
 1 

 

 

 

 الكنيسة
 حادية عشرالحمقة ال

 

 دور الكنيسة> رابعا  

 

ناييجحاليقسق ييسنالال19فييصالسيي ال(الا كنسايي )فييصالةييلةالا اييسيالا جاييستالميييلالا  لجسيي ال
ال:ىاج سنالفصالى االا شأن

  77، 71: 71يو  ( أ)
ٌيالِفسِيماْلال....»ال71 ال.«َ َأَناالُجَجيَّ
ال.ال«ْمالِفصالاْ َعاَ ِم،الَ َأَناالآِ صالِإَ ْسكاَلَ َ ْاُتالَأَناالَبْعُيالِفصالاْ َعاَ ِم،الَ َأجَّاالَىؤاَُلِءالَفياُل»11

 .أيالىمالاا جرارال ي ييالفصالا عا مال أناالججييالفسيم
الأي أن الكنيسة مطالبة أن  تجسد المسيح لعصرىا وشعبيا

ال
 «أنا ىو نور العالم»:القال عن نفسوفكجاال

صالا ظُّْلَجيِ الَبيْلالَسُكي ُنال َيُوالَجْنالَسْ َبْعِنصالفَلالَسْجِشيصالِفي.الَأَناالُىَ الُن ُرالاْ َعاَ مال»(الالال11:ال:س ال)
ال.«ُن ُرالاْ َيَساةاِل

ال.ال«َجاالُيْجُتالِفصالاْ َعاَ ِمالَفَأَناالُن ُرالاْ َعاَ مال»(الالالالال7:ال;س ال)
ا نُّيي ُرالَجَعُكييْمالَاَجانييًاالًَِلييسًلالَبْعييُي،الَفِاييسُر االَجيياالَياَمالَ ُكييُمال»:الَفقَيياَلالَ يُييْمالَسُايي عاُل»(57:ال11سيي ال)

َ ا َّيِ يالَسِايسُرالِفيصالا ظّيَلِمالاَلالَسْعلَيُمالِإ َينالَأْسيَنال.الا ّظَلماُلالا نُّ ُرالِ َئلالُسْيِرَكُكماُل
الال.ال«َسْ َىبال

الَجيْنالُسيْؤِجُنالبِيصالاَلالَسْجُكيُثالِفيصال»(68:ال11س ال) ًَْيالِيْئيُتالُني رًاالِإ َينالاْ َعياَ ِم،الَي َّينالُكيلُّ َأَناال
ال«ا ظُّْلَج اِل

ال
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 «أنتم نور العالم»: قال عنا
لَيينال.المالَعييا اَل اْلاالُنيي رالالْنييُ ماْلأاَل»(ال18-16:ال7جييتال) ََ ٌ ال ََ يي  ٌُ اَلالُسْجِكييُنالَأْنالُ ْفىَيينالَجِيسَنييٌ الَجْ 

ييُع َنُوالَ ْيييَتالاًِييياُل الاَلالساُل اَلال،لالَبييياَل ٌَ لَيينالااِجْكَسيي اْل َنالِاييَرايًاالَ َس ََ ال،ةاِلراَلَجَنييا اْلِلالَبييْلال
ييصُءالِ َيِجسييِحالا ٌِ ييْلساُلفاَل.الْسييتالباَل اْلِفييصالاالِ سنال َّييَفُس النَّييا ال  ُرُكْمالَىَكييَ االًُيييَّاَمالاُنييالئاْلٌِ

َجاَ ُكُمالاكاَل اِل َْ ُي االَأَباُكُمالاال اَلَيَاناَل اْلْصالَسَرْ االَأ ال.ال«اتال اَلاجاَلاَّال صالافاِلِ يال َّالَ ُسَجيِّ
 

 71، 71: 71يو  ( ب)
ال.ال«َ ْسُا االِجَنالاْ َعاَ ِمالَكَجاالَأنِّصالَأَناالَ ْاُتالِجَنالاْ َعاَ مال» 71
 «مالَكَجاالَأْرَاْلَ ِنصالِإَ نالاْ َعاَ ِمالَأْرَاْلُ ُيْمالَأَناالِإَ نالاْ َعا اَل» 71

 ىناالسٌعناالفصالجكانوالفكجياالأنيوال يس الجينالىي االا عيا مالكي  كالا كنساي الأسٌيًا،ال
فيصال ن جصالإ نالا جلك تالاإل يص،ال ىصالجنالف قالج   يةالجينالفي ق،ال ايسر ياال

 ..الىصالفصالا اجا سات
 كذلك

الكجاالأرالالاآلبالاالبنالإ نالا عا م
الأرالالاالبنالا كنسا الإ نالا عا م

 
 لتحمل رسالتو وتكمل قصده ومشيئتو

ال
الجاالَياالف ًً  الفداءكجاالَجلالى ال عجلالىصالأسًٌا

ال(17،ال16:ال1جرال)ا بشارةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 بشقسو:                                           قدم اإلنجيل(ال1)

ال57:ال;جتال(الالالا شىاءال ا طعامال ا يرس )ا يبال                         
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 :ىكذا أمرنا
َجَلُكيييي ُتالال َييييَربالاًْلِإنَّييييُوالًَييييِيالا:السناللاِلئاِلًَيييياالاِرُا الْكيييياَأْنييييُ ْمالَ اِىُبيييي َنالالسَجييييافاِل اَل»( 1، 1: 71متتتتت )

