيسه محلية قوية.
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3.  ضع دائرة حول رمز كل عبارة صحيحة: 
مدرسة الكنيسه هي فقط لألطفال.  أ.   

خدمة  يعد  الكنيسة  مدرسة  أو  االحــد  مدرسة  في  التعليم  ب.   
مهمة.

واحدة  ساعة  علموا  لو  حتى  للتدريب  المعلمون  يحتاج  ج.   
باألسبوع.

ليس لمدرسة الكنيسه أثٌر فعاٌل على الكنيسه ككل.  د.   

أذكر أربعة اتجاهات ممكنة للوصول بكلمة اهللا للناس.  .4

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

صفوف تعليم الكتاب المقدس

اذكر الفوائد من حضور صفوف تعليم الكتاب املقدس. الهدف 3. 

الكنيسه،  بمدارس  وثيقًا  اتصاًال  المقدس  الكتاب  تعليم  تتصل صفوف 
وهذه المدارس المكرسة لتعليم الكتاب المقدس بجدية يتم ارتيادها عادًة من 
قبل البالغين، وهم ال يميزون بين الفئات العمرية كما تفعل مدارس الكنيسه 
الرجال، والنساء وكذلك  للدراسات ألجل  تقسيم  يتم عمل  قد  أنه  بالرغم 
الشباب. وبالعادة فإن الكنائس األكبر تقسم دراساتها بطريقة تتيح للناس 

الذهاب للصفوف التي تالئم كل من حاجاتهم واهتماماتهم الخاصة.

هنالك الكثير من الكنائس التي تقيم خدمة في وسط األسبوع تتضمن 
الخدام  قادة  أو  الرعاة  ويقوم  المقدس.  الكتاب  لتعليم  وآخر  للصالة  وقتًا 
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الكتاب  من  موضوع  في  البحث  يتم  وهناك  الصفوف.  هذه  في  بالتعليم 
المقدس، كموضوع الخالص. أو يختار الصف دراسة حياة شخص مثل 
من  فقرة  أو  على جزء  الدراسات  تركز  أن  يمكن  كما  داود.  أو  موسى 

الكتاب المقدس مثل التطويبات أو سفر يعقوب.

إن دراسات الكتاب المقدس الممتعة التي تقّدم تحت تأثير مسحة الروح 
القدس، لها بركة للجميع. ويكتب الرسول بولس: "لتسكن فيكم كلمة المسيح 
بغنى" (كولوسي 3: 16). وبعد يوم الخمسين، كان الرسل يواظبون على 
تعليم المؤمنين تعاليم اإليمان (أعمال 2: 42). وخالل السنوات التي تلت 

ذلك كان يتم تثبيت التعليم (أعمال 19: 9-10؛ 20: 20)

قوية، وال  كنيسة  اهللا، هي  كلمة  في  العميقة  الجذور  ذات  الكنيسه  إن 
يمكن هزها بسهولة من خالل تعاليم غريبه قد تواجهها.

وعندما نولد روحيًا فإننا ال نكون "في ما بعد محمولين بكل ريح تعليم 
بحيلة الناس" ( أفسس 4: 14-13).

Îf_k”=∆ËñË€
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لقد أثبتت التجربة أن الدراسات المنعقدة في بيوت المؤمنين ألجل تعليم 
الكتاب المقدس ذات فوائد جليله. فالصفوف تعقد خالل األسبوع في أوقات 
ولغاية عشرين شخصًا  تتناسب مع مجموعة مكونة من عشرة  وأماكن 
تقريبًا. وقد أثبت هذا النموذج من الدراسة والمشاركة جدواه، وذلك بجعل 
كلمة اهللا قريبة من أولئك الحاضرين، كما يشعر الحضور أيضًا في هذا 
الحقائق والخبرات كل مع  للمشاركة في  أكثر حريًة  بأنهم  العائلي  الجو 

اآلخر.

في  عادًة  أنفسهم  المعّلمون  يحّضر  البيوت،  داخل  التعليم  نظام  وفي 
يقضوا  أن  المعلمين  على  يتوجب  فإنه  ذلك  وفوق  بهم.  خاصة  صفوف 
وقتًا أطول في الصالة، وكذلك في االستعداد والتحضير قبل البدء بإعطاء 

الدرس لآلخرين.

إن الدورات بالمراسلة كتلك التي تقدم من قبل جامعة ICI يتم االستفادة 
من  بسلسلة  المشاركة  إن  كثيرة.  مجموعات  قبل  من  فاعل  بشكل  منها 
شهادات  منح  ويتم  الجميع.  الهتمام  إثارة  أكثر  األمر  يجعل  الــدروس 

تقديرية ألولئك الذين ينهون الدورة بنجاح.

يترك  حيث  المخيمات  في  المقدس  للكتاب  دراسات  إقامة  وباإلمكان 
الناس بيوتهم وأعمالهم فتكون لهم أوقات أطول للتحاور وتبادل المعرفة 
في كلمة اهللا. إن صفوف دراسة الكتاب المقدس الثابتة، مثمرًا جدًا، وحين 
يشترك الناس في هذه الصفوف بأوقات للصالة وانتظار اهللا، فإنهم يأتون 

بثمر أكثر.
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ضع دائرة حول رمز كل تكمله صحيحة للجملة التالية: من فوائد   5
وجود مجموعات دراسة الكتاب المقدس:

أن يشعر الناس بحرية أكثر بالمشاركة في خبراتهم في مكان  أ.   
غير رسمي.

يمكنها أن تلبي حاجة خاصة أو حاجة مجموعة من أعمار  ب.   
متشابهه.

الدراسة مع مجموعة لها متعة وفائدة . ج.   
ألنها البديل عن الذهاب للكنيسة . د.   

الكتاب  صف  داخل  للدراسة  ممكنة  طرق  ثالثة  درسنا  اقترح   .6
الكتاب  من  موضوع  اختيار  هي  الطرق  هذه  إحدى  المقدس. 

المقدس للدراسة، أما الطريقتان األخريان للدراسة فهما:

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

صفوف تدريب ُخّدام غير رسميين

وّضح اهلدف من وجود صفوف لتدريب خّدام غري رمسيني. الهدف 4. 

إنه مساٌء ربيعي جميل، وها سمر وزياد يعودان إلى البيت مشيًا من 
الكنيسه، حيث يدور بينهما الحوار اآلتي:
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الذي  الرسميين  الخدام غير  قادة  "ماذا بخصوص صف  تسأل سمر: 
أنت  وهل  الرسميين؟  غير  الخدام  هم  ومن  زياد؟  يا  مساًء  غدًا  سيبدأ 

ذاهٌب؟"

غير  الخدام  فإن  اآلخر،  بخصوص سؤالك  "وأما  زياد.  يجيب  "ال،" 
الكنيسه  في  يعملون  ولكنهم  العادية  أعمالهم  لهم  أشخاص  هم  الرسميين 
الشمامسة والشيوخ  العبادة والصالة مثل  أيضًا. وهم يشرفون ويقودون 

وقادة المجموعات وكذلك معلمي مدرسة األحد. عماد واحٌد منهم."

فيسأل:  بهما  اللحاق  يحاول  خلفهما  وهو  الحديث  هذا  عماد  ويسمع 
"عماد واحٌد ِمن َمن؟" فيضحك زياد ويقول: "كنا نتحدث يا عماد بجدية 
عن كونك أحد الخدام غير الرسميين، وعن صفوف التدريب التي ستبدأ 

غدًا، فأنت ذاهب بالطبع؟" 

فأنا بحاجة لكل تدريب أستطيع  بالفعل سأذهب،  فيجيب عماد: "نعم، 
الحصول عليه. فكوني قائدًا في عمل الرب هو مسؤولية كبرى. وتستطيع 
أن تجلس في الصف إن شئت يا زياد، ونحن بحاجة لكل قائد يمكن تدريبه 
بكل  االهتمام  يمكنهم  ال  ومساعديه  كنيستنا  راعي  فإن  المستقبل.  ألجل 
شيء، وخاصة أثناء نمو الكنيسة، وعلينا أن نجعلهم يعملون بحرية أكبر 
ليتمكنوا من تكريس أوقاٍت أكثر للخدمة الروحية. وفي الحقيقة، يتوجب 

على شعب اهللا جميعًا أن يكونوا مستعدون للخدمة المسيحية."

يعدد 1 تيموثاوس 3: 17 المؤهالت العالية الالزمة لجميع قادة الكنيسة. 
فعليهم أن يكونوا ناضجين باإليمان وجديرين بالثقة ويتمتعون بحياة جديرة 
باالحترام. وتتضمن صفوف تدريب الخدام غير الرسميين على دراسات 
للكتاب المقدس، وكذلك على أفكار عملية تساعد على التعامل مع حاجات 
الناس وأمور الكنيسه. وإنه أمر مهم للجميع أن اهللا قد دعا الخدام لتحمل 

هذه المسؤوليات.

59 م احلق الكنائس تعلّ



ÂÌãÄÄ∏

7.  ضع دائرة حول رمز كل تكملة صحيحة للجملة التالية: صفوف 
تدريب الخدام غير الرسميين تساعد على تحضيرُخدام:

لتعليم حقائق كتابية. أ.   
ليكونوا رعاة. ب.   

ألجل خدمة مسيحيه عملية. ج.   
ألجل مسؤوليات مختلفة في الكنيسة.  د.   
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على  حياتك  تبني  ألنك  "نعم"  تجيب  أن  يمكنك  مؤمن  كشخص   .1
المسيح.

أن يشعر الناس بحرية أكثر بالمشاركة في خبراتهم في مكان  أ.   .5
غير رسمي.

أ.  تفسير  .2
إعالن ب.   
التعليم ج.   

دراسة شخصية كتابية، أو فقرة من الكتاب المقدس.  .6

خطأ أ.   .3
صواب ب.   
صواب ج.   

خطأ د.   

لتعليم حقائق كتابيه. أ.   .7
ألجل خدمة مسيحيه عملية. ج.   

ألجل مسؤوليات مختلفة في الكنيسة. د.   

وشباب،  أطفال  تعليم  اآلتــي:-  من  أّي  دونت  قد  تكون  أن  يمكن   .4
صفوف للصم، مدرسة للكتاب المقدس، مخيمات صيفية، مدارس 
مسيحيه، صفوف تعليم للبالغين، أو أي شكل لعمل يصعب الوصول 

إليه أنت تعرفه.
يمكنها أن تلبي احتياجات خاصة أو احتياجات مجموعة من  ب.   

أعمار متشابهة.
الدراسة مع مجموعة لها متعة وفائدة. ج.   
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منذ سنوات كان بعض الصينيون يتناقشون حول وجهات نظر الكنائس 
المختلفة في معمودية الماء. وقد أوضح لهم أحد الخدام ذلك بهذه الطريقة: 
"بعضهم يؤمنون بغسل كامل، وبعضهم يلتزمون بغسل قليل، وأما الباقون 

فال يغتسلون بالمرة!." 

شكل  أي  تمارس  ال  مجموعة  يغتسلون،  ال  بالذين  المتكلم  عنى  وقد 
مجموعة  أما  ضروري.  غير  لهم  بالنسبة  فذلك  المعمودية.  أشكال  من 
المعمودية عن طريق  عملية  تمارس  كنائس  تمثل  فهي  القليل"  "الغسل 
رش القليل من الماء كرمز لماء المعمودية. ومعظم هذه الكنائس تمارس 
فهي  الكامل  الغسل  أما مجموعة  انطباعات مؤثرة.  ذات  وألوانًا  طقوسًا 
الكامل،  التغطيس  التعميد عن طريق  تمارس عملية  التي  الكنائس  تمثل 
أي وضع الشخص المراد تعميده تحت الماء بالكامل. والكنائس اإلنجيلية 

بشكل عام تنتمي إلى هذه المجموعة. 

وقبل أن يتعّمد شخص ما، عليه أن يفهم معنى المعمودية ولماذا تعتبر 
طقسًا مهمًا من طقوس الكنيسة.

62



في هذا الدرس:
المعمودية كرمز   

أهدافها  
أشكالها  

يساعدك هذا الدرس على: 

للعهد  األساسية  التعاليم  وبين  الماء  في  المعمودية  بين  إيجاد عالقة   
الجديد.

قبول ممارسة معمودية الماء لنفسك.   
تقييم أشكال المعمودية في ضوء الكتاب المقدس.  
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المعمودية كرمز

وّضح ماذا تصور أو ترمز إليه املعمودية. الهدف 1. 

لم تتعمَّد سمر حتى اآلن في الماء مع أنها شاهدت غيرها يتعّمد. أما 
زياد الذي قد أخذ هذه الخطوة فإنه يشجعها على عمل الشيء نفسه أيضًا. 

وتتسائل سمر:

"أنا ال أفهم لماذا يجب وضعنا تحت الماء! فأنا ال أريد أن يراني الناس 
خارجة من الماء بشعر مبلل."

ألم  المبلول!  شعرك  إلى  أحد  ينظر  "لن  فيقول:  زياد  "ويشجعها 
ألنهم  ذلك  يتعّمدوا؟  أن  بعد  بفرح  مشرقون  الناس  يبدو  كيف  تشاهدي 
المؤمنين يفرحون  الرب يسوع. وكذلك كل  أنفسهم بما عمله  قد شّبهوا 

معهم."

وتوافق سمر أخيرًا وتقول: "أريد بالتأكيد طاعة الرب ولكنني ما زلت 
ال أفهم تمامًا." ويضيف زياد مؤكدًا لها:

"بعد أن تشاركي في صف المرشحين للمعمودية، سيكون لك اشتياق 
ألن تتعّمدي أنت أيضًا!"

وشركة  الماء  في  المعمودية  رئيسيتين:  فريضتين  يسوع  أسس  لقد 
ملموس.  بشكل  المقدس  الكتاب  حقائق  يصوران  وكالهما  الرب،  مائدة 
والفريضة الكنسية قانون معترف به أو مرسوم له سلطة. وترتكز أحكام 

الكنيسة على سلطة كلمة اهللا.

سننظر في هذا الدرس في الفريضة األولى منها: المعمودية في الماء. 
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األول عن موت  بجزئين،  الماء صورة رمزية  في  المعمودية  وتمثل 
المسيح النيابي عنا:

 فإنين سلمت اليكم يف األول ما قبلته أنا أيضًا: أن املسيح مات من أجل 
خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام يف اليوم الثالث حسب الكتب 

(1 كورنثوس 15: 4-3).

أجل  من  المسيح  موت  لنا  يصور  الماء  تحت  المؤمن  فنـزول   
خطايانا، ووجوده اللحظي تحت الماء يخبرنا عن دفن المسيح، وحين 
عن  بولس  ويكتب  للحياة.  المسيح  قيامة  يظهر  فذلك  الماء  من  يرفع 
(رومية  تبريرنا"  ألجل  وُأقيم  خطايانا  أجل  من  ُأسلم  يسوع:"الذي 

.(25 :4

المعمودية أيضًا رمز لتحريرنا من الخطية واتحادنا بالمسيح. والمؤمن 
الذي تعّمد في الماء يوضح الحقائق اآلتية: 

 20  :2 وتشير غالطية   .(6  :6 (رومية  المسيح  مع  مات  قد  أنه   .1
أيضًا إلى الطبيعة القديمة التي ُصلبت مع المسيح.

أنه ُدفن مع المسيح بحسب كولوسي 2: 12، وأنه بينما يتم تعميده،   .2
يشاهد روحيًا جنازته الشخصية! فالحياة الشخصية السابقة يجب 

أن تموت وتدفن.

أنه مقام مع المسيح (كولوسي 2: 12). قال يسوع: "إني أنا حي   .3
فأنتم ستحيون" (يوحنا 14: 19).

أنه يحيا اآلن "حياة جديدة" (رومية 6: 4). ومثل بولس يستطيع   .4
" (غالطية 2: 20). أن يقول: "فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا فيَّ
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الذين  كلكم  "ألن  الكلمات:  بهذه  المسيحية  المعمودية  إيجاز  ويمكن 
اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح" (غالطية 27:3).

4. حياة جديدة 
(رومية 6: 4)

3. القيامة مع املسيح 
(كولوسي 2: 12)

1. املوت مع املسيح 
(رومية 6: 6)

2. الدفن مع املسيح (كولوسي 2: 12)
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ÂÌãÄÄ∏

أكمل الجملة التالية: كل مؤمن يجري تعميده يرمز بنـزوله تحت   .1

ووجوده   .................................... قد  المسيح  أن  إلى  الماء 

تحت الماء يرمز إلى أن المسيح قد ...................................، 

وخروجه من الماء يرمز إلى أن المسيح قد ..........................

المعمودية في الماء هي صورة لشيء يحدث الطبيعة القديمة في   .2
اإلنسان. اكتب هذه الفكرة بكلماتك الخاصة

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

أهدافها

رف على حقائق تتعلق بأمهية وأهداف معمودية املاء. تعَّ الهدف 2. 

أصًال  نشأت  قد  الماء  في  المسيحية  المعمودية  تكون  أن  األرجح  من 
عن عادة جرت عن اليهود َقبل مجيء المسيح. فحين كان اُألممي (غير 
وكان  معمودية.  له  تجرى  كانت  الحقيقي،  اإلله  اّتباع  يختار  اليهودي) 
على الشخص المتحول للعقيدة الجديدة أن يقف في الماء بينما يقرأ الكاهن 
اليهودي قراءات من شريعة موسى. وبعد هذا يغطس الشخص المتحول 
للعقيدة الجديدة إلى داخل الماء وذلك كعالمة لغسل نفسة من الحياة الوثنية 

السابقة. 

وكان خروجة من الماء يرمز الى حياته الجديدة كواحد من شعب اهللا 
هذه  في  الماء  ومعمودية  الرب."  يخدم  بأن  قراره  "اتخذ  وقد  المختار، 
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األيام هي شهادة أمام العموم بأن مؤمنًا قد قبل المسيح واختار أن يتبعه 
ويكون عضوًا في كنيسته. 

