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 شارك يف كنيستك 
 ر جمينينالري بقلم 

يف كنيسة اعئلتك وشار�ت فيها كثً�ا عندما    �شأَت   لقد ة لك واحد من�م؟ ل قصَّ أيها الشباب، هل ما سأقوهل يُمثِّ 
 . ل�ن عندما اغدرت إىل اللكيَّ ةانو�َّ اثلرحلة  يف امل  ا مور�َّ   كنت طفًال 

َّ
 وظيفة بعيًدا عن امل�ل،  ة أو اجليش أو تلتو�

 ا�راًطا يف أي كنيسة. أصبحت أقل 

ت�ن ختطِّ  مس لم  دليك  أصبح  ول�ن  بذلك،  للقيام  حترَّ يلَّ ؤوط  لقد  وقتك.  �شغل  جديدة  ومطالب  من  ات  رت 
حبثًا عن كنيسة "تناسب احتياجاتك"    وققمت بالتسُّ ما   أنماط جديدة. ر�َّ األنماط القديمة، و�مفردك بدأت �شلكِّ 

بت عن  . لقد تغيَّ عظيم  بها أو واعظ  ستمتع�يىق اليت  أي كنيسة بها الكث� من األشخاص يف نفس عمرك أو املوس   –
العمل اثلقيلة، لكنَّ تطلَّ العبادة �سبب مُ   اجتمااعت  و�شاهد  �سوع وتص�ِّ الرب  ك ما زلت حتب  بات ادلراسة أو 

 نة. معيَّ  ب�نيسةٍ   ا رتبطً خدمات العبادة ىلع اتللفز�ون أو جهاز الكمبيوتر اخلاص بك. أنت فقط لم تعد مُ 

شجِّ 
ُ
  ت�:عك بفكرت� كتابيَّ دع� أ

، دلى  أوَّ 
ً

ته � جعل مجيع املؤمن� منغمس� يف كنيسته و�تم راعيتهم  خطَّ وة لك وللك مؤمن.  �سوع خطَّ الرب  ال
ْخَرةِ    :، قائًال ١٩-١٨:  ١٦ته تلالميذه يف مىت  كشف خطَّ لقد  بداخلها.   نَْت ُ�ْطُرُس، وىلََعَ هِذهِ الصَّ

َ
يًْضا: أ

َ
قُوُل لََك أ

َ
نَا أ

َ
"َوأ

 َ
ْ
بَْواُب اجل

َ
بْ� َكِنيَسيِت، َوأ

َ
  ، ذن بهاوأ   ،ةهذه اخلطَّ   بنفسه  وضع  ن�سوع بنفسه هو مَ الرب  أي أن    ."ِحيِم لَْن َ�ْقَوى َعلَيَْها أ

ْعِطيَك   :قال  � ح  هيالًك   اها وأعط
ُ
الرُسل[  "َوأ يَُ�وُن  ]  أي  رِْض 

َ
األ تَْر�ُِطُه ىلَعَ  َما  فلَُكُّ  َماَواِت،  السَّ َملَُكوِت  َمَفاِ�يَح 

 ُ
َ

َماَواِت. َوُ�ُّ َما حت َماَواِت َمْر�ُوًطا يِف السَّ رِْض يَُ�وُن َ�ْلُوًال يِف السَّ
َ
 . "لُُّه ىلَعَ األ

ة من ب� خطط بديلة  ليست خطَّ   و� ة اهللا.  خطَّ أي    –ة  ها إرادته اإلهليَّ �سوع ليست اقرتاًحا ولكنَّ الرب  ة  إن خطَّ 
د سفر أعمال الرسل ومجيع الرسائل ؤ�ِّ ة ذاتها اليت من أجلها أىت ومات. يُ اخلطَّ   –  وه  تهها خطَّ أخرى قد نبتكرها، لكنَّ 

 يف جيلهم. الرب �سوع ة موا خطَّ تمَّ  الرب �سوع  سلأن رُ 

  ة وسلطان قيامته الكنا�س اليت �ستخدم من خالهلا قوَّ   خلدا ل يف مجع لك خرافه  �سوع تتمثَّ   الرب   ةخطَّ   ال تزال
ة للرجال مواهب روحيَّ   قد أعطىمستمر. وتلحقيق ذلك،    واسرتدادهم �شلكٍ   ،وتو�يخهم  ، وراعيتهم  ،تلعليم شعبه