نجاَلالْشُى اااِل.اتال اَلَجا اَّالا ٌَ َأْفِرُيي اال.الَأًِسُجي االَجيْ َ ن.الااًلةراْلباُلالَطيُِّر ا.الْر
انًاال.الَشَساِطسنال انًاالَأَفْ ُ ْمالَجيَّ  .« اطاُلاَْلأاَلَجيَّ

نالَ َسْشُى اِبَجَلُك ِتالاهلِلالالِ َسْكِرُا اَ َأْرَاَلُيْمال»  ( 2: 9لو ) ٌَ  .«اْ َجْر
ييينالا َّيييِ سَنالِفسيَيييا،الالاْشيييُى ا اَل»(      9: 71لتتتو ) ٌَ ًْ َيييَرَبالِجيييْنُكْمال:الَ ًُ  ُييي االَ يُيييماْلاْ َجْر ًَيييِيالا

 «َجَلُك ُتالاهللاِل
 ( أجرناالأنالنىعلال  ك): تممذ المؤمنين( 2)الالالالالالالالالالال

يينالا لَّْسييَلال.الِإ َيينالاْ َيَبييِلالِ ُسَةييلِّصاَلَ ِفييصالِ ْلييَكالاَمسَّيياِمالَفييَرَجال»(ال15،ال11:ال8 يي ال) ٌَ ًَ َ
َلِةالِ لَّواِل االَ َلِجسَ ُهالَ اْف َياَرال.الُكلَُّوالِفصالا ةَّ ََ َ َ جَّاالَكاَنالا نََّياُرالَي

َشَر،الا َِّ سَنالَاجَّاُىْمالَأْسًٌاال ََ ال.«ُرُالاًل»ِجْنُيُمالاْثَنْصال
يييال،مالَيِجسيييَحالاُمَجييييالَ َ ْلِجييييُ  ااال الاْ َىباُلفَييي»(ال12،ال;1:ال:1جيييتال) جِّ ََ ْمالِباْاييييِمالاآلِبالىاُل الياُلَ 

لُِّجيييي اَل.القُييييُي ال ِحالا اْلرُّالَ ااِلْبييييِنالَ ا يييي ظُيييي االَيِجسييييَحالَجيييياالْيىاَلساَلَأْنالالماْلىاُل الََ
الاَمسَّيييياِمالِإ َيييينالاناْل اَل.الَأْ َةييييْسُ ُكْمالبِييييواِل يييياِءالَىيييياالَأَنيييياالَجَعُكييييْمالُكييييلَّ ٌَ ِق

 .نالسجاِلآ.ال«ْىراليَّالا 
ييييُ الال،اَلِيي اْلأاَلَسيييياال»الالال(ال;1:ال6غييييلال) الرالَسَ َةييييي َّالِبُكييييْمالَأْسٌيييييًاالِإ َيييينالَأْنالالا َّيييييِ سَنالَأَ َجفَّ

ال.«ْ َجِاسُتالالالِفسُكماْلا
ال

 :درَّب الخدام وأرسميم إلى العالم( 3)

ا»(ال1،ال1:ال;  ال) ََ َشَرالالَ َي ََ َطاُىماْلَ َلِجسَ ُهالااِلْثَنْصال َْ لَينالَيِجسيِحالًُي َّالالَ َأ ََ ًةالَ ُايْلَطانًاال
ْكييِرُا االِبَجَلُكيي ِتالاهلِلالَ َسْشييُى االِ ساَلالَ َأْرَاييَلُيماْلا شَّيَساِطسِنالَ ِشييَىاِءالَأْجييَراٍ ،ال

ن ٌَ ال.«اْ َجْر
الَاييْبِعسَنالآَفييِرسَنالَأْسٌييًاال ال» (5-1:ال12 يي ال) ييسََّنالا ييرَّبُّ ََ اْثَنييْسِنالَ َأْرَاييَلُيُمالَبْعييَيالَ ِ ييَكال

يٍحالَيْسيُثالَكياَنالُىيَ الُجْاِجعيًاال ٌِ الَجِيسَنيٍ الَ َجْ  اْثَنْسِنالَأَجاَمالَ ْيِييِوالِإ َينالُكيلِّ
الاْ َىَعلَيييَ الًَِلسلُييي نال»:الاَلالَ يُيييماْلَفقَييي.الَأْنالَسيييْأِ صاَل الاْ َيَةييياَيالَكِثسيييٌرالَ َ ِكييينَّ .الِإنَّ

الاْ َيَةيياِيالَأْنالُسْرِاييَلالَفَعلَييً الِإ َيينالَيَةيياِيهاِل .الِاْ َىُبيي ا.الفَيياْطُلُب االِجييْنالَربِّ
 .«َىاالَأَناالُأْرِاُلُكْمالِجْثَلالُيْجَلٍنالَبْسَنالِ َئابال
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 :لذلك فعمى الكنيسة أن
 :ىذا يعنيو  :ُتقِدم اإلنجيل .7

 

 الكرازة باإلنجيل - أ
 ا طعامال ا يرس ...الافري اال..الأًسج ا..الاشى اال)تقديم محبة اهلل  - ب

َجَلُكي ُتالال َيَربالاًْلِإنَُّوالًَيِيالا:السناللاِلئاِلًَااالِرُا الكاْلَأْنُ ْمالَ اِىُب َنالاالِفسَجا اَل»(12،ال9:ال12جتال)
َ اَلالال،َأْيِ َسيي اًلالَ الاَلال،َ اَلالثَييْ َبْسنالال،َ يًاالِ لطَِّرسييقاِلاالاَلالِجيي اَل.الاتال اَلَجا اَّييا

الاال،ََةااًل لاَل اْلَمنَّ َِ ال.ال«َ ِيقٌّالَطَعاَجواُلااْلجاُلالَىا
ن»الالالالال(ال1:ال;  ال) ٌَ ال.«َ َأْرَاَلُيْمالِ َسْكِرُا االِبَجَلُك ِتالاهلِلالَ َسْشُى االاْ َجْر
يينالا َّييِ سَنالِفسيَييا،الَ ًُ  ُيي االَ يُييماْل»ال(الالال;:ال12 يي ال) ٌَ ًْ َييَرَبالِجييْنُكْمال:الَ اْشييُى االاْ َجْر ًَييِيالا

ال« ُتالاهللاِلَجَلكاُل
 

 الكرازة باإلنجيل -أ
 جيينالأ لالسيي ماليَيينالا جاييستالا  لجسيي اليَيياىمالأنالسك نيي االةييساييال

ال.ا نا 
َىلُييمَّالَ َرائِيييصالَفَأْيَعُلُكَجييياالَ ِةيييسَراِنالَةيييسَّاَيِيال:الَفقَييياَلالَ ُيَجييياالَسُاييي عاُل»(ال19:ال1جييرال)

ال.«ا نَّا ال
 ال:أجرالا جاستالا كنسا الأنال كراالباإلنيسلال لفلسق الكليا
الُايييْلَطاٍنالِفيييصال:الًَييياِئلاًلالماْليُيييجاَلَسُاييي ُعالَ َكلَّالالماَلَ قَييييَّالفاَل»ال(:1:ال:1جيييتال) الُكيييلُّ ُيِفيييَحالِإ َيييصَّ

لاَلاَّالا  ََ ال«اَمْر الالنَجاِءالَ 
اْ َىُبييي االِإ َييينالاْ َعييياَ ِمالَأْيَجيييَحالَ اْكيييِرُا االِباإِلْنِيسيييِلال:الَ ًَييياَلالَ يُيييماُل»(ال17:ال18جيييرال)

ال.«ِ ْلَفِلسَقِ الُكلَِّيا
اْايييِجِوالِبا  َّْ َبيييِ الَ َجْةِىيييَرِةالاْ َفَطاَسييياالِ َيِجسيييِحالاُمَجيييِم،الَ َأْنالُسْكيييَرَاالباِل»(ال69:ال16 يي ال)

ال.«ُجْبَ َيًأالِجْنالُأ ُرَشِلسماَل
لَييْسُكماْلالةاًلَ َناُ  َنالًُيي َّالَاييالِكينَُّكماْل اَل»(الال::ال1أعال) ََ الا ييرُّ ُحالاْ قُييُيُ ال َ َ ُك ُنيي َنالال،َج َيينالَييلَّ

الاْ َسُي ِيسَّييال،ِ ييصالُشيييُي يًاالِفيييصالُأ ُرَشييِلسماَل َ اِ  َييينالال،َ ا اَّييياِجَرةاِلال، اِلَ ِفيييصالُكيييلِّ
ًَْةنالاَمراْل ال.ال« الَأ
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 ال:ال سك بالب   الا را لالَنالىيفالا فيج الفسق ل
ْنيييِييال،َ ِكنَّنِيييصالَ ْايييُتالَأْيَ ِايييُبالِ َشيييْصءاٍل اَل»(ال16:ال12أعال) َِ ال،َ اَلالَنْىِايييصالَثِجسَنيييٌ ال

َمالالِبَىَرٍحالَاْعِسصالَ اْ ِفْيَجَ الا َِّ صال ال،َسُاي عاَلالَفْ ُ َياالِجَنالا رَّبِّالأاَلَي َّنالُأَ جِّ
ال.«َمْشَيَيالِبِبَشاَرِةالِنْعَجِ الاهللاِل

ثْيييييَرةاًل:الَ ِكنََّنييييياالَنْييييييُنالَنْكيييييِرُاالِباْ َجِايييييسِتالَجْةيييييُل بااًل اَل»(ال15:ال1كييييي ال1) ََ ال،ِ ْلَسيُييييي ِيال
ال«!َ ِ ْلُس َناِنسِّسَنالَيَياَ  اًل

ييييييُرالَفلَييييييْسَ الِ ييييييصالَفْفييييييرالماَل»(ال18:ال;كيييييي ال1) ييييييُر َرُةالال،نَّييييييُوالِإْنالُكْنييييييُتالُأَبشِّ ٌَّ ِإِ الا 
الَفَ ْسٌلالِ صالِإْنالُكْنُتالاَلالُأَبشِّرالجاَل َلصَّ ََ ٌ ال ََ  ٌُ ال.«ْ 

ِباْ َجِاييسِتالَسُايي َعالَرّبييًا،الَ َ ِكييْنالاللاْلنََّنيياالَ ْاييَناالَنْكييِرُاالِبَأْنُىِاييَنا،الَبييإاِلفاَل»(الال7:ال6كيي ال1)
ِبسيًاالَ ُكْمالِجْنالَأْيِلالَسُا عاَل ََ ال.«ِبَأْنُىِاَناال

الِجَنالاهلِل،الا اَل اَل»(ال:1:ال7ك ال1) الاْ ُكلَّ  َِّ يالَةياَ َيَناالِ َنْىِايِوالِبَسُاي َعالاْ َجِايسِت،الِكنَّ
َطاناَل َْ ال«ِفْيَجَ الاْ ُجَةاَ َي اِلالاَ َأ

الاهلَلالَسِعيُظالِبَنيا إاِل»(ال12:ال7ك ال1) ِنالاْ َجِايسِت،الَكيَأنَّ ََ ْطلُيُبالناَل.الًاالَنْاَعنالَكُاَىَراَءال
ِنالاْ َجِاستاِل ال.«َ َةاَ ُي االَجَحالاهللاِل:الََ

