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اليوم 1
ما هي عالمات كنيسة حقيقية؟
"على هذه الصخرة ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها" يسوع31 ،م متى 18 :16
خلق هللا ثالث مؤسسات :العائلة ،الدولة و الكنيسة .جاء يسوع ليؤسس وينمي الكنيسة.

هدف لليوم :تطوير مفهوم كتابي للكنيسة المحليّة.

تعريف كنيسة حقيقية.......................................................................................................................... :
.......................................................................................................................................................

واجب :احفظ معنى كنيسة.

لماذا من ال مهم أن نحدد تعريف كنيسة حقيقيّة أعمال الرسل 31-28 :21

الدرس1

ماهي الكنيسة؟

" سمعان قد أخبر كيف افتقد هللا أوال األمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه ".أعمال الرسل14 :15
ما ليس كنيسة:
-1الكنيسة ليست مبنى.
-2الكنيسة ليست جماعة مرتبطة بمدينة أرضية.

ماذا تعني كلمة "كنيسة".
مما تتألف تاكنيسة؟
من أين تدعى الكنيسة؟
من يدعو الكنيسة؟

متى ابتدأت الكنيسة؟
-1
أ .أعمال الرسل 28 :21اشترى الكنيسة بموته على الصليب.
ب .متى 18 :16وعد أن يكون باني ومؤسس الكنيسة.
ت .متى17 :18تعليمه ينظم ويرشد الكنيسة.
-2
أ .إقرأ قصة تقوية الكنيسة األولى أعمال الرسل47-2:1 ،8-1:7
ب .ما كانت المتطلبات وفقا" ألعمال الرسل41 :2للشخص لكي يكون عضو في الكنيسة المحليّة األولى؟

صور لفهم معنى الكنيسة
نقاط إضافيّة؟

ما معنى هذا التشبيه؟

ما التشبيه الحسي الذي
يستخدمه الكتاب المقدس
للكنيسة الروحيّة؟

المرجع
1كورنتوس12 :11

يوحنا ،12: 3رؤية: 11
2

1بطرس5 :1

1بطرس5 :1
1بطرس11-11 :1

1بطرس15 :1
1يوحنا1 :3
 1تيموتاوس15 :3

معنى الكنيسة الذي رأيناه حتى اآلن:

الدرس  1لماذا الكنيسة المحليّة مه ّمة؟
" غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بل واعظين بعضنا بعضا وباألكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب"عبرانيين25 :11
هناك نقطتان يقدمهما الكتاب المق ّدس:
-1كنيسة محليّة
أ..
ب.
ج.
د.
-2كنيسة كونيّة
أ.
ب.
ج.
د.
إذا كنا جميعا" جزء من الكنيسة الكونية ،الغير مرئية ،لماذا تعتبر الكنيسة المحليّة مهمة؟
كلمة "كنيسة"
-1
أ.تعني تجمع .وهذا يحصل فقط اليوم في الكنيسة المحليّة .لن تكون جزء من تجمع للكنيسة الكونيّة إلى أن يعود المسيح.
كلمة "كنيسة"
-2
أ.نظرة سريعة على كلمة "كنيسة"تظهر أنها استخدمت  117مرة في العهد الجديد 95 ،من تلك المرات تشير الى تجمع
محلي يتألف من مؤمنين.
-3رسائل عديدة كتبت ل
أ.رسائل لجماعات محليّة معينة:
1كورنتوس2 ،كورنتوس ،غالطية،أفسس ،فيليبي ،كولوسي1 ،تسالونيكي2 ،تسالونيكي-4كل كنيسة محليّة سوف
أ.رؤية22 :3 – 21 :1

من المسيح فرديا"

-5وصايا العهد الجديد لك كمؤمن

إال من خالل أن تكون جزء من كنيسة محليّة ،جماعة مرئية.

مثال
أعمال الرسل41 :2
 1كورنتوس 34-21 :11
أعمال الرسل7 :21
أعمال الرسل 23 :14
 1تيموتاوس 11&6 :4
 2تيموتاوس 21-17 :2
تيطوس11-9 :1
أعمال الرسل 39-36 :9

الوصيّة

أعمال الرسل 4-1 :13
تعريف الكنيسة الذي رأيناه حتى اآلن:
الكنيسة جماعة مدعوة للخارج من المؤمنين المعمدين

المرجع
متى 21-19 :28
لوقا19 :22
عبرانيين25 :11
تيطوس7-5 :1
عبرانيين17&7 :13
متى17-15 :18
متى 21 :28
رومية،11 :12
عبرانيين25-24 :11
يوحنا21 :21
1كورنتوس2 :16

الدرس الثالث
ما الدور الذي يلعبه المسيح في الكنيسة؟
" بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الراس المسيح الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بموازرة كل
مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصّ ل نمو الجسد لبنيانه في المحبة" أفسس16-15 :4
تختلف الكنيسة عن أي مجموعة أخرى دينيّة أو غير دينيّة ألنها ليست .....................بل هي ........................
ما هي نقاط الفرق بين المنظمة والكائن الحي؟
-1يمكن ظأن تت؟أسس المنظمة على يد  ................لكن الكائن الحي يخلقه هللا.
-2المنظمة ..............................بينما الك=ائن الحي حي.
-3األجزاء الفرديّة لمنظمة لديهم حياة بنفسهم لكن األجزاء الفرديّة للكائن الحي.......................
يسوع المسيح رأس الكنيسة .كيف هو الرأس؟
المرجع

ما صفة المسيح في
الكنيسة؟

ما نشاطات المسيح
في الكنيسة؟

أفسس5:23

عبرانيين21-21 :13

رومية6-3 :1

أفسس27-25 :5

تعريف الكنيسة الذي شاهدناه حتى اآلن:
الكنيسة جماعة من المؤمنين المعمدين مدعوة للخارج اجتمعوا معا ...........................

الدرس الرابع :ماهو هدف الكنيسة؟
41
س.
ض َّم فِي ذلِ َ
حَ ،وا ْعتَ َمدُواَ ،وا ْن َ
ك ْاليَوْ ِم نَحْ ُو ثَالَثَ ِة آالَ ِ
ف نَ ْف ٍ
( فَقَبِلُوا َكالَ َمهُ بِفَ َر ٍ
42
سَ .و َكان ْ
صا َر َخوْ ٌ
ْر ْال ُخب ِْزَ ،وال َّ
َت َع َجائِبُ
تَ 43 .و َ
صلَ َوا ِ
ف فِي ُك ِّل نَ ْف ٍ
َو َكانُوا يُوا ِظبُونَ َعلَى تَ ْعلِ ِيم الرُّ ُس ِلَ ،وال َّش ِر َك ِةَ ،و َكس ِ
َوآيَ ٌ
ك َو ْال ُم ْقتَنَيَ ُ
َي ٍء ُم ْشت ََر ًكاَ 45 .واألَ ْمالَ ُ
ات
يرةٌ تُجْ َرى َعلَى أَ ْي ِدي الرُّ ُس ِلَ 44 .و َج ِمي ُع الَّ ِذينَ آ َمنُوا َكانُوا َمعًاَ ،و َكانَ ِع ْن َدهُ ْم ُكلُّ ش ْ
ات َكثِ َ
46
اح َد ٍةَ .وإِ ْذ هُ ْم
س َو ِ
يعَ ،ك َما يَ ُكونُ لِ ُكلِّ َو ِ
اح ٍد احْ تِيَاجٌَ .و َكانُوا ُك َّل يَوْ ٍم يُوا ِظبُونَ فِي ْالهَ ْي َك ِل بِنَ ْف ٍ
َكانُوا يَ ِبيعُونَهَا َويَ ْق ِس ُمونَهَا بَ ْينَ ْال َج ِم ِ
47
ْ
َّ
ُ
ٌ
َّ
َ
َ
َ
َ
بَ .و َكانَ
اج َوبَ َساط ِة قل ٍ
يع الش ْع ِ
يَ ْك ِسرُونَ ْال ُخ ْب َز فِي ْالبُيُو ِ
تَ ،كانُوا يَتَنَا َولونَ الط َعا َم بِا ْبتِهَ ٍ
بُ ،م َسبِّ ِحينَ هللاََ ،ولهُ ْم نِ ْع َمة لدَى َج ِم ِ
ض ُّم إِلَى ْال َكنِي َس ِة ال َّ ِذينَ يَ ْخلُصُونَ ).
الرَّبُّ ُك َّل يَوْ ٍم يَ ُ

