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 يتمتَّع بالشَّرِكَة عن طريق مشاركَته الفاعلَة في الكنيسة التلميذُ
____________________________________________________________ 

 لكـن . لمسـيحية الذي تتم فيه خَدماتُ العبـادة ا " المبنى " يعتقد الكثيرون أن الكنيسةَ هي
ك يةَ هالكنيس نا أنلِّمعي سقدالم الكتاب ـنم اُهللا معاهد الذين المؤمنين ةماعيتألَّفُ من ج يح يان 

 استخْدم الرسُل صوراً مختلفةً لوصف شَعبِ اِهللا فـي وقد . كُلِّ ُأمة وشَعبٍ ولسانِ ليكونوا شَعبه
دهالع ديدةَ اِهللا . الجنَظْر مر ل ولكي نَفْهوالص سٍ من هذهفُ على خَمتعاَل بنا نتعر ،ةلكنيس : 

 . يسكُن فيهم الـروح القُـدس جماعةٌ من الناسِ الكنيسةُ هي : الصورةُ األولى للكنيسة
 بيتًـا روحيـا، – كَحجارة حية – مبنيين كُونُوا َأنْتُم َأيضا : " ٥ : ٢ نقرُأ في رسالة بطرس األولى

 : ٢ ونقرُأ في رسـالة أفَسـس ". كَهنُوتًا مقَدسا، ِلتَقْديمِ ذَباِئح روحية مقْبولَة عنْد اِهللا بِيسوع الْمسيحِ
٢٢ - ١٩ " : ةٌ ميعْل رالً، بنُزو اءبغُر دعِإذًا ب تُمـاسِ فَلَسلَى َأسع ينينباِهللا، م تيِل بَأهو ينيسدالْق ع 

 ، ينْمو هـيكَالً الرسِل واَألنْبِياء، ويسوع الْمسيح نَفْسه حجر الزاوِية، الَّذي فيه كُلُّ الْبِنَاء مركَّبا معا
بي الرا فسقَدَأنْ . م يهي فوحِ الَّذي الركَنًاِ ِهللا فسا، معم ونينبا مضَأي تُم ." 

 لكـن . فإن كثيرين يعتقدون أن الكنيسةَ هي دار العبـادة المسـيحية ، كما ذَكَرنا قبَل قليٍل
كُنسي الناسِ الذين ةٌ منماعج ةَ هيالكنيس نا أنلِّمعي سقدالم اِهللا فيهِم الكتاب وحر . فـإن لـذلك 

 وهو يصفُ المؤمنين بـأنهم ". هيكٌَل مقَدس " و " ي ح و ر تٌ ي ب " الرسوَل بطْرس يصفَ الكنيسةَ بأنَّها
 اِإلله الَّذي خَلَقَ الْعـالَم : " ٢٥ - ٢٤ : ١٧ وللسببِ نفسه، نقرُأ في سفْرِ أعماِل الرسِل ". حيةٌ حجارةٌ "

الَ يي، وادبِاَألي ةنُوعصَل ماكيي هف كُنسضِ، الَ ياَألرو اءمالس بر وهذَا، ِإذْ ه ،يها فكُلَّ مو مخْد 
ءكُلَّ شَـيا ونَفْساةً ويح يعمي الْجطعي وِإذْ ه ،ءِإلَى شَي تَاجحم ي النَّاسِ كََأنَّهادـةُ إذا، ". بَِأيالكنيس 

. هي مجموعةٌ من األشخاصِ الذين يسكُن روح اِهللا فيهِم



ى . الكنيسةُ هي عائلةُ اِهللا : الصورةُ الثانية للكنيسة  : ٣ نقرُأ في رسالة تيموثاوس األوـل
١٥ - ١٤ " : كِإلَي ههذَا َأكْتُب ... يي بفَ فرتَتَص َأن جِبفَ يكَي لَمتَع ـةُ اِهللا ِلكَييسكَن وي هاِهللا، الَّذ ت 

يالْح ." 

