
كنيسة
عندما هلنقبل هلعرض هلال هلونولد هلمن هلجديد، هلنصبح هلعضووا هلفي هلعائلة هلال. هليحتاج هلكل هلطفل هلروحي هلإلى هلعائلة هلروحية. هلال هلهو

أبانا هلالسماوي، هلوكأتباع هليسوع، هلنحن هلمثل هلالخأوة هلوالخأوات هلمن هلنفس هلالعائلة.
). هلالسأرة هلليست هلمبنى، هلو هل"الكنيسة" هلليست هلمكاونا هلللعبادة،15: هل3 هلتيموثاوس هل1"هذه هلالسأرة هلهي هلكنيسة هلال هلالحي هل..." هل(

ولكنها هلمجموعة هلمن هلالمؤمنين.

يسوع وكنيستة
كيف هليصف هلالكتاب هلالمقدس هلالعلقاة هلبين هليسوع هلوأتباعه؟

:5 هل: هل12روما هل

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________

:23-22 هل: هل1أفاسأس هل

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

كيف الشكل كنيسة؟
: هلماذا هلنتعلم هلهنا هلعن هلكنيسة؟47-37 هل: هل2أعمال هلالرسأل هل

كنيسة هلتمكن هلتجمع هلفي هلكل هلمكان: هلفي هلحدائق، هلمدارس، هلمقاهي، هلبنايات هلالكنيسة، هلمكاتب، هلاو هلفي هلبيت هلفي هلصالون.

(بالنسبة هلالى هلأعمال هلالرسأل)تعريف الكنيسة 
في هلالعهد هلالجديد، هلتتستخدم هلكلمة هل"الكنيسة" هلبثلثا هلطرق هلمختلفة:

جميع هلأتباع هليسوع هلفي هلالعالم هل("جسد هلالمسيح").1
جميع هلأتباع هليسوع هلفي هلمدينة هل/ هلمنطقة.2

: هل"الكنيسة هلفي هلالقدس"22: هل11مثال هلأعمال هل
وعا هلبانتظام.3 مجموعة هلمن هلأتباع هليسوع هليجتمعون هلم

: هل"الكنيسة هلفي هلمنزل هلبريسكا هلوأكويل"5: هل16مثال هلرومية هل

هنا هلننظر هلإلى هلالمعنى هلالثالث. هلما هلهي هلالعناصر هلالتي هلتشكل هلكنيسة هلمحددة؟

عهد
وعا. مجموعة هلمن هلالناس هلالذين هلقارروا هلاتباع هليسوع هلوتعتمدوا، هلويرون هلأنفسهم هلككنيسة هلويلتزمون هلبمشيئة هلال هلم

وظائف
 هلتسبيح هلال هلوالتواجد هلفي هلحظورهعبادة:
 هلرعاية هلالفراد هلبعضهم هلببعض هلبمحبه هلوالسأتعداد هلللتضحية هلمن هلأجل هلبعضهم هلالبعضزمالة:
 هلنتحدثا هلمع هلالصلة:

 هلقاراءة هلالكتاب هلالمقدس هلوتعليم هلالجميع هللطاعة هلال هلفي هلالحياة هلاليوميةتدريب:
 هلمشاركة هلالنجيل هل"الخبر هلالسار" هلوتلمذة هلاخأرين هلبقوة هلالروح هلالقدستكاثر:

زعماء
للكنائس هلالسليمة هلقاادة هليهتمون هلبالمؤمنين هلويدعمونهم هلعلى هلفعل هلمشيئة هلال هلفي هلجميع هلأنحاء هلحياتهم.



ككنيسة لدينا ثلثة واجبات
) الناضمام إلى يسوع: المعمودية1

وضا. كلمة هل"المعمودية" هلتعني هل"الغمر، هلالغمر" هلكتطهير هلأو هلغسل. هلمثلما هلتعمد هليسوع، هليجب هلعلى هلكل هلمن هليؤمن هلبه هلأن هليعمد هلأي
يأمر هليسوع هلأتباعه هلفي هلنهاية هلإنجيل هلمتى: هل"... هلاعمدهم هلباسأم هلالب هلوالبن هلوالروح هلالقدس"

)19: هل28(متى هل
وحا هلفي هلكتاب هلأعمال هلالرسأل هل :38: هل2يصبح هلمعنى هلهذه هلالية هلواض

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 هلمعنى هلالمعمودية هلفي هلالماء: هل11-1: هل6يفسر هلرومية هل

بنفس هلالطريقة هلالتي هلدفن هلبها هليسوع هلثم هلعاد هلإلى هلالحياة هلمرة هلأخأرى، هلنذهب هلتحت هلالماء هلفي هلالمعمودية هلونخرج هلمن هلالماء هلبحياة
2جديدة. هلطبيعتنا هلالقديمة هلتموت هلولم هلنعد هل"عبيدا هلللخطيئة". هلهذا هليعني هلأنه هللم هليعد هلعلينا هلالخطيئة. هلنحن هلالن هل"خألق هلجديد" هل(

وما هليسترشد هلبمثال هليسوع.5:17كورنثوس هل ). هلفي هلالمعمودية، هلندفن هلحياتنا هلالقديمة هلوتبدأ هلحياتنا هلالجديدة، هلنمط هلحياة هلجديد هلتما

) تذكر يسوع: العشاء الرباناي2

)20-15: هل22وضع هليسوع هلشخصيا هلعشاء هلالرب هلكذكرى هللوفاته هلوسأفك هلدماء هلمن هلأجل هلخأطايانا. هل(لوقاا هل

:5: هل53عندما هلنتناول هلالعشاء هلالرباني، هلفإنه هليساعدنا هلعلى هلتذكر هلما هلفعله هليسوع هلمن هلأجلنا هلوتقديم هلالشكر. هلاشعياء هل

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

)29-23: هل11 هلكورنثوس هل١عندما هلنتلقى هلالعشاء هلالرباني، هليجب هلأن هلنأخأذ هلبعض هلالوقات هللدراسأة هلأفعالنا هلوإيماننا. هل(

) العطاء3

إن هلتقديم هلهدايا هلشكر هلل هلهو هلعمل هلعبادة. هلنحن هلنقدم هلتضحيات هلل هلفي هلالعديد هلمن هلمجالت هلحياتنا، هلعلى هلسأبيل هلالمثال هلمع هلوقاتنا
وضا هلأن هلنعطيه هلأجزاء هلمن هلمواردنا هلالمالية. وقادراتنا. هللقد هلطلب هلمنا هلال هلأي

اسأأل هلال: هلماذا هلعلي هلأن هلأسأتثمر هلوقاتي؟ هلكيف هليمكنني هلاسأتثمار هلأموالي؟

 هل هل هل هل هل هل هل هل هل1.1 هل هل هل هلنسخة هليسمح هلبنشرها هل هل
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