ما هي بعض األسباب الخاطئة التي قد يرغب الناس من خاللها في أن يكونوا جزءا من كنيسة؟
1
2
3
ماذا كان الغرض من الكنيسة األولى على النحو المبين من قبل المسيح في متى21 -19 :28 .؟
.1
.2
.3
والغرض من الكنيسة لم يتغير في  2111سنة .أفضل طريقة لرؤية الكيفية التي ينبغي أن يتم بها هذا الغرض هو أن ننظر إلى
الكنيسة األصلية ونقلد أولئك الذين كانوا األقرب إلى البداية.
ما هي أغراض الكنيسة األولى؟
 .1وكان الغرض منها أن  ...................أعمال الرسل 41 :2
تثنية  ،5 :6مرقس  31 :12ماذا علمهم يسوع كان هو أولويتها؟
أ -محبة هللا تبدأ مع الوالدة الجديدة
أعمال الرسل  41 :2متى يقدر أن يبدأ الشخص إتمام هذا القصد؟
يوحنا  12 -11 :1متى يبدأ اإلبن في محبة أبيه؟
يوحنا  28 -27 :11متى يبدأ القطيع في محبة الراعي؟
"الحب الحقيقي يبدأ مع هللا ومحبته تكون ألجل طلب وجهه ،حب الذات يبدأ مع الذات ومحبة هللا هنا تكون لمصلحة
ذاتية" يوناثان إدواردز
 1يوحنا  19 -16 :4كيف يجعلنا هللا نحبه؟
ب -محبة هللا تستمر مع الهوية
أعمال الرسل  41 :2كيف يحدد الشخص هويته مع المسيح؟
 1بتحديد هويته مع موت المسيح وقيامته بالمعمودية
رومية 4 :6
 2بتحديد هويته مع الكنيسة
ج محبة هلل هي تنمو من خالل العبادة
أفسس  21 – 19 :5كيف أن اإلجتماع مع الكنيسة يساعدنا على محبة هللا؟
 .2و كان الغرض منها أن  ..................................أعمال الرسل 42 :2
كيف ينمو المؤمنون؟
أ .من خالل الوعظ الكتابي
 2تيموثاوس  3 -2 :4ما المفروض أن تعمله القيادة الكنسية؟
كولوسي  7 :2ما هو الغرض من اجتماعات الكنيسة؟
ب .من خالل الشركة
 1يوحنا  3 :1التي هي شركتنا مع بعضنا البعض بسبب شركتنا مع اآلب واالبن
ج .من خالل عشاء الرب
كيف أن شركة عشاء الرب تساعد المؤمنين على النمو؟
د .من خالل الصالة
 .3و كان الغرض منها أن ...................................أعمال 47 -43 :2
أ .إكتشف مكانك في الخدمة.

كيف يخدمون بعضهم بعضا؟
رومية  8 – 4 :12كيف يخدم أعضاء كنيستك بعضهم البعض بمواهبهم الخاصة؟
أ .تنمية الشغف بالخطاة
كيف يؤمن الناس الجدد غالبا بالمسيح حسب األية 47؟
من أين يأتي العديد من هؤالءالمؤمنون حسب يوحنا 42 -41 :1؟
هل يمكن للكنيسة أن تحقق هدفها دون تبشير الخطاة؟
تعريف الكنيسة كما ينظر إليها األن:
كنيسة هي جماعة مدعوة خارجا مكونة من مؤمنين معمدين الذين ضموا أنفسهم معا تحت سلطة ..........................
..............................

الدرس  5ما هي عالمات كنيسة سليمة؟

الذين اراد هللا ان يع ّرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في االمم الذي
هو المسيح فيكم رجاء المجد
الذي ننادي به منذرين كل انسان ومعلمين كل انسان بكل حكمة
لكي نحضر كل انسان كامال في المسيح يسوع.
في بقوة –
االمر الذي الجله اتعب ايضا مجاهدا بحسب عمله الذي يعمل ّ
كولوسي29-27 :1
ما هو الهدف األخير للوعظ ،التحذير والتعليم في الكنيسة؟....................
..................
ماذا يعني أن نكون كاملين في المسيح؟

مع من نعمل معا التمام هذا العمل؟ العمل الداخلي هلل في كل مؤمن.
متى يكمل هذا العمل من أجل الكنيسة؟
من المهم أن نتذكر أن الكنيسة تشبه أكثر طفل ينمو من راشد ناضج.
سبب ذلك هو أننا نتوقع من طفل أن ال يكون كاملبل أن يكون يتطوّ ر في
كال المجاالن الجسدي والعقلي .يفترض أن يكون الراشد ناضخ وكامل.
بما أنه يجب أن تكون الكنيسة دائما مليئة بالمؤمنين الجدد ،سوف تكون
في نمو مستمر ،ولن تكون أبدا كاملة .ال يمكننا أن نتوقع الكمال واال
سوف نقع في احباط ونترك الكنيسة .بالرغم من ذلك ،يمكننا أن نتوقع
من الكنيسة أن تكون في نمو مستمر وتتطور في المجاالت المختلفة.
يعرف الطبيب كيف يحدد اذا كان طفل بصحة جيدة عبر النظر لبيان
النمو.أذا كان طفل يعاني من عدم نمو بالطول ،الوزن ،القدرة على
القراءة والرياضيات ،أو إذا كان الطفل يعاني من حمى أو ضعف في
النظر عندها سوف يعلم الطبيب أن الطفل ليس بصحة جيدة.
في هذا البيان سوف تحدد كيف كيف يتوقع من الكنيسة أن تكون
كالمسيح .يجب أن تسأل نفسك أوال إذا كنت تنمو واألمر عينع للكنيسة.
أخيرا يجب مناقشة أمثلة من النمو وعدم النمو معا".

مؤشر النمو في حياة الكنيسة:
هل تنمو الكنيسة في
هل يمكنك إعطاء
هذا المجال؟
أمثلة؟

هل تنمو في هذا
المجال؟

كيف يجب أن تكون
الكنيسة كالمسيح؟
متى،12 :12
فيليبي،13-11 :1
لوقا،62 :2
1يوحنا5 :1
فيليبي8-3 :1
يوحنا،12 :3
رومية،8 :5
1يوحنا ،12 :6متى:5
65-63
يوحنا 13-11 :12
يوحنا 12-11 :13
يوحنا13 :12
فيليبي6 :6
يوحنا12 :16
فيليبي1 ،2 :6
تسالونيكي13 :5
لوقا 1 ،11 :11
تسالونيكي18 :5
متى15-16 ،11 :2
عبرانيين1 ،11 :11
كورنتوس،1 :6
1تيموتاوس1 :1
1بطرس12-16 :1

تعريف الكنيسة الذي رأيناه حتى اآلن:
كنيسة هي جماعة مدعوة خارجا" مكونة من مؤمنين معمدين الذين ضموا أنفسهم معا" تحت سلطة المسيح لمحبة هللا ،النمو
معا" ،والكرازة باالنجيل للخطاة..........

