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  رةالبصمات المنظورة للكنیسة غیر المنظو
  
  ٢الفصل 

  ٣٢الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 
  

  أن نفھم كیف أن الكنیسة العالمیة غیر المنظورة متمثلة في الكنیسة المنظورة: الھدف

لََواتِ  ُسِل، َوالشَِّرَكِة، َوَكْسِر اْلُخْبِز، َوالصَّ    )٤٢:٢أعمال . (َوَكانُوا یُواِظبُوَن َعلَى تَْعلِیِم الرُّ
  

من سفر العمال یبدأ بوصف یوم الخمسین، الذي یعتبر عید میالد الكنیسة، في ھذا الیوم،  اإلصحاح الثاني
  بدأ 

الناس في سفر في كل مرة كان یأتي الروح القدس على . معھ وبھالمسیح في بناء كنیستھ حتى تكرز للعالم 
ورشلیم، والیھودیة أعمال الرسل كان بغرض تتمیم المأموریة العظمى وھي أن یكونوا شھودا لیسوع في أ

  ).  ٨:١أعمال (والسامرة وإلى أقصى األرض 
ھذه تسمى الحظ النماذج التي ظھرت في الجیل األول في الكنیسة؟  أثناء دراسة سفر أعمال الرسل،

إن شركة المؤمنین التي أنت جزء منھا في مجتمعك، ھي ". البصمات المنظورة للكنیسة غیر المنظورة"
ور عن الكنیسة الشاملة غیر المنظورة التي یبنیھا المسیح القائم من األموات في ھذا التعبیر المحلي المنظ

عن  تحدید مفھومھاتماما كما أن بصماتنا یمكن أن تحدد أین كنا وماذا لمسنا، كذلك الكنیسة یمكن . العالم
ھذه . عملكانت للكنیسة في سفر العمال بصمات، مما یدل على ان روح هللا كان ی". البصمات"طریق 
الكرازة، والتعلیم، والشركة، والعبادة، والصالة، والوحدة، والتنوع، والتعددیة في القادة، : تشمل

ھذه الخصائص ف. ھذه األمور أیضا تعتبر مقیاس لصحة الكنیسة الیوم. ، والمساواة)أو الحب(والتعاطف 
ة المسیح التي یبنیھا في ھذا العالم تمكننا من قیاس مقدار قولنا أن كنیستنا المنظورة ھي تعبیر عن كنیس

  .الیوم
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  .أفضل إجابة اختر
 . جمیع المسیحیین لدیھم نفس المواھب الروحیة ؟خاطئةصحیحة أو   -١
 . ، الجامعةغیر المرئیةالكنیسة  من ولد من جدید ھو عضو في ؟ كلأو خاطئة صحیحة -٢
 .ر وتكرزتبشكنیسة عندما الكنیسة ھي حقا ؟ أو خاطئة صحیحة -٣
بعد  تعلیم، ال یحتاج ھذا الشخص إلى عندما یعیش الروح القدس داخل الشخص ؟خاطئةحة أو صحی -٤

 .اآلن
 .من المستحیل أن یكون التنوع والوحدة في نفس المجموعة من الناس ؟خاطئةصحیحة أو  -٥
 

  إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
  

 ؟لتلبیة االحتیاجات الھامة للكنیسةلناس ابعض الرسل عین لماذا  -٦
 .مشتركالمھم جدا القیام بعمل  كان من -أ

 .ناسحتیاجات المادیة للاال اھتمام تجاه ب ونشعریكانوا ال  -ب
 .كلمة هللا و الصالةإنھم بحاجة لتكریس أنفسھم ل -ج
 .أنقیاء على أنفسھم حتى یحافظواكان علیھم أن یعزلوا أنفسھم عن غیرھم من الناس  -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(تعبیرھا المرئي؟ مرئیة في الللكنیسة غیر " بصمات األصابع"أي من التالي ھي  -٧
 مثیرةالالمعجزات  -أ

 الشركة -ب
 صالةال -ج
 ثروةال -د
 التعاطف، أو الحب -ه
 مبنى الكنیسة الكبیر - و
 عبادةال -ز
 المھنیة الخدمة -ح
 وحدةال - ط
 تنوعال -ي
  التبشیر -ك
 ةطویللفترات الحج  - ل
 المتطرف إنكار الذات - م
 یةتعددال - ن

 مساواةال - س
 هللا طرق جمیع ساھل في الت - ع
 فقرال -ف

 علیمتال -ص
 
 لكنیسة؟خدمة مھمة للماذا التبشیر  -٨
 . الناس للمسیح ھو جزء من المأموریة العظمى جذب -أ