في العادة يجري راعي الكنيسة المراسم العّمادية. ومعمودية الماء هي 
في األصل اختبار ال يتكرر. ومع ذلك، أن تعّمد أحد قبل أن يتخذ قرار 
اإليمان بالمسيح، فأنه يتعّمد ثانيًة، حتى يختبر معموديه ذات معنى عوضًا 

عن طقوس فارغة. 

فالمعمودية إذًا هي عالمة خارجية إليمان داخلي بالمسيح. وهي اعتراف 
علني بكون الُمتعّمد تلميذًا مطيعًا لوصية المسيح: "اذهبوا وتلمذوا جميع 

األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس" (متى 28: 19).

فيه  ُتجرى  أن  ينبغي  الذي  المكان  عن  المقدس  الكتاب  يخبرنا  ال 
وغير  المفضلة  الخدمات  بعض  نستذكر  ونحن  العمادية.  الخدمات 
المعتادة، كالمعمودية التي جرت على شاطئ البحر والتي اضطررنا من 
أجلها الحصول على إذٍن من السلطات. حيث وقف جنود يحملون بنادقهم 
الجدد.  المؤمنين  بتعميد  نقوم  وأنا  المحلي  الراعي  كان  بينما  يراقبون 
وكانوا ينظرون إلى األشخاص المتقدمين للمعمودية وهم يوضعون تحت 
مما  مفرحة  ترانيم  يرنم  الجمهور  بينما  ثانية،  لألعلى  يرفعون  ثم  الماء 
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لفت انتباههم. فسألوا: "ما نوع االحتفال هذا؟" وهكذا انفتح المجال أمام 
المؤمنين ليخبروا عن خالصهم ولماذا كانوا يطيعون الرب بالمعمودية. 

وبغض النظر عن المكان، سواء كان التعميد في الكنيسة أو في نهر أو 
في جدول ماء، فإن المغزى الروحي للمعمودية واالعتراف بالمسيح هما 

في الدرجة األولى من األهمية. 

ÂÌãÄÄ∏

ضع دائرة حول رمز كل عبارة صحيحة:  .3
يتم التعبير عن إخالصي للمسيح عن طريق طاعتي لوصاياه.  أ.   
بقبول  داخلي  إليمان  خارجية  عالمة  هي  الماء  معمودية  ب.   

المسيح كمخّلص. 
يجب أن أتعمَّد إن كان ذلك جزءًا من تقاليد العائلة.  ج.   

يجب أن أكون مستعدًا لالعتراف العلني بالمسيح، وأن أجعل  د.   
العالم يعلم بأني قبلت يسوع ربا على حياتي. 
المعمودية نافعة إال أنها اختيارية للمسيحيين.  هـ.   

أشكالها

الكنائس  قبل  مــن  ممارستها  تتم  ــيت  ال املعمودية  شكل  ِصــف  الهدف 3. 
اخلمسينية. 

معمودية يوحنا
في برية قريبة من نهر األردن، كرز نبي اسمه يوحنا برسالة التوبة 
(لوقا 3: 1-15). كان يوحنا المعمدان ينادي للناس بالتوبة والرجوع إلى 

اهللا، طالبًا منهم أن يتعّمدوا في الماء دليًال  على صدق توبتهم. 
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لكرازته. وأصبحت  ُأناس كثيرون، منهم عشارون وجنود، استجابوا 
معمودية يوحنا معروفة بمثابة معمودية التوبة (أعمال 19: 4).

ويف أحد األيام ظهر يسوع وطلب هو أيضًا أن يعتمد من يوحنا. لكن 
يوحنا امتنع ألنه كان يعلم من هو يسوع. فهو ابن اهلل اخلايل من كل خطية، 
وهو ال حيتاج أن يتوب ويعتمد. لكن املسيح قال ليوحنا إنه باملعمودية 

سيتمم ما أمر به اهلل، فوافق يوحنا على تعميده (متى 3: 15-13).
فلما اعتمد يسوع، صعد للوقت من الماء، وإذا السموات قد انفتحت له، 
فرأى روح اهللا نازًال مثل حمامه وآتيًا عليه، وصوٌت من السماء قائًال: 
"هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت" (متى 3: 16-17). وهكذا تآلف 

يسوع بالبشر الخطاة كأنه واحد منهم، جاعًال نفسه مثاًال لنا جميعًا.

ÂÌãÄÄ∏

أكمل الجمل التالية:  .4
كانت معمودية يوحنا معمودية لـ ............................... أ.   

بالمعمودية تآلف المسيح بالـ ..................................... ب.   

المعمودية في الكنيسة األولى
المسيح  لقبول  الناس  لقد خدمت معمودية يوحنا هدفًا فريدًا في إعداد 
(متى 3: 1-6). فكانت عالمة لالعتراف والرجوع عن خطاياهم. وبعد 
موت المسيح أخذت المعمودية معنى جديدًا. واآلن، ألن خطاياهم قد تم 
إيمانهم  ومعلنين  معترفين  تعميدهم  تم  فقد  المسفوك،  يسوع  بدم  غسلها 
بعمله الكامل في الخالص. (انظر أعمال 22: 16؛ يوحنا 1: 7). ومهما 
يكن، فإن المعمودية بحد ذاتها ال يمكنها أبدًا من غسل الخطايا. فالتطهير 

من الخطايا ال يأتي إال من خالل دم المسيح.
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الواضحة  المسيح  المأمورية العظمى (متى 28: 19-20) وصية  في 
الذهاب   .1 طريق،  عن  ذلك  يفعلوا  أن  ألتباعه  يقول  وهو  للتلمذة.  هي 

لجميع الناس في كل مكان. 2. تعميدهم. 3. تعليمهم. 

عّمد قادة الكنيسة األولى المؤمنين الجدد إطاعًة ألمر الرب. ونحن نقرأ 
فيلبس  الخمسين (أعمال 2: 41).  إنسان في يوم  عن تعميد ثالثة آالف 
(أعمال 8: 38-36).  المسيح  بيسوع  آمن  أن  بعد  الحبشي  الوزير  عّمد 
الرسول بولس (أعمال  فيما بعد  الذي صار  والخادم حنانيا، عّمد شاول 
9: 18). كورنيليوس، قائد المئة في الكتيبة اإليطالية، تعمَّد هو وأقاربه 
وأصدقاؤه المقّربون بعد حلول الروح القدس عليهم (أعمال 10: 48-24).
وخالل رحلة بولس األولى التبشيرية إلى أوروبا تعّمدت ليديا هي وأهل 
وعائلته  الروماني  السجان  تعّمد  بعد  ما  وفي   .(15  :16 (أعمال  بيتها 
(أعمال 16: 32-34). وفي كورنثوس، آمن كريسبس رئيس المجمع هو 

وأهل بيته بالمسيح يسوع وتعّمدوا مع كثيرين آخرين (أعمال 18: 8).

من جميع ما ذكر عن المعمودية، نتعلم أن التوبة عن الخطية واإليمان 
أننا  كما  المعمودية.  يطلب  لمن  أساسيان  متطلبان  هما  كمخّلص  بيسوع 

نتعلم أن معمودية الماء ليست هي المعمودية في الروح القدس. 
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ÂÌãÄÄ∏

ضع دائرة حول رمز كل عبارة صحيحة:  .5
معمودية يوحنا المعمدان ومعموديتنا هذه األيام هي نفسها. أ.   

الكنيسة األولى كانت تعّمد طاعًة لوصية الرب.  ب.   
في  والمعمودية  الماء،  معمودية  الجديد،  لإليمان  التحول  ج.   

الروح القدس، جميعها أسماء مختلفة الختبار واحد. 

أشكال المعمودية متباينه هذه االيام 
تؤمن الكنائس الخمسينية بأن تغطيس الشخص المراد تعميده بالكامل 
بعض  طقوس  وفي  الجديد.  العهد  وممارسة  وتعاليم  يتفق  الماء  في 
تحولت  الجفاف)  عصور  بعض  في  الماء  شّح  بسبب  (وربما  الكنائس 
أو سكب  بواسطة رش  المعمودية  إلى  التغطيس  المعمودية عن طريق 
واضحة عن  يعطي صورة  ال  المعمودية  من  الشكل  هذا  أن  إال  الماء. 
المسيح الذي مات، ودفن وقام. وهنالك جماعات قليلة تؤمن بالتغطيس 
لكنها تركز على أن تكون المعمودية "باسم يسوع" ألن هذه العبارة قد 
استخدمت في أعمال 2: 38 وكذلك في أعمال 19: 5. ويغلب الظن أن 
التعبير "باسم يسوع" قد استخدم للتميز بين معموديتي يوحنا والمعمودية 
المسيحية، إال أن معظم الكنائس اإلنجيلية ال تحاول أن تبني تعليمًا على 
للشك:  مجاًال  تترك  ال  الشخصية  المسيح  أن وصية  ثم  االستخدام.  هذا 

"عّمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس" (متى 28: 19) .

وهناك مجموعة أخرى تعّمد ثالث مرات متتالية: واحده باسم اآلب، 
ذلك  يفعلون  وهم  القدس!  الروح  باسم  واألخيرة  االبن،  باسم  وُأخرى 
أهمية  ذا  شيئًا  ذلك  في  نرى  ال  لكننا  األقدس،  الثالوث  ألقانيم  إكرامًا 

جوهرية. 
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 وقد ابتدعت بعض التقاليد الكنسية معمودية األطفال (وهي رش الماء 
يخطئ،  لم  الطفل  لكن  مات)!  إذا  للسماء  ذاهب  أنه  للتأكد  الطفل  على 
للتوبة. وكثيرون من  كما أنه ال يمّيز الخير من الشر، فهو ليس بحاجة 
المؤمنين يختارون تكريس أطفالهم للرب ال تعميدهم. وسندرس عن هذا 

الحقًا في الدرس 8.

الدرس قد  فإننا نرجوا أن يكون هذا  الماء،  لم تكن قد تعّمدت في  إن 
ساعدك لرؤية ما يعلمه الكتاب المقدس عن المعمودية. 

وبينما تطيع وصية الرب بالمعمودية، فإن بركاته تكون بانتظارك! 

ÂÌãÄÄ∏

ضع دائرة حول رمز كل عبارة صحيحة:   .6
ينبغي أن يرش األطفال بالماء من أجل غسل خطاياهم. أ.   

تذكرنا  ألنها  حزينة  تجربة  تكون  أن  للمعمودية  ينبغي  ب.   
بخطايانا. 

التقاليد الدينية قد ال تلتزم دائمًا بتعليم الكتاب المقدس.  ج.   
على اإلنسان أن يتعمَّد حتى ينال الخالص. د.   

ينبغي على كل مؤمن أن يطيع وصية الرب بأن يتعّمد. هـ.   
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امأل الفراغات التالية:  .7
وصية المسيح هي أن ُنعمِّد باسم ...............................   أ.   

و ............................. و .............................
المعمودية عن طريق وضع المؤمن تحت الماء تسمى ...... ب.   

.............................
اإلنجيلية  الكنائس  ومعظم  الخمسينيون  يمارس  لماذا  ج.   

المعمودية عن طريق التغطيس؟

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  
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مات ألجلنا، دفن، قام للحياة.  .1

خطأ أ.   .5
ب.  صواب  

خطأ ج.   

إجابتك الخاصه. ربما تكون إجابتك شيء كهذا: عندما نقبل المسيح   .2
جديدة  حياة  لنحيا  نحن  وُنقام  وراءنــا،  تترك  السابقة  حياتنا  فإن 

بالمسيح.

اآلب، االبن، الروح القدس. أ.   .7
التغطيس. ب.   

يؤمنون أن التغطيس ينسجم مع تعاليم وممارسة العهد الجديد.  ج.   

صواب أ.   .3
ب.  صواب  

خطأ  ج.   
صواب د.   

خطأ هـ.   

خطأ أ.   .6
خطأ ب.   

صواب ج.   
خطأ- اقرأ ما قاله يسوع لرجل لم يكن لدية فرصة للمعمودية  د.   

(لوقا 23: 43-42).
صواب  هـ.   
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التوبة. أ.   .4
البشر الخطاة.   ب. 

اآلن وقد أكملت الدروس الخمسة األولى، أجب عن أسئلة القسم األول 
من تقرير الطالب. راجع الدروس من 1-5، ثم اتبع التعليمات كما هي 

مبيَّنٌة في تقرير الطالب. 
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في القرن السابع عشر، كانت هناك جماعة دينية إنجيلية في سكوتالندا 
تطلق على نفسها اسم "المعاهدون." وقد واجهت الكثير من االضطهاد، 
فتاة  بينما كانت  حتى كانت تضطر لالجتماع بشكل سري. وذات مساء 
بعض  طريقها  في  فجأة  ظهر  ما،  اجتماع  إلى  طريقها  في  سكوتالندية 
المقاومين الذين أوقفوها بخشونة، سائلين إلى أين كانت ذاهبه. وفي لحظة 
من إلهام أجابت بشجاعة: "أنا في طريقي لعشاء حيث سأسمع وصية أخي 
األكبر. ورد قائد الرجال:" يبدو أن ال ضرر بذلك." ثم سمح لها بالذهاب، 
فأسرعت الفتاة بفرح لالجتماع السري ألجل المشاركة بالعشاء الرباني 

الذي كانت ذاهبه إليه. 

فمائدة الرب هي "العشاء" التي هي موعودة إليه، ويسوع هو "أخوها 
األكبر،" وأما الوصية المراد قراءتها فكانت "العهد الجديد" الذي صنعه 

الرب بموته على الصليب. 
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في هذا الدرس:
مائدة الرب كرمز  

الخبز والكأس    
أشكال العشاء الرباني وأهدافه  

يساعدك هذا الدرس: 

تفسير معنى رمز الخبز والكأس المستعمالن في العشاء الرباني.  
معرفة ومغزى وهدف عشاء الرب.   

المشاركة في العشاء الرباني بتقدير كامل لمغزاه.   
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مائدة الرب كرمز

تعّرف على مغزى مائدة الرب. الهدف 1. 

يبتهج زياد بينما يرى سمر مشرقًة وهي تأخذ مكانها للجلوس بجانبه 
مع قلة آخرين بعد أن تعّمدوا في الماء، حيث أنها ستشترك وألول مرة 

في العشاء الرباني الذي على وشك أن يبدأ.

ومنذ وقت قريب كانت سمر قد تلقت تعليمًا في مغزى العشاء الرباني، 
الراعي  تسمع  كانت  بينما  والحقًا  والعبادة،  الترنيم  في  تشارك  وغدت 
يقرأ كلمات يسوع: "هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم" (لوقا 22: 19). 
العبادة بطريقة أفضل.  الدموع من عينيها. تفهم سمر اآلن معنى  تنهمر 
فبينما يمرر الخبز الرمز، فإنها تسبح وتشكر اهللا في قلبها بدًال من النظر 

حولها.

 ويتابع الراعي القراءة: "وكذلك الكأس أيضًا بعد العشاء قائًال: هذه هي 
العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم" (لوقا 22: 20). فيتناول المؤمنون 
العشاء الرباني بإجالل. فكم هو رائع أن يبذل الرب نفسه من أجل خطايا 
لمزيد من روح  بالجوع  تشعر  كما  منها  اهللا  بقرب  العالم! وتشعر سمر 
اهللا فتهمس لزياد: "نحن بحاجة للمعمودية في الروح القدس،" فيشد على 

يدها موافقًا. 

في باريس، بفرنسا، يقف نصب تذكاري عظيم هو قوس النصر رائع 
في ضريح،  المجهول  الجندي  يرقد  الضخم  القوس  هذا  وتحت  الجمال. 
المعارك. وفي كل مساء، تضيء  في  الذين قضوا  الجنود  لجميع  ممثًال 
مجموعة شديدة الوالء للوطن "شعله تذكاريه" تعبر عن عرفان الوطن 

بالجميل لرجالها الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم. 
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ولدى المؤمنين أيضًا ذكرى. فمائدة الرب أو القربان المقدس، تذكرنا 
بذبيحة المسيح وتضحيته من أجلنا، ويمثل كل من الخبز المكسور والكأس 
جسده الذي صلب ودمه الذي سفك ألجل خطايا البشر. ونحن نتبادل الخبز 
والكأس في مائدة الرب لنتذكر التضحية العظيمة الذي فعلها يسوع ألجلنا 

(1 كورنثوس 5: 7). 

الرباني ترمز أو تصور آالم يسوع وموته.  العشاء  المشاركة في  إن 
نقبل  أن  علينا  إذ  آالمه،  على  فقط  نشفق  ال  أن  علينا  ذلك،  نذكر  وحين 
لقد  عبثًا.  المسيح  موت  يكن  فلم  بهما.  ونتأمل  الكاملين  وعمله  انتصاره 

أكمل عمل اآلب الذي أرسله من أجله ودعا أناسًا حتى يكونوا خاصته. 

إضافة لذلك، علينا أن نتذكر أن مائدة الرب ليست على االطالق مجرد 
مكان في الكنيسة لتقديم القرابين أو البخور! بل هي "تذكار" تخبرنا بأن 
المسيح "قد أظهر مرة" عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. 

(عبرانيين 9: 26). 

فحين ننظر إلى موت مثال الرب، فإننا نشكره على تضحيته الكاملة: 
"فإنكم كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس، تخبرون بموت 

الرب إلى أن يجيء" (1 كورنثوس 11: 26).

ÂÌãÄÄ∏

ضع دائرة حول كل عبارة تصلح لتكملة الجملة اآلتية: إن مائدة   .1
الرب بالغة األهمية ألنها:

تذكرنا بيسوع وتضحيته من أجلنا.  أ.   
تذكرنا بانتصاره على الخطية.  ب.   

تساعدنا أن نتذكر بأنه ما يزال هو الملك والسيد والرب.  ج.   
احتفال رائع ذو انطباع مؤثر.  د.   
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ضع دائرة حول رمز كل عبارة صحيحة:  .2
العشاء الرباني هو مذبح تقدم عليه الذبائح من أجلنا. أ.   

ُمخّلصون  اآلن  ونحن  جديدًا  عهدًا  أعطانا  المسيح  موت  ب.   
باإليمان.

العشاء الرباني هو احتفال دائم حتى يجيء يسوع ثانية. ج.   
ينبغي لكل واحد أن يشارك في عشاء الرب، حتى لو لم يكن  د.   