 الا بشيرس ال  عيي يالب  بيي الأنالنيييال:فيجي الا جةييا ي نعيم،الىيي هالىييصال َ
سجيييانال  ةيييطلتالجيييحالاهلل،المنالاهللالفيييصالغنييينالجيب يييوالبييي لالابنيييوال  ا 
ا  يسيييييالكىييييارةالَيييينالفطاسيييياىمالجيييينالأيييييلالا ةييييىتالَيييينالا فطاسيييياال

ال.ا اا ى 
 سياهالجفلةيًا،:ال،ال ثانسيااًلا جاست:ال فصالى هالا راا  النينالنقيمالأ الاًل ال ا 

أيالنيييينالنشييييييالَيييينالشيييفإاليييييصالىيييي الج ٌييي عالإسجاننييييا،ال ىيييي ال
نيهالا يلالا يقسقصالالي سايا ناال جشاكلناالَينالج ٌ عالكراا نا،ال  َ

ال.طرسقالأنالسك نالربًاال جفلةًاالفصالًل بنا
 ييجتالالأطاَتاليَ  و نينالنرىالكسفالأنالا كنسا الام  نال ى هالً 

ال.بق ةال  أثسرالَظسمى هالا شيايةال
َ َجيييُي افاَل»(ال61:ال1أعال) َْ يييمَّالِفيييصالَ ِ يييَكالاْ َسيييْ ِمالَنْييييال،َقِبلُييي االَكَلَجيييُوالِبىَيييَرٍحالَ ا ٌَ ُ الَ اْن

ال.ال« الىاْلَثَلَثِ الآاَلِفالناَل
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ال.الَابِِّيسَنالاهلَلالَ َ ُيْمالِنْعَجٌ الَ َيىالَيِجسِحالا شَّْعبالجاُل»(ال69:ال1أعال) الُكلَّ َ َكاَنالا رَّبُّ
مُّالِإَ نالاْ َكِنسَاِ الا َِّ سَنالَسْفُلُة نال ٌُ ال«َسْ ٍمالَس

يَيُيالا رَِّيياِلالَةي اَلال،َكِثسُر َنالِجَنالا َّيِ سَنالَايِجُع االاْ َكِلَجيَ الآَجُني ا اَل»(ال6:ال6أعال) ََ اَرال
ال.ال«َنْيَ الَفْجَاِ الآاَلفال

ِظسَجييييٍ الالةاٍلِبقُيييي َّال اَل»(ال55:ال6أعال) الالانالَكييييََ ُاييييُلالُسييييَؤيُّ َنالا شَّييييَياَيَةالِبِقَساَجييييِ الا ييييرَّبِّ ا رُّ
َلنالَيِجسِعِيماْلال،َسُا عاَل ََ ِظسَجٌ الَكاَنْتال ََ ال.«َ ِنْعَجٌ ال

يييجُّ َنالِ ليييرَّبِّالؤاْلَنالجاُلاَكييي اَل»(ال16:ال7أعال) ٌَ َأْكثَيييَرالَيَجييياِىسُرالِجيييْنالِرَيييياٍلالالِجُنييي َنالَسْن
ال«َ ِنَااءاٍل

الَسييْ ٍمالِفييصالاْ َيْسَكييِلالَ ِفييصالاْ ُبُسيي ال اَل»(ال61:ال7أعال) ُجَعلِِّجييسَنالالتالَكيياُن االاَلالَسَاا ُيي َنالُكييلَّ
ال.«َ ُجَبشِِّرسَنالِبَسُا َعالاْ َجِاستاِل

اََل اَل»(ال9:ال8أعال) ال،ِيّيًاالِفصالُأ ُرَشيِلسماَلالَيُيالا  ََّلِجسِ الَسَ َكاَثرالَكاَنْتالَكِلَجُ الاهلِلالَ ْنُج الَ 
ال.«َيَنِ الُسِطسُع َنالاإِلسَجانالكاَلَ ُيْجُي ٌرالَكِثسٌرالِجَنالا اْل

اْنَيييَيَرالِفسلُييبُُّ الِإ َيينالفاَل.ال َّييِ سَنالَ َشيي َُّ  االَييياُ  االُجَبشِّييِرسَنالِباْ َكِلَجيي اِلافاَل»(7،ال6:ال:أعال)
ال.«ُاالَ ُيْمالِباْ َجِاستاِلَجِيسَنٍ الِجَنالا اَّاِجَرِةالَ َكاَنالَسْكرال

الَأْنالَىيَ االُىيَ الاْبينال»ِ ْلَ ًِْتالَيَعَلالَسْكِرُاالِفصالاْ َجَياِجِحالِباْ َجِاسِتال اَل»(ال12:ال;أعال)
ال.«اهللاِل

الْفيَكياَنالَجَعيُيْمالَسييْيُفُلالَ ساَلفاَل»(ال:1:ال;أعال) ُرُجالِفييصالُأ ُرَشيِلسَمالَ ُسَييياِىُرالِباْايِمالا ييرَّبِّ
ال«َسُا عاَل

ال.نقرأالَنالريلتالب   الا كرااس ال15 جنالأَجالال
ال

 يم محبة اهللتقد -ب
ال كجاالفعلالا اسيالا جاستالأثناءال يايهالَلنالامر 

الإ اليالالسةنحالفسرًاال سشىصالكلالجر ال كلالٌعفالفصالا شعب
ال كجاالأجرالا  لجس الأنالسىعل االىمالأسًٌاالىك ا

 حالجنالا كنسا الا س مالأنالُ يبال  ةنحالفسرًاال الىك االس ً 
 نالشيير طالجاييبق ،الي يينالإنالكييان االجيينالا رافٌييسنالجييحالا يجسييحالبييي

ال. إلنيسلال ا بشارة
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 َليينالا كنسايي الأنال علييناليييبالاهللال لعييا مال أنال كيي نال جايي الا فسييرال
ال. لجظل جسن ا نةسرالال لجنايقسن ا جع ن الال لجااكسن ا ريج ال

يْنالَسِجسنِيواِللاِلجاَل ُلالا اْلقاُلمَّالساَلثاُل»(ال;5-56:ال17جتال) ََ الِكصاراَلَبيَ َعياَ ْ االَسياالجاُل:الُكالِ لَّيِ سَنال
ال،مال اَلاَعيييَ ْأِايييسِ الا اْلالْنييي اُليَّالَ ُكيييْمالجاُلَعيييجاُلُكييي َتالا اْللاَلجاَلِرثُييي االا اْلال،بِيييصأاَل
ُكْنيُتالال،ْسُ ُج ِنصَفَايقاَلالتالْشيطالاََلال،ْعُتالَفَأْطَعْجُ ُج ِنصياُلالنِّصماَل

َجِرسٌيييييييًاالال،َفَكَايييييييْ ُ ُج ِنصالااًلنييييييياساَلراْلاَُلال،َغِرسبيييييييًاالفَييييييي َ ْسُ ُج ِنص
:الَراُرالِيسَنِئ اٍلاَمباْلالواُلُسِيسباُلفاَل.الصَّالِإ اَلالماْلَجْيُب اًاالَفَأَ ْس اُلال،َفُاْرُ ُج ِنص

ْطَشيييانًاالال،عيييًاالَفَأْطَعْجَنييياكاَلَج َييينالَرَأْسَنييياَكالَيائاِلال،بُّالراَلالاَسييي ََ َأْ ال
اَُلال،َأْسَنيييياَكالَغِرسبييييًاالَف َ ْسَنيييياكاَلراَلَج َيييينال اَلاَك؟الناَلساْلقاَلَاييييفاَل ًاالانييييساَلراْلَأْ ال

الاَنييييَأَ ساْلفاَلَأْسَنيييياَكالَجِرسٌييييًاالَأْ الَجْيُب اييييًاالراَلَج َيييينال اَلَفَكَاييييْ َناَك؟ال
ال«ْسَك؟ِإ اَل

ال(. ى االجاالناجسوالبإنيسلالا جيب الاإلنيسلالاالي جاَص)
ا  ييييييصالفيييييييجتالا ىقييييييراءال ا جنبيييييي  سنال ا يييييي سنالالاممال رسييييييااإنالجثييييييلالال -

سي ٌيير نالفييصالشيي ارعالكلك يياالفييصالا ينييي،ال ياييسيالجعاةييرالإلنيسييلال
ال.ا جيب الأيىشالا عا مالبكلالفئا وال انيننال والا يجسحال قيسرًاال اي راجااًل

 . قالا عبسيال ن الاليرس يمك  كالا  سناليافع االَناليق -

 .فيج الا جيار الا جاسيس ال ا جا شىساتال ا جليئ -

سنال غسره -  ...فيج الَلجالا جيجنسنال ا جعً 

ًُيِّمالباامالا جاستال نالسٌسحالأيرهال ال كلالكأ الباريال
كييلالىيي االإ يياامالا ييربال لكنسايي الأنال قبييلالا قسييامالبييي هالا فيجيي البىييرح،ال+ال

ال(.16،ال15:ال7جتال) ألر الال  ك نالبوالن رًاال لعا مال جليااًل
 بيي راعالا جيبيي الىيي هال بنيينالا يايي رالبسنييياال بييسنالا جي جييحالا جيييسطال+ال

ال(.69:ال1أعال)بياالفسك نال ياالنعج ال يىالأَسناليجسحالا شعبال
ال.برغمالاف لفوالجعياالفصالا عقسيةال ا ىكر

 تممذة المؤمنين. 2
الفصالَباراتالاإلراا س الا عظجنال لكنسا الجنالًَِبلالا ربالفصال

ال(.;1:ال:1جتال)



 : 

َ ْلِجُ  اال -1 ال(اةا كرا)ًَ
جِّال -1 ََ  الماْلىاُل الياُلَ 

لِّجاُل اَل -5  َجاالَأْ َةْسُ ُكْمالِبواِلالُظ االَيِجسحاَلْيىاَلساَلَأْنالالماْلىاُل الََ

 .ال ىناالنرىاليَ ةالا  لج ةال اٌي ال جاجًاال ج  ااس الجحاليَ ةالا كرااة

البلال جيييةالفصالجعا جيا
ال.أنالنيفليمالإ نالجيرا الا جاستال نعلجيم -الأ

  ييييس الجيييييريالأنالسىيجيييي االا يقييييائقال(السيىظيييي ا)أنالسعسشيييي اال -الب
 . ا جبايئالا جاسيس الا ر يس 

  يييس الجييييرياليييياءال(اليجسيييحالجييياالأ ةيييس كمالبيييو)كيييلالاإلنيسيييلالال-ج
ال.جنو
ىيييصالإَيييايةالةيييساغ الا يسييياةالبأكجلييييا،ال  ةيييسرالبكيييلالي انبيييياالال:التممتتتذة

جى  يييي ال ل ةسسيييرال ا  شيييكسلالكقطعييي الطيييسنالبسييييالا ىفييياريالي ييينالس ةييي رال
ال.ا جاستالفسيا

 عنييصالأنالالا  لجيي ةالأبعيييالجيينالجيييريالا جعرفيي الا  ىنسيي الأ الا ك ابسيي ،ال كنيييا
ال:س ةسرالا شفإ

 الفصالأ   سا وال
 فصالأىيافاليسا وال ي افعو 

 (فصالا بست،ال ا عجل،ال ا كنسا ،ال ا شارع)فصالال كسا والا س جس ال 

  فصالاف سارا والامفلًس 

 فصالاً ناَا والا  ىنس ال أفكاره. 

ال
 ى االجاالةينعوالا جايستالجيحال لجسي هالَلينالجييىالا اينسنالا  يصالًٌياىاالال-

 ،الَياشالجعييم،ال أكيلالجعييم،ال ركيبالجعيمالفصاليسا يوالجعييمالَلينالامرال
جعييييييمالا جركيييييبالفيييييصال ايييييطالا عاةيييييى ،ال ييييييلالجشييييياكليم،ال  ييييييفلالفيييييصال

يمال يربييييييمالَلييييينالا فيجييييي   با ىعيييييلالساييييي طسحال.الفلفيييييا يم،ال أشيييييبحالييييييَ 



 ; 

ا ييار الأنالسلييظالا ىيارقال ا  ةسسيرالا يائيلالفيصاليسياةال شفةيس الا  لجسي ال
ال.ن سي الى هالا ان اتالا قلسل 

قيييصاليافيييلالا ياييييالا  ايييييالفيييصالكنساييي اليسييياةالا  لجييي ةال يييياالجكانيييياالا يقسال-
ا جايييييست،الفا كنساييييي الجييييييَ ةالالالأنال يييييربتالا نىييييي  الفقيييييطالف ٌيييييسىيمالإ ييييينال

صالفييييصال.الامَيييييايالا اييييابق ،البييييلالأنال  لجيييي ىماليقييييااًل  ىيييي االىيييي الا نجيييي الا نييييَ 
 ييييي  كالأَطييييينالا يييييربالا كنساييييي الج اىيييييبالج عيييييييةالمييييييلالبنييييياءال.الا كنساييييي 
ال(. لج  يم)ا جؤجنسنال

َطنال اَل»(ال11،ال11:ال6أفا ال) َْ اْ َبْعَ الَأْنالَسُك ُن االُرُاًل،الَ اْ َبْعَ الَأْنِبَساَء،الُىَ الَأ
يييييِرسَن،الَ اْ يييييَبْعَ الراُل ييييياًةالَ ُجَعلِِّجيييييسَن،الَ اْ يييييَبْعَ الُجَبشِّ ْييييييِلالماَلََ

.الَ ْكِجسييِلالاْ ِقيِّسِاييسَن،الِ َعَجييِلالاْ ِفْيَجييِ ،الِ ُبْنَسيياِنالَيَاييِيالاْ َجِاييستاِل
ِ الاإِلسَجييياِنالَ َجْعِرفَيييِ الَصالَيِجسُعَنييياالِإ َييينالَ ْيَياِنسَّيييِيييي َييينالَأْنالَنْن اَلاًِل

ًَاَجيييييِ ال.الِإ َييييينالِإْنَاييييياٍنالَكاِجيييييلال.الاْبيييييِنالاهللاِل ْلِءالِجيييييِإ َييييينالًَِسييييياِ ال
ال«اْ َجِاستاِل

ا بعيييييييالا شفةييييييصالجيييييينالفييييييللالا علًيييييي ال:ال  نجيييييي الا جييييييؤجنسنالُبعيييييييانال-
ا شفةس البسنالا جؤجنال ا ربالفصالةل وال يراا والا ك ابسي ال فل  يوالجعيوال

ال. ى االى الاماا ال-ا ربكلالس م،ال أجان والا شفةس الفصالطاَ ال
ي رالامٌَيييييياءالكييييييلال اييييييييال...الأجيييييياالا بعيييييييالا ثييييييانصالفييييييي الي رالا كنسايييييي 

جكانا يوال...ال آلفر رالكيلالج اىبيوال ا  َنيجاالسي مالكيلالٌَي البياآلفرال ُسايفِّ
فننجيييي اليجسعييييًاالفييييصالا جيبيييي الإ يييينال اكالا يييي يالىيييي الا ييييرأ ال.ال نجيييي الاآلفيييير

ال.ا جاست
الاْ َيَاييييِيالُجَركَّالا َّيييي»(ال18:ال6أفايييي ال) الِ يالِجْنييييُوالُكييييلُّ بييييًاالَجعييييًا،الَ ُجْقَ ِرنييييًاالِبُجييييَؤاَاَرِةالُكييييلِّ

اََل ييُلالُنُجيي َّالَجييَجْىِةييٍل،الَيَاييَبال الُيييْاٍء،الُسَيةِّ لَيينالًَِسيياِ الُكييلِّ ََ ْ َيَاييِيالِ ُبْنَسانِييِوالِفييصالاالٍل،ال
ال.ال«اْ َجَيبَّ اِل

ال.«اْ َيِيسُيالِباْ َيِيسِيالُسَييَُّي،الَ اإِلْنَااُنالُسَييُِّيالَ ْيَوالَةاِيِبواِل»ال(19:ال19أجثالال)
إنالكيييلالشيييفإالسييييا لالأنالسنجييي الجيييحالاهللالج يييياىًلالأيييييالىييي سنالا ُبعييييسنال