 رغْم ذَِلك، هناك مؤمنـون يـديرون . فالكنيسةُ هي بيتُ اِهللا ! حقَّاً ما أجمل هذه الصورة
شركات المؤمنين فيها غير ديرالتي ي الطريقة بذات مهة هِ كناِئستْ شَرِ . م التجاريةَ ليسالكنيس نكَةً لك 

م . ه أيضاً تجاريةً، بل هي عائلةُ اِهللا وبيتُ هـ المؤمنين وأن ،األب واَهللا ه أن وفي هذه العائلة، نَجِد 
 كما أن هذه العائلةَ تَكْبر بانضمامِ مؤمنين آخرين إليها بعد أن يختبروا الوالدةَ . اإلخوةُ واألخواتُ

 وصـية وكما أن العائلةَ السعيدةَ تقوم على المحبة، فإن أهم . لقُدس الجديدةَ بواسطة عمِل الروحِ ا
ككنَفْس كقَريب بتُح وأن ،كُلِّ قلبِك نم الرب بأن تُح ياِهللا ه إذاً، الصـورةُ الثانيـةُ . في عائلة 

ةسِ للكنيسقدهي أنها عائلةُ اِهللا في الكتابِ الم . 

 الكنيسةُ هي ُأمةُ اِهللا المقدسة التي اختارها من كُـلِّ : الصورةُ الثالثة للكنيسة إلى نأتي
 وَأما َأنْتُم فَجِنْس مخْتَار، وكَهنُوتٌ ملُـوكي، : " ٩ : ٢ رسالة بطرس األولى نقرُأ في . قبيلة ولسانٍ

 نقـرُأ و ". خْبِروا بِفَضاِئِل الَّذي دعاكُم من الظُّلْمة ِإلَى نُورِه الْعجِيبِ ُأمةٌ مقَدسةٌ، شَعب اقْتنَاء، ِلكَي تُ
 َأنْتَ َأن تَْأخُذَ السفْر وتَفْتَح خُتُومه، َألنَّـك ذُبِحـتَ واشْـتَريتَنَا ِهللا مستَحقٌ : " ٩ : ٥ في سفْرِ الرؤيا

 ". نٍ وشَعبٍ وُأمة بِدمك من كُلِّ قَبِيلَة وِلسا

ةسِ للكنيسقدةُ الكتابِ المنَظْر هي ولسـانٍ : هذه كُـلِّ قبيلـة نم مؤمنين نأنَّها تتألَّفُ م 
ةوشعبٍ وأم . بـأي بـونحرة فال يقومي كناِئس مهكناِئس تَبِرونعي البعض أن الشديد لألسف نلك 

 لكن كما رأينا في اآليات السـابقة، فـإن الكتـاب . تَلفَ عنْهم في اللغة أوِ الثقافَة شَخْصٍ آخَر يخْ
تماماً في أن واضح سقدالم بشَع اَهللا اختار ةالكنيس " ةبٍ وُأمولسانٍ وشَع كُلِّ قبيلة نوا كونـ ي ل " م 

 . شَعبه المقدس

 نقرُأ في . نيسةُ هي رعيةُ اِهللا التي يرعاها الراعي الصالح الك : الصورةُ الرابعة للكنيسة
 َألنَّكُم كُنْتُم كَخراف ضالَّة، لكنَّكُم رجعتُم اآلن ِإلَى راعي نُفُوسـكُم : " ٢٥ : ٢ رسالة بطرس األولى

 ارعـوا ... لشُّيوخِ الَّذين بينَكُم، َأطْلُب ِإلَى ا : " ٤ - ١ : ٥ ونقرُأ في رسالة بطرس األولى ". وُأسقُفها
،ْل بِنَشَاطحٍ قَبِيحٍ بالَ ِلرِبارِ، ويْل بِاالخْتارٍ برطنِ اضا، الَ عنُظَّار نَكُميي بةَ اِهللا الَّتيعر ـنالَ كَمو



