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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.    ....
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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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