يفهم معناه.

الخبز والكأس

قارن رموز العشاء الرباني مبعانيها الفعلية. الهدف 2. 

الخــــــبز

الذي أكل منه يسوع مع تالميذه، أخذ خبزًا وشكر  الفصح  في عشاء 
هذا  اصنعوا  عنكم  يبذل  الذي  جسدي  هو  "هذا  قائًال:  وأعطاهم  وكسر 
لذكري" (لوقا 22: 19). وفي بداية خدمته، تكلم يسوع عن نفسه باعتباره 
الخبز النازل من السماء وخبز الحياة (يوحنا 6: 32-35). كان هو الخبز 
الذي وهبه اهللا، النازل من السماء الواهب حياة للعالم. "أنا هو الخبز الحي 
النازل من السماء، إن كل من أكل من هذا الخبز يحيا إلى األبد. والخبز 
الذي ُأعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم" (يوحنا 6: 51).

واضح من قراءة يوحنا 6: 25-28 أن يسوع يريد لنا أن نفهم كالمه 
هذا بمعناه الروحي ال حرفيًا. فبعض مستمعيه ظنوا أن الرب يتحدث عن 
جسده الطبيعي وكان بينهم جداٌل حول ذلك. فال بد أن نفسر هذا الكالم 
بنفس الطريقة التي تفّسر بها كلمات مثل: "إني أنا باب الخراف" (يوحنا 
10: 7). فيسوع ليس "بابًا" بالمعنى الحرفي! بل "الباب" يمثله ويمثل 
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أنه يفرق ويحمي، تمثل  عمله. كما أن بعض صور "الباب" مثل كيف 
صفات يسوع وخدمته. 

حياة  ننال  باإليمان  فإننا  الرب،  مائدة  على  خبز  كسرة  نتناول  فحين 
تمنحنا  أيضًا  هكذا  الطبيعية،  أجسادنا  العادي  الخبز  يّقوى  وكما  يسوع. 

حياته قوة روحية.

الكــأس
الجديد  العهد  الكأس هي  قائًال: "هذه  تعشوا  بعدما  أيضًا  الكأس  كذلك 
بدمي. اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري" (1 كورنثوس 11: 25). فنتاج 
الكرمة تمثل دمه المسفوك، ويمثل الكأس أيضًا، العهد الجديد الذي ختم 

بدمه الذي ُسفك من أجلنا (لوقا 20: 22).

 الحقًا في تلك الليلة، بعد العشاء وحديثه مع تالميذه، ذهب الرب يسوع 
وقال:  لوحده  ركع  جسثيمان  يدعى  مكان  في  وهناك  الزيتون  جبل  إلى 
بل  إرادتي  ال  لتكن  لكن  الكأس،  هذه  تجيز عني  أن  إن شئت  أبتاه،  "يا 
العالم.  الذي شرب منه يمثل خطية  إرادتك" (لوقا 22: 42). "الكأس" 
كان هذا الحمل أكثر هوًال بكثير من اآلالم الجسدية التي تحملها. وكان 
كأنه  األرض  على  تساقط  أن عرقه  حتى  مريعًا  والنفسي  الجسدي  ألمه 

قطرات من الدم! 

لقد أصبح كأس األلم والخطية الذي تجرعه يسوع هو كأس الخالص 
للذي أحبنا وأسلم نفسه  ليتنا نكون دائمًا مليئين باالعتراف بالجميل  لنا! 

ألجلنا (غالطية 2: 20).
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أكمل الجمل التالية:   .3

كسر يسوع الخبز وقال: "هذا هو ...................................."   

بعد ذلك قدَّم النبيذ الذي يرمز إلى .....................................  

الكأس له معنيان، ضع دائرة حول رمز كل تعريف صحيح:   .4
العهد الجديد مختوم بدم يسوع. أ.   

اآلالم التي تحّملها يسوع ألجلنا.  ب.   
غفران الخطايا بسبب تناولنا العشاء الرباني. ج.   

صل كل وصف (إلى اليمين) بالرمز الذي يمثله (إلى اليسار):   .5

يحرس ويحمي أ.    ....

يقود ب.    ....

يبدد الظالم ج.    ....

يزود د.    ....

يطفئ العطش هـ.    ....

تضحية و.    ....

حياة روحية ز.    ....

الخبز  .1
الكرمة  .2
النور  .3

الحمل  .4
الماء  .5

الراعي  .6
الباب  .7
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أشكال العشاء الرباني وأهدافه

اخرت عبارات تبّين األهداف من عشاء الرب أو العشاء الرباني. الهدف 3. 

للخبز،  فبالنسبة  الرب.  الكنائس لعشاء  هناك اختالفات في ممارسات 
تم  الذي  للنموذج  امتثاًال  فقط  الكنائس خبزًا غير مختمٍر  تستعمل بعض 
فيه عمل خبز للفصح بدون خميرة (مرقس 14: 1). ويفضل آخرون أن 
يكون الخبز قطعة واحدة، فإما رغيف أو برشانة يقوم أحد القادة بكسرها 

لقطع صغيرة.

فيهما  يشترك  كبيرين  كأسين  أو  واحدًا  كأسًا  تستعمل  الكنائس  بعض 
الجميع. وفي هذه الحالة يتم مسح الكأس بقطعة قماش بعد كل استخدام. 
المشروب عادًة  فردية. ويكون  أخرى كؤوسًا صغيرة  كنائس  وتستعمل 
عصير عنب، وربما يكون نبيذًا أو نبيذًا ممزوجًا بالماء. وفي أماكن من 
هي  تكون  أخرى  فاكهة  من  عصائر  فإن  العنب،  يتوفر  ال  حيث  العالم 

البديل. 

تحتفل بعض الكنائس بعشاء الرب أيام األحد وذلك كجزء من عبادة 
الشهر.  أول أحد من  بذلك مرة كل  تقوم كنائس أخرى  بينما  الصباح، 
وبعض الكنائس الريفية البعيدة تحتفل بالعشاء الرباني مرة كل بضعة 
الخدمة. ويقول  الحضور ألجل هذه  الخدام من  أحد  يتمكن  أشهر حين 
اإلنجيل "كلما" وهذا يدع المجال مفتوحًا أمام الكنيسة المحلية أن تقرر 
"األسلوب  تمارس  الكنائس  بعض  أن  حين  وفي  لها.  األفضل  هو  ما 
الكنيسة  يكون محصورًا في أعضاء  أنه  (أي  الرباني"  للعشاء  المغلق 
المفتوح  "األسلوب  تمارس  الخمسينية  الكنائس  معظم  فإن  فقط)، 
ثانية  الجدد والمولودين  المؤمنين  أمام  المجال  فتفسح  الرباني"  للعشاء 

به. ليشاركوا 
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فكر مليًا للحظة في كيفية ممارسة العشاء الرباني في كنيستك، حدد   .6
مميزات األسلوب الذي تتبعه في ذلك مقارنة بما ذكرنا من أساليب 

مختلفة. 

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

أهدافه
فإن  آلخر،  مكان  من  الرباني  بالعشاء  االحتفال  أشكال  تختلف  بينما 

أهدافه تبقى واحدة. وهي كاآلتي: 

التذكير بيسوع المسيح وماذا صنع. إنها مناسبة لتكريمه وعبادته   .1
وقيامته  وموته  المسيح  آالم  يجعل  أن  القدس  الــروح  ويريد  وشكره. 

وصعوده ذات مغزى حقيقي لكل شخص. 

جذب المؤمنين بعضهم إلى بعض بمحبة ووحدة من خالل الشركة   .2
مع يسوع المسيح. يكتب يوحنا رسول المحبة: "ولكن إن سلكنا في النور 
كما هو في النور، فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه 

يطهرنا من كل خطية" (1 يوحنا 1: 7).

توجيه المؤمنين نحو رجاء المستقبل المجيد، عندما يقيم المسيح   .3
ملكوته. قال يسوع على مائدة العشاء األخير: "وأقول لكم إني من اآلن ال 
أشرب من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدًا في ملكوت 
أبي" (متى 26: 29). ويوصينا الرسول بولس بأن نخبر بموت الرب إلى 

أن يجيء، كلما تناولنا العشاء الرباني (1 كورنثوس 11: 26).
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منح الشفاء وإعادة البناء. يعّلم الكتاب المقدس أن يفحص كل واحد   .4
نفسه أوًال قبل أكل الخبز أو شرب الكأس (1 كورنثوس 11: 28). فعلينا 
أن نأتي بروح التواضع واالتكال على الرب. بااليمان يمكننا أن نتزود من 

حياته وقوته، حتى ألجسادنا الطبيعية. 

نوضح هذه النقطة األخيرة بالقصة التالية: 

المبشرين  بعض  من  البشارة  سمعت  قد  كانت  صينية  امرأة  "أوّما" 
وأصبحت بدورها "امرأة كتاب مقدس" خادمة لشعبها. 

وذات يوم بينما كانت تشارك في عشاء الرب، شعرت مقودة من الروح 
القدس بأن تأخذ بعض الخبز والعصير إلى امراة فقيرة مصابة بداء الجذام 
صاعدة  "أوّما"  أسرعت  للمساعدة.  شديدة  بحاجة  وكانت  بعيدًا،  تسكن 
أجلها،  من  تصلي  حتى  بالجذام  المصابة  المرأة  بيت  إلى  الجبل  طريق 
وأعطتها الخبز والكأس اللذين يرمزان لجسد الرب ودمه. وما أن تناولت 
المرأة المصابة بالجذام الخبز والخمر حتى حّلت عليها قوة شفاء الرب 

يسوع، وشفيت تمامًا!

87 الكنائس تذكرموت الرب



ÂÌãÄÄ∏

ضع دائرة حول رمز كل عبارة صحيحة:  .7
فقط  الكنيسة  أعضاء  أن  يعني  الرباني"المفتوح"  العشاء  أ.   

يمكنهم المشاركة. 
العشاء الرباني هو مجرد ذكرى.  ب.   

نتناول  التي يجب أن  المرات  المقدس عدد  الكتاب  ال يحدد  ج.   
فيها العشاء الرباني.

الهدف  لكن  تتباين،  أن  يمكن  الرباني  العشاء  خدمة  أشكال  د.   
يبقى هو نفسه.

أي من اآلتي أسباب لالحتفال بعشاء الرب؟   .8
ليذكرنا بالمجيء الثاني الرب. أ.   

لنتذكر موت المسيح ألجل خطايانا.  ب.   
لعمل اجتماعات بهيجة.  ج.   

ليهيئ للشفاء. د.   
هـ.  ليجمع المؤمنين بعضهم ببعض في المحبة.   

بكلماتك، ماذا تعني لك المشاركة بعشاء الرب؟  .9

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  
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تذكرنا بيسوع وتضحيته ألجلنا. أ.   .1
تذكرنا بانتصاره على الخطية. ب.   

تساعدنا أن نتذكر بأنه ما يزال هو الملك والسيد والرب. ج.   

إجابتك الخاصة.  .6

خطأ أ.   .2
صواب ب.   
صواب ج.   

خطأ  د.   

خطأ أ.   .7
خطأ ب.   

صواب ج.   
صواب د.   

جسدي، دمه  .3

ليذكرنا بالمجيء الثاني للرب.  أ.   .8
لنتذكر موت المسيح ألجل خطايانا.  ب.   

ليهيئ للشفاء. د.   
ليجمع المؤمنين بعضهم ببعض في المحبة.  هـ.   

العهد الجديد مختوم بدم المسيح.  أ.   .4
اآلالم التي تحّملها يسوع ألجلنا. ب.   

بكلماتك. المشاركة بعشاء الرب تعطيني رجاء وشجاعة.   .9
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الباب  .7 أ.   .5
الراعي  .6 ب.   

النور  .3 ج.   
الكرمة  .2 د.   

الماء  .5 هـ.   
الَحَمل  .4 و.   
الخبز  .1 ز.   
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قبل خدمة العشاء الرباني في صباح يوم أحد، وقف خمسة أشخاص 
كان  الشمامسة.  من  ومجموعة  الكنيسة  راعي  أمام  كأعضاء  الستقبالهم 
أحد األعضاء الجدد رجل أعمال صيني، وأخرى كانت فتاة تعمل كخادمة 
لدى عائلة ثرية، والباقون رجل عجوز، وولُد في سن المراهقة، وعاملة 

مصنع.

الراعي مالحظًة وقال: "سيحصل هذا  أبدى  الخلفيات،  تباين  وبسبب 
وبالرغم  الكنيسة.  عضوية  امتياز  على  مختلفون  أشخاص  خمسة  اليوم 
قد  بالمسيح  الخالص  فإنه من خالل  أنهم غير متشابهين في شيء،  من 
دخل جميعهم في شركة واحدة. وكما قال الرسول بولس: ’ليس يهودي 
وال يوناني، ليس عبد وال ُحر، ليس ذكر وال أنثى، ألنكم جميعًا واحد في 

المسيح يسوع‘ (غالطية 3: 28). وها أنتم ترون اليوم إثباتًا لهذا." 

لقد دّبر اهللا خطة الشركة حتى نتمكن أن نكون عونًا وقوًة وفرحًا بعضنا 
ألجل بعض. هذه هي إحدى األعمال المهمة للكنيسة المحلية. 
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املسيح

كلما اقرتبنا من املسيح، كلما تعّمقت شركتنا معًا.

في هذا الدرس: 
الشركة في الكنيسة المحلية   

الشركة بين الكنائس المختلفة   

يساعدك هذا الدرس على:

توضيح أهمية الشركة بين المؤمنين وبين الكنائس.   
إدراك جوانب الشركة العديدة المتوفرة للمؤمنين.   
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الشركة في الكنيسة المحلية

أدرك أمهية فرص الشركة يف الكنيسة احمللية.  الهدف 1. 

أسباب تدعو إلى الشركة
الخاصة حصل  االجتماعات  من  أسبوع  فخالل  رائع!  أمر  حدث  لقد 
كل من زياد وسمر على المعمودية في الروح القدس. وقد ولَّد ذلك فيهما 
الرغبة لمشاركة الكل ببشارة اإلنجيل. أما والدا سمر اللذان لم يبديا أي 
اهتمام باإلنجيل سابقًا، فقد اندهشا بسبب التغيير الذي حصل في حياتها. 
وفي حين لم يكونا بعد مستعدين لزيارة الكنيسة، فقد قبال دعوة زياد وسمر 

لرحلة ترفيهية في حديقة عامة. 

الناس  اهتمام  وكان  األلعاب.  وكذلك  للجميع،  متوفرًا  الطعام  كان 
أما أخو  لقد رحبوا بوالدي سمر بحرارة.  بعضهم ببعض يبدو واضحًا. 
اآلخرين  سمع   فحين  المنافسة،  روح  لديه  كانت  الذي  الصغير  سمر 
يتحدثون عما فعلوه في مدرسة األحد، فقد قرر أن يذهب هو أيضًا. وهكذا 
بدأت عائلة سمر اآلن بحضور االجتماعات وسرعان ما تحولوا جميعًا 
إلى اإليمان. ويعود فضل جذبهم للكنيسة أوًال إلى الشركة المسيحية التي 

قادتهم تدريجيًا لسماع رسالة الخالص واالستجابه لها.

لقد مهدت الكنيسة األولى لهذه الضرورة األساسية للشركة، فبعد عظة 
بطرس في يوم الخمسين، آمن كثيرون واعتمدوا، وانضم نحو ثالثة آالف 
شخص في ذلك اليوم للكنيسة، " وكانوا يواظبون على تعليم الرسل وكسر 

الخبز والصلوات" (أعمال 2: 42). 

فيما يلي بعض التوجيهات التي استنتجناها من مثال الكنيسة األولى: 

اهتم المؤمنون بتعليم الرسل. وبسب األعداد الكبيرة التي حصلت   .1
خاص.  إرشــاد  على  شخص  كل  يحصل  كان  فبالكاد  الخالص،  على 
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ندرس  نسبيًا. ونحن حينما  كبيرة  في مجموعات  يجتمعون  كانوا  وربما 
كلمة اهللا سويًة، فإننا ال نتعلم فحسب، بل إننا ننمي عالقتنا الحميمة من 
أبونا  إياها  التي يمنحنا  الرائعة  الحقائق  خالل اشتراكنا في فهم وتطبيق 

السماوي.

الحاضر  الشركة. وفي عالمنا  لهم نصيب في  المؤمنين كان  كل   .2
ما يزال الناس محتاجون لشركة كنيسة محلية. فالسماع إلذاعة اإلنجيل 
أو مشاهدة برامج روحية في التلفزيون ال يعوض عن أن يكون المؤمن 

عضوًا في الجسد المحلي (أي الكنيسة المحلية).

قد يكون صعبًا، وخاصة عند الشباب الجدد من المؤمنين، أن يعيشوا 
الحياة المسيحية بأنفسهم، فهم يحتاجون لقوة وخبرة المؤمنين الناضجين. 
كما يحتاج المؤمنون المتقدمون في السن إلى حماس الشباب وغيرتهم. 

فلقاء المؤمنون بعضهم ببعض يقوي الكنيسة كلها. 

وتناول  للحياة،  ضروري  جانب  فاألكل  الطعام.  في  المشاركة   .3
الطعام سويًة هو شكل حيوي للشركة. فدعوتك لشخص ما ألن يأكل معك 
هي مؤشر للصداقة. وتلعب وجبات الشركة دورًا مهمًا في حياة الكنيسة. 

الصالة الجماعية. إن اجتماعات الصالة سواء في قاعة كنيسة أو   .4
في البيوت يقوي الشركة الروحية. وحين يعبد المؤمنون الرب ويصلون 

بعضهم من أجل بعض، فإنهم ينمون بالنعمة والمحبة. 

الكنيسة األولى مراعين  المشاركة في االحتياجات. كان أعضاء   .5
لحقوق ومشاعر بعضهم بعضا، فكانوا يساعدون األرامل والفقراء (أعمال 
2: 44 ؛ 4: 32؛ 6: 1 ؛ 9: 36). وبسبب هذه المشاركة، استطاع بولس 
الناشئة في فيلبي 2: 1 عن المحبة والشركة والرأفة.  للكنيسة  أن يكتب 

وهذا ما ينبغي أن تعمله الكنائس اليوم.
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فأية  فقط،  والصالة  التعليم  ألجل  تجتمع  محلية  كنيسة  كانت  إن   .1
ثالثة نشاطات تنقصها؟

 ..............................................................................  