ةيعلَةً ِللرثَأم اِئرِينْل صب ،ةبلَى اَألنْصع ودسي . و د جـيـَل الْمِإكْل تَنَالُون اةعالر ِئيسر رتَى ظَهم 
 ". الَّذي الَ يبلَى

 أما الخرافَ فتسير دومـاً وراء . نحن غالباً ما نرى قُطعان األبقارِ تسير أمام رعاة البقَر
 فيسـوع . يسوع المسيح .. ها لهذا، يجِب على الكنيسة أن تَسير دائماً وراء رئيسِ رعات . الراعي

قيقيالراعي الح وه ال تَنْتَمي . للكنيسة ةةُ الكنيسيعِل ورقامِ األوى في الم  إلى قادة الكنيسة، بل إـل
 . إذاً، الكنيسةُ هي رعيةُ اِهللا التي يرعاها يسوع المسيح . نَفْسه المسيحِ

ن أعضـاء كثيـرة : الصورةُ الخامسة للكنيسة مـ سيحِ المؤلَّـفالم دسج يالكنيسةُ ه 
ةعتنوس . مأفس ـا : " ٢٣ - ٢٢ : ١ نقرُأ في رسالةْأسَل رعج اهِإيو ،هيمتَ قَدتَح ءكُلَّ شَي عَأخْضو 

 ". لْكُلَّ في الْكُلِّ فَوقَ كُلِّ شَيء ِللْكَنيسة، الَّتي هي جسده، مْلء الَّذي يمُأل ا

 وإن كانَـت الكنيسـةُ . نرى مَن خالِل هذه اآلية أن الكنيسةَ هي جسد حي رأسه المسيح
دائمة بصورة والتجديد عني أنَّها قابلةٌ للنُمواً فهذا يداً حيسج . أن على الكنيسـة جِبـَل لهذا، يمتَع 

تَعم يح دسكَج سةكمؤس وليس ضاءاألع دد ة أو شَرِكَةنَـرى . تجاري والشـركات ساتففي المؤس 
 وفـي . أما في الكنيسة فإن جميع األعضاء متساوون في القيمة ؛ أن بعض األفراد أهم من غيرِهم

ي فإن ، لشركات أن األنظمةَ البشريةَ هي السائدةُ في المؤسسات وا حينِ هـ ـهوصايا اِهللا وتعاليم 
ةفي الكنيس للمؤمنين اإليمانِ والسلوك عاييرم ددالتي تُح . 

 - ١٢ و ٧ - ٤ : ١٢ نقرُأ في رسالة كورنثوس األولى كَيفَ يجِب على الكنيسة أن تَعمَل؟
٢٦ : 

" وحالر نلكةٌ، وودجوم باهوم اعفََأنْو داحو . ـنلكةٌ، وـودجومٍ مدخ اعَأنْوو 
داحو بي . الر ُل الْكُـلَّ فـمعي يالَّذ ،داحاَهللا و نلكةٌ، وودجوال ممَأع اعَأنْوو 

 َأن الْجسد هو َألنَّه كَما ... ولكنَّه ِلكُلِّ واحد يعطَى ِإظْهار الروحِ ِللْمنْفَعة . الْكُلِّ
دسج يةً هيرِإذَا كَانَتْ كَث داحالْو دسالْج اءضكُلُّ َأعةٌ، ويركَث اءضَأع لَهو داحو 

 َألنَّنَا جميعنَا بِروحٍ واحد َأيضا اعتَمدنَا ِإلَى جسـد . واحد، كَذِلك الْمسيح َأيضا
ودهي ،داحا وـداحا ووحينَا رقنَا سيعمجا، واررَأح ا َأمبِيدع ،ينيونَاني ا كُنَّا َأم .