فبييييي نالا يايييييالايييينىقيالَناةييييرالكثسييييرةالييييييًاالجيييينال.الاييييسك نالنجيييي هالناًةييييااًل
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َناةرالا نج ،الا اءالجنالاالي كاكالجحالاآلفيرسنالي ينالني علمالكسيفالنقبيلال
ال.اآلفرسنال كسفالي نالني جليم

 
 :ُترِسل الخدام إلى العالم. 3

ِشييسَرِ َكال»ال(1،ال1:ال11فييصال ييكال)ًييالالا ييربالإلبييرامال ََ ييَكالَ ِجييْنال ٌِ اْ َىييْبالِجييْنالَأْر
ََظِّييَمال ِظسَجيً ،الَ ُأَباِرَكييَك،الَ ُأ ََ ييً ال َ ِجيْنالَبْسييِتالَأِبسيَكالِإ َيينالاَمْرِ الا َّ ِيصالُأِرسييَك،الَفَأْيَعلَيَكالُأجَّ

ال.«اْاَجَك،الَ َ ُك َنالَبَرَك اًل
أنالال ىييي هالىيييصاليَييي ةالاهللال كيييلال اييييي.اليَييي ةالاهللالإلبيييراىسمالأ اًلالأنالسباركيييو

فيييييصالفلةيييييوال نعج يييييوال جيب يييييوال جرايجيييييوال أب  يييييوال)سف بييييرالبركييييي الا يييييربال
نييييىاال ةيييبتالبركييي الآلفيييرسنالبا بركييي الا  يييصال باركيييتالأنيييتال..(ال  عاسا يييو  َ

كثسرالجنالا جؤجنسنالسرسي نالبرك الا يرب،ال كينيمالالالسبيارك نالاآلفيرسنال.البيا
ال.بيا

 ا كنساييي الا  يييصالىيييصالياييييالا جايييست،ال يجاَييي الا جيييؤجنسنالا ج يييييةالا ييي سنال
بركيييياتالا ييييربالا عيسييييية،الَلييييسيمالأنالسةييييسر االبركيييي ال سنقليييي االىيييي هالاف بيييير اال

ال.«ا ىب اال لعا مالأيجح»ا برك ال لعا مالأيجحال
لَييْسُكماْلالةاًلَ َناُ  َنالًُيي َّالَاييالِكيينَُّكماْل اَل»ال(::ال1أعال) ََ الا ييرُّ ُحالاْ قُييُيُ ال َ َ ُك ُنيي َنالِ ييصالال،َج َيينالَيييلَّ

الاْ َسُي ِيسَّييي اِلال،ُشيييُي يًاالِفيييصالُأ ُرَشيييِلسماَل ًَْةييينالال،ا اَّييياِجَرةاِل اَلال،َ ِفيييصالُكيييلِّ َ اِ  َييينالَأ
ال.ال« الاَمراْل

ال.«كجاالأرالنصالاآلبالأرالكمالأناالأسٌااًل».الفا ربالأرالالا كنسا ال لعا م
ييٌ الُجَقيََّاييٌ ،الَشييْعُبال»ال(;:ال1بييطال1) ،الُأجَّ يياالَأْنييُ ْمالَفِيييْنٌ الُجْف َيياٌر،الَ َكَيُنيي ٌتالُجلُيي ِكصٌّ َ َأجَّ

ييياِئِلالا َّيييِ ي ٌَ ًِْ َنيياٍء،الِ َكيييْصالُ ْفبِيييُر االِبَى ييياُكْمالِجيييَنالا ظُّْلَجيييِ الِإ َييينالُنييي ِرِهالالا ََ َي
الال.«اْ َعِيسبال

 اإلراييييا س الىنيييياال ساييييتالجيييييريالربييييتالا نىيييي  ال ٌييييجياالإ يييينالا كنسايييي الال-
 سيي كلمالَيينال.الا جيلسيي ،ال كنييياالإراييا س ال جيياال راءالأايي ارالا كنسايي الا جيلسيي 

 سظييينال(.الأًةييينالامر ال–ا اييياجرةال–ا سي يسييي ال–أ رشيييلسم)ُبعيييياليةرافيييصال
 كينال.الأنالنفلإالأ رشيلسم،الثيمالنن قيلالإ ينالا سي يسي الا بع الأنالَلسناالأ الاًل
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يييييتال ا جقةييييي يالىنييييياال يييييس الا   يييييابحالا اجنيييييصالبيييييلالاإلٌييييياف الفيييييصالنىييييي الا ً 
 ى االجاالييثالفيصالا كنساي الام  ينال(الأ رشلسمال ا سي يس ال أًةنالامر )

بطير ال كرنسلسي  الكجياالفيصال)فصالبياس الامجرالَنالطرسقال ييفلتالإ يسي ال
ىابيوالإ ينالا اياجرةالكجياالفيصالفسليب ال ا فةيصالا يبشيصال  )؛ال (12أَجالال
فا يي سنال شيي   اال»ال(:جيينالفييللالاالٌييطيايالفييصالأَجييالال)؛الأ ال(:أَجييالال

ال«يا  االجبشرسنالبا كلج 
ييأاَل»ال(11-;1:ال11أعال) ييسِقالا َّييِ يالَيَةييَلالِبَاييَبِبالجَّ ٌِّ االا َّييِ سَنالَ َشيي َُّ  االِجييْنالَيييرَّاِءالا 

َ ُىيْمالاَلالال،َأْنَطاِكَسي اَلِإْاِ َىاُن َ الَفاْيَ اُا االِإ َينالِفسِنسِقَسيَ الَ ًُْبيُرَ ال اَل
ِجيييْنُيْمالالنالَ ِكيييْنالَكيييا اَل.الُسَكلُِّجييي َنالَأَيييييًاالِباْ َكِلَجيييِ الِإالَّالاْ َسيُييي َيالَفقَيييطاْل