الدرس  2أسئلة للمناقشة
من الدرس :1
.1ما هي بعض الكنائس التي ال تنطبق عليها معايير لبكنيسة الحقيقية؟
.2ماذا تعني كلمة كنيسة؟
.3أي من التشابيه للكنيسة كان جديد بالنسبة لك؟
.4كيف ساعدتك هذه التشابيه على فهم الكنيسة بشكل أفضل؟
من الدرس :2
.1ما الفرق بين الكنيسة الكونية والكنيسة المحليّة؟
.2كيف نعلم أنّها إرادة هللا لكل مؤمن أن يكون جزء من كنيسة محليّة؟
.3ما هي بعض وصايا المسيح التي ال يمكن اتباعها إذا لم يكن الشخص عضو في كنيسة محليّة؟
.4هل متى 21 :18يؤكد أن اجتماع مؤمنين في مقهى لدرس كتاب هو كنيسة؟ لما نعم؟ ولم ال؟
من الدرس :3
.1لما الكنيسة عضو حي وليس منظمة؟
.2كم من القوانين األربعة للمسيح مع كنيسته من الدرس  3يمكنك أن تتذكر؟
.3أي من هذه القوانين كان جديد لفهمك؟
.4كم من العشرة نشاطات للمسيح في الكنيسة تتذكر من الدرس3؟
من الدرس:4
.1ما هو الهدف الثالث للكنيسة في هذا الدرس
.2بماذا نع ّرف عندما نتع ّمد؟ المسيح والكنيسة؟
.3بأي طريقتين نمت الكنيسة؟ التعليم العقائدي والشراكة
.4كيف ساعد فهمك للتعليم الكتابي األوضح في الكنيسة على نموك؟
.5كيف ساعدت الشراكة مع مؤمنين آخرين على نموك؟
.6ما هي بعض المواهب لديك التي تساعد آخرين في الكنيسة؟
.7مع من شاركت البشارة مؤخرا"؟
من الدرس:5
.1ما هو الهدف النهائي من الوعظ في الكنيسة؟
.2إذا لم يكن الهدف النهائي للوعظ في الكنيسة هو التبشير ،من عليه أن يتابع التبشير بحسب أفسس13-12 :4
 .3من هو معاوننا في إكمال تحوّ ل وتقديس المؤمنين؟
.4هل نضجت كنيستك لتصبح تشبه المسيح في المجاالت األحد عشر المذكورة ،في السنة الماضية؟
 .5أين تحتاج كنيستك للعمل؟

اليوم 1
ما هي عادات الكنيسة الصحية؟

أفسس" 12-11 :4و هو اعطى البعض ان يكونوا رسال و البعض انبياء و البعض مبشرين و البعض رعاة و معلمين ،ألجل تكميل
القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح :

الهدف لهذا اليوم :تحديد ما هي التسع عادات الكتابية للكنيسة الصحية
*
قائمة لتسع عالمات للكنيسة الصحية:
العادة :1
العادة :2
العادة :3
العادة :4
العادة :5
العادة :6
العادة :7
العادة :8
العادة :9

الكرازة التفسيرية
الالهوت الكتابي
اإلنجيل
الفهم كتابي للوالدة الجديدة
الفهم الكتابي للكرازة
الفهم الكتابي لعضوية الكنيسة
التلمذة الكنسية الكتابية
التلمذة الفعال
قيادة الكنيسة الكتابية

يمكن للكنيسة أن ال تنمو عدديا ولكن تكون صحية إ َذا:
(مالحظة حول السبب في أن النمو في األعداد أو المعموديات ليس جزءا من القائمة ).
 .1بذرة اإلنجيل تزرع وتسقى مع الصبر .هناك وقت بين الزرع والحصاد حيث لن يظهر أي نمو ولكن قد تكون
الكنيسة في
الواقع صحية.
 .2والهدف األساسي هو تمجيد هللا .هللا غالبا ما يستعمل أعداد صغيرة من مؤمنين متألمين لتمجيد اسمه .مثال:
جدعون.
 .3النمو في األعداد هو نتيجة وليس هدفا في حد ذاته .إذا جعلت الكنيسة هدفها هو لتكون صحية انجيليا حينئذ سوف
يعطي هللا
زيادة في وقته.
 .4طاعة المسيح هو شغف كل مسيحي .إذا كان راعي كنيسة يريد النمو بأي ثمن فسيعصى المسيح  .هدفنا في هذا
القسم هو
معرفة ما يرضي المسيح في الكنيسة؛ ما أمر به.

الدرس :2

عادة الكرازة التفسيرية

" اكرز بالكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب و غير مناسب وبخ انتهر عظ بكل اناة و تعليم" 2تيم 2 :4
ما ليس وعظ:
الوعظ ليس ...............................
الوعظ ليس ..............................
الوعظ ليس ...............................
الوعظ ليس ...............................
ما هو الوعظ؟
........................................................................
تقسيم هذا التعريف:
 .1الوعظ هو الحدث حين .............................................
"شعب هللا لم يخلق كلمة هللا .منذ البداية كلمة هللا دائما هي التي خلقت شعبه !" مارك ديفر
التكوين  27-26 :1كيف خلق هللا اإلنسان؟
التكوين  4-1 :12كيف جعل هللا أمة السمه؟
الخروج  7-4 :19كيف أخرج هللا أمته من العبودية؟
حزقيال  5-4 :2ماذا كان عمل نبي العهد قديم؟
(عبارة "وصارت كلمة الرب" تتكرر أكثر  3811من مرة في العهد القديم ).
عبرانيين  2-1 :1كيف تكلم هللا في هذه األيام األخيرة؟
يوحنا  14-11 :1كيف يعطي هللا األطفال روحيين اليوم؟
مرقس  35-32 :7كيف فتح يسوع آذان صماء؟
رومية  17 :11كيف يعطي هللا اإليمان لإلنسان؟
أعمال  41-14 :2ما هو الحدث الذي بدأت من خالله الكنيسة األولى؟

الوعظ هو الشيء المركزي ،واألساسي ،والذي ال غنى عنه في أي كنيسة مسيحية .بدون وعظ ليس هناك كنيسة.
بفهم الحقيقة أعاله ،ماذا ينبغي أن يكون موقف و وضع الوعظ خالل اجتماع الكنيسة؟
 . .1الوعظ هو الحدث حين يحضر هللا رسالة لمجموعة من الناس.............................،
2تيموثاوس 2 :4

ما هو المحتوى الذي يكرز منه في الكنيسة؟

الفرق بين الوعظ القائم على موضوع والوعظ القائم على الكتاب المقدس:
عظة قائمة على الكتاب المقدس

عظة قائمة على موضوع

نحميا  8 :8ما هي خطوات عظة قائمة على الكتاب المقدس؟ قراءة الكلمة ،تفسير المعنى ،فهم الناس
 .3الوعظ هو الحدث حين يحضر هللا رسالة لمجموعة من الناس ،مؤسسة من الكتاب المقدس،
....................................
1كورنثوس  24|23 :1ما هي رسالة الكارز المسيحي؟
أعمال الرسل  2كيف يمكن للواعظ المسيحي أن يكرز من العهد القديم؟
أعمال  12: 4ما هي الكلمة المركزية واألخير من كل موعظة مسيحية؟
أعمال  51-48 :13كيف ينبغي لنا أن نتوقع أن الناس سيستجيبون لهذا النوع من الوعظ؟
 .6الوعظ هو الحدث حين يحضر هللا رسالة لمجموعة من الناس ،مؤسسة من الكتاب المقدس ،مؤصلة في المسيح ،
.............
متى  4: 4ما هو الدور الذي تلعبه كلمة هللا في حياة شخص بعد ايمانه؟
يوحنا  ،17:17أفسس  26-25 :5كيف يطهر هللا شعبه من طرقهم الشريرة؟
الوعظ من الكلمة يجب أن يغير حياة الناس الذين يسمعون.
كل وعظة في الكنيسة يجب أن تتضمن تطبيق :كيف ينبغي أن تغير الرسالة طريقة تفكيري وعيشي اليوم؟
 .5الوعظ هو الحدث حين يحضر هللا رسالة لمجموعة من الناس ،مؤسسة من الكتاب المقدس ،مؤصلة في المسيح  ،مؤثرة
في الحياة................................... ،
أعمال  4 :6ما كانت أولوية الرعاة األولين في الكنيسة األولى؟
 1كور  21 :1كيف سيُ َخلِص هللا الناس في هذه األيام؟
يوحنا  23 :1كيف يرى يوحنا المعمدان نفسه؟
وهللا سيستخدمك إذا كنت على استعداد أن تكون صوته.