 َألنِّي ’ : ِإن قَالَت الرجُل . فَِإن الْجسد َأيضا لَيس عضوا واحدا بْل َأعضاء كَثيرةٌ
دسالْج نتُ ما، لَسدتُ يلَس ‘ . تَكُن َأفَلَم اُألذُن قَالَـت ِإن؟ وـدسالْج ـنم ِلذِلك : 

’ دسالْج نتُ منًا، لَسيتُ عكُـلُّ . ‘ ِألنِّي لَس كَـان ؟ لَودسالْج نم ِلذِلك تَكُن َأفَلَم 
 ن فَقَد وضع الْجسد عينًا، فََأين السمع؟ لَو كَان الْكُلُّ سمعا، فََأين الشَّم؟ وَأما اآل

ادا َأركَم ،دسي الْجا فنْهم داحكُلَّ و ،اءضـا . اُهللا اَألعهيعمج كَـان لَـو نلكو 
د احـو دسج نلكةٌ، ويركَث اءضَأع ؟ فَاآلندسالْج نا، َأيداحا ووضع . رالَ تَقْـد 

دَأن تَقُوَل ِللْي نيالَ ’ : الْع كةَ ِلي ِإلَياجنِ . ‘ ! حلَيجا ِللرضَأي ْأسةَ ’ : َأوِ الراجالَ ح 
 ... بْل بِاَألولَى َأعضاء الْجسد الَّتي تَظْهر َأضعفَ هي ضـرورِيةٌ ‘ ! ِلي ِإلَيكُما

ي لكن اَهللا مزج الْجسد، معطيا النَّاقص كَرامةً َأفْضَل، ِلكَ قَاقٌ فـانْش كُونالَ ي ي 
 فَِإن كَان عضو واحد . الْجسد، بْل تَهتَم اَألعضاء اهتماما واحدا بعضها ِلبعضٍ

هعم تَتََألَّم اءضاَألع يعمفَج ،تََألَّمي . يـعمفَج ،مكَـري ـداحو ـوضع كَان ِإنو 
 ". رح معه اَألعضاء تَفْ

لِّمعي سقدالم الكتاب نَرى أن ،التي قرأناها اآلن خالِل اآليات نم نع ةثالثَةَ مبادَئ هام 
ةالكنيس ظاِئفو : 

 فبدونِ إيمانٍ بيسوع المسيحِ، ال . الوظيفَةُ األولى للكنيسة هي أن تَكْرِز بإنجيِل الخَالصِ
 ِإن كَان : " ٥ : ٣ فقد قاَل يسوع لنيقوديموس في إنجيل يوحنَّا . صٍ أن يناَل الخالص يمكن ألي شَخْ

 كما أن يسوع قـاَل لتالميـذه قبـَل ". َأحد الَ يولَد من الْماء والروحِ الَ يقْدر َأن يدخَُل ملَكُوتَ اِهللا
 دفع ِإلَي كُلُّ سلْطَانٍ في السماء : " ٢٠ - ١٨ : ٢٨ صعوده إلى السماء حسب ما ورد في إنجيل متَّى

دسِ مِ اآلب واالبـنِ والـروحِ الْقـُ بِاسـ موهدمعمِ واُألم يعمذُوا جتَلْموا وبضِ، فَاذْهلَى اَألرعو . 
َأن موهلِّمعو بِه تُكُميصا َأوم يعمفَظُوا جحرِ . يهالد اءضامِ ِإلَى انْقكُلَّ اَألي كُمعا َأنَا مهو ." هذإذاً، ه 

 . لمسيح ل هي مأموريةُ الكنيسة، وهذه هي مأموريتُنا كتالميذَ

 فـرغْم أن . نوع في المواهبِ والمهام الت وتُشَجع الوظيفَةُ الثانيةُ للكنيسة هي أن تَقْبَل
كثيرة يحتوي على أعضاء إالَّ أنَّه ،دواح وسيحِ هالم دسج ةددتَعب مالمواه . فقد أعطـى الـروح 

م اآلخَرهدَل أحكَماً، ولكي يضعم بهضعب مخْدلكي ي ة للمؤمنيندتعدم بمواه سنـا يـأتي و . القُده 
. الخدمة لجميعِ األعضـاء دون اسـتثناء فَتْحِ بابِ دور الكنيسة في قُبوِل هذه المواهبِ المتنوعة و



