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 للتلمذة العامةالوسائط 
 نا�س لبقلم مانت

 "َوَ�نُوا: قائالً فكتب  .ملخًصا عن طرق نمو مؤم� الكنيسة األو� كتالميذ ٤٢: ٢أعمال الرسل  سفر يقدم نلا لوقا يف
َ�ِة، الرُُّسِل، َ�ْعِليمِ  ىلَعَ  يُواِظبُونَ  ِ

، َوَ�رْسِ  َوالرشَّ زُْبِ
ْ
لََواِت". حبسب لوقا،  اخل ىلع أر�عة وسائط واظب هؤالء املؤمن� َوالصَّ

�ستخدمها من األموات الطر�قة اليت ال يزال املسيح القائم و هذه الوسائط نتناولدعونا  .ة تتلمذوا من خالهلاأساسيَّ 
 إىل ايلوم يف حياة شعبه.

، �ربنا لوقا أن تالميذ الكنيسة األو� 
ً

الرُُّسِل". ينبيغ علينا مالحظة أن لوقا اختار وصف  ىلع "َ�ْعِليمِ  ظبواواأوال
 ةجعلوا من سماع احلق ودراسته، كما هو ُمعلن يف الرب �سوع املسيح، أولو�َّ  عبارة أخرى،ب .�شاطهم هذا باملواظبة

ك، يف كث� ة اخلُدام أن من يواظبون ىلع ذل. حىت ايلوم، سيخربك اغبليَّ حياتهميف  ُمساومة بالجزء منتظم  أي —
االجتمااعت العامة حضور ة وثماًرا. يُعد املواظبون بإخالص ىلع ة أ�رث حيو�َّ من األحيان، يعيشون حياة مسيحيَّ 

آخر�ن. ح� توَعظ اللكمة بأمانة وجبرأة و�وداعة بقوة الروح  يتلمذواتالميذ  عليم اللكمة عن جوع حقييق هلاتل
 داعء يف مجيع منايح حياتهم.القدس، سيُب� هؤالء اتلالميذ يلكونوا اكرز�ن باملسيح أمناء وشجعان وو

َ�ِة". إهلنا اثلالوث ِ
ة، و�ن، ألننا �لوق� � الرش�ة الرسمديَّ  هو ثانيًا، �ربنا لوقا أيًضا أنهم اكنوا يواظبون ىلع "الرشَّ

ة مع اآلخر�ن، خاصة قنا حلياة الرش�ة معه ومع بعضنا ابلعض. فحياتنا منقوصة دون رش�ة حقيقيَّ لِ ىلع صورته، خُ 
ا وىلع األرجح عدًدا. لمسيح. لكما �سىع لتشجيع أحدنا اآلخر، سينمو جسد املسيح روحيًّ لر�وننا �بتنا �شا نْ مَ مع 

ا قًا ومستعدًّ متشو بعدصالح  رباللك من لم يذق و�ر أن  ما سيصبح ااغبلً ا بمحبتنا بلعضنا ابلعض، د عنَّ وح� �ُشهَ 
 ول عضًوا أصيًال يف هذه الرش�ة أيًضا.عن الرب �سوع �ور مجيع رش�تنا؛ و�نعمة اهللا، يتحأ�رث ليسمع 

". ىلع األرجح، �ش� هذا إىل مواظبتهم ىلع  ثاثلًا، �ربنا لوقا أن الكنيسة األو� اكنت مواظبة ىلع "َكرْسِ  زُْبِ
ْ
عشاء الاخل

ة يَّ املعمود فرضييتنلا  تنقلاملسيح. )، حسب وصية ٤١: ٢ة (انظر أعمال الرسل ، جبانب املعموديَّ مارسوهاذلي  ا�الر�
ىلع  القدس معطية احلياة الروحرش�ة ة، ونعمة االبن ابلاذلة، والُمتبنيَّ  اآلب، بطرق �سوسة، �بة ا�عشاء الر�الو

