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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).
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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.
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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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