 .تمععلى المج حتى تأثرالكنیسة تحتاج إلى أن تنمو  -ب
 . على المزید من التبرعات حتى تحصلالكنیسة تحتاج إلى أن تنمو  -ج
  .أتباع الدیانات األخرى ھمعدد أن یفوقمن المھم بالنسبة للمسیحیین  -د
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 الجماعة؟ إلى قبلوا اإلنجیل وانضمواینبغي أن تفعلھ الكنیسة ألولئك الذین  ذاما -٩
 . ، لدیھم كل ما یحتاجونھال شيء -أ

  تالمیذهك یمھم ومساعدتھم على النموتعل -ب
 .دخلھم بالكامل إلى الكنیسةبلتبرع تطلب منھم ا . ج
  . حقیقيى األقل قبل قبولھم في الكنیسة لمعرفة ما إذا كان إیمانھم مدة سنة علاختبارھم ل . د

 
 ؟األوائل في سفر األعمالن المؤمنین أي من التالي صحیح ع  - ١٠

 .یشبھون بعضھم البعضس اللغة و أنھم جمیعا یتحدثون نف -أ
 . أورشلیمكانوا جمیعا من  -ب
 . نفس األشیاءبجمیعا بالضبط كانوا یؤمنون  -ج
  .جدا ولكن متحدین في إیمانھم بیسوع كانوا متنوعین -د

 
 في الكنیسة؟ خدمةعن ال المسئولمن ھو  - ١١

 فقط راعي واحد -أ
 فقط أولئك الذین یتقاضون على عملھم -ب
  عضاءاألشیوخ وكذلك الو متعددینقساوسة ع، الجمی -ج
  ب بشكل جید للغایةاثبت أنھم یعرفون الكتفقط أولئك الذین  -د

 
 ؟لكنیسة مع بعضھم البعضأعضاء ا ما عالقة - ١٢

 . جمیعا أعضاء في جسد واحد -أ
 . في نفس المجتمع واعیشیمطالبون أن  جمیعا - ب
 .ن لخدمة القس معایمأمور جمیعا - ج
  .أخرى ارتباطاتشابھة ولكن لیس لدیھم تفقط عن طریق معتقدات م ینرتبطم میعاج - د
  

األكثر التي تجدھا ھي  تراھا بوضوح في معظم المسیحیین الذین تعرفھم؟ ما" بصمات"أیة 
 على تحقیق المأموریة العظمى وخدمة اآلخرین؟ كیف الروح القدس یساعدنا وحصعوبة دون قوة الر

 ؟ك أن تخدم هللا في كنیستك المحلیةیمكن كیف؟ التي لدینا المواھب الروحیةب
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

یأتي إلى الناس  ألنھ اختار أنأشكره . الكنیسة -جسد المسیح لالمرئیة  اتلتعبیرعلى ا هللا أشكر
سألھ خاصة ا .قوة روحھب وتخدم اآلخرینخدموه و تعطیك فرص لیسألھ أن ا .سوف یحبوه ویخدموهالذین 

 .مع اآلخرین السارة یسوع أخبارعلى تبادل ك أن یساعد
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كمجال یمكن فیھ تطبیق العدید من البصمات المذكورة في ھذا الشرح صغیرة المجموعات الأھمیة  أذكر -١

 .خصوصا الشركة –لسفر األعمال 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
؟ الوحدةلماذا یجب علینا الحفاظ على تنوعنا مع تحقیق  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
؟ ھتنوع األفراد في الكنیسة بدال من حلب نفرحلماذا ینبغي علینا أن  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
كم ، دائما في صیغة الجمع "راعي"الكلمة الیونانیة لندما نقرأ عن كنیسة العھد الجدید نجد أن ع -٤

یستغرق من الوقت حتى نحصل على عدد وافر من القساوسة الیوم؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
التعاطف في كیف یمكن أن نربط ذلك ببصمة خاتم العبادة في الید الیمنى لكنیسة عندما نفكر في بصمة  -٥

الكتاب المقدس؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
: ١٣یوحنا (لرسل ثالث سنوات مع االعلى وشك االنتھاء من  عندما كانأعطى یسوع وصیة جدیدة   -٦

الكرازة ھي  كرازة الخارجیةللإن أفضل طریقة : "اآلتيالبیان بالوصیة  بط ھذهكیف یمكنك ر .)٣٥، ٣٤
؟ "الداخلیة

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
عن جمیع اآلیات والعجائب  مسئوالالذي كان من ، وفقا لبطرس في خطبتھ في یوم عید الخمسین -٧
؟ الف من التحویالت ردا على خطبتھاآلو

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
   

  الذھاب إلى العمق