الدرس :8

عادة تعليم الالهوت الكتابي

و كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. -أعمال 42: 2
الكنيسة األولى" استمرت في عقيدة الرسل" وهذا هو ،أن أولئك الرجال الذين أمضوا بضع سنوات من التدريب مع كلمة هللا
المتجسدة ،أعطوا منصب المعلمين من هو هللا ،ما قاله ،وما يطلب منا.
الخطوط العريضة التالية تستخدم الخطوط االفتتاحية لإلنجيل حسب الرسول يوحنا لتحديد ما علمه الرسل عن هللا.
و الكنيسة الصحية ستعلم باعتياد وتذكر الكنيسة باألشياء الخمسة التالية عن هللا:
(مالحظة للمعلم :اقرأ اآليات مع الطالب واسمح له بتحديد ما يجب ملء الفراغ به فوق اآليات)
.1

هللا هو.....................

يوحنا  3 :1ماذا يمكن أن يوجد دون المسيح؟
كولوسي  18-13 :1ما هو الدور الذي لعبه المسيح في خلق وفي وجود كل شيء؟
مثال:
تطبيق:
.1

هللا هو ....................

يوحنا  1 ،4: 1يوحنا  5 :1كيف هللا مختلف عن اإلنسان؟
عب  15 :4ما هو الفرق بين يسوع وآدم بما في ذلك جميع بني آدم؟
مثال:
تطبيق:
.3

هللا هو ..................

يوحنا  5 :1هل تغير هللا من كونه نور ألننا أصبحنا أبناء الظالم؟
عب  17 :2ما هو الفرق بين المسيح وجميع الكهنة في العهد القديم؟
مثال:
التطبيق:
.6

هللا هو ........................

يوحنا  11-6: 1هل كان هللا ملزما أن يرسل نورا إلى ظالمنا؟
يوحنا  16: 3لماذا أرسل هللا ابنه ،نوره ،لخالصنا؟
مثال:
التطبيق:

.5

هللا هو ....................

يوحنا 13-11: 1بأي مشيئة نولد من جديد؟
متى  11 :6بأي مشيئة ترغب الكنيسة برؤية عمله؟
مثال:
التطبيق:
لماذا من المهم أن ناس هللا يجب أن يفهموا هذه األمور عن هللا؟
كيف أن العالم ،الجسد ،والشيطان يحاربون من أجل تدمير هذه المعرفة عن هللا؟

الدرس :2

عادة الوعظ وعيش اإلنجيل

" وقال لهم :اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا باإلنجيل للخليقة كلها".
مرقس 15: 16
لماذا هو اإلنجيل الرسالة الوحيدة للكنيسة ؟
.1مرقس ................................... 15 :16
 .2تكوين  ،15: 3لوقا ...................................... 4:18
 .3مرقس  ،16:16رومية ............................... 16 :1
 .4متى  ،14 :24رومية  ، 21-19 :15رؤيا .......................... 6 :14
.............................................................................
كيف تكرز الكنيسة باإلنجيل؟
هل يمكنك تسمية  11طرق كيف أن عظة اإلنجيل تبدو مختلفة عن عظة دينية؟
عظة إنجيلية تقول:
عظة دينية تقول:

كيف يمكن للكنيسة عيش اإلنجيل؟

فقط عيشوا كما يحق إلنجيل المسيح ،حتى إذا جئت و رأيتكم ،أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد،
مجاهدين معا بنفس واحدة إليمان اإلنجيل -.فيلبي 1:27
هل يمكنك التفكير في خمس طرق كيف أن حياة الناس في الكنيسة يجب أن تعكس اإلنجيل؟
.1

رومية ....................................................................... 14-13 :6

.2

مرقس  ،35: 8أعمال ........................................................ 24 :21

.3

أفسس ............................................................................ 32 :4

.4

متى ......................................................................... 45-44 :5

 .5كولوسي ............................................................................ 6 : 4
سؤال للتطبيق؟

 .1كيف يمكن لعظة من العهد القديم أن تكون مركزة في المسيح واإلنجيل؟
 .2ناقش الجمل التالية:
أ " .الوعظ المركز في إلنجيل ال يستبعد الوصايا ،بدال من ذلك ،فإنه يأسس الوصايا (ما يجب أن تعمله) في النعمة ( ما
عمله هللا من أجلك في المسيح)"
ب  .الرسالة ليست مركزة في اإلنجيل و ليست مسيحية عندما تدعو المستمعين أن يكونوا أو أن يفعلوا شيئا دون عرضه
كرد على نعمة هللا في القوة التي تمنحها نعمة هللا من خالل العمل المكمل في يسوع المسيح.
ج .لغير المؤمنين ،والدعوة لمراكز ردا على مدخل إلى ملكوت هللا من خالل االيمان في الرب يسوع المسيح .للمؤمنين،
والدعوة لمراكز االستجابة على نمط حياة جديرة بإنجيل المسيح (راجع فيل 1:27).

الدرس  :11عادة تعليم اإليمان الذي يخلص
يتكون الجسم السليم من أعضاء حية سليمة .الجسم مع أعضاء ميتة هو غير صحي .وبالمثل كنيسة مع أعضاء لم يولدوا حقا
مرة أخرى ستكون كنيسة عليلة.
ماذا يمكن أن تكون ثالثة عواقب لوجود عضوية غير حية في الكنيسة؟
............................................................................ .1
............................................................................ .2
............................................................................ .3
وفقا ليسوع في متى  ،23-21: 7هل سيكون هناك أشخاص في جهنم الذين اعتقدوا أنهم كانوا مسيحيين على وجه األرض؟ ....
ما هذه العادة التي يمكن للكنيسة أن تطورها لحل هذه المشكلة؟ .....................................
الكنيسة الصحية لديها عادة تعليم كيف هو الشخص الغير المخلص

أفسس 1 :2

•

يوحنا 20-19 :3
رومية • 20-9 :3
 1كور• 14 :2 .
الكنيسة صحية لديها عادة تعليم ما يحتاج إليه الشخص الغير مخلص:

رومية 17 :10

•

يوحنا 8-7 :16
متى 18-13 :16

•

 1كور4-3 :15 .