الشركة المنّظمة
حياتنا  من  حيوي  جانب  هو  معًا  األشياء  عمل  أن  كيف  رأينا  لقد 
التي  الكنيسة  داخل  من  التنظيمات  بعض  في  اآلن  وسننظر  المسيحية. 

تساعد في تحقيق حاجاتنا الضرورية للشركة. 

الشركة  ألجل  خاصة  مجموعات  عادة  النساء  ُتّكون  الكنيسة:  نساء 
الكنيسة  احتياجات  على  يركزن  كما  والعطاء.  والــكــرازة  والصالة 
لعائالت محتاجة،  يعملن سويًة في مشاريع كالخياطة  والمرسلين. وهن 
تزيين غرف مدارس األحد، أو زيارة أناس ال يستطيعون الخروج من 
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منازلهم بسبب المرض. وقد تبدو عطاياهن صغيرة ألن بعضهن يوفرن 
ذلك من مصروف البيت، لكن ما ينجزنه من أعمال هو أمر مدهش! إنهن 

يجدن فرحًا حقيقيًا في شركة المساعدة هذه. 

الصالة،  ألجل  مجموعات  في  أنفسهم  الرجال  أيضًا  ينظّم  الرجال: 
كما ينشئون صناديق ألجل خدمات التبشير، وربما ألجل كتابة األبحاث 
األدبية المسيحية. وفي بعض األماكن، فإنهم يساعدون في بناء كنيستهم 
آخرين  إلى رجال  الوصول  نشاطاتهم،  ومن  أخرى.  كنيسة  بناء  في  أو 

ألجل المسيح. 

صممت  برامج  في  للمشاركة  الصغار  تشجيع  يتم  واألوالد:  البنات 
ومقتدرون،  مكرسون  راشــدون،  أشخاص  يقوم  حيث  لهم،  خصيصًا 
البقاء  صراع  مهارات  الخياطة،  الطبخ،  مختلفة:  مهارات  بتعليمهم 
هذا  ويكون  والتخييم.  الخشب،  أعمال  للبنات،  اليدوية  األعمال  لألوالد، 
الكتاب  آيات  يحفظون  فهم  المسيحية،  بالمبادىء  ملتزمًا  كله  التدريب 
المقدس عن ظهر قلب، كما يضعون أهدافًا ليجاهدوا في الوصول إليها. 
وكونهم سريعي االستجابة، فإنهم يكونون أكثر قابليًة للنمو كشبيبة يحبون 

الرب ويخدمونه، وتساعد أوقات لهوهم في بقاء اهتمامهم قائمًا.

الشباب: يحتاج الشباب أيضًا لنشاطات مالئمة لهم، فبإعطائهم أهدافًا 
تعود عليهم بالفائدة سيكون بإمكانهم عمل الكثير داخل الكنيسة وما يجاوز 
الصغيرة،  مجموعاتهم  داخل  الخاصة  خدماتهم  الشباب  ولدى  مداها. 
ويكونون تحت توجيه قائد الكنيسة. ولدى بعض الكنائس الكبيرة، هناك 
راٍع للشباب باإلضافة إلى الراعي النظامي. ويحتاج الشباب أن يمارسوا 
نشاطات ممتعة، وأن يتعّلموا كلمة اهللا من أجل مقاومة إغراءات وتجارب 

حياة الشر والرذيلة.

من  تلبيتها  الممكن  فمن  السن  كبار  احتياجات  أما  والشيوخ:  الكهول 
بالوحدة.  الشعور  هي  الكبار  لدى  المشاكل  أكبر  فإحدى  الكنيسة.  قبل 
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الناس في  الكنائس ألولئك  لذا فإن وصول  بأنهم منسيون.  فهم يشعرون 
بيوت العجزة أو في أماكن إقامتهم ال يساعد فقط في ملء أوقات فراغهم، 

بل أيضًا يذكرهم بأن اهللا يهتم بهم. 

مثل هذا التنظيم يساعد على تفعيل الشركة. كما يمكن أن يكون هنالك 
تجمعات ألجل مناسبات وعطالت خاصة. كالرحالت والحفالت وكافة 

أشكال التجمعات أن تأخذ فيها مكانًا.

يمارسوا  أن  للناس  يمكن  أخرى  بطرق  التفكير  بإمكانك  يكون  قد   
هنالك  يكون  أن  دون  من  الشركة  تحصل  وأحيانًا  خاللها.  من  الشركة 
نلتقي مع مؤمنين آخرين بطرق  لنا أن  تخطيط مسبق كأن يسمح الرب 
غير متوقعة. فبالرغم من أن الهدف الرئيسي هو العبادة، إال أن الشركة 

تسهم في وجود كنيسة متوازنه أفضل. 

أيادينا لألعلى من أجل الرب، وأما الشركة فهي مد  العبادة هي رفع 
أيادينا بعضنا لبعض. 

ÂÌãÄÄ∏

ضع دائرة حول كل عبارة صحيحة:  .2
الكنيسة األولى أمضت كل أوقات فراغها في الدراسة وفي  أ.   

الصالة. 
يستطيع األطفال أن يلهوا تمامًا كما يستطيعون أن يتعلموا  ب.   

من خالل األنشطة الكنسية. 
مقاومة  أجل  من  ممتعه  بنشاطات  الشباب  يزود  أن  يجب  ج.   

تجارب العالم. 
الشركة مع مؤمنين آخرين تساعد على إبراز حياة مسيحية  د.   

متزنه.
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الشركة  بأهمية  تتعلق  التي  الجامعة  الكلمة  أدناه  القائمة  اختر من   .3
الروحية:

الدراسة  أ.   
التنظيم ب.   

الرحالت ج.   
التآزر  د.   

الحاجات  هـ.   

أي النشاطات من داخل الكنيسة تروق لك أكثر؟  .4

 ..............................................................................  

إن لم تكن منشغًال بشكل من أشكال الشركة مع مؤمنين آخرين، فابحث 
الشركة،  توفير  فرص  تنقصها  كنيستك  كانت  وإن  تشغلك.  طريقة  عن 

فاسأل آخرين ليعملوا معك من أجل أن تبدأ بذلك. 

الشركة بين الكنائس المختلفة

ّحدد أهداف كل نشاط من أنشطة الشركة.  الهدف 2. 

من المشّوق أن نكون جزءًا من الشركة بين الكنائس المختلفة. إن ذلك 
يوسع مداركنا، ويساعد كل كنيسة أن تدرك بأنها جزء من كلٍّ أعظم هو 
من  أوسع  سلسلة  فإن  أخرى،  كنائس  مع  نتشارك  وبينما  المسيح.  جسد 

الصداقات تتكون. 

مرة  األماكن  بعض  في  الشركة  اجتماعات  تعقد  الشركة:  اجتماعات 
واحدة في الشهر. وتضمن مثل هذه األنشطة الوعظ بكلمة اهللا، شهادات 
لصلوات استجيبت، وتقديم وجبة طعام أحيانًا بين الخدمات. وال يفوتنا بأن 

الترانيم الخاصة وكذلك الموسيقى هما من ميزات اجتماع الشركة.
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التجمعات الخاصة: أي ضم مجموعات مختلفة إلى مجموعات اخرى 
مشابهة من كنائس أخرى. ويجد الشباب متعة في مثل هذه التجمعات في 
الوقت الذي يرغب فيه الرجال بحضور اجتماعات الرجال. أما الشباب 
فإنهم يديرون أنفسهم بأنفسهم. وللنساء في هذه التجمعات نصيب. وهن 

يسرعن في تلبية النداء لهذه الشركه أيضًا.

في  تجري  التي  المقدس  الكتاب  في  القصيرة  االمتحانات  المباريات: 
الشوق  يبعثان  الذاكرة،  أسئلة  في  المنافسات  أو  الكنائس  بين  المسابقات 
أيضًا  هي  والرياضية  الموسيقية  المنافسات  أن  كما  اهللا،  كلمة  لدراسة 

وسيلة لجذب الناس نحو الكنيسة. 

معينة  لمنطقة  التابعين  الكنائس  أعضاء  يبتعد  والخلوات:  المخيمات 
الخاصة.  والخلوات  المخيمات  لحضور  اليومية  أعمالهم  جداول  عن 
وهناك يصرفون وقتًا كافيًا في األمور الروحية، حتى يكونوا قد انتعشوا 
وصلحت أنفسهم. ولقد نال الكثيرون المعمودية في الروح القدس في مخيم 

أو في خلوة. 

أن  المتقاربة جغرافيًا  الكنائس  المشتركة: تستطيع  الكرازية  األنشطة 
أو فرق  أنشطة كرازية مشتركة. ويمكن دعوة متكلمين  تعمل سويًا في 
موسيقية للخدمة. فاالجتماعات الكرازية يمكن لها أن تترك وقعًا قويًا في 
الناس. وينبغي أن ينظم عمل لمتابعة أولئك المؤمنين الجدد حتى يجدوا 

لهم شركة في كنيسة قريبة منهم. 

تحتاج الكنائس المحلية إلى النظر إلى ما هو أبعد من جدرانها! إلى حقل 
حصاد النفوس. فالعمل التعاوني مع كنائس أخرى يساعدها على أن تتذكر 

بأن جسد المسيح يضم إليه المؤمنين في كل مكان.

وتحتاج الكنائس بعضها إلى بعض في الشركة، كما يحتاج المؤمنون 
بعضهم إلى بعض أيضًا. وهكذا فإن التجمع الواسع بين الكنائس يظهر 
االتجاهات  من  أقوى  هما  الروح  في  والشركة  المسيح  محبة  بأن  للعالم 
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لكم  كان  إن  تالميذي  أنكم  الجميع  يعرف  "بهذا  يسوع:  قال  الطائفية. 
تفضل  الكنائس  بعض  أن  ومع   .(35  :13 (يوحنا  لبعض"  بعضًا  حب 
معينة.  طوائف  إلى  تنتمي  غالبيتها  أن  إال  بالكامل،  مستقله  تكون  أن 
حيث  التعاونية."  "الشركة  نسميها   أن  يمكن  طريقة  أيضًا  وهناك 
تكون كل كنيسة مستقلة إلى حد بعيد في بناء نفسها بنفسها، لكن تكون 
ويمكن  الرب.  أجل  من  العمل  في  متماسكة  المحلية  الكنائس  مجموعة 
اإلنجيل،  نشرات  طباعة  مثل  التعاون  خالل  من  أعظم  خدمات  إنجاز 
المؤتمرات  أمور  تصريف  الخارجية،  اإلرساليات  اإلذاعية،  البرامج 

كبيرة والحمالت الكرازية.
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ضع الرقم المناسب أمام رمز الجملة التي ينطبق عليها:   .5

اجتماع الشركة  .1  
تجمعات خاصة  .2  

المنافسة  .3  
المخيم أو الخلوة  .4  

التعاون في الكرازة  .5  

مساعدة الشباب للتعرف بشباب آخرين.  أ.    ....

قضاء وقت في الصالة والراحة مع مؤمنين آخرين. ب.    ....

بعث االهتمام في كلمة اهللا. ج.    ....

الشركة مع كنائس أخرى. د.    ....

العمل مع كنائس أخرى في الكرازة. هـ.    ....

101 ر الشركة الكنائس توفّ



الشركة  التالية:  للجملة  مناسبة  تكملة  كل  رمز  حول  دائرة  ضع   .6
تقوي:

عالقتنا كأفراد. أ.   
الكنيسة المحلية. ب.   
العمل الكرازي.  ج.   

شهادتنا لغير المؤمنين.  د.   
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الشركة، المشاركة في االحتياجات، المشاركة في الطعام.  .1

إجابتك الخاصة.  .4

خطأ  أ.   .2
صواب   ب. 
صواب ج.   
صواب د.   

تجمعات خاصة  .2 أ.   .5
المخيم والخلوة  .4 ب.   

المنافسة  .3 ج.   
اجتماع الشركة  .1 د.   

التعاون في الكرازة  .5 هـ.   

التآزر د.   .3

يجب أن تكون قد وضعت دوائر حولها جميعًا ألنها كلها صحيحة.  .6
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حدث منذ سنوات، أن رجًال كان قد قبل خالص المسيح حديثًا، ويعمل 
في المجال الترفيهي بالتمثيل الهزلي والغناء، حّطم آلة الكمان التي كان 
يعزف عليها وقال: "لن أعزف للشيطان ثانيًة!" لكنه بعد أشهٍر قليلة، ندم 
على عمله المتسرع وأخذ يبحث من جديد عن كمان آخر، حيث أدرك أن 

موهبته الموسيقية يمكن استغاللها لعمل الرب. 

يبدو أننا بحسب الطبيعة البشرية ميالون لجهة أو ألخرى لحد التطرف. 
وكنتيجة لذلك، فقد أضافت بعض الكنائس لخدماتها برامج وشعائر كثيرة 
لدرجة أنه لم يعد لديها مكان لعمل الروح القدس! في الوقت نفسه، أعلنت 
إال  تغني  لن  وأنها  دنيوي  هو  ما  كل  من  "حريتها"  الكنائس  بعض  فيه 

للرب. 

لنا  التي  فالحرية  البحر،  أمواج  تتقاذفها  كسفينة  نكون  أال  علينا  لكن 
في المسيح تسمح بوجود توازن جميل بين السماويات واألرضيات التي 

أعطانا اهللا إياها ألجل خيرنا. 
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في هذا الدرس:
مراسم الكنيسة وشعائرها   

األعياد   
العبادة التقليدية والعبادة الحرة  

يساعدك هذا الدرس على:

أن تفهم تنوع مراسم الكنائس وشعائرها.  
أن تقدر األعياد العظيمة في تقويم الكنيسة وأن تدرك المعاني التي   

تقف خلفها. 
أن تكتشف توازنًا بين التقليد والحرية في خدمات الكنيسة.   
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مراسم الكنيسة وشعائرها

مرامسها  وكــذلــك  األساسية  الكنيسة  ممــارســات  على  تــعــّرف  الهدف 1. 
االختيارية.

اليوم  هذا  في  زواجهما!  يوم  إنه  وسمر،  لزياد  العظيم  اليوم  جاء  لقد 
تنشغل عائلتا العروسان بالتخطيط والتحضير، ويستعد أصدقاؤهم جميعًا 
في الكنيسة لتلبية الدعوة لحضور احتفال الزواج الذي سيقيمة لهم الراعي. 

وبعد االحتفال سُتقّدم المشروبات المرطبة في قاعة الشركة. 

إقامة  أثناء  برهبة  أيضًا  تشعر  لكنها  آمال وأحالم خيالية،  لديها  سمر 
شعائر الزواج ألنها تريد أن تكون الزوجة التي يريد لها اهللا أن تكون. أما 
زياد فهو منفعل، فقد أدرك جّدية العهد الذي قطعه على نفسه بأن يحب 
ويصون زوجته وأن يكون الرأس الروحي لبيته. وكان كالهما قد حصال 
على نصائح وإرشادات عديدة في جلسات مع راعي الكنيسة، وأدركا أن 
الزواج الثابت ليس مجرد "حدث" بل أنه بنية متكاملة. ومع المسيح، الذي 

هو مركز عالقتهما، ستدوم محبتهما وتنمو مع مرور السنين.

إنهما اآلن فرحان بسبب الكنيسة التي سيتم زواجهما فيها، ألن جماعة 
المصلين المشاركين فرحهما ستجعل الفرح رائعًا ال ينقصه شيء!

الرب. وهما ممارستان  الماء وعشاء  انتهينا من مناقشة معمودية  لقد 
ونحافظ  نرعاهما  أن  يأمرنا  المقدس  فالكتاب  (فريضتان)،  أو  أساسيتان 
الكنيسة  وتجري  و6).   5) الدرسين  في  ذلك  عن  درسنا  وقد  عليهما. 
مراسيم أخرى ضمن قواعد كتابيه محددة كالزواج، أما غيرها كتدشين 
المرعية  القواعد  بعض  على  وسنتعرف  اختيارية.  فتعتبر  جديدة  كنيسة 
نمر  قد  التي  األفراح واألحزان  في كل من  المشاركة  في  تساعدنا  التي 

بها جميعًا.
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التحضير ألجل الزواج: ألن اهللا نفسه أنشأ الزواج، فمن المناسب   .1
جدًا أن يقام حفل الزواج (أو ما يسمى باإلكليل) في الكنيسة. ويتمركز 
الزوج  من  كل  فيه  يكون  وامرأة،  رجل  بين  يقوم  عهد  حول  االحتفال 
البلدان،  بعض  وفي  العمر.  آخر  حتى  لآلخر  أحدهما  أمينين  والزوجة 
يتم  فإنه  أخرى  بالد  في  بينما  الزواج،  إجراء  سلطة  الرسميين  للخدام 

إجراء زواج مدني أوًال وثم بعد ذلك يمكن أن يتبعه زواج كنسي.

أو  أطفالهم  المسيحيان  األبــوان  ُيحضر  قد  األطفال:  تكريس   .2
أبناءهم الصغار لألمام أثناء خدمة كنيسة، وذلك من أجل تكريمهم للرب 
فيأخذ القسيس الطفل بين ذراعيه ويتلو صالة لكل من الطفل واألبوين 
اللذين يتعهدان بتربية الطفل في مخافة الرب. ويتمتع الحاضرون بهذه 

الجميلة.  العادة 

في  عـــادة  الــمــريــض  يطلب  الــمــريــض:  ــل  أج مــن  الــصــالة   .3
يقوم  الكنيسة)  (شيوخ  الكنيسة  قادة  وأحد  خاصة.  صالة  االجتماعات 
بمسح جباه المرضى بالزيت قبل أن يصلي من أجلهم. وليس من غير 
تدريجيًا.  يحصل  وقد  فورًا  يحصل  فقد  الشفاء،  يحصل  أن  المعتاد 
يسوع  قال  المستشفى.  في  أو  بيته  في  للمريض  يصلي  أن  ويمكن 
(مرقس  فيبرأون"  المرضى  على  أياديهم  "سيضعون  المؤمنين  إن 

16: 18؛ يعقوب 5: 15-14).