ي : هكَذَا نَحن الْكَثيرِين : " ٨ - ٥ : ١٢ لهذا يقوُل الرسوُل بولُس في رسالة رومية فـ ـداحو د سـج 
ا ِلبضعب اءضَأعيحِ، وسِلآلخَرِ الْم داحضٍ، كُلُّ وع . طَاةعالْم ةمبِ النِّعسفَةٌ بِحخْتَلم باهولَنَا م نلكو 

ي َأنُبوةٌ فَبِالنِّسبة ِإلَى اِإليمانِ، َأم خدمةٌ فَفي الْخدمة، َأمِ الْمعلِّم فَفـي التَّعلـيمِ، : لَنَا ظُ فَفـاعَأمِ الْـو 
ظعورٍ الْورفَبِس ماحالر ،ادهتفَبِاج ربدالْم ،خَاءي فَبِسطعالْم ، ." 

أن يه الوظيفةُ الثالثةُ للكنيسة فيـه عِ الذي تُوجِدتَمجةً للموقُد ى . تَكون  فينبغـي عـل
هتوراُهللا على ص الذي خَلَقَه دها للفَراحترام تُظْهِر أن ةتعريفاً جديـداً لهذ . الكنيس طى المسيحا، أع 

 - ٤٢ : ١٠ فقد قاَل لتالميذه حسب ما ورد في إنجيِل مـرقُس . للعظَمة يختلفُ عن تعريف العالَمِ
 فَالَ . ون علَيهِم َأنْتُم تَعلَمون َأن الَّذين يحسبون رَؤساء اُألممِ يسودونَهم، وَأن عظَماءهم يتَسلَّطُ : " ٤٤

يكُمهكَذَا ف كُوني . ـيكُمف يرصي َأن ادَأر نما، ومخَاد لَكُم كُونا، ييمظع يكُمف يرصي َأن ادَأر نْل مب 
 ميذ بيديه الطـاهرتينِ وقَد برهن يسوع على ذَِلك بأنَّه غَسَل أرجُل التال ". َأوالً، يكُون ِللْجميعِ عبدا

 وهكذا، يجِب على الكنيسة أن تُظْهِـر هـذه . ليعطيهِم بذِلك أعظَم درسٍ في التواضعِ وبذِْل النَّفْس
،ـةمدعِ، والخوالتواض ،ةحبفي الم فيه دعِ الذي تُوججتَمةً للموقُد تَكون وأن واضحة بصورة ميالق 

 . ، والنزاهة، وغَيرِ ذَِلك والتسامحِ

وعني أنَّها قابلةٌ للنُمفهذا ي يح وضةَ عالكنيس لهذا، . وحيثُ أن ـةعلى الكنيس جِبفَ يكَي 
 : ١٦ - ١١ : ٤ نقرُأ في رسالة أفَسس أن تَنْمو؟

" اءَأنْبِي ضعالْبالً، وسكُونُوا ري َأن ضعطَى الْبَأع وهو ،شِّـرِينبم ضعالْـبو ، 
ـدسـانِ جنْيِلب ،ةمدِل الْخمِلع ينيسديِل الْقِل تَكْمَألج ،ينلِّمعماةً وعر ضعالْبو 

ى . الْمسيحِ، ِإلَى َأن نَنْتَهِي جميعنَا ِإلَى وحدانية اِإليمانِ ومعرِفَـة ابـنِ اِهللا  ِإلـَ
د َأطْفَـاالً . ِإلَى قياسِ قَامة مْلء الْمسيحِ . كَامل ِإنْسانٍ عـا بي مف الَ نَكُون كَي 

 . مضطَرِبِين ومحموِلين بِكُلِّ رِيحِ تَعليمٍ، بِحيلَة النَّاسِ، بِمكْرٍ ِإلَى مكيدة الضالَِل
 الْمسيح، : شَيء ِإلَى ذَاك الَّذي هو الرْأس بْل صادقين في الْمحبة، نَنْمو في كُلِّ

 الَّذي منْه كُلُّ الْجسد مركَّبا معا، ومقْتَرِنًا بِمَؤازرة كُلِّ مفْصل، حسـب عمـل،
ةبحي الْمف هاننْيِلب دسالْج وُل نُمصحي ،ءزاسِ كُلِّ جيلَى قع ."