•

لوقا  ،47 :24أعمال 38 :2
أفسس 9-8 :2

•

يوحنا 3 :3
الكنيسة الصحية لديها عادة التعبير الكتابي عن ما هو الشخص المخلص:

يوحنا 12 :1

•

 1يوحنا 1 :3
حزقيال 19 :11

•

يوحنا 44 :6

•

يوحنا 3

•

 2كور 17 :5
رومية :10

•10-9

ما ليست اللغة الكتابية لإليمان الذي يخلص؟
............................
............................
............................
...........................
الكنيسة الصحية لها عادة تعليم عالمات الخالص باإليمان:

يوحنا 16 :15

•

أعمال 14 :16

•

 1يوحنا 10 :4

•

 1يوحنا 11-9 :2
 1يوحنا 6-4 :2
مساعدة الناس للتعرف على عالمات اإليمان الميت:

متى 17 :18

•

يعقوب 24 :4

•

الدرس 11:

فهم كتابي للكرازة

كيف يرى العالم الكرازة؟___________________________________________
نحن بحاجة إلى فكرة هللا عن الكرازة .وسنسعى للحصول على فهم كتابي عن الكرازة ،عن طريق اإلجابة عن األسئلة الثالثة
التالية من الكتاب المقدس:
 .1من الذي ينبغي أن يكرز؟
 .2كيف ينبغي أن نكرز؟
 .3لماذا ينبغي أن نكرز؟
السؤال رقم  :1من الذي ينبغي أن يكرز؟
متى 21-19 :28من قال يسوع أنه يجب أن يكرز؟
أعمال  4 :8من كرز باإلنجيل خارج أورشليم؟
أنهي هذه الجملة  :في كنيسة صحية ............................. ،سيكرزون.
السؤال رقم  :2كيف ينبغي أن نكرز؟
 .1رومية  23 ،11 :3بولس يذكر أول مرة المسيح في  21 :3بعد المقدمة .ما الذي أخبر به الناس أوال و قبل أي شيء آخر؟
أخبر الناس بالصدق ..................................
 .2لوقا  9-6 :13وفقا لهذا المثل ،ماذا سيحدث لتلك األشجار التي ال تؤتي ثمارا؟
نقول للناس بعجلة أن ..................................
 .3مرقس  15 :1حسب يسوع المسيح ،ماذا يجب أن يفعل شخص لينال الخالص؟
أخبر الناس بفرح أنه ...................................
 .4أعمال  35-31 :8ماذا كانت األداة الرئيسية للكرازة في الكنيسة األولى؟
كنيسة صحية تستعمل .................................
 .5يوحنا 35-34 :13
الكنيسة الصحية .......................................
 .6أعمال  41 :9 ،6:6 ،31 :4ما الذي رافق معجزات عمل هللا في الكنيسة األولى؟
كنيسة صحية ..........................................
السؤال رقم  :3لماذا ينبغي أن نكرز؟
هل يمكنك أن تعطي آيات لهذه األسباب الثالثة؟
رغبة في أن أكون مطيعا للمأمورية العظمى
محبة لغير المخلصين
محبة هلل
لماذا كل من هذه األسباب مهمة؟

الدرس :11

أسئلة للمناقشة

أسئلة من الدرس :2
ما هو الوعظ؟
كيف خلق هللا شعبه؟
ما هو الفرق بين رسالة الكتاب المقدس ورسالة موضوعية؟
ما هو مركز كل عظة مسيحي؟
أسئلة من الدرس :8
ما هي خمس حقائق عن هللا التي يجب علينا أن نعلمها؟
أسئلة من الدرس :2
ما هي الرسالة الوحيدة للكنيسة؟
ما هو الفرق بين عظة دينية وعظة من اإلنجيل؟
أسئلة من الدرس :11
ما هو الشيء األكثر خطورة للكنيسة وفقا للدرس 11؟
ما هي بعض االختالفات الواضحة بين المؤمن و الغير المؤمن؟
ما األشياء التي ينبغي للواعظ دائما أن يذكر بها الجماعة؟
أسئلة من الدرس :11
من الذين ينبغي أن يكرز؟
كيف ينبغي لنا أن نكرز؟

اليوم 3
الدرس :13

فهم كتابي لعضوية الكنيسة

" فقبلوا كالمه بفرح و اعتمدوا و انظم في ذلك اليوم نحو ثالثة أالف نفس" أعمال الرسل 41 :2
ما رأيك في رجل قال انه يحب فتاة لكنها رفض أن يلتزم لها في رباط الزواج؟
ما رأيك في أب قال أنه يحب أطفاله لكنه رفض االلتزام باالعتناء بهم؟
ما رأيك في مسيحي قال انه يحب إخوته ويحب الكنيسة لكنه رفض أن يلتزم في عضويتها؟
خد في عين االعتبار األسباب التالية لماذا يجب على الكنيسة معرفة من هم أعضائها:
لماذا هذا التعليم يتطلب عضوية رسمية
ماذا يقول هذا المرجع؟
المرجع
بين الجسد المحلي من المؤمنين؟
 1بطرس 4-1 :5
عبرانيين 17 :13
متى 17 :18
أعمال 23 :14
عبرانيين 25-24 :11
رومية 8-6 :12
متى يعتبر الشخص المؤمن عضوا؟
هل ينبغي أن تكون هناك قائمة رسمية لألعضاء؟
هل لدى كنيستك قائمة األعضاء؟ من هم؟

الدرس :16

عادة التلمذة الكنسية الكتابية

"و إن أخطأ إليك أخوك فاذهب و عاتبه بينك و بينه وحدكما .إن سمع منك فقد ربحت أخاك" – متى 15 :18
سبع مقاطع تناقش كيف أن الكنيسة يجب أن تتعامل مع الخطيئة بين أعضائها:
عبرانيين 14-1: 12
متى نبدأ في تجربة التلمذة؟
ما هو الغرض من تلمذة أبانا السماوي؟
متى 17-15: 18
ما هي الخطوات التي يجب على االخوة المسيحيين اتخاذها عند تلمذة بعضنا؟
.1
.2
.3
ما هو الغرض من مواجهة أخ عن الخطيئة؟
 1كورنثوس 11-1: 5
لماذا كان أهل كورنثوس فخورين بذلك الشخص في كنيستهم؟
ما كانت الخطيئة التي استبعدت هذا الرجل من أن يكون جزءا من الكنيسة؟
لماذا قال لهم بولس أن ال يخالطوا هذا الرجل؟
غالطية 1 :6
ما الموقف الذي ينبغي أن تتم به التلمذة ؟
 2تسالونيكي 15-6 :3
ما هي الخطيئة المذكورة في هذه الرسالة الى اهل كورنثوس؟
ما هي تدابير التلمذة الواجب اتخاذها مع رجل كسول؟
 1تيموثاوس 21-19 :5
ما هي المتطلبات ليُتَهم شيخ في الكنيسة بخطيئة؟
إذا كان الخطية علنية ،كيف ينبغي التعامل مع التوبيخ؟
تيطس 11-9: 3
ما المشكل الذي كان تيطس يتعامل معه؟
كم عدد المرات التي كان من المفترض أن يحذر هؤالء الناس المنقسمين قبل االبتعاد عنهم؟
ماذا كانت نتائج المرات عندما رأيت خطيئة تم التعامل معها بهذه الطريقة الكتابية؟
ماذا كانت النتائج المرات عندما رأيت خطيئة لم يتم التعامل معها بهذه الطريقة الكتابية؟
لماذا هو خطير على صحة الكنيسة عدم ممارسة التلمذة بهذه الطريقة؟

الدرس :15

عادة التلمذة الفعالة

"فاطرحوا كل خبث و كل مكر و الرياء و الحسد و كل مذمة ،و كأطفال مولودين االن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به -ان
كنتم قد ذقتم ان الرب صالح .الذي إذ تأتون اليه حجرا حيا مرفوضا من الناس و لكن مختار من هللا كريم ،كونوا انتم ايضا مبنيين
كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند هللا بيسوع المسيح " 1 -بطرس 5-1 :2