يطلب  فقد  جديد  بيت  إلى  أحدهم  ينتقل  عندما  البيوت:  تكريس   .4
لهذه  واألصدقاء  الكنيسة  قادة  فيجتمع  تدشين،  أو  تكريس  حفل  إقامة 
ليكون  المسيح  ودعوة  للرب،  البيت  تكريس  أجل  من  السعيدة  المناسبة 
سيده. وقد جرت العادة عند بعض المسيحيين أن يطلبوا خدمة تكريس 
لدى افتتاح محل جديد للعمل: مدرسة أو مركز نشاطات أو كنيسة ألنهم 

يريدون إكرام المسيح في كل ما يفعلون.
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حاالت  عند  الكنيسة  إلى  يحتاجون  الجميع  الجنازات:  تنظيم   .5
تقاسم  أجل  من  المؤمنين  مع  الجنازة  في  فالمشاركة  العائلة،  في  الوفاة 
األعباء يرفع األحزان. ويعزي راعي الكنيسة الحاضرين من كلمة اهللا، 
لهم"  رجاء  ال  الذين  "كالباقين  نحزن  أن  ينبغي  ال  بأننا  العائلة  مذكرًا 
(1 تسالونيكي 4: 13). فلنا نحن، الرجاء المجيد بأن أحباءنا في الرب هم 
اآلن في محضر يسوع حيث لن يعانوا من آالم فيما بعد. ويؤكد لنا الكتاب 

المقدس بأننا سنراهم ثانيًة. 

وحيث أن من الذين يحضرون الجنازات، قوٌم ال يدخلون الكنيسة إال 
عن  المُخلَّصين  غير  مع  للتحدث  فرصًة  فإنها  المناسبات!  هذه  مثل  في 
قبول المسيح. ويمكن ألعضاء الكنيسة أن يساعدوا عائلة الراحل وذلك 
بتقديم مساعدة بطرق أخرى. وأحيانًا ترغب عائلة  أو  الطعام  بتحضير 
ما بأن تقيم خدمة تأبين خاصة ليتذكروا فيها الراحل المحبوب في ذكرى 

موته. وقد يقدمون تقدمة من أجل الكنيسة كتذكار!

ÂÌãÄÄ∏

المرتبط  الكتابي  الشاهد  رمز  أمام  المناسبة  الممارسة  رقم  ضع   .1
بها:

تكوين 50: 14-1 أ.    ....

1 صموئيل 1: 28-27  ب.    ....

ج.  2 أخبار االيام 7: 9   ....

يوحنا 2: 1 د.    ....

أعمال الرسل 28: 9-7 هـ.    ....

زواج (إكليل)  .1
جنازة  .2

معمودية  .3
صالة من أجل مريض  .4

تكريس أطفال  .5
تدشين مبنى  .6
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احتفاالن آخران مألوفان يمارسان في الكنيسة هما: 

صفوف  في  الالزمة  ــادات  اإلرش تلقي  بعد  جدد:  أعضاء  قبول   .6
الراعي ومجلس  العضوية من خالل  امتياز  المرشحون  ينال  العضوية، 

إدارته. ويتم إجراء هذا االحتفال بوجود غالبية األعضاء.

الكنائس خدمات تنصيب  تقيم بعض  قادة ومعّلمين جدد:  تنصيب   .7
لألشخاص الذين يستلمون مهامًا جديدة في الكنيسة، حيث يوصيهم راعي 
الكنيسة بأن يقوموا بمسؤولياتهم بطريقة ترضي الرب. ويقف المصلون 
عادًة في الوقت الذي يصلي فيه الراعي من أجلهم. وعالوة على كونها 

ممارسة عادية، إال أنها تشجع القادة وتؤكد لهم أن الجميع يساندونهم.

ÂÌãÄÄ∏

بحسب  التالية:  للجملة  تكمله صحيحة  كل  دائرة حول رمز  ضع   .2
رومية 12: 15 علينا أن نشارك:

من  غيرها  من  أكثر  الحزينة  المناسبات  في  اآلخرين  أ.   
المناسبات. 

من  غيرها  من  أكثر  السعيدة  المناسبات  في  اآلخرين  ب.   
المناسبات. 

اآلخرين في ظروفهم عندما نشعر بالرغبة بعمل ذلك.  ج.   
اآلخرين في المناسبات الحزينة والسعيدة معًا. د.   

اكتب (ممارسة إلزامية) أمام كل ممارسة لها تعليمات محددة في   .3
الكتاب المقدس:

 ...................................................... معمودية الماء أ.   

 ................................................. قبول أعضاء جدد  ب.   
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 ........................................................ تنصيب قادة  ج.   

العشاء الرباني......................................................  د.   

  .............................................................. الجنازة  هـ.   

األعياد

ف على األعياد واملناسبات اليت حتتفل هبا الكنيسة.  تعرَّ الهدف 2. 

مفرحة  مناسبة  بالعادة  وهو  احتفال.  فيه  يقام  خاص  وقت  هو  العيد، 
نتذكر فيها حدثًا عظيمًا في حياة المسيح أو تاريخ الكنيسة. وتسلط غالبية 
الميالد،  عيد  هي:  رئيسية  أعياد  أربعة  على  الضوء  الكنسية  التقاويم 
الجمعة العظيمة، الفصح، ويوم الخمسين، ( عيد العنصرة). أما غيرها 

فهنالك أحد الشعانين، يوم الصعود، ويوم الرب.  

عيد الميالد، هو مناسبة احتفالية بهيجة، ُتعدُّ فيها الكنائس عادًة برامج 
فيها الكثير من التحضير واالستعداد. ويتدرب الشباب على ترانيم الميالد، 
بينما يتعلم األطفال آيات من الكتاب المقدس وترانيم ليرنموها. وقد يقدمون 
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تمثيلية عن قصة الميالد. ويمكن تقديم الحلويات. والهدف من هذا كله هو 
تكريم ذكرى مولد المسيح المخّلص الذي هو عطية اهللا للعالم. ومن خالل 
برنامج االحتفال، يمكن أن يتم تعريف اآلباء واألمهات واألصدقاء على 

رسالة اإلنجيل.

أحد الشعانين، يعيد للذاكرة الدخول المظفر ليسوع إلى أورشليم وهو 
عوا النخيل وفرشوها أمامه  راكب على حمار صغير، حيث أن الناس قطَّ
اآلتي  مبارك  داود ،  البن  "أوصّنا  هاتفين:  يسبحون  وكانوا  الطريق  في 
باسم الرب" (متى 21: 9). يبدأ أحد الشعانين باألسبوع المقدس الذي به 
تتذكر الكنائس االسبوع األخير في حياة المسيح قبل صلبه ودفنه وقيامته 

المجيدة.

يسوع  بآالم  تذكرنا  الفصح).  عيد  قبل  الجمعة  (يوم  العظيمة  الجمعة 
وموته على الصليب. تفتح بعض الكنائس أبوابها طيلة ذلك اليوم ألجل 
الصالة، بينما تحتفل كنائس أخرى بضع ساعات وتتأمل بالكلمات السبع 
كما  مناسبة.  دينيه  ترانيم  مع  الصليب  على  المسيح  قالها  التي  األخيرة 

يقضي شعب الكنيسة وقتًا في الصالة.

قام من  قد  المسيح  ابتهاج خاص ألن  يوم  (الفصح). هو  القيامة  عيد 
األموات. يزين الناس كنائسهم باألزهار، ويرتدون مالبس جديدة مبهجة. 
إنه وقت للفرح حيث يعظ الخّدام بقيامة المسيح من األموات، فبدون هذه 
الحقيقة تكون احتفاالتنا كلها عديمة المعنى. فنحن إذًا نفرح ألننا نعلم أن 
يسوع حي. نفرح ليس فقط ألن الكتاب المقدس أعطانا تأكيدًا على ذلك 

(1 كورنثوس 15: 20)، بل ألن لدينا يقين بأنه يحيا فينا بروحه.

أحد الصعود، ويأتي في يوم األحد السادس بعد عيد الفصح. والحقيقة 
إن الصعود كان يوم خميس، 40 يومًا بعد الفصح. إال أن معظم الكنائس 
المسيح  أن  ننسى  ال  أن  وعلينا  الخميس.  هذا  يلي  الذي  باألحد  تحتفل 
يمين  عن  وجلس  السماء  إلى  صعد  وقد  بالجسد  األرض  هذه  غادر  قد 

111 الكنائس تقيم الشعائر واملراسم



(عبرانيين  كهنة  وكرئيس  للكنيسة  كرئيس   (12  :10 (عبرانيين  اآلب 
تمامًا (أعمال  إلى األرض كما وعد  السماء  ثانيًة من  4: 14)، وسيأتي 

الرسل11:1).

يوم الخمسين (العنصرة). ويأتي في اليوم الخمسين بعد الصلب. وهو 
من  يومًا   50 بعد  يأتي  الذي  اليهودي  الحصاد  عيد  مع  بالزمان  يتوافق 
الكنيسة  بوالدة  الخمسينيون  بالعبور). ويحتفل  ما يعرف  فصحهم (وهو 
لقد  أورشليم.  في  المجتمعين  المؤمنين  على  القدس  الروح  حل  عندما 
امتألوا بالقوة والفرح وأخذوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح 
أن ينطقوا. وفي تفسيره لتجربة حلول الروح القدس، اقتبس بطرس من 
سفر عن يوئيل: "ويكون في األيام األخيرة أني أسكب من روحي على 

كل بشر" (أعمال 2: 17).

يوم الرب. يوم العبادة المعروف بين المؤمنين اليوم، وهو اليوم الوحيد 
المؤمنون  أخذ  ذلك  بعد  به.  تلتزم  كانت  األولى  الكنيسة  أن  نعلم  الذي 
المسيح.  بقيامة  أنفسهم  ليذكروا  أسبوعيًا"  "فصحًا  يحتفلون  المسيحيون 
لقد حافظوا على هذا "اليوم المسيحي" وهو (األحد) أول أيام األسبوع، 

بالصالة والوعظ والتعليم وكذلك بالمشاركة في عشاء الرب.

فكل  الكنائس،  في  جديدة  احتفاالت  إنشاء  تم  األخيرة  السنوات  في 
الجديدة  الميالدية  السنة  وليلة  الوالدين،  يكرمان  األب  األم عيد  من عيد 
الليلة  هذه  وتدعى  والتكريس.  والعبادة  الصالة  من  جو  في  بها  يحتفل 
"خدمة السهر" أو "خدمة الترقب." وتحتفل بعض الكنائس بعيد الشكر 

.(Thanksgiving)

ربما تحتفل كنيستك ببعض او بكل تلك األيام الخاصة أو بغيرها مما 
لم يأت ذكرها. فالمهم أن نتذكره هو أن ال يتم االحتفال ألجل اليوم نفسه 
أن يكون تذكارًا لعمل الرب وحضوره معنا. لتحفظ هذا في فكرك حتى ال 

يكون احتفالك عبارة عن تقاليد فارغة خالية من المعنى الروحي.
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أكتب رقم كل عيد أمام وصفه المناسب:  .4

الدخول المظفر إلى أورشليم أ    ....

الصلب ب.    ....

القيامة ج.    ....

عودة يسوع للسماء د.    ....

مولد الكنيسة هـ.    ....

التذكر األسبوعي للقيامة و.    ....

التالية:  الجملة  لتكملة  تصلح  عبارة  كل  رمز  حول  دائرة  ضع   .5
األعياد التي درسناها: لها قيمة لدى الكنيسة ألنها:

تذكرنا بأحداث روحية وكتابية مهمة. أ.   
تساعدنا في التمسك بالتقاليد. ب.   

تعطينا شيئًا مفيدًا لنفعله. ج.   
تمهد لنا طريقة نشهد بها آلخرين. د   

سجل على األقل ثالثة احتفاالت للكنيسة قد تم إنشاؤها في وقت   .6
متأخر:

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

أحد الشعانين  .1
يوم الرب  .2

الجمعة العظيمة  .3
عيد الفصح  .4

يوم الخمسين  .5
يوم الصعود  .6
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العبادة التقليدية والعبادة الحّرة

التقليدية  العبادة  أسلوب  من  لكّلّ  مكان  الكنيسة  يف  أن  افهم  الهدف 3. 
وأسلوب العبادة احلّرة.

وأفعاًال  كلمات  تشمل  التي  القوالب  من  مجموعة  أو  قالب  هو  التقليد 
بالكالم  طبيعي  داخلي  انفعال  فهو  الحر  النموذج  أّما  بالكنيسة.  تمارس 

والحركة. وكال هذين األسلوبين يلعب دورًا في الكنيسة.

بالقراءة عن الكنيسة األولى ستجد قلة من األشكال الجامدة والتقاليد، 
القدس  الروح  أمام  الفرصة  أتاحت  الرسمية  غير  وعبادتهم  فخدمتهم 
ليعمل، وللناس بأن يستجيبوا. لكن منذ ذلك الوقت، أصبحت كنائس كثيرة 
لقد  القدس.  الروح  ُقيّدت حركة  بالتقاليد، وهكذا  للغاية ومتمسكة  رسمية 

بقيت التقاليد ولكن ضاعت معانيها!

بعد ذلك هل يوجد للعادات مكان في كنائسنا؟ والجواب نعم يوجد ففي 
مناسبات كالزواج والجنازات والعشاء الرباني يكون للقالب التقليدي هيبة 

ووقار، ويؤكد بأن ال شيء سيتم نسيانه أو إهماله.

إنشاد العقائد والمبادىء الكنسية، وتكرار عبارات من الكتاب المقدس 
لها قيمة أيضًا، وخاصة لدى أولئك الذين ال يستطيعون القراءة. إضافة 
لذلك، فالكتاب المقدس ُيعّلم بأن يكون كل شيء "بلياقة وبحسب ترتيب" 
الصور  المبالغة في ممارسة  ينبغي عدم  لكن  (1 كورنثوس 14: 40). 
التقليدية للعبادة لدرجة يصبح جل اعتمادنا عليها، وُينصح بوجود توازن 
بين التقليد والنموذج الحر ذاكرين أن االحتفال بحد ذاته ليس مهما كأهمية 

المعنى الذي يقف وراءه.

العهد  القديم، فإن  العهد  الكاهن في  وعلى عكس ما كان يتطلبه لباس 
الكنيسة  وخدام  قادة  أو  لقساوسة  خاصة  مالبس  فيه عن  ذكر  ال  الجديد 
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اآلخرين. أما الصفة االعتبارية والمركز الديني، فلم يتم التشديد عليهما، 
غير  والخدام  المسيحي  الدين  بين رجال  واسٌع  فرٌق  هناك  يعد  لم  حيث 
الرسميين، بل نقرأ في العهد الجديد عن بساطة اإليمان والعبادة، وغنى 
الشركة بين المؤمنين واإليمان المليء بالحيوية والنشاط بيسوع المسيح، 

وأيضًا عن التواضع في الرعاية والخدمة.

وأخيرًا فإن جميع ممارسات الكنيسة تدور حول فرحها العظيم بحقيقة 
الفداء الذي تم بيسوع المسيح على الصليب.

ÂÌãÄÄ∏

اكتب نعم بعد كل حالة تكون فيها بعض التقاليد مفيدة:  .7

 .................... األعراس (الزواج)  أ.   

 .................... الصالة ألجل المريض  ب.   

 .................... الجنازات  ج.   

 .................... اجتماعات المدينة التبشيرية الموسعة  د.   

 .................... خدمات الحمد والتسبيح والعبادة  هـ.   

 .................... خدمات العشاء الرباني  و   

115 الكنائس تقيم الشعائر واملراسم



@Ÿnibug@Âfl@’‘•

جنازة  .2 أ.   .1
تكريس أطفال  .5 ب.   

تدشين مبنى  .6 ج.   
زواج (إكليل)  .1 د.   

صالة من أجل مريض  .4 هـ.   

أحد الشعانين  .1 أ.   .4
الجمعة العظيمة  .3 ب.   

عيد الفصح  4 ج.   
يوم الصعود  .6 د.   
يوم الخمسين  .5 هـ.   

يوم الرب  .2 و.   

اآلخرين في المناسبات الحزينة والسعيدة معًا. د.   .2

تذكرنا بأحداث روحية أوكتابية مهمة. أ.   .5
تمهد لنا طريقة نشهد بها آلخرين. د.   

معمودية الماء أ.   .3
العشاء الرباني د.   

ربما تكون قد سجلت عيد األم، عيد األب، ليلة السنة الجديدة، عيد   .6
الشكر، عيد الحصاد وغيرها...

من المحتمل أنك كتبت نعم بعد أ. األعراس (الزواج). ج. الجنازات   .7
الرباني. وفي هذه جميعًا على أي حال، يجب  العشاء  خدمات  و. 

على المؤمنين أن يبقوا منفتحين لتحركات الروح القدس اللطيفة.
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الربيع  مواسم  في  بجمالها  الوسطى  أوروبا  في  عظيمة  غابة  تشتهر 
والشالالت. وتتداخل الممرات وطرق الدراجات الهوائية والخيول وسط 
أشجارها الرائعة التي تشكل أوراقها نسيجًا مطرزًا تحت السماء. نسيج 

متماسٌك لدرجة أن ضوء الشمس ينفذ منه بالكاد.

كان  ما  ذلك  ومع  األشجار.  تلك  عظمة  من  المنظر  جالل  راعنا  لقد 
جمالها ليفي بحاجتنا لو كنا جائعين، بل لكنا نفضل أن نكون في بستان 

للفاكهة حيث يمكن أن نسّد جوعنا!

التي تنمو  الذين يطيعون الرب باألشجار  يشبه المزمور 1: 3 أولئك 
عند مجاري المياه وتعطي ثمرها في أوانه. لقد أقام المسيح الكنيسه في 
لتكون  أقامها  لتنال اإلعجاب من عظمتها.  البشر، ال  لتلبي حاجة  العالم 
كشجرة جذورها ثابتة، تنمو عميقًا نحو مياه الحياة والتي تزهر أغصانها 

فتحمل الثمر!
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في هذا الدرس:
الجذور تترسخ  

األغصان تتفّرع  
البراعم تثمر  

يساعد هذا الدرس على:

 تقدير العضوية في الكنيسة المحلية.
 فهم الكيفية التي تعيل بها الكنيسة نفسها.

 وصف مبدأ سلطة الكنيسة.
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الجذور تترسخ

تعّرف على عبارات توضح مسؤوليات وواجبات عضوية الكنيسة. الهدف 1. 

دروسًا  ويحضران  قصيرة  عسل  شهر  رحلة  من  وسمر  زياد  يعود 
حول عضوية الكنيسة. وأثناء الدرس الثاني تسأل سمر: "ألم أصبح من 
أعضاء الكنيسة حينما آمنت بالمسيح؟" ويجيبها المعّلم موضحًا: "عندما 
حصلت على الخالص أصبحت من أعضاء جسد المسيح، لكن بإمكانك 
أيضًا أن تختاري أن تصبحي من أعضاء كنيسة محلية. ولكن هذا يتطلب 
مؤهالت معينة ومنها أن تكوني متعمدة بالماء وأن تفهمي مبادىء وتعاليم 
وممارسات الكنيسة." فيسأل زياد: "وهل لك أن تفسر لنا الهدف الحقيقي 
هم  محلية  كنيسة  في  "األعضاء  المعلم:  فيتابع  الكنيسة"  عضوية  من 
إنجاز  الممكن  من  يجعل  وهذا  للبناء،  وثابتة  راسخة  قاعدة  أو  كأساس 

مختلف خدمات الكنيسة، مترسخين في مجتمع الكنيسة بثبات.

أعضاء ينشئون قاعدة
أن  عليك  ينبغي  لماذا  تساءلت  قد  المسيح  جسد  في  كعضو  لعلك، 
تصبح عضوًا في كنيسة محلية. الكنيسة الحقيقية أو جسد المسيح، تتكون 
الصليب  على  يسوع  موت  من خالل  فداؤهم  تم  الذين  الناس  جميع  من 
ُيدعى أيضًا "الكنيسة  التنظيم الروحي، والذي  (كولوسي 1: 20) وهذا 
غير المرئية" يحتاج إلى هيئات ملموسة على األرض يراها الناس ويكون 

لهم بها ارتباط.

"أجسادًا"  الناس مشكلين  تتكون من مجموعات من  المرئية:  الكنيسة 
وبأنها جزٌء من  لها  بالمسيح رأسًا  تعترف  أن  كنيسة  محلية. وعلى كل 
الجسد كله، وأن تجد كل منها طرقا في العمل بالشكل الذي يالئم حاجتها. 
وهذه الطرق أو األساليب في تنظيم الكنيسة قد تختلف مما ينتج عنها نشوء 
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طوائف دينية مختلفة. ومع ذلك فهذه االختالفات هي بالغالب شكلية فقط، 
وتتغير بحسب ما يناسب المجموعة لكي تعمل كوحدة واحدة. والعنصر 
وأن  المقدس،  الكتاب  على  تمامًا  مبنية  تعاليمها  تكون  أن  هو  األساسي 

يشكل أعضاؤها قاعدة قوية تستطيع الكنيسة أن تنطلق منها.

على  مرغم  فيها  أحد  فال  تطوعية،  رابطة  الكنيسة  تكون  أن  ويجب 
حضور أو دعم الكنيسة وال على االنشغال بنشاطاتها. فأعضاؤها يحبون 

الرب، وعن رضا يخدمونه.

في  عامة  كشروط  التالية  النقاط  نقترح  نحن  العضوية:  متطلبات 
االنتساب للعضوية الكنيسة المحلية: على كل عضو...

أن يكون له اختبار خالص واضح من خالل إيمانه بالرب يسوع   -
المخّلص (رومية 10: 10-9).

أن يفهم التعاليم والممارسات األساسية لكنيسته (يوحنا 14: 23؛   -
أعمال 2: 42).

أن يكون قد تعّمد في الماء (متى 28: 19؛ إعمال 2: 38).  -

الرغبة عن  له  تكون  أن  أو  القدس  الروح  في  تعّمد  قد  يكون  أن   -
إخالص بأن يمتلىء بالروح القدس (أعمال 2: 4؛ أفسس 5: 18) 

اهللا  كلمة  إياها  تعلمنا  التي  واألدبية  األخالقية  المعايير  يتبع  أن   -
(1 كورنثوس 6: 9-10؛ 18-20؛ عبرانيين 13: 4).

أن يكون عضوًا محترمًا في المجتمع مطيعا لقوانين بالده ومكرما   -
لقادته (روميه 13: 1-7؛ 1 بطرس 2: 14-13).

إلى  كنيسة  من  بسرعة  يتنقلون  الذين  الناس  األعضاء:  مسؤوليات 
أخرى ال يضيفون شيئا من الثبات ألية مجموعة، أما األعضاء األمناء 
أن  يمكن  التي  القاعدة  مؤسسين  الكنيسة  نمو  مواصلة  على  فيحافظون 
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يضاف إليها الوافدون الجدد. ونحن نقترح النقاط التالية بشأن مسؤوليات 
أعضاء الكنيسة:

أن يعيشوا حياة مكرسة هللا وأن يعيشوا بطهارة أمام العالم (متى   -
5: 13-16؛ 1 بطرس 2: 9؛ 12؛ 15؛ 2 بطرس 1: 8-4).

تسالونيكي   1) معهم  يتعاونوا  وأن  الكنيسة  خدام  يحترموا  أن   -
.(13-12 :5

الكتاب  ودروس  الكنيسة  خدمات  حضور  على  يواظبوا  أن   -
بانتظام وأن يتحملوا جزءًا من خدمة الكنيسة (أعمال 2: 42؛ عبرانيين

.(25 :10

أن يدعموا عمل اهللا من خالل التزامهم بدفع العشور والتقدمات   -
(1 كورنثوس 9: 14-12)

بيوتهم.  في  والصالة  المقدس  الكتاب  لقراءة  وقتًا  يخصصوا  أن   -
فالعبادات العائلية تجلب بركات عظيمة ألي بيت (تثنيه 11: 20-18).

أن يشاركوا في إعالن بشارة اإلنجيل لغير المخلصين وأن يشهدوا   -
بما فعله يسوع من أجلهم (2 كورنثوس 5: 19-18).

أن يشاركوا في اجتماعات األعضاء التي تدعوهم إليها كنيستهم   -
وأن يقدموا ما يمكنهم من مساعدة بحسب قيادة الروح القدس.

من المهم لك أن تنضم إلى كنيسة حتى تتمكن من خدمة الرب بفاعلية 
جسد  باعتبارها  رسالتها  بإتمام  المحلية  المجموعة  تساعد  وأن  أكثر 

المسيح.
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ضع دائرة حول رمز كل عبارة صحيحة:  .1
يجب على كل إنسان أن ينضم إلى كنيسة محلية. أ.   

األخالقية  المعايير  يتبعوا  أن  الكنيسة  أعضاء  على  يجب    ب. 
واألدبية التي يعلمها الكتاب المقدس.

األعضاء األمناء يحافظون على سير ونمو الكنيسة. ج.   

الضروري حضور  أن من  تشعر  فهل  كنيسة،  إلى  انضممت  إن   .2
االجتماعات التدبيرية؟ أعط سببا لجوابك.

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

العطاء يبقي الكنيسة حية
أدرك أمهية العطاء لدعم الكنيسة احمللية وخدماهتا. الهدف 2. 

الصادق  فاإلشراف  الدعم.  إلى  للكنيسة  المتنوعة  الخدمات  تحتاج 
والعطاء المستمر يمّكن الكنيسة من القيام بأعبائها الحالية والتخطيط للنمو 
المستقبلي. قد تكون الكنيسة األولى قد احتاجت لمساعدة ألجل أن تبدأ، إال 
أننا ال نقرأ في أي مكان عن اعتمادها المستمر على كنائس أخرى، بل إن 
كنائس مكدونية أرسلت عطايا لمؤمنين اليهودية الفقراء بالرغم من أنها 

"كانت فقيرة جدًا" (2 كورنثوس 8: 4-1).

لقد تعلمنا قبًال أن عبادتنا هللا تتضمن دفع العشور، بل أن تكون تبرعاتنا 
للرب أكثر من العشر. فال أحد فقيٌر للحد الذي ال يستطيع به أن يعطي. 
وبالرغم من أن الدخل النقدي الحقيقي في بعض المناطق قد يكون ضئيًال 
جدًا، فإن الشخص يستطيع أن يعشر بطرق أخرى (الويين 27: 30، 32).
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كانت امرأة فقيرة من الجنوب الغربي للصين تعيش من تربيتها للدجاج. 
ر البيض فتضع جانبًا بيضة واحدة من كل عشرة بيضات  تعلمت أن تعشِّ
ألجل الراعي وعائلته الذين كانوا يسكنون في العشة الخشبية والتي كانت 

هي نفسها الكنيسة.

وذات يوم، بينما كانت تسلك طريقا جبليًا في طريقها إلى السوق وهي 
تحمل سلة بيض على رأسها قالت في نفسها: "لدي في سلتي بيضات كبيرة 
ولذيذة، فلماذا أخسرها بأن أرسل خمس بيضات للكنيسة.  اليوم سأبيعها 
جميعًا، وفي ما بعد سأدفع قيمة العشر للكنيسة." وما أسرع أن تعثرت 

قدماها بجذر شجرة في طريقها فوقعت أرضًا وكسر البيض كله!

تعلمت المرأة درسًا في ذلك اليوم كانت قد شاركت به مؤمنين آخرين. 
قالت إن حجبت مالك عن اهللا فأنت الخاسر! تلك كانت غلطتي وتلك كانت 

غلطة حنانيا وسفيرة (أعمال 5: 11-1).

ثالثة  يحضروا  أن  المسيحيون  يتعلم  اآلسيوية،  األقطار  إحدى  في 
"أشياء مقدسة" إلى بيت اهللا: الكتاب المقدس ، كتاب الترانيم المقدس و 
"الرز المقدس." ففي كل مرة تطبخ ربة المنزل لعائلتها، تضع قليًال من 
الرز في كيس، وفي يوم األحد تأخذ معها هذا الكيس للكنيسة وتفرغه في 
وعاء موجود قرب المنبر. ويدعى هذا "بالرز المقدس" ألنه ُيعطى للرب 
يقّدمه  الطعام عندما  يتبارك هذا  إنه ألمر مدهش كيف  من أجل خدامه. 

الناس بإيمان وإخالص.
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يمكنك أيضًا أن تجد طرقًا لتعطي فيها وقتك ومواهبك للرب. أهللا لن 
يكون مدينًا ألحد، إنه سيبارك بوفرة وستزدهر كنيسته.

ÂÌãÄÄ∏

ضع دائرة حول رمز التكملة الصحيحة للجملة التالية:

ستصبح الكنيسة قوية الجذور عندما يكون لديها:  .3
زوار يعطون بسخاء ألجل عملها. أ.   

مساندة قوية من كنائس أخرى. ب.   
أعضاء مخلصون يدعمون العمل بأنفسهم. ج.   

أذكر ثالثة أشياء يستطيع أن يقدمها أي مؤمن من أجل عمل اهللا في   .4
كنيسته.

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

ضع دائرة حول رمز كل عبارة صحيحة:  .5
االنضمام إلى الكنيسة المحلية والمساعدة في دعمها يجب أن  أ.   

يتم عن رضا.
حتى إن كان شخص يعيش في فقر، فإن لديه شيئًا يستطيع  ب.   

إعطاءه للرب.
إن كنا نعطي المال فال حاجة لنا أن نعطي الوقت والموهبة. ج.   
الشخص  يرغب  أن  هو  الكنيسة  لعضوية  متطلب  أول  د.   

بمساعدة اآلخرين.
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األغصان تتفرع

ودور  الكنيسة  بــإدارة  عالقة  هلا  اليت  والتعابري  التعاريف  حّدد  الهدف 3. 
الروح القدس يف ذلك.

من جذع الشجرة تنمو األغصان. وهذه األغصان تمتد لتعطي الشجرة 
لبنية وقوة لتحقيق هدفها:  شكًال أو هيئة. والكنيسة هي كالشجرة تحتاج 

بنية في تنظيمها وسلطتها، وقوة من الروح القدس.

التنظيم يعطي هيئة ووحدة
في الدرس7 درست حول مجموعات متنوعة داخل الكنيسة. وكأغصان 
المناسب ال  والتنظيم  يتماسكوا ويكونوا واحدًا.  فإنهم بحاجة الن  شجرة 
يقدم فقط الثبات، بل يساعد المجموعات على العمل سوية بانسجام أيضًا. 
نفسها  تدير  وأن  ذاتيًا  مكتفية  تكون  أن  أرادت  إن  لقادة  الكنيسة  وتحتاج 

بنفسها. ويخبرنا الكتاب المقدس شيئًا عن بنية الكنيسة األولى.

في  الكنيسة  أن  حيث   ،6-1  :6 أعمال  شمامسة*  الكنائس  في  كان 
أورشليم اختارت سبعة شمامسة أو مساعدين. وكانوا رجاًال ذوي سمعة 
الرسل باالضطالع ببعض  القدس فساعدوا  الروح  حسنة ومملوئين من 

مسؤوليات الكنيسة. أنظر أيضًا 1 تيموثاوس 3: 13-8.

وبرنابا  بولس  أسسها  كنيسة  كل  ففي  شيوخ.  الكنائس  في  وكــان 
(أعمال  والخدمة  التعليم  على  قادرين  كانوا  الذين  من  شيوخًا  فيها  عيَّنا 
14: 23)، وكرعاة على قطيع، هكذا كانوا يرعون الكنيسة التي عينهم 
ناظر)  (جمع  وُنّظاراً  (مشرفين)  أساقفة  فيها  يكونوا  أن  القدس  الروح 

(أعمال 20: 28؛ 1 تيموثاوس 3: 7-1)

* جمع "شماس" وهي كلمة سريانية تعني "خادم."
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بل  لم تكن تحت رعاية رجل واحد،  الكنيسة االولى  أن  نعلم  من هنا 
كانت تنقاد من قبل مجموعة من الرجال. ومهما يكن، ففي أية مجموعة 
من القادة يوجد رئيس واحد. وراعي الكنيسة اليوم هو قائد الكنيسة المحلية 

ويخدم جنبا إلى جنب مع الشيوخ والشمامسة في الكنيسة.

الروح القدس يعطي الكنيسة قوة
تأتي قوة الشجرة من النسغ (وهو سائل يجري في جذعها وفروعها) 
القدس  الروح  من  الروحية  الكنيسة  قوة  وتأتي  الحياة.  لها  يعطي  الذي 

عندما ينساب من خالل كل جزء وكل عضو.

الكنيسة األولى كانت كنيسة مملوءة من الروح القدس ويخبرنا أعمال 
4: 31-33 بأن المؤمنين في أورشليم، عندما اجتمعوا للصالة، "امتألوا 
جميعًا من الروح القدس وابتدأوا بإعالن رسالة اهللا بجرأة." وكانوا أيضًا 
"يشهدون بقيامة الرب يسوع ونعمة عظيمة كانت على جميعهم." فالكنيسة 
هي كالشجرة. ما دامت فيها حياة، فإنها تستمر بالنمو. وهكذا الكنائس اليوم 
تستطيع أن تنمو بقوة طالما أنها تستمد قوة وحياة من روح القوة والحياة.

ÂÌãÄÄ∏

ِصل كل وصف (إلى اليمين) بالشخص أو بالعنصر المناسب (إلى   .6
اليسار):

يعطي الكنيسة هيئة ووحدة. أ.    ....

يعطي الكنيسة قوة. ب.    ....

معاونون من داخل الكنيسة. ج.    ....

يرعى "القطيع." د.    ....

يقود الكنيسة المحلية. هـ.    ....

الروح القدس  .1
الشمامسة  .2

التنظيم   .3
راعي الكنيسة  .4

الشيوخ  .5
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البراعم تثمر

اذكر طريقتني ميكن بواسطتهما أن يصنع املؤمنون مثرًا. الهدف 4. 

أعدت  بل  فقط،  للعيون  بهية  تكون  أن  فاكهة  ببراعم شجرة  يقصد  لم 
إلنتاج الثمر أيضًا. جاء يسوع يوما إلى شجرة تين لعله يجد فيها ثمرًا فلم 
يجد فيها إال ورقًا فلعنها فماتت (متى 21: 18-19). يمكن لهذا أن يرمز 
الناس  إلى  تصل  ال  ولكنها  أكفاء،  قادة  ولديها  البنيان  رائعة  كنيسة  إلى 
ألجل الرب! وقد قال يسوع: "بهذا يتمجد أبي، أن تأتوا بثمر كثير فتكونوا 

تالميذي" (يوحنا 15: 8).

َع للكنيسة أن تحمل أوًال ثمارًا في حياة المؤمنين. ُذكر ثمر الروح 
ِ

 ُوض
هذه  نيل  يمكن  وال  القائمة.  أول  هي  والمحبة   ،23-22  :5 في غالطيه 
الصفات بالظروف الطبيعية. ولهذا السبب نحتاج إلى الروح القدس. وثانيًا 
يريد الرب للكنيسة أن تكون مثمرة في ربح النفوس (يوحنا 10: 21؛ متى 

28: 19-20). سندرس هذا الموضوع أكثر في درسنا األخير.

أسس الرب كنيسته لهذا الهدف- لتكون خاصته، لتخدمه ولتمجده وذلك 
بأن تنتج ثمرًا كثيرًا (رؤيا 5: 13-9).
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ÂÌãÄÄ∏

بكلماتك الخاصة، اذكر طريقتين يستطيع بهما المؤمنون أن يكونوا   .7
مثمرين:

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

هدفنا  التالية:  للجملة  الصحيحة  التكملة  رمز  حول  دائرة  ضع   .8
الرئيسي في إنتاج الثمر هو:

تشجيع عضوية الكنيسة. أ.   
ب.  جلب االنتباه ألنفسنا.  