هم. غ�ِّ �و ي  اتلالميذ وُ�ِعدَّ

وُِضع نلا أن �تمع مًعا ليك ننمو كأفراد. و�ما �ن ُمبار�� يف  ه، كما رش�ة القد�س�، بأنةالفرائض املقدستذكرنا 
� ما  فرائضالظات ىلع شبكة اإلنرتنت ووسائل أخرى، ل�ن تظل والعة املسيحيَّ عرصنا هذا بتوافر الكتب 
 مارستنامع بطر�قة خاصة من خالل بمقابلة شعبه الُمجتِ اهللا �رُس ، فما من بديل عنها. عةتُعيدنا إىل الكنيسة الُمجتمِ 
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العَّالمة فحىت ، باإليمان ا�عشاء الر�المعنا أثناء مشار�تنا يف  املسيح. وعن الطر�قة اليت يتقابل بها للفرائض
و�صعب  ،ةو�طرق فوق طبيعيَّ  ،الفرائضأفهمها". فمن خالل  ختربها ولست"أ :قائًال أقر الالهو� جون اكلِفن 

نا نلكون تالميًذا. فما من بديل عن  ،عنا بفرحو�شجِّ  ،يناوُ�غذِّ  ،إدراكها، يتواصل معنا اهللا اثلالوث  الفرائضوُ�ِعدِّ
 يف حياة اتللميذ. 

لََواِت". �شار إىل أن الصالة اجلماعيَّ اآخرً أخً�ا وليس  أخر  ىلع أنها ة، �ربنا لوقا بأن هؤالء اتلالميذ واظبوا ىلع "الصَّ
ا، وأفادت نفسها عمليًّ  ). أدر�ت الكنيسة األو�١٤: ١ات الكنيسة (انظر أعمال الرسل املسيح وأو� مسؤويلَّ  وصايا

 والشجاعة. و�ما قال �شارلز سربجن " ،واإلرشاد ،واحلكمة ،أجل ملء الروح من نمن قوة الصالة ح� اكنوا يصلو
 من خالهلا نالت قوة بقاءها".ف .بمثابة رشاي� الكنيسة األو�اجتمااعت الصالة اكنت 

لََواِت" ىلع األرجح يفتمثِّ  لكنيسة األو�. وحىت ايلوم، طاملا ل ةللكيَّ دة العامة واالعبا ٤٢: ٢أعمال الرسل  سفر ل "الصَّ
 �س�ن وسطأن اثلالوث ، �رُس اهللا القدس االبن الُمتجسد و�معونة الروح وساطةيسة وجه اآلب عرب تطلب الكن
؛ ٢: ٨؛ مزمور ٢٢: ٢٠أخبار األيام  ٢و�نيان كنيسته (انظر  ،واالنتصار ىلع أعدائه ،شعبه ملجد اسمه �سبيحات
 ).١٦: ٣كولويس 

من خالهلا  يتمقنوات  � من احلكيمالرب واملؤ ظرنالعالم، لكنها يف  نظرقد تبدو وسائط انلعمة هذه ضعيفة يف 
، وتعطي قدرة للتالميذ أن �يوا حياة ُمتنة �شهادة عطرة عن من األموات عالقة مع املسيح الُمقام إىل اخلطاةدعوة 

 من الوثوق يف االخرتااعت احلديثة، دعونا نتبع أثار الكنيسة األو� وخطواتها، وننفع أنفسنا بهذه 
ً

ُ�لصهم. فبدال
يمتد �سبيحه إىل أقىص سآخر�ن، و تلمذوااملسيح تالميذه يل لهِّ ؤقوم بهذا، سيُ ن� حللنعمة. و عامةالوسائط ال

 األرض.

 

 ،�شارلوتة مدينيف ) Ballantyne Presbyterian Church(ة كنيسة بانِلت� املشيخيَّ  رايعهو ادلكتور مانتل نا�س 
 .روالينانورث اكبوالية 

 

 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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