كنيسة صحية تنمي تالميذ أصحاء:
لماذا نُتلمذ آخرين؟
 .1متى 21-19 :28
 .2مرقس 14 :3
 .3مرقس 14 :3
ما ليس تلمذة:
.1
.2
.3
ما هي التلمذة الكتابية؟
 1 .1كورنثوس 17 :4
 1 .2يوحنا 16 :3
 .3مرقس 14 :3
ثالثة مستويات من النمو  1يوحنا 15-11 :2
ما هي المستويات الثالثة للنمو الروحي في الكنيسة؟
كل كنيسة صحية لديها مؤمنين في كل مستوى من النمو.
كل كنيسة صحية تساعد الناس على النمو من مستوى إلى آخر.
 .1األوالد

األباء
األحداث

 2-1سنوات

ثالث أدوات لمساعدة ولد على أن يصبح شاب ،قوي في اإليمان:
 .1أداة رقم 11-11 :2 :1
ما الذي سيساعد مؤمن يافع على السلوك في النور دون عثرة؟
ما هي المجموعة من اإلخوة التي ينبغي على المؤمن الجديد أن يتعلم أن يحبها؟
ما هو الهدف الذي يبغي أن يسعى إليه ال ُمتلمذ مع تلميذه؟
ما هي األدوات التي يمكن لل ُمتلمذ استخدامها لتحقيق ذلك؟
هل أنت أمين للكنيسة وللمتابعة مع اإلخوة في كنيستك؟
 .2أداة رقم :2

13-12 :2

ما هما السببين وراء كتابة يوحنا إلى المؤمنين الجدد (األوالد)؟
ما هو مصدر المعلومات لترسيخ مسيحي يافع في عالقته مع اآلب؟

 1يوحنا 15-11 :1

األوالد

ما هو الهدف الذي يبغي أن يسعى إليه ال ُمتلمذ مع تلميذه؟
ما هي األدوات التي يمكن لل ُمتلمذ استخدامها لتحقيق ذلك؟
سؤال لل ُمتلمذ :هل تقرأ الكلمة كل يوم وتكتب شيئا من ما تتعلمه؟
.3أداة رقم15-14 :2 :3
ما هي الخصائص التي يتوفر عليها الشاب وفقا لآلية  14و التي تميز بينه وبين الولد؟
ماذا يعني أن الشاب قد غلب الشرير؟
المؤمن الجديد لديه عادات سيئة تحتاج إلى أن تستبدل بعادات جيدة حتى يكون سعيدا حقا في حياته المسيحية  .المسيحي
الذي يستمر في الخطيئة هو أتعس من جميع الناس.
ما هو الهدف الذي يبغي أن يسعى إليه ال ُمتلمذ مع تلميذه؟
ما هي األدوات التي يمكن لل ُمتلمذ استخدامها لتحقيق ذلك؟
سؤال لل ُمتلمذ :في أي مجاالت ساعدك الرب على التغلب على الخطيئة والشيطان في حياتك؟ ما هي المجاالت التي يمكن أن
تستمر في النمو فيها؟
اختبار صغير لمعرفة هل نمى الولد ليصبح شابا
: 1 #هل يقضي المؤمن الجديد وقتا مع المسيح كل يوم في الكلمة كعادة ُمبهجة؟
: 2 #هل المؤمن الجديد يحضر بأمانة و يشارك في الكنيسة؟
: 3 #هل المؤمن الجديد تخلص من العادات الخاطئة؟
هل ينموا المؤمنين في كنيستك بهذه الطريقة في سنة أو سنتين؟
كنيسة صحية تُنمي تالميذ األصحاء.

الدرس  : 16عادة تدريب كهان جدد

و ما سمعته مني بشهود كثيرين ،أودعه أناسا أمناء ،يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا 2.تيموثاوس 2 :2
ما هو الهدف من نمو كل مسيحي وفقا ل  1يوحنا  14-12 :2؟
ما الشئ الذي يجعل الرجل أبا ً في الكنيسة؟
الكنيسة الصحية تساعد المؤمنين على النمو من خالل :
المرحلة: 1#
المرحلة: 2#
المرحلة: 3#
ما هي بعض األمثلة في العهد القديم لرجال هللا الذين قاموا بتدريب
رجال آخرين هلل من أجل القيادة؟
_____________________________
_____________________________
_____________________________
ما هي بعض األمثلة في العهد الجديد لرجال قد جرى تدريبهم لكي
يكونوا آبا ًء و قادةً روحيّين؟
_________________________
_________________________
لماذا قد أعطى هللا قادة في الكنيسة وفقا ألفسس  12-11 :4؟
ما هي غاية القديسين وفقا ألفسس  12 :4؟

من الذي ينبغي له أن يكون تلميذا وفقا ل  2تيموثاوس  2 :2؟
-1
-2
-3
ما هي السمة األكثر أهمية لألب الروحي وفقا ل  1يوحنا  13-12 :2؟
لماذا في نظرك كان من المهم جدا أن يشير يوحنا إلى هذا مرتين عندما تحدث عن اآلباء؟
تطبيق :من هو الذي تتعلم منه لكي تكون أبا ً روحياً؟
من هو الذي تقوم بتعليمه لكي يكون أبا ً روحياً و خادما لإلنجيل؟

الدرس  : 17عادة القيادة الكتابية و التنظيم
"فإني و إن كنت غائبا في الجسد لكني معكم في الروح ،فرحا ،و ناظرا ترتيبكم و متانة إيمانكم في المسيح.فكما قبلتم المسيح

يسوع الربّ اسلكوا فيه ،متأصلين و مبنيّين فيه ،و مو ّ
طدين في اإليمان ،كما ُع ِّلمتم ،متفاضلين فيه بالشكر ".كولوسي 7-5 :2
لماذا كان من المهم بالنسبة لبولس أن تكون الكنيسة في كولوسي منظمة تنظيما جيدا و متجذرة كما جاء في اآلية 4؟
إن الكنيسة بدون تنظيم هي مثل سيارة بدون ِمقود أو مثل لعبة بدون قواعد .منزل بدون والدين ،أو عالم بدون إله.
مسؤوليات الكنيسة المنظمة :
غالطية9-6 :1
مسؤولية الكنيسة في __________________________
2تيموثاوس 3 :4
الكنيسة غير الصحية _____________ معلمين كذبة ،أما الكنيسة الصحية فترفضهم
ما الذي يجب أن يفعله الرجال في الكنيسة عندما يقوم القس بتبشير و وعظ إنجيل آخر؟
أعمال 5-2 :6دور الرجال األمناء في الكنيسة
إنهم __________ ،و بالتالي يمكن للقس أن يركز جيدا على _____________
الكنيسة _______________
ما هي األمثلة عن احتياجات الكنيسة الخارجة عن التبشير و الصالة؟
________
________
________
رومية  8-6 :12ماذا قال بولس للكنيسة حتى يتنظموا داخلها؟
أسئلة التطبيق:
كيف تقوم بمساعدة قس كنيستك حتى يركز على الكلمة و الصالة؟
إذا كنت أنت راعي الكنيسة ،فماهي األشياء التي تقوم بها خارج الكلمة و الصالة و التي يمكن أن تُعطى ألُناس أمناء في
الكنيسة؟
مسؤولية الكنيسة في تنظيم القيادة :
أعمال 23 :14؛4 :16؛17 :20؛18 :21؛ تيطس ، 5 :1يعقوب  . 14 :5من أين يأتي الشيوخ و القساوسة كما جاء في العهد
الجديد؟ من الكنائس ذاتها.
تيطس 5-1 :2؛ 1تيموثاوس  .7-1 :3ما هي المتطلبات للحصول على قس  /شيخ /أسقف؟