ة  خطَّ فمة.  نظَّ �سوع لكنيسته (يل ول�م) قيادة مُ الرب  ة  ن خطَّ يله. تتضمَّ والنساء بلناء كنيسته يف لك ماكن يُرِسلهم إ
�سوع ُموىح بها من اهللا  الرب ة  خطَّ ومون براعيتنا داخل كنيسته. علِّ �سوع بالنسبة نلا � أن يقوم الراعة والمُ الرب 

 ته وأن ننغمس فيها. خطَّ من واجبنا وامتياز نلا أن نتب�َّ  ذللك  ة يُم�ن أن تضعها السماء.وأفضل خطَّ 
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�َن،   :١٢-١١:  ٤  ته يف أفسسرشح اهللا خطَّ  ِ
ُمبرَشِّ َْعَض  َوابلْ نِْبيَاَء، 

َ
أ َْعَض  َوابلْ يَُ�ونُوا رُُسًال،  ْن 

َ
أ َْعَض  ابلْ ْ�َطى 

َ
أ "َوُهَو 

ِْدَمِة، بِلُنْيَاِن َجَسِد الَْمِسيِح". 
ْ
�ِسَ� ِلَعَمِل اخل ِقدِّ

ْ
ْجِل تَْ�ِميِل ال

َ
َْعَض راَُعًة َوُمَعلِِّمَ�، أل   َوابلْ

الرب  ة  ختياري وقد اغبت عن برصهم خطَّ اد أمر  رَّ ور�ما أ�رث يف جيلك، يعتربون الكنيسة ُ�   كث�ون يف جي�،
 �سوع. 

.  ز بها يُ�رَ اليت  د حضور الكنيسة وسماع لكمته  رَّ �سوع �شملك بطر�قة أخرى إىل جانب ُ� الرب  ة  خطَّ إن  ثانيًا،  
ة لتستخدمها يف كنيسته. نعم، دليك مواهب و�ب استخدامها يف الكنيسة  �سوع مواهب روحيَّ الرب  أعطاك لقد  

ْعِطيَِت    :٧:  ٤س يف أفسس  قدَّ ل. اسمع ما يقوهل نلا الكتاب المُ تبادَ نا المُ ك ونموَّ نموَّ من أجل  
ُ
"َولِ�ْن ِللُكِّ َواِحٍد ِمنَّا أ

"لك واحد" وهذا �شملك أيًضا. يوجد احتياج لوجودك إذا اكنت الكنيسة (و�ذا    ."انلِّْعَمُة َحَسَب ِ�يَاِس ِهبَِة الَْمِسيح
 اهللا. ط شعب اهللا كما خطَّ كنت أنت) 

 ة؟ كيف يُمكنك اكتشاف وتطو�ر مواهبك الروحيَّ 

  :إيلك بعض األفاكر

 ستمر يف احلضور يف كنيستك. انتظم �شلك مُ  •

 يًا.صلِّ �ن قابًال للتعليم، وصبوًرا، ومُ  •

ن هلم فكر رويح ناضج، ث إىل أحد الراعة أو الشيوخ حول هذا األمر، أو احبث عن رجل أو امرأة ممَّ حتدَّ  •
 .أو معها  ة معهيُمكنك تطو�ر عالقة راعية غ� رسميَّ حيث 

أو  احلضانة،  أو    ،يبح ثل خدمة الرتم  –ك فيها  نفس   ب وجرِّ الكنيسة    خلدااح لك  تتُ   خدمةيف أي  اخدم   •
المُ أو  اللجان،   الكتاب  تقييم  أو  س،  قدَّ دراسة  ىلع  واحصل  قادتك  مع  تواصل  ىلع  ابق  املجتمع.  خدمة 
 خلدمتك. 

 ة.ف ىلع مواهبك الروحيَّ وع اذلي أعطاك املواهب أن �ساعدك ىلع اتلعرُّ �سالرب اطلب من   •

ده  مجِّ ