
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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ÂÌãÄÄ∏

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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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.  

129 الكنائس تنمو



@Ÿnibug@Âfl@’‘•

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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