 1كورثوس 14 :9؛ 1تيموثاوس 18-17 :5ما هو الهدف الذي ينبغي للكنيسة المحلية أن يكون لها بالعالقة مع عمل قسيسها؟
عبرانيين  17 :3كيف يمكن للكنيسة أن تجعل عمل قسيسها ُمبهجا؟
رومية  15-14 :10ما الذي ينبغي للكنيسة أن تفعله فيما يتعلق بالمدن التي ليس لها شاهد لإلنجيل؟

الدرس  : 18أسئلة للمناقشة
الدرس 13
من هو المسؤول عن خلق أعضاء جدد في الكنيسة؟ هللا
من هو المسؤول عن اإلعتراف بهؤالء الجدد ،تعميد المؤمنين كأعضاء؟ الكنيسة
ما هي األسباب الثالث التي تؤكد أنه من المهم معرفة من هم أعضاء كنيستك المحلية؟

الدرس 14
ما هي الخطوات التي يجب على األخوة المسيحيين اتخاذها لتصحيح خطية في أخ آخر؟
ما هو الغرض من اإلنضباط في الكنيسة؟
ما هو مثال الخطيئة التي ال ينبغي التغاضي عنها في الكنيسة؟

الدرس 15

لماذا يجب على الكنيسة الصحية أن تُتل ِمذ آخرين؟( 3أسباب)
ما هي مستويات النمو الثالث في الحياة المسيحية؟
ما هي األدوات الثالث التي تساعد الطفل المسيحي على النمو لكي يصبح شابا؟

الدرس 16
ما الذي يجعل المسيحي ناضجا في إيمانه؟ أن يكون له أطفال في اإليمان مسؤول عنهم و عن نموهم .فهو أب.
هل يجب على كل واحد في الكنيسة أن يكون أبا أم أن هذا فقط للقساوسة؟
ما هي المهمة األساسية للقادة في الكنيسة الصحية؟

الدرس 17
لماذا من المهم أن تكون الكنيسة منظمة تنظيما جيدا؟
ناقش بعض مسؤوليات الكنيسة المنَظَّمة.
ناقش كيف أنه من ال ُمفترض للكنيسة أن تنظم قيادتها.

اليوم 4
ما الذي يجعل الكنيسة ناضجة؟
في اليوم األول تعلمنا ما هو تعريف الكنيسة .لقد أجبنا على سؤال ".ما هي الكنيسة المحلية ،الكتابية ،كما في العهد الجديد؟"
في اليوم الثاني و الثالث تعلمنا ما هي العادات التي يجب غرسها في الكنيسة لمساعدتها على أن تكون صحية و ُمتنامية كالطفل.
و لقد أجبنا على سؤال "،ما الذي يجعل الكنيسة صحية؟"
اليوم في اليوم الرابع سوف نتعلم ما هو الهدف من غرس كنيسة جديدة .و سوف نقوم باإلجابة على السؤال التالي "،ما الذي
يجعل الكنيسة ناضجة؟"
ليست هناك كنيسة مثالية و كاملة ،لكن يمكن أن تكون ناضجة

الدرس  : 19ما هو الهدف طويل المدى عند البدء في كنيسة؟
’‘ فكما قبلتم المسيح يسوع الربّ اسلكوا فيه  :متأصلين و مبنيّين فيه ،و مو ّطدين في اإليمان ،كما ُع ِّلمتم ،متفاضلين فيه
بالشكر ".كولوسي 7-6:2
إن الكنيسة هي مثل الشخص .ستنمو من خالل ثالث مراحل  ( :سوف نأخذ كنيسة أفسس كمثال)
المرحلة ___________ : 1#
* أعمال 8-1:19
* الفترة الزمنية3 :أشهر
* الشخص المسؤول :زارع الكنيسة يقوم بكل العمل
( عادة أجنبي على تلك المدينة)
* النشاط الرئيسي ___________ :

المرحلة ______________ : 2#
* أعمال 10-9:19
* الفترة الزمنية 2 :سنوات
* الشخص المسؤول :زارع الكنيسة و المؤمنين الجدد
يتشاركون في العمل
* النشاظ الرئيسي ___________________ :

المرحلة __________ : 3#
* أعمال 32-17:20
* الفترة الزمنية :ستظل الكنيسة مستمرة طالما ظلت عقيدة
و تعاليم الكتاب المقدس مستمرة
* الشخص المسؤول___________ :
* النشاظ الرئيسي ________________:
________________

ما هي العالمات التي تكون فيها الكنيسة مستعدة على أن تخضع هلل؟ ما هي عالمات الكنيسة الناضجة؟ الكنيسة في أفسس
توفر لنا مثاال جيدا على العالمات الثالث للكنيسة التي تكون مستعدة على الوقوف على رجليها بنفسها :
النتيجة
الكنيسة في أفسس
ما هي األنشطة التي
المرجع
كانت...
كانت تقوم بها
الكنيسة في أفسس
بنفسها؟
أعمال 10-9 :19؛
أعمال 21-18 :20

أعمال  17 :20؛ أفسس 14-11 :4

أعمال 35-33 :20

الدرس  20ماذا تفعل الكنيسة عندما تجتمع؟

"و كانوا يواظبون على تعليم الرسل ،و الشركة ،و كسر الخبز ،و الصلوات ".أعمال 42 :2
ما هي األشياء األربعة التي كانت الكنيسة األولى تواظب عليها باستمرار عندما تكون مجتمعة معا؟ ( اكتبها في الفراغات
أدناه)

_________ -1
 1تيموثاوس  6 :4ما الشئ الذي كان من المفترض أن يقوم به تيموثاوس لكي يُعتبر خادما صالحا ليسوع المسيح؟
 2تيموثاوس  2 :4ما هي مكونات الوعظ و التبشير في الكنيسة؟
أعمال  7 :20متى كان لقاء الكنيسة عندما سمعت هاته العظة؟
يوحنا  19 ،1 :20لماذا في نظرك اجتمعت الكنيسة في يوم األحد؟
مالحظة  :في الوقت الذي مات فيه الرسول ال ُمتبقّي،كانوا مسبقا يدعون يوم األحد " يوم الرب" رؤيا 10 :1

___________ – 2

أعمال  28-27 :14في ماذا كانت الكنيسة تتحدث معا عندما كانت تجتمع؟

أفسس  21-18:5ما هي النتائج الثالث المذكورة
هنا عن التجمع الممتلئ بالروح؟

اقرأ هاته اآليات لترى كيف أن هللا يحب أن يسمع شعبه و كل خليقته ترنم له  :خروج 21 :15؛ 1كورنثوس 23 :16؛2
كورنثوس 22 :20؛ مزمور33 :104

__________________________ - 3
لوقا  20-19 :20لمن طلب يسوع أن يتذكر موته بتقاسم العشاء الرباني؟
لماذا يمثل العشاء الرباني جزءا مهما من العبادة المسيحية في الكنيسة؟

كم من مرة كانوا يجتمعون لتقاسم هذا العشاء؟

 – 4الصالة
لمن ينبغي أن تصلي الكنيسة؟
يعقوب - 16 :5
أعمال 3-2 :16
عبرانيين 3 :13
هل يمكنك التفكير في أشياء أخرى ينبغي للكنيسة أن تصلي من أجلها؟
لماذا في نظرك أن الصالة الجماعية هي جد مهمة ؟
هل تفتقد خدمات كنيستك إلى أي واحدة من هاته الجوانب المهمة؟

الدرس  : 21ما األشياء التي ال ينبغي أن تكون جزءا من اجتماع الكنيسة؟

و ليكن كل شئ بلياقة و بحسب ترتيب  1كورثوس 40 :14
المرجع

ماذا كان يقول بولس لكنيسة كورنثوس
حول ما ال ينبغي أن يكون هناك حينما
يجتمعون معا؟