إثارة اهتمام الناس بالمسيحية. ج.   
د.  تمجيد اهللا.  
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خطأ، فعضوية الكنيسة هي للمؤمنين فقط. أ.   .1
صواب ب.   
صواب ج.   

صواب أ.   .5
صواب ب.   

خطأ ج.   
خطأ أول متطلب هو اختبار الخالص. أّما الرغبة بمساعدة  د.   

اآلخرين فتأتي بعد ذلك.

جوابك – أنا سأجيب "نعم" ألني، كعضو في الجسد، لدي مسؤولية   .2
في اإلنجاز باشتراكي في نشاطات الكنيسة وأعمالها.

التنظيم  .3 أ.   .6
الروح القدس  .1 ب.   

الشمامسة  2 ج.   
الشيوخ  .5 د.   

راعي الكنيسة  .4 هـ.   

أعضاء مخلصون يدعمون العمل بأنفسهم. ج.   3

ربما تقول، بصنع الثمر وربح النفوس.  .7

مال أو عطايا مادية معنوية أخرى- الوقت- الموهبة. أ.   .4

د.  تمجيد اهللا.  .8
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معجبين  وقتًا  فيها  وقضوا  رائعة  كاتدرائية  إلى  الزوار  بعض  دخل 
المحلية  الكنيسة  قادة  علق  وقد  وكنوزها.  أعمدتها  وهندسة  بجمالها 
لضيوفهم قائلين: "قبل مدة طويلة، قال بطرس للرجل األعرج في باب 
الجميل: ’ليس لي فضة وال ذهب،‘ أما اآلن فنحن ال نحتاج ألن نقول ليس 

لنا فضة وال ذهب!"

فتنهد أحد الزوار وقال يؤسفني أنكم أيضًا ال تستطيعون في أن تقولوا 
مع بطرس: "ولكن الذي لي فأياه أعطيك: باسم يسوع المسيح الناصري 

قم وامِش" (أعمال 3: 6). 

يجب على الكنائس هذه األيام أن ترعى حاجات الناس كما كانت كنائس 
العهد الجديد تفعل! فالغنى والعلم والمقام الرفيع ال يمكن أن تحل محل 
اهللا. "يسوع المسيح هو هو امسًا واليوم وإلى األبد" (عبرانيين 13: 8). 

فليتنا نخدم الناس باسمه.

1010 ëäá€aëäá€a
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في هذا الدرس:
الكنائس تغّذي المؤمنين  

الكنائس تساعد المحتاجين  
الكنائس تعلن البشارة للضالين   

يساعدك هذا الدرس على:

أن تعطي أسبابًا لماذا على الكنائس أن تعمل على تغذية المؤمنين.  
أن توضح كيف يمكن للكنائس أن تساعد المحتاجين.  

إدراك الحاجة الملحة وأهمية التبشير للهالكين.  
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الكنائس تغـّذي المؤمنين

ضع قائمة بطرق تستطيع الكنيسة أن تغذي هبا مؤمنيها. الهدف 1. 

قادة الكنيسة هم كالرعاة المخلصين الذين يعتنون بخرافهم. وقد أعطى 
لنا يسوع توضيحًا عن الراعي الصالح واألجير فقال: "أنا هو الراعي 
الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، وأما الذي هو أجير 
وليس راعيًا، الذي ليست الخراف له فيرى الذئب مقبًال ويترك الخراف 
ويهرب فيخطف الذئب الخراف ويبددها. واألجير يهرب ألنه أجير وال 
يبالي بالخراف، أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي 

تعرفني" (يوحنا 10: 15-11).

بعد وقت قصير من عرس زياد وسمر، تم قبولهما بالكنيسة كأعضاء. 
الكتاب  دروس  لحضورهم  إضافة  القادة  تدريب  لدروس  يذهبان  وكانا 
المقدس. اشتركا في عدة دورات بالمراسلة، ونتيجة لذلك ولألوقات التي 

قضياها سويا فقد نميا كالهما بسرعة في الرب.

وقد تعّلم زياد الكثير من خدمته كقائد شبيبة، واكتشف أن الروح القدوس 
يساعده في الكالم عندما يطلب وجه اهللا ويعتمد عليه. سمر ُتعلِّم اآلن في 
البيانو،  العزف على  تمرنت على  أنها  كما  األحد،  أحد صفوف مدرسة 
وهي تعزف اآلن في اجتماعات الشبيبة. إنهما يستمتعان حقًا بكنيستهما!

كنيسة زياد وسمر هي مثال يبين لنا الطرق التي بها ينمو المؤمنون 
أن  الكنيسة  قادة  وعلى  والتعليم.  والتدريب  الغذاء  يتطلب  والنمو 
يزودوا شعب اهللا بالغذاء ليساعدوا بدورهم المؤمنين الجدد في التزود 

من كالم اهللا.

وتوفر الكنيسة فرصة للناس للصالة وطلب وجه الرب، كما تشجعهم 
على االمتالء بالروح القدس؟ فالكنيسة موجودة للصالة من أجل المرضى 
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لجسد  المرئي  التعبير  هي  الكنيسة  إن  الحزن.  أوقــات  في  والمواساة 
المسيح.

ÂÌãÄÄ∏

سجل خمسة طرق تستطيع الكنيسة بها أن تغذي أعضاءها:  .1

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

ربما تود أن تكتب عن طريقة أو طريقتين غذتك بها كنيستك أو   .2
غذت عائلتك:

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

الكنائس تساعد المحتاجين

بطرق  احملتاجني  تساعد  أن  الكنائس  تستطيع  كيف  ِصــف  الهدف 2. 
عملية.

في بداية خدمته، وقف المسيح ليقرأ من الكتاب في المجمع اليهودي في 
مدينة الناصرة موطنه األصلي، ففتح السفر وأخذ يقرأ:

روح الرب عليَّ ألنه مسحين ألبشر املساكني، أرسلين ألشفي املنكسري 
القلوب، ألنادي للماسورين باإلطالق وللعمي بالبصر، وأرسل املنسحقني 

يف احلرية (لوقا 4: 19-18).
ابنه"  مسح  اهللا  الممسوح."  "الشخص  أي  "المسيح"  يدعى  يسوع 
عليهم  المتسلط  جميع  ويشفي  خيرًا  يصنع  فجال  والقوة،  القدس  بالروح 
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إبليس، ألن اهللا كان معه" (أعمال 10: 38). وكما المسيح، هكذا يجب 
أن يتم مسح شعب كنيسته بقوة الروح القدس ليعلنوا بشارة اإلنجيل كما 

درسنا في الدرس 2.

لقد جاء يسوع بالبشارة للمساكين والفقراء. والمساكين هم جميع ذوي 
والوالدة  الخالص  رسالة  تقديم  فينبغي  مكان.  كل  في  المحتاجة  القلوب 
الثانية بطريقة يمكن لهم فهمها واالستجابة لها. تكلم يسوع عن المأسورين 
والعمي والمنسحقين. فهذه الكلمات قد تصف الناس إما روحيًا أو جسديًا، 
إلى  اهللا  كلمة  تدعو  إذ  كانت!  ليسدَّ كل حاجة مهما  فقد جاء  المسيح  أما 

خالص كامل لإلنسان: جسدًا نفسًا وروحًا!

يطلب الكتاب المقدس منا أن نقرن إيماننا بأعمالنا:

ما املنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إميانًا ولكن ليس أعمال؟ هل يقدر 
اإلميان أن خيلصه؟ إن كان أخ وأخت عريانني ومعتازين للقوت اليومي 
فقال هلما أحدكم: ’امضيا بسالم استدفئا واشبعا.‘ ولكن مل تعطومها 
حاجات اجلسد، فما املنفعة؟ هكذا اإلميان أيضًا إن مل يكن له أعمال 

ميت يف ذاته (يعقوب 2: 17-14).

حصولهم  من  السكان  من  واسعة  شريحة  تعيش  البلدان  بعض  في 
على وجبة سريعة لقاء عمل جزئي في مطعم، ويتسائلون بعدها من أين 
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ستأتيهم الوجبة الثانية! إنهم يواجهون نقصًا حادًا في الطعام واللباس حتى 
اليأس! وفي أماكن أخرى يواجه الالجئون الموت جوعا. فكيف يمكن أن 

يساعدهم شعب اهللا؟

تستطيع الكنائس أن تعطي من خالل المنظمات التي تعرف كيف تصل 
إلى هذه المناطق البائسة. كما أن الكثير من الطوائف لديها برامج إغاثة. 
وكذلك الكنيسة المحلية يمكن لها إرسال المال والطعام والمالبس بواسطة 

هذه الوكاالت.

مجتمعاتنا  في  المحتاجين  الناس  نهمل  ال  أن  يجب  ذاته  الوقت  وفي 
المسؤولية.  بهذه  تقوم  ما  غالبًا  الكنيسة  في  النساء  فمجموعة  الخاصة، 
فربما يأتي طفل إلى مدرسة األحد بدون حذاء أو مالبس مناسبة هنا يمكن 
أن يقوم أحدهم بزيارة عائلة الطفل حيث يتم إيجاد وسائل لتقديم المساعدة 

بأسلوب الئق.

أما األغنياء وهم محتاجون! فعلينا أن ال نهملهم أيضًا، فكثير من أغنياء 
هذا العالم يحملون أثقاًال من االضطراب والفراغ، هؤالء أيضًا يحتاجون 

لرسالة الخالص والرجاء.

ÂÌãÄÄ∏

فكر مليًا في كل االحتياجات المذكورة أدناه، وقدم اقتراحًا عمليًا   .3
يمكن لك القيام به لخدمة المحتاجين:

سيارة فيها عائلة مكونة من ستة أشخاص تتعطل في مكان  أ.   
بعيد، وليس لديهم إال قليل من المال. 

 ........................................................................  

 ........................................................................  
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هزة ارضية تدمر مدينة في بلد آخر. ب   

 ........................................................................  
قرية غمرتها مياه الطوفان. ج.   

 ........................................................................  

 ........................................................................  
شتاء  صباح  في  القدمين  حافي  الكنيسة  إلى  يحضر  طفل  د.   

بارد.

 ........................................................................  

أكمل الجمل اآلتية:  .4
بحسب يعقوب 2: 14-17 اإليمان يجب أن تصاحبه......... أ.   

 ........................................................................  

يقول الكتاب المقدس إن يسوع جاء ألجل الـ .................. ب.   

الكنائس تعلن البشارة للضالين

تعّرف على عبارات تصف جوانب خمتلفة للوصول ببشارة اإلجنيل  الهدف 3. 
إىل اهلالكني.

يطلب  "لكي  جاء  قد  وأنه  وخدمته  الخاصة  حياته  عن  يسوع  تكلم 
ويخلص ما قد هلك" (لوقا 19: 10). الهالكون هم الناس الذين يحتاجون 

إلى الخالص الروحي وغفران الخطايا.

بإعالن  ذلك  تفعل  وهي  الهالكين  تبشير  هي  الرئيسية  الكنائس  مهمة 
النفوس  المسيح، وربح  قوة  بالشهادة عن  وذلك  للجميع،  اإلنجيل  بشارة 

للرب، وتنشئة تالميذ يقومون بتبشير آخرين مستقبًال.
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مضت اآلن ثالث سنوات على زواج سمر وزياد.

سمر تسأل زياد الذي كان صامتا طوال اليوم: "بماذا تفكر؟"

الماضي.  الشهر  الخالص  قبلوا  الذين  العائالت األربعة  "هل تعرفين 
إنهم يسكنون في الطرف الشرقي من المدينة؟"

"نعم وماذا عنهم؟"

المسافة  بسبب  الكنيسة  إلى  بانتظام  الحضور  يستطيعون  ال  "إنهم 
البعيدة." 

أنا أيضًا عن ذلك وعلينا أن  لقد كلمني اهللا  "أعلم ما تنوي أن تقول! 
نساعدهم."

"شكرًا للرب: فأنا سعيد لرغبتك في عمل ذلك، لكن هل تدركين ماذا 
التي  الخدمات  بعض  حضور  عن  التوقف  علينا  سيترتب  ذلك؟  سيعني 

نحبها كثيرًا."

"نعم أعلم وقد كان ذلك هو الجزء األصعب، لكني أخيرًا سلمت أمري 
وقلت نعم للرب، وأنا أعلم أن اهللا كان يتعامل معك أنت أيضًا."

أنا أشعر بأن اهللا يريد  أنها لم تكن مجرد تخيالتي.  "هذا ما يؤكد لي 
أن يكون لنا كنيسة فرعية هناك تحت رعاية كنيستنا األم. وأستطيع أنا 
االحتفاظ بعملي، فنقوم بالخدمة الجديدة خالل عطالت نهاية كل أسبوع. 

وستكون العائالت األربعة هي القاعدة التي ننطلق منها."

"فلنبحث هذا األمر مع راعي الكنيسة لنرى ماذا يمكن لنا أن نفعل."

أبيضت  التي  الحقول  زياد وسمر عن  من  كل  سمعها  التي  الموعظة 
(نضجت) وأصبحت جاهزة ألجل الحصاد (يوحنا 4: 35)، قد حفَّزت 
قلبيهما. فالتدريب الذي كانا قد حصال عليه في التبشير وفي قيادة الكنيسة، 
جنبًا إلى جنب مع التجربة الفعلية في الكرازة، قد جهزتهما. ويشعران اآلن 

أن الكنيسة قد غذتهما لهدف وهو أن يترجما ما قد تعلماه إلى أفعال.
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والمؤمنين  حديثا  المؤمنين  تغّذي  فالكنيسة  حق!  على  وسمر  زياد 
القدامى من خالل عظات القسيس وتعليم الكتاب المقدس. ولكن إن كان 
هذا كله محصور في قلوب الناس ليس إال، فلسوف يصيبه الركود! فيجب 
أن يكون المؤمنون قنوات تتدفق من خاللها البركة للخارج. فكلما ازداد 

التدفق للخارج كلما كان المردود أكثر.

الحطب.  النار بحرقها  تتتأجج  كما  الضالين  بتبشيرها  الكنيسة  تزدهر 
وقد قال ربنا قبل صعوده:

يل  وتكونون  عليكم،  القدس  الــروح  حل  متى  قوة  ستنالون  لكنكم 
األرض  أقصى  وإىل  والسامرة  اليهودية  كل  ويف  أورشليم  يف  شهودًا 

(أعمال 1: 8).
قوة  الكنيسة  أعطى  وقد  كنار  القدس  الروح  حل  الخمسين  يوم  في   
لتنتشر. واآلن، تنتعش الكنائس حول العالم بفضل قوة روح اهللا النارية، 
فإنها  وهكذا  األرض.  أقاصي  إلى  بالتبشير  المسيح  وصية  تطيع  ألنها 
ستتحول إلى نيران متقدة في عالم الظلمة والبرد الشديد وانكسار النفس. 

والتعليم  التبشير  هو  أهمية  األكثر  يبقى  الكنائس،  تفعله  الذي  كل  من 
بإنجيل المخلِّص في كل أرجاء المعمورة فبعد أن تتم هذه المهمة سيعود 

المسيح نفسه ثانية من أجل خاصته.

اهللا الصانع... خدامه هليب 
نار.

(عربانيني 1: 7)
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هم  الضالون  أو  الهالكون  الخاصة:  بكلماتك  التالية  الجملة  أكمل   .5
بالمعنى الروحي أولئك الذين:

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

تبشير  خدمة  من  جــزءًا  يعتبر  نشاط  رمزكل  حول  دائــرة  ضع   .6
الهالكين:

إعالن بشارة اإلنجيل عن الخالص. أ.   
تقديم شهاداتنا الشخصية للجميع. ب.   

ربح الناس للمسيح. ج.   
تدريب تالميذ ليربحوا بدورهم آخرين. د.   

للقسمين  اإلجابة  ورقتي  أرسل  لطفًا   .10-6 الدروس  متطلبات  تمت 
األول والثاني معًا إلى موجهك، واطلب نصيحته بخصوص دراسة كتاب 

آخر.
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قد تكون أدرجت ما يلي: التعليم، الصالة ألجل المرضى، التدريب،   .1
التغذية،  القدس،  بالروح  واالمتالء  الصالة  ألجل  الناس  تشجيع 

وتوفير فرص الخدمة.

أعمال. أ.   .4
المساكين. ب.   

إجابتك الخاصة.  .2

يعيشون في الخطية، أو أولئك الذين لم يقبلوا المسيح مخلصا لهم.  .5

أجوبة مقترحة:  .3
قد تحّضر وجبة طعام للعائلة وتساعد في وصول ميكانيكي.  أ.   

ترسل مساعدة مالية. ب.   
تنظم فريق عمل للمساعدة في إعادة إعمار بيتهم. ج.   

زيارة بيته ومن ثم تقديم المساعدة حسب ما تقتضيه الحاجة. د.   

يجب أن تكون قد وضعت دوائر حولها جميعًا حيث أن كل ناحية   .6
منها ضرورية في تبشير الهالكين.
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بك.  يهتمون  أشخاص  هم  كتبوه  الذين  ألّن  ومميز  خاص  كتاب  هذا 
لكثير  المناسبة  الحلول  وجدوا  وقد  كبير  بفرح  يتمتعون  أشخاص  هم 
من المشاكل واألسئلة التي ُتقلق أغلب الناس، إن لم يكن جميعهم، وهم 
مستعدون لتقديم ما اكتشفوه لآلخرين. إنهم يؤمنون بأنك تحتاج إلى بعض 
الخاصة،   وأسئلتك  مشاكلك  مواجهة  من  تتمكن  لكي  المهمة  المعلومات 

ولكي تجد طريق الحياة األفضل.

تم تصميم هذا الكتاب لكي يضع المعلومات المناسبة بين يديك. وستجد 
أنه يعتمد على الحقائق األساسية التالية:

أنت تحتاج إلى مخلِّص. اقرأ (رومية 3: 23؛ حزقيال 18: 20).  .1

ال تستطيع أن ُتخلِّص نفسك. اقرأ (1 تيموثاوس 2: 5؛  يوحنا 14: 6).  .2
إرادة اهللا أنَّ جميع الناس يخلصون. اقرأ (يوحنا 3: 17-16).  .3

أرسل اهللا يسوع الذي بذل حياته لكي ُيخلِّص كل من يؤمن به. اقرأ   .4
(غالطية 4: 4-5؛ 1 بطرس 3: 18).

