
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.
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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.

ما تفعله الكنائس 138



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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