عاً ييدداً وعوحير في النُمو تستمر أن ةينبغي على الكنيس أنه سقدالم تابنا الكلِّم . جِـبوي 
 فاعٌل جداً في نُمو الكنيسة من خالِل الخـدمات اً أن نَعرِفَ أن لنا دور – كتالميذَ المسيحِ – علينا

دخالِل وِح نمبِها، و جِنا كمؤمنين التي نَقومالِل نُضخ ننا، ومنـا ثالثَـةَ . تلِّمعي سقدالم والكتاب 
ةالكنيس وة تتعلَّقُ بنُمبادَئ هامم : 

ةالكنيس ُل لنُموالمبدُأ األو : ةبحفي الم ميعِ المؤمنيننيانِ جب طريق نةُ تَنْمو عالكنيس . 
 من خالِل قيامِ كُلٍّ مـنهم بمسـؤولياته على المؤمنين الناضجين في الكنيسة تَقَع مسؤوليةُ البنيانِ

 ومن األمثلة على هذه المسؤوليات أن يحب الواحد اآلخَر، وأن يشَجع الواحد اآلخَر، . تجاه اآلخَر
 كما يجِب على المؤمنين أن يظْهِروا وِحـدتَهم . خَر وأن يعلِّم الواحد اآلخَر، وأن ينْصح الواحد اآل

ي . بِه ومعرِفَتهِم المسيحِ ب القائمة على إيمانهِم هـ المؤمنين بين ةَ في العالقاتدالوِح عني أنوهذا ي 
 كرب ومخلِّصٍ لحياتـه، وعلى معرِفَة كُلِّ مؤمنٍ ليسوع ، وِحدةٌ قائمةٌ على تَعاليمِ الكتابِ المقدسِ

هعم ةاليومي وعلى الشركة . 

ةالكنيس ةُ تَنْمو : المبدُأ الثاني لنُمود إلـى الكنيسدالج ميعِ المؤمنينج تَلمذة عن طريق 
 دد تَقَع على الكتاب المقدس يخبرنا أن مسؤوليةَ تلمذَة المؤمنين الج و . أن يصبحوا ناضجين روحياً

 لهذا، يجِب على المؤمنين الناضجين أن يساعدوا المؤمنين الجدد على . عاتق المؤمنين الناضجين
 أما مقياس النُّضجِ . النُمو مع الرب، وعلى النُمو في شخصياتهِم، وعلى النُمو في طاعتهِم للمسيح

 فاُهللا يريدنا أن نَتَشَبه بالمسيحِ، وأن نَقْتَدي بِه، وأن نُصـبِح . بلُغَه فَهو المسيح الذي يريدنا اُهللا أن نَ
ثْلَهأيضاً م . 

ةالكنيس المبدُأ الثالثُ لنُمو : ةمدللخ تأهيِل المؤمنين طريق نةُ تَنْمو عالكنيس . نكمال ي 
ةمدبخ قومي نِ أنللمؤم الً لذِلكمؤه كُني ما لَم للرب نافعة . الناضـجين على المؤمنين جِبلهذا، ي 

لينصبحوا مؤهي إلى أن ددالج دوا في تَدريبِ المؤمنينساعي ل أيضاً أن ةمدلخ . بـأي رد جـفال ي 
ظاتماعِ العضورِ وسكتفي بالحي الً أو أنخام يكون ٌل فـي مؤمنٍ أنفاع رود لَه كوني أن وند 

ةمدوالخ ةةً على األقل لكـي . الكنيسدةً واحبهواَهللا أعطى لكُلِّ مؤمنٍ م نا أنعلِّمي سقدالم فالكتاب 
هتكَنيس اِهللا ونُمو ها ِلتَمجيدمدوا ال . يستخدسـاعي أن الناضجين على المؤمنين جِبلهذا، ي مـؤمنين 

