
  البصمات المنظورة للكنیسة غیر المنظورة
  
  ٢الفصل 

  ٣٢العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

  .الیوم
     

  
 



  .أفضل إجابة اختر
 . صحیحة أو خاطئة؟ جمیع المسیحیین لدیھم نفس المواھب الروحیة  -١
 . صحیحة أو خاطئة؟ كل من ولد من جدید ھو عضو في الكنیسة غیر المرئیة، الجامعة -٢
 .صحیحة أو خاطئة؟ الكنیسة ھي حقا كنیسة عندما تبشر وتكرز -٣
دس داخل الشخص، ال یحتاج ھذا الشخص إلى تعلیم بعد صحیحة أو خاطئة؟ عندما یعیش الروح الق -٤

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

  ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  

 لماذا عین الرسل بعض الناس لتلبیة االحتیاجات الھامة للكنیسة؟ -٦
 .المھم جدا القیام بعمل مشترك كان من -أ

 .كانوا ال یشعرون باھتمام تجاه  االحتیاجات المادیة للناس -ب
 .إنھم بحاجة لتكریس أنفسھم لكلمة هللا و الصالة -ج
 .كان علیھم أن یعزلوا أنفسھم عن غیرھم من الناس حتى یحافظوا على أنفسھم أنقیاء -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(نیسة غیر المرئیة في تعبیرھا المرئي؟ للك" بصمات األصابع"أي من التالي ھي  -٧
 المعجزات المثیرة -أ

 الشركة -ب
 الصالة -ج
 الثروة -د
 التعاطف، أو الحب -ه
 مبنى الكنیسة الكبیر - و
 العبادة -ز
 الخدمة المھنیة -ح
 الوحدة - ط
 التنوع - ي
 التبشیر  -ك
 الحج لفترات طویلة - ل
 إنكار الذات المتطرف - م
 التعددیة - ن

 المساواة - س
 التساھل في جمیع طرق  هللا - ع
 الفقر -ف

 التعلیم -ص
 
 لماذا التبشیر خدمة مھمة للكنیسة؟ -٨
 . جذب الناس للمسیح ھو جزء من المأموریة العظمى -أ

 .الكنیسة تحتاج إلى أن تنمو حتى تأثر على المجتمع -ب
 . لمزید من التبرعاتالكنیسة تحتاج إلى أن تنمو حتى تحصل على ا -ج
  .من المھم بالنسبة للمسیحیین أن یفوق عددھم أتباع الدیانات األخرى -د
 



 ماذا ینبغي أن تفعلھ الكنیسة ألولئك الذین قبلوا اإلنجیل وانضموا إلى الجماعة؟ -٩
 . ال شيء، لدیھم كل ما یحتاجونھ -أ

  تعلیمھم ومساعدتھم على النمو كتالمیذه -ب
 .التبرع بدخلھم بالكامل إلى الكنیسةتطلب منھم  . ج
  . اختبارھم لمدة سنة على األقل قبل قبولھم في الكنیسة لمعرفة ما إذا كان إیمانھم حقیقي . د

 
 أي من التالي صحیح عن المؤمنین األوائل في سفر األعمال؟  - ١٠

 .أنھم جمیعا یتحدثون نفس اللغة و یشبھون بعضھم البعض -أ
 . ورشلیمكانوا جمیعا من أ -ب
 . كانوا یؤمنون جمیعا بالضبط بنفس األشیاء -ج
  .كانوا متنوعین جدا ولكن متحدین في إیمانھم بیسوع -د

 
 من ھو المسئول عن الخدمة في الكنیسة؟ - ١١

 فقط راعي واحد -أ
 فقط أولئك الذین یتقاضون على عملھم -ب
 الجمیع، قساوسة متعددین والشیوخ وكذلك األعضاء  -ج
  ولئك الذین ثبت أنھم یعرفون الكتاب بشكل جید للغایةفقط أ -د

 
 ما عالقة أعضاء الكنیسة مع بعضھم البعض؟ - ١٢

 . جمیعا أعضاء في جسد واحد -أ
 . جمیعا مطالبون أن یعیشوا في نفس المجتمع - ب
 .جمیعا مأمورین لخدمة القس معا - ج
  .لدیھم ارتباطات أخرى جمیعا مرتبطین فقط عن طریق معتقدات متشابھة ولكن لیس - د
 

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

 لیة؟بالمواھب الروحیة التي لدینا؟ كیف یمكنك أن تخدم هللا في كنیستك المح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 

أشكره ألنھ اختار أن یأتي إلى الناس . الكنیسة -على التعبیرات المرئیة لجسد المسیح أشكر هللا 
اسألھ خاصة  .اسألھ أن یعطیك فرص لتخدموه و وتخدم اآلخرین بقوة روحھ .الذین سوف یحبوه ویخدموه

 .أن یساعدك على تبادل أخبار یسوع السارة مع اآلخرین
 

  



 
كمجال یمكن فیھ تطبیق العدید من البصمات المذكورة في ھذا الشرح  أذكر أھمیة المجموعات الصغیرة -١

 .خصوصا الشركة –لسفر األعمال 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
لماذا یجب علینا الحفاظ على تنوعنا مع تحقیق الوحدة؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
لماذا ینبغي علینا أن نفرح بتنوع األفراد في الكنیسة بدال من حلھ؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

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

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

الكتاب المقدس؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
: ١٣یوحنا (أعطى یسوع وصیة جدیدة عندما كان على وشك االنتھاء من الثالث سنوات مع الرسل   -٦

إن أفضل طریقة للكرازة الخارجیة ھي الكرازة : "بالبیان اآلتي كیف یمكنك ربط ھذه الوصیة .)٣٥، ٣٤
؟ "الداخلیة

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
وفقا لبطرس في خطبتھ في یوم عید الخمسین، من الذي كان مسئوال عن جمیع اآلیات والعجائب  -٧

واآلالف من التحویالت ردا على خطبتھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
   

  الذھاب إلى العمق


