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 4الُملحق 

 الخدمة في الكتاب المقدَّس

 

 : مذا يعلِّم الكتاب الُمقدَّس عن الخدمة؟ اكتشف وناقش

  أن يخدموا؟ المؤمنينلماذا ينبغي للمسيحيّين . 1

 . 02: 10؛ يوحنا 11-12: 4بطرس 1؛ 02-19: 9كورنثوس 1؛ 7-2: 0؛ فيلبّي 02-02: 02متّى  اقرأ

  .مالحظات

(. الخدمة هي أن نكون مثل يسوع 02-02: 02الخدمة هي المقياس الحقيقّي للعظمة في ملكوت هللا )متّى 

(. الخدمة هي الطّريقة الوحيدة لربح النّاس ليسوع 7-2: 0المسيح. إنّها اتّباع مثال يسوع المسيح )فيلبّي 

(. وأخيًرا، 11-12: 4بطرس 1 )(. الخدمة هي الطّريقة التي بها نمّجد هللا02-19: 9كورنثوس 1المسيح )

 (. 02: 10للخدمة مكافأتها )يوحنا 

 

  أن يخدموا؟ المؤمنينَمن ينبغي للمسيحيّين . 2

 :2؛ أفسس 2: 4كورنثوس 0؛ 12: 1ة ؛ غالطي12: 12؛ لوقا 12: 2؛ عبرانيّين 0-1: 4كورنثوس 1 اقرأ

 . 12-12: 14؛ رومية 2-2

  .مالحظات

(، وعليهم أن يخدموا اآلخرين 0-1: 4كورنثوس 1أن يخدموا يسوع المسيح ) المؤمنينينبغي للمسيحيّين 

(. عليهم أن يخدموا يسوع المسيح من خالل خدمتهم النّاس بحسب إرشادات وتوجيهات 12: 2)عبرانيّين 

وقت نفسه. أنّه يستحيل على اإلنسان أن يخدم سيّدين مختلفين في ال 12: 12يسوع المسيح. يعلِّم إنجيل لوقا 

(. 12: 1 فعاًل )غالطية يحتاجون إليه، بل بحسب ما يريدونهيخدم المسيحيّون الحقيقيّون النّاس ال بحسب ما 

(. ويخدم 2: 4كورنثوس 0يخدم المسيحيّون النّاس ال ألجل أنفسهم بل ألجل يسوع المسيح ومجده )
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(. يخدم المسيحيّون 2-2: 2هم )أفسس المسيحيّون النّاس من خالل الخضوع للّذين هم في مركز سلطة علي

 (. 12-12: 14النّاس ال بحسب حرف الّشريعة بل بحسب إرشاد الّروح القدس وقّوته )رومية 

 

  أن يخدموا فيها؟ المؤمنينما النّواحي والمجاالت التي على المسيحيّين . 3

؛ متّى 72-74: 1لوقا ؛ 4-1: 2 الرسل ؛ أعمال01-12: 2؛ 4-1: 2كورنثوس 0؛ 21-42: 04متّى  اقرأ

 . 11-12: 4بطرس 1؛ 14-22: 02

  .مالحظات

(. يخدم المسيحيّون 21-42: 04بتقديم الطّعام لعائالتهم في الوقت المناسب )متّى  المؤمنونيخدم المسيحيّون 

(. يخدم المسيحيّون 4-1: 2كورنثوس 0بأن يعطوا بسخاء المسيحيّين في كّل مكاٍن ما يحتاجون إليه )

دم المسيحيّون (. يخ01-12: 2كورنثوس 0الحقيقيّون بالمناداة ببشارة اإلنجيل لغير المسيحيّين في كّل مكاٍن )

(. يخدم المسيحيّون الّرّب روحيًّا 4-1: 2الرسل  من خالل بناء مسيحيّين آخرين بتعليمهم كلمة هللا )أعمال

(. يخدم المسيحيّون باستخدامهم واستثمارهم 72-74: 1 طيلةَ أيَّام حياتهم )لوقا سة وبرّ بعبادته بال خوف وبقدا

 14: 02من الوزنات )متّى  استأمنهم هللا عليهم، فيكسبون مزيًداوزناتهم، التي هي القدرات والفُرص التي 

 بطرس1ن الّرّب في بناء الكنيسة )(. يخدم المسيحيّون من خالل استخدام المواهب الّروحيّة التي نالوها م22

4 :12-11 .) 

 

  خّداًما؟ المؤمنونكيف يصير المسيحيّون . 4

 كورنثوس0؛ 12: 2تيموثاوس 1؛ 12-12: 12؛ لوقا 24 :12؛ مرقس 1: 10؛ رومية 02: 10يوحنّا  اقرأ

 . 19: 02الرسل  ؛ أعمال12-2: 2كورنثوس 0؛ 24-20: 12؛ 12: 2؛ عبرانيّين 02-02: 11

  .مالحظات

(. يصير الّشخص خادًما بتسليمه نفسه 02: 10يصير الّشخص خادًما باتّباعه يسوع المسيح كتلميٍذ له )يوحنا 

(. يصير الّشخص خادًما بمعرفته وتحديده المهّمة التي 1: 10للّرّب ليعمل به ومن خالله ما يشاء )رومية 

: 12لمهّمة التي أُوِكل عليها بأمانة )لوقا (. يصير الّشخص خادًما حين يتّمم ا24: 12عيّنها يسوع له )مرقس 
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(. ينبغي للّشخص أال يصير خادًما في مركز قيادٍة إال بعد أن يتّم امتحانه في حياته اليومية وبعد 12-12

(. يكون الّشخص خادًما حين يعمل بجّديّة واجتهاد ليسوع 12: 2تيموثاوس 1نجاحه في مهّماٍت أصغر )

ا أل ن يتألّم ويعاني ألجل يسوع المسيح، وألْن يواجه ضغطًا يوميًّا في اهتمامه بالكنيسة المسيح، ويكون مستعّدً

(. يكون الّشخص خادًما حين يساعد المسيحيّين الذين يتألّمون ويعانونه ويقف 02-02: 11كورنثوس 0)

قات (. يكون الّشخص خادًما حين يثبت ويثابر وسط كّل الّضي24-20: 12؛ 12: 2 عبرانيينبجانبهم )

الرسل  (. يكون الّشخص خادًما حين يكون متواضًعا في نجاحه )أعمال12-2: 2كورنثوس 0والّصعوبات )

02 :19 .) 

 

 

 

 