ييياالَيَفلُييي اال،الماٌلًَييي اْل ًُْبُرِايييسُّ َنالَ ًَْسَرَ اِنسُّييي َنالا َّيييِ سَنالَ جَّ َ ُىيييْمالِرَيييياٌلال
الَكاُن االُسَفاِطُب َنالاْ ُس َناِنسِّسَنالُجَبشِّالال،َأْنَطاِكَس اَل .الُاي عاَلساَلِرسَنالِبا رَّبِّ

الَجَعيُييييماْل اَل ييييَيٌيالَكِثسييييٌرالَ َرَيُعيييي االِإ َيييينالال،َكاَنييييْتالَسييييُيالا ييييرَّبِّ ََ فَيييي َجَنال
ال.ال«رَّبِّال ا

انالجاالنظجتالا كنسا النىاياال بيأتالفيصالإرايالالا بركي الا  يصالال-  كنالاَر
أنالكنسايي الأنطاكسيي ال ىييصالكنسايي الُ ِ ييَيتالال15َنيييىاال لعييا م،الفنييييالفييصالأعال

ي جيييحالا قيييايةالفسيييياال ىيييمالجييينالينايييساتالجف لىييي البايييببالا عجيييلالا جرايييلصالس
ال.ال سرال االب   ال برناباال لعجلالا  ياليَاىجاالإ سوالا رب

َفيَيييَ اِنالِإْ الُأْرِايييَلالِجيييَنالا يييرُّ ِحالاْ قُيييُيِ الاْنَييييَيَراالِإ َييينالَايييُل ِكَسَ ،الَ ِجيييْنال»(ال6:ال15أعال)
ًُْبيييُرَ ال ال اب ييييأالا عجيييلالا جرايييلص..ال«ُىَنييياَكالَاييياَفَراالِفيييصالاْ َبْييييِرالِإ َييينال

ال.ا عظسمال لكنسا ال ا  يالاج يالي نالس جناالى ا
 قييييالأطييياعالا قيييايةالفيييصالكنساييي الأنطاكسييي الإرشيييايالا يييربالفأرايييلالاثنيييسنالىجييياال

ييييي الًيييييايةالكنساييييي الأنطاكسييييي ال%ال62بييييي   ال برنابيييييا،ال سجيييييثلنال جييييينالجيجَ 
 ااييي فيمالا يييربالا بركييي الا  يييصالفيييصالكنساييي ال.ال سعجلييي االفيييصالا يقيييلالا جرايييلص

ال.فرىأنطاكس ال سباركالبياالَشراتالجنالامجاكنالام
سعبِّرالجبيأالا عطاءال آلفرسنالأنالا  يالجعكالىي الجليٌكال ليرب،الفعلسيكالأنالال-

 شاركالفصال ايسيالاي ساياتالاآلفرسنالبار ر،الفعلنالا كنساي الأنال شياركال
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  عطيصالبىيرحال(ال عليسم..الفييام..الجايسيااًل)اآلفرسنالفصالا بركاتالا  صالَنيىاال
ال(.9:ال;ك ال1)ال«منالا جعطصالا جار رالسيبوالا رب»

ال..الجلبيااًل عط االكسلاًل..الاَط ا
ال..ا جر ىالى الأسًٌاالسر ى

إنالنىيي الجبييايئالا عطيياءالىيي هال نطبييقالَليينالا كنسايي الا  ييصال عطيينالا عييا مال
ال. اآلفرسنالجنالكلالج اريىا

الَأْسٌيييًاالَسْيُةيييُي،الَ َجيييْنالَسيييْاَرُعال اَلَىييي»(ال8:ال;كييي ال1) الَفِبا شُّيييتِّ الَجيييْنالَسيييْاَرُعالِبا شُّيييتِّ نَّ االَ اِ 
الال.ال«َسْيُةياُلَرَكاِتالَفِباْ َبَرَكاِتالَأْسًٌاالباَلِبا اْل

إنالا كنساييييي الا  يييييصال يييييي ىظالبكيييييلالج اريىييييياال فيييييياجياال نىايييييياال يةييييييال*ال
با شييييت،الأجيييياالا كنسايييي الا  ييييصال شيييياركالا بركيييي الا  ييييصالَنيييييىاالجيييينالج اريىيييياال

 ىكيي االسكيي نالي رالا كنسايي الأنال علييناليييبال.الا جف لىيي الا يةيييالبا بركييات
اهللال لعييا م،الف كيي نالنيي رًاالفيي قالجنييارةالسنسييرال ليجسييح،ال  ييربتالنى اييًاالكييلالسيي مال

سٌيييجيمالا يييربال لكنساييي ،ال   لجييي ىمال  يييؤىليمال سك نييي االىيييمالأسٌيييًاالفيييياجًا،الف
بركييي الفيييصالكيييلالال« لسي يسييي ال ا اييياجرةال ا  ييينالأًةييينالامر » رايييلالجييينيمال

ال.جكان
 :وعمى الكنيسة

الأنال ؤجنالبا ىكرالا جرالصال -
 أنالُ ّعيال  شيحالأٌَاءىاال سق ج االبيي االا يي رالفيصالكيلالجكيانالس ييي نال -

ال.فسو
بييييلالالباإلضتتتتافةفسج يييييالا جلكيييي تالالال ىيييي االجيييياالسٌيييياَفالأَيييييايالا فيييييامال

ال! جاالأَظمالا ىرقال.بالتضاعف
  

 ...والى المقاء في الحمقة القادمة

 