ـةمدلخ بالمواه الستخدامِ هذه لينصبحوا مؤهي م إلى أنبوهدري بِهِم وأنمواه في اكتشاف ددالج 
وهذا هو ما يقولُه الرسوُل بولُس لتلميذه تيموثاوس في . اِهللا والكنيسة والمجتَمعِ الذي يعيشون فيه



 وما سـمعتَه . فَتَقَو َأنْتَ يا ابني بِالنِّعمة الَّتي في الْمسيحِ يسوع : " ٢ - ١ : ٢ رسالة تيموثاوس الثانية
 ". منِّي بِشُهود كَثيرِين، َأودعه ُأنَاسا ُأمنَاء، يكُونُون َأكْفَاء َأن يعلِّموا آخَرِين َأيضا

 ا رض معاً النِّقاطَ الرئيسيةَ التي تطرقنا إليها في هـذ نَستع ل تَعاَل بنا ، درسنا قَبَل أن نُنهي و
 : الدرس

 وقـد . إن اَهللا يصور الكنيسةَ لنا بصورٍ مختلفة في كلمته المقدسة الدرس قد قُلنا في بِداية ل
سقدالم تابها لنا الكرِضعي ةللكنيس ةئيسيرٍ روص سلنا خَمتَناو ـيهةُ أوالً : أال و الكنيسـ ، ي هـ 

 ، الكنيسةُ هي ُأمـةُ ثالثاً ، الكنيسةُ هي عائلةُ اِهللا؛ ثانياً جماعةٌ من الناسِ يسكُن فيهم الروح القُدس؛
 يرعاها الراعي ، الكنيسةُ هي رعيةُ اِهللا التي رابعاً اِهللا المقدسة التي اختارها من كُلِّ قبيلة ولسانٍ؛

سيح؛ الصالحالم خامساً يسوع ةعتنوم كثيرة أعضاء نم سيحِ المؤلَّفالم دسج يالكنيسةُ ه ، . 

ةالكَنيس تتعلَّقُ بوظاِئف ةَئ هامبادم فْنا على ثالثَةرتَع ،ذَِلك دعب : 

ةبإ الوظيفَةُ األولى للكنيس تَكْرِز أن ي؛ نجيِل الخَالصِ ه ةوالوظيفَةُ الثانيةُ للكنيس ي هـ 
 هـي أن تَكـون قُـدوةً والوظيفةُ الثالثةُ للكنيسة أن تَقْبَل وتُشَجع التنوع في المواهبِ والمهام؛

فيه عِ الذي تُوجِدتَمجللم . 

الكنيس بادَئ تتعلَّقُ بنُموم ثالثة نثنا عدكَما تَح فقُلنا إن ة ةالكنيس َل لنُموالمبدَأ األو أن وه 
 أنهـا هو والمبدُأ الثاني لنُمو الكنيسة الكنيسةُ تَنْمو عن طريق بنيانِ جميعِ المؤمنين في المحبة؛

 والمبـدُأ الثالـثُ ؛ تَنْمو عن طريق تَلمذة جميعِ المؤمنين الجدد إلى أن يصبحوا ناضجين روحياً
ةالكنيس أنَّ لنُمو وها ه ةمدللخ تأهيِل المؤمنين طريق نتَنْمو ع . 

في هذه تَهعمكْتَ بما سقد تبار تَكون أن كلتامِ، صالتَنا ألجالدرس وفي الخ تَكـون وأن ، 
 . أيضـاً فاعالً في كَنيستك وفـي مجتَمعـك قد استَفَدتَ واتَّخَذْتَ قَراراً حاسماً بأن تَكون عضواً

كعتَمجوفي م ،كتوفي كنيس ،كلموفي ع ،كتيفي ب هدجم سكعنُوراً ي تَكون أن الرب كطعولي .



جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم والتح ، " تلمذة " وإلى أن اُألمنيـات نَّا أطيبم ـات لكُمي . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