في حياة  ننمو  وُيعلِّمنا كيف  الخالص  الُمقدس  الكتاب  لنا  يكشف   .5
اإليمان. اقرأ (يوحنا 15: 5؛ يوحنا 10: 10؛ 2  بطرس 3: 18).
أنت ُتقرر مصيرك األبدي! اقرأ (لوقا 13: 1-5؛  متى 10: 32-33؛  .6

يوحنا 3: 36-35).

المناسب من جهة مصيرك،  القرار  اتخاذ  الكتاب على  يساعدك هذا 
كما يعطيك الفرصة للتعبير عن قرارك. ويختلف هذا الكتاب عن غيره 
أن  أردت  فإن  أعّدوه،  الذين  باألشخاص  يوفرلك فرصًة لالتصال  ألنه 
فما  ومشاعرك  احتياجاتك  تشرح  أن  أو  واستفساراتك  أسئلتك  تعرض 

عليك إال أن تكتب إليهم.

إلى  وترسلها  تمألها  أن  نرجو  خاصة.  قسيمة  الكتاب  نهاية  في  تجد 
عنواننا لكي نقدم لك المزيد من المساعدة.
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تقرير الطالب - أوراق اإلجابة

pbËÓÄuÏm
إذا استكملت الدروس 1-5، فأنت مستعد لإلجابة عن أسئلة القسم األول. 

سجل إجاباتك على ورقة اإلجابة رقم (1) الخاصة بالقسم األول.

القسم  أسئلة  عن  لإلجابة  مستعد  فأنت   ،10-6 الدروس  استكملت  إذا 
الثاني. سجل إجاباتك على ورقة اإلجابة رقم (2) الخاصة بالقسم الثاني.

من  تنتهي  حالما   ICI جامعة  في  موجهك  إلى  اإلجابة  ورقتي  أرسل 
إجابة جميع األسئلة.

المثال التالي يوضح لك كيفية أختيار الجواب المناسب ووضعه على 
ورقة اإلجابة بطريقة صحيحة.

ما المقصود بأننا نولد من جديد؟  .1
أن نكون في سن الشباب. أ.   
أن نقبل يسوع كمخلص. ب.   

أن نبدأ سنة جديدة. ج.   

اإلجابة الصحيحة هي ( ب ) أن نقبل يسوع كمخلص. لذلك ينبغي أن 
تظلل المربع الذي ترى في وسطه الرمز ( ب ) هكذا: 

h _t 1

اإلجابة  ورقة  في  عنها  وأجب  الطالب  تقرير  من  األسئلة  اقرأ  واآلن 
حسب المثال الُمعطى لك. حدد إجابتك أوًال ثم ظلل المربع المناسب حسب 

إجابتك.
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تأكد في كل من األسئلة التالية من تطابق رقم السؤال مع ورقة االجابة 
(أي الرقم المحاذي للمربع الذي ستظلله على ورقة االجابة).

يجتمع المؤمنون للعبادة:  .1
ألننا ال نستطيع أن نعبد اهللا منفردين. أ.   

ألنها عادة متوارثة. ب.   
ألن ذلك يساعدنا على النمو الروحي. ج.   

يكون ترنيمنا عبادًة عندما نرنم:  .2
ترانيم خاصة بالعبادة. أ.   

تسابيح الرب من قلوبنا. ب.   
مقاطع من الذاكرة. ج.   

الكلمة "آمين" أصلها عبري، وتعني:  .3
"هذا ما أريد أن أقوله." أ.   

"ليكن ذلك." ب.   
ما تعنيه عالمة الترقيم "النقطة" أو "عالمة التعجب." ج.   

دعا يسوع مكان اجتماع  المؤمنين:  .4
الكنيسة الحقيقية. أ.   
مركزًا مسيحيًا. ب.   

بيت الصالة. ج.   

يكون العطاء جزءًا من عبادتنا هللا:  .5
إن أعطينا بقلوب مبتهجة. أ.   

إن قّدمنا مبالغ أكثر من العشور. ب.   
إن أظهرنا عطايانا لآلخرين. ج.   

fiÎ˛a@·è‘€a
(5-1)@ëÎäá€a@pbj‹�nfl



147 تقرير الطالب

العبادة بالروح القدس تنتج:  .6
حماية. أ.   
حرية. ب.   

نضوجًا. ج.   

اختبار قبول الروح القدس بعد الوالدة الثانية يسمى:  .7
سكنى الروح القدس. أ.   

مواهب الروح القدس. ب.   
المعمودية في الروح القدس. ج.   

الفعل "يمسح" بالمفهوم الكتابي يعني:  .8
يفرز. أ.   

يضع زيتًا. ب.   
ُيلّمع. ج.   

تعمل مواهب الروح القدس دائمًا:  .9
من خالل القادة. أ.   

باالنسجام مع تعليم الكتاب المقدس. ب.   
عندما ُيعلن تعليم جديد في الكنيسة. ج.   

ينبغي أن تكون رسالة الكنيسة التي تعلنها:  .10
مصاغة بطريقة جميلة. أ.   

مرّكزة حول شخص المسيح. ب.   
محّفزة على األعمال الصالحة. ج.   

يأتي اإليمان بسماع:  .11
كلمة اهللا وتصديقها. أ.   

الكثير من العظات الممسوحة والترانيم الروحية. ب.   
وقراءة الكتب الروحية. ج.   
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12. لماذا ُتشبَّه كلمة اهللا بالخبز؟
ألن الخبز موجوٌد في كل بالد العالم. أ.   

الن كلمة اهللا تغذي وتساعد على النمو الروحي. ب.   
ألن معظم الناس يحّبون تناول الخبز. ج.   

تبني كلمة اهللا المؤمنين بأن:  .13
تقويهم فيتمكنوا من مقاومة التجارب. أ.   

تجعلهم خبراء بمعرفة الكتاب المقدس. ب.   
توفر لهم إجابات وحججًا ال يمكن. ج.   

أفضل تلخيص للعالقة بين الوعظ والتعليم هو أن:  .14
الوعظ إعالن، والتعليم شرح وتفسير. أ.   

كليهما يهدف إلى تزويد المؤمنين بالمعلومات. ب.   
الوعظ والتعليم اسمان لخدمة واحدة. ج.   

من مهام المدارس التابعة للكنيسة تزويد:  .15
المدارس العامة بمعلمين. أ.   
الخّدام بالتدريب الالزم. ب.   

جميع أعضاء الكنيسة بالتعليم المسيحي. ج.   

توفر صفوف درس الكتاب عادًة:  .16
بديًال لخدمة يوم األحد. أ.   

تعليم الكتاب المقدس لجميع األعمار. ب.   
جوًا يسهم في تحفيز المشاركة. ج.   

من أجل تعليم كلمة اهللا، ينبغي على المعّلم:  .17
أن يقضي وقتًا طويًال في الصالة واالستعداد. أ.   

أن يمتلك مكتبة كبيرة من المراجع. ب.   
أن يقتبس من غيره من المعلمين والُكّتاب. ج.   



149 تقرير الطالب

تصور المعمودية المسيحية في الماء:  .18
أجسادنا تمتلئ بالروح القدس. أ.   

حياًة جديدة تحل محل الذات القديمة. ب.   
التجديد المستمر ألرواحنا. ج.   

الوالدة الثانية، والمعمودية في الماء، والمعمودية في الروح القدس،   .19
جميعها:

أسماء مختلفة الختبار واحد. أ.   
مهمة لنمونا الروحي. ب.   

جيدة، لكن غير ضرورية. ج.   

الكنائس الخمسونية تّعمد:  .20
األعضاء الجدد بالتغطيس. أ.   
المؤمنين الجدد بالتغطيس. ب.   
األطفال واألوالد بالرش. ج.   

انتهت متطلبات الدروس (1-5). تابع الدراسة ابتداءًا من الدرس (6).
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تأكد في كل من األسئلة التالية من تطابق رقم السؤال مع رقم اإلجابة 
(أي الرقم المحاذي للمستطيل الذي ستظلله على ورقة اإلجابة).

تأتي أهمية مائدة الرب من كونها:  .1
تذكارًا لموت المسيح من أجلنا. أ.   

تمثل عضوية الكنيسة. ب.   
قطعة أثاث أساسية في الكنيسة. ج.   

ما هما عنصرا عشاء الرب؟  .2
جسد المسيح ودمه الحقيقيين. أ.   
رمزان لجسد المسيح ودمه. ب.   

عنصران مشابهان للجسد والدم. ج.   

قال يسوع لتالميذه ليلة العشاء األخير: أصنعوا هذا...  .3
...كلما اجتمعتم." أ.   

... لمغفرة الخطايا." ب.   
...لذكري." ج.   

تمارس الكنائس الخمسينية نظام "الشركة المفتوحة" بمعنى:  .4
إقامة مائدة الرب في مكان عام. أ.   

السماح لكل من هو مؤمن مولود ثانية بالمشاركة في مائدة  ب.   
الرب.

السماح لجميع الناس، مخلَّصين وغير مخلَّصين، بالمشاركة  ج.   
في مائدة الرب.
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على الكنيسة المحلية، والخدمات التابعة لها، أن توفر الشركة الروحية:  .5
للكبار والمتوحدين. أ.   

للصغار. ب.   
لجميع األعمار. ج.   

العبادة هي رفع أيادينا هللا، والشركة هي:  .6
إنزال أيادينا للراحة. أ.   

مّد أيادينا بعضنا لبعض. ب.   
االستفادة من أوقات فراغنا. ج.   

مفتاح الشركة الروحية هو:  .7
التآزر معًا بالمحبة. أ.   

التنظيم الجيد. ب.   
توفير وسائل التسلية. ج.   

الهدف الرئيسي من التجمعات الكبيرة الخاصة التي تقيمها الكنائس   .8
هو:

العمل مع كنائس ُأخرى للكرازة والتبشير. أ.   
الحث على دراسة كلمة اهللا. ب.   

جمع فئات متآلفة من كنائس مختلفة. ج.   

إن الممارسات الكنسية المختلفة توفر الفرصة للمؤمنين:  .9
لعمل أشياء مختلفة عن المعتاد. أ.   
للمشاركة في األفراح واألتراح. ب.   

لعمل األشياء التي يعملها اآلخرون خارج الكنيسة. ج.   

كانت الكنيسة األولى تحتفل بـ" فصح أسبوعي":  .10
نسميه "يوم الرب." أ.   
لم نعد ملتزمين به. ب.   

ة كل سنة. نحتفل به مرَّ ج.   
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نحن ال نتذكر مناسبًة ُمعّينة أو يومًا ُمعينا ألننا نقّدس اليوم نفسه،   .11
بل:

كفرصة لالسترخاء. أ.   
من أجل االلتزام بالتقاليد الكنسية. ب.   

كذكرى لعمل الرب وحضوره معنا. ج.   

على قادة الكنيسة:  .12
أن يعطوا األولوية لألساليب التقليدية على األسلوب الحر. أ.   

أن يزيلوا جميع التقاليد ويسمحوا باألسلوب الحر فقط. ب.   
أن يسعوا إلى الموازنة بين التقليد والحر. ج.   

عضوية الكنيسة المحلية مهمة ألنها:  .13
تضع األساس لخدمة ناجحة. أ.   

تبرهن تكريسنا للمسيح. ب.   
تؤدي إلى خالصنا. ج.   

إن كنا ال نملك ماًال نقّدمه لعمل الرب، نستطيع:  .14
أن نجد العذر لعدم العطاء. أ.   

أن نقترض من آخرين. ب.   
أن نعطي عطايا غير مادية، كالوقت والمواهب. ج.   

مصدر قوة الكنيسة هو:  .15
الراعي. أ.   

الروح القدس. ب.   
التنظيم. ج.   

يمكن تمييز المؤمنين الذين ينتجون ثمرًا من خالل:  .16
مبنى كنيستهم الجميل. أ.   

كفاءة القادة الذين يدربونهم. ب.   
عدد النفوس التي يربحونها للرب. ج.   



153 تقرير الطالب

تترسخ الكنيسة وتنمو عندما:   .17
تطلب العون من اآلخرين. أ.   

يكون فيها أعضاء يدعمونها ويسّدون احتياجها. ب.   
يكون لها دعم مادي من مصادر مختلفة. ج.   

يقول الكتاب المقدس إن اإليمان:  .18
هو الجواب لكل شيء. أ.   

وحده يكفي. ب.   
بدون أعمال ميت. ج.   

وفقًا لكلمة اهللا، على الكنائس أن تساعد المحتاجين من خالل:  .19
سّد احتياجاتهم المادية والروحية. أ.   

دفع ديونهم. ب.   
عدم مطالبتهم بأية التزامات. ج.   

تبشير الهالكين:  .20
هو مهمة الكنائس الناجحة. أ.   

هو المهمة الرئيسية للكنيسة. ب.   
مهمة توكل إلى بعض الكنائس فقط. ج.   

انتهت متطلبات الدروس 6-10. لطفًا أرسل ورقتي اإلجابة للقسم األول 
والثاني معًا إلى موجهك، واطلب نصيحته بخصوص دراسة كتاب آخر.
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امأل الفراغ في ما يلي:

االسم الكامل: ..................................................................... 

   ...................................... رقم الطالب: (اترك المكان فارغًا إن كنت ال تعرفه) 

العنوان البريدي: ................................................................. 

 ......................................................................................

المدينة:.......................... الرمز البريدي: .............................. 

الدولة: .................................. الجنسية ............................... 

 ...................... ................ المهنة:  .................  الجنس:  السن: 

....................  عدد أفراد عائلتك؟ ................  الحالة االجتماعية؟ 

كم سنة أمضيت في الدراسة؟ .................................................. 

 ............................. إن كنت عضوًا في كنيسة، ما هو اسم كنيستك؟

 ......................................................................................

ما هو دورك في كنيستك؟ ...................................................... 

هل تدرس هذا الكتاب لوحدك أم في مجموعة؟ ............................. 

اكتب أسماء جميع المواد التي درستها مع جامعة ICI في السابق:

 ......................................................................................

 ......................................................................................

êˆb‰ÿ€a@È‹»–m@bfl
ورقة اإلجابة للقسم األول

.ICI اقطع هنا وأرسل إىل موجهك جبامعة
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ظلل المربع المناسب

اكتب أية أسئلة لديك عن هذه الدروس تود طرحها على موجهك:

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

راجع إجاباتك وورقة اإلجابة وتأكد من أنك أجبت عن جميع األسئلة.   
إلى  الثاني، أرسل ورقتي اإلجابة معًا  القسم  أسئلة  تنتهي من  أن  بعد 
هذا  من  الثانية  الصفحة  على  العنوان  تجد   .ICI جامعة  في  موجهك 

الكتاب.

ICI الستعمال جامعة

 ............................. ...........................  النتيجة:  التاريخ:   

برنامج الحياة المسيحية

hh

h _tÅ 10
h _tÅ 11

_tÅ 8
h _tÅ 9

h

h _tÅ 14

_tÅ 12
h _tÅ 13

h _tÅ 3
h _tÅ 4

_tÅ 1
h _tÅ 2

h

h _tÅ 7

_tÅ 5
h _tÅ 6

h

h _tÅ 17
h _tÅ 18

_tÅ 15
h _tÅ 16

h _tÅ 19
h _tÅ 20
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êˆb‰ÿ€a@È‹»–m@bfl
ورقة اإلجابة للقسم الثاني

امأل الفراغ في ما يلي:

 ..................................................................... االسم الكامل: 

   ..................................... رقم الطالب: (اترك المكان فارغًا إن كنت ال تعرفه) 

العنوان البريدي: ................................................................. 

 ......................................................................................

 .............................. ......................... الرمز البريدي:  المدينة:

 ............................... .................................. الجنسية  الدولة: 

طلب معلومات إضافية

يسر جامعة ICI أن يرسل لك المعلومات عن الدروس المتوفرة وتكلفتها 
بناًء على طلبك. استخدم الفراغ التالي لطلب تلك المعلومات:

 ......................................................................................

 ......................................................................................

 ......................................................................................

 ......................................................................................

 ......................................................................................

 ......................................................................................

ICI اقطع هنا وأرسل إىل موجهك جبامعة
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ظلل المربع المناسب

اكتب أية أسئلة لديك عن هذه الدروس تود طرحها على موجهك:

 ....................................................................................

 ....................................................................................

تهانينا

لقد أنهيت هذه الدراسة. لقد سررنا باشتراكك معنا ونأمل أن تواصل 
الطريق في دراسة دروس أخرى من جامعة ICI. أعد ورقة اإلجابة الى 

جامعة ICI. سنصحح إجاباتك ونرسل لك شهادة لهذه الدراسة. 

اكتب اسمك بوضوح كما تريده أن يظهر في الشهادة.
 ............................................................................ االسم: 

ICI الستعمال جامعة

 ............................. ...........................  النتيجة:  التاريخ:   

برنامج الحياة المسيحية

hh

h _tÅ 10
h _tÅ 11

_tÅ 8
h _tÅ 9

h

h _tÅ 14

_tÅ 12
h _tÅ 13

h _tÅ 3
h _tÅ 4

_tÅ 1
h _tÅ 2

h

h _tÅ 7

_tÅ 5
h _tÅ 6

h

h _tÅ 17
h _tÅ 18

_tÅ 15
h _tÅ 16

h _tÅ 19
h _tÅ 20
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Ú”b�iÎ@|Óèæa@ bj�mbi@äaã”@Ê˝«g
pbubÓnya

بعد انتهائي من دراسة «ما تفعله الكنائس» وضعت ثقتي في المسيح 
بتوقيعي  مصحوبة  البطاقة  هذه  أرد  وأنا  وربًا.  شخصيًا  مخلصًا  يسوع 
وعنواني إلى جامعة ICI لسببين: أوًال، ألشهد بانتمائي الكامل للمسيح، 
في  تعينني  سوف  التي  المواد  من  المزيد  عن  معلومات  ألطلب  وثانيًا، 

حياتي الروحية.

االسم:  

العنوان:  

 

 

التوقيع:  

ICI اقطع هنا وأرسل إىل موجهك جبامعة