لماذا ال ينبغي لهذا أن يكون
جزءا من اجتماع الكنيسة؟

 1كورنثوس 7-4 :5

 1كورنثوس 18-16 :11



 1كورنثوس 19 :11



 1كورنثوس 34-20 :11
 1كورنثوس 5-4 :14؛19؛23-22



 1كورنثوس 26 :14



 1كورنثوس 33 :14؛40



 1كورنثوس  35-34 :14؛ 1تيموثاوس 14-
11 :2



تطبيق مفروض  :اكتب جول مواعيد لخدمات كنيستك هذا األحد مع دمج مكونات الكتاب المقدس حول إجتماع الكنيسة.
بماذا ستقوم ،و من سيشارك في كل جزء؟

الدرس  : 22هل ينبغي للكنيسة أن تجمع الهبات؟
العديد من الناس يشعرون بعدم االرتياح عند جمع المال في الكنيسة .من بين الحجج التي يقدمونها هي أنه في حين أن الكنيسة
هي مكان لألشياء الروحية ،فإنه ال ينبغي االهتمام باألمور المادية كالمال .و لكن ماذا يقول العهد الجديد؟ هل ينبغي على
الكنيسة أن تقوم بتمرير سلة الهبات؟ هل ينبغي لهذا أن يكون جزءا من خدمة العبادة في الكنيسة؟
ما هو الموقف لدى المسيحيين عن إعطاء هبة في الكنيسة؟ 2كورنثوس.8
آية 2-1كيف وصف بولس عطية الكنيسة في مكدونية؟
آية 12,3كم ينبغي لإلنسان أن يعطي؟
آية  5ما الذي ينبغي أن يُعطى قبل إعطاء الشخص ماله؟
آية  8على ماذا يدل اإلعطاء؟ ( يوحنا )16 :3
 - هل يمكن للرجل أن يقول أنه يحب زوجته و ال يقدم لها هدية أو ال يشتري لها الطعام؟
آية  9كيف أصبح يسوع مثالنا و قدوتنا في العطاء؟ ( يوحنا 16 :3؛رومية)8 :5
آية  11كيف يمكن لقيادة الكنيسة أن تساعد األعضاء على تأدية الهبة التي هم على استعداد لتقديمها؟
آية  15-13ما الذي يجب أن يسببه اإلعطاء؟
 7 :9ما هو نوع العطية التي يحبها هللا؟
 11-9 :9ماذا يُظهر العطاء عن قلب ال ُمعطي؟
كيف ينبغي للكنيسة أن تجمع الهبات؟
 1كورنثوس 3-1 :16
-1
-2
-3
هل ينبغي للكنيسة أن تدفع لقساوستها؟
 1تيموثاوس 18-17 :5
من الذي يستحق أن يتكافئ وفقا لبولس؟
لوقا 7 :10
هل يسوع وافق؟
 1كورنثوس 10-6 :9
القس هو ________________ مدفوعا له من طرف ____________
القس هو ____________ يأكل من ___________________
القس هو _______________ يشرب_____________________
القس هو_________________ يأكل من _________________________
 2كورنثوس  13 :12ما ذا قال بولس عن الكنيسة التي ال تهتم بقسيسها؟
كيف ينبغي للكنيسة أن تُدير الهبات؟
كما رأينا،إذن،أن الكنيسة ينبغي أن تستخدم هباتها من أجل :
-1
 1 ( -2كورنثوس) 3-1 :16
 ( -3أعمال )29 :11

كيف يمكن للكنائس المحلية أن تعمل معا؟ 23 :الدرس
في حين نجد أن الكنائس هي مستقلة و محلية في القيادة ،فإننا نجد أن العهد الجديد يقدم لنا االجتماعات التي كانت مترابطة و
متداخلة فيما بينها في نواحي متعددة .دعونا ننظر إلى الطرق التي عملت فيها الكنائس مع بعضها البعض في العهد الجديد :
ما هي بعض الطرق التي عملت فيها كنائس العهد الجديد مع بعضها البعض؟
 2 -1كورنثوس 4-1 :8
 -2أعمال 29 :11
 -3تيطس 5 :1؛1تيموثاوس 3 :1

تحذير
ما الخطر الذي يمكن أن يكون عند العمل بعناية مع كنيسة مثل كنيسة برغامس؟ رؤيا 17-12 :2
هل كانت الكنيسة في برغامس كنيسة حقيقية؟
هل اعتقادهم أرضى هللا؟
هناك إذن ثالث أنواع للكنيسة :
 -1أولئك الذين يدعون أنفسهم كنائس و لكنهم ليسوا جزءا من جسد المسيح .إنهم ليس إخوة .إنهم لم يولدوا والدة
جديدة.إنهم يعلمون إنجيال آخرا.
 -2أولئك الذين هم جزء من جسد المسيح و لكنهم ال يسيرون على عقيدة الكتاب المقدس.
 -3أولئك الذين هم جزء من جسد المسيح و يسيرون على عقيدة الكتاس المقدس.
مع معلمك ،امأل البيان التالي .اكتب نوع العقيدة التي ال تؤهل كنيسة من أن تكون إخوة في المسيح للمجموعة األولى .ثم اكتب
نوع العقيدة التي يمكن أن تجعلها من المستحيل أن تعمل مع كنيسة تتكون من إخوة في المسيح.بعد ذلك اكتب نوع الكنيسة التي
يمكنك أن تعمل معها.

ثالث أنواع من الكنائس
ليسوا إخوة في
المسيح:

إخوة في المسيح في
معتقد خاطئ:

إخوة في المسيح
يعملون معا:
*

الدرس  : 24أسئلة للمناقشة
الدرس 19
ما هي مراحل النمو الثالث للكنيسة؟
ما هي مرحلة النمو التي توجد فيها كنيستك؟
ما الشيء الذي ال زالت كنيستك تفتقده لكي تكون ناضجة و مستقلة؟
الدرس 20
لماذا في نظرك من المهم جدا أن يرنموا إلى الرب و ليس فقط عن الرب؟
ما هو الجانب من العبادة المسيحية في الكنيسة الذي أثّر فيك عندما بدأت الحضور للكنيسة ألول مرة؟ لماذا؟
أي واحد من الجوانب األربعة للعبادة المسيحية في الكنيسة الذي يحتاج إلى تعزيز في كنيستك؟
الدرس 21
كيف يمكن لكنيسة أن تكون مذنبة عند التفاخر بالخطيئة خالل اجتماع الكنيسة؟
من بين األشياء المذكورة في الدرس  ،21ما هو الشيء الذي يمثل أكبر مشكلة في الكنائس اليوم؟
لماذا؟ و ما هي عواقب ذلك؟
الدرس 22
ُ
كيف ينبغي للهبة أن تجمع خالل اجتماع الكنيسة يوم األحد؟
كيف يمكن لقيادة كنيستك أن تساعد الناس على فهم العطاء؟
كيف يمكن لتلقي ،ع ّدو توزيع الهبة أن يكون منظما في كنيسة ما؟
الدرس 23
هل ينبغي للكنيسة أن تعمل مع أي كنيسة أخرى طالما أنهم إخوة؟ لماذا أو لم ال؟
هل يمكنك تحديد بعض الكنائس القريبة منك التي يمكنك العمل معها بشكل وثيق جدا ؟
ما هي بعض الطرق التي يمكنكم من خاللها العمل معا في العام ال ُمقبل؟
لماذا في نظرك أنه من المهم أن تعمل الكنائس مع بعضها البعض بقدر اإلمكان؟

