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�̧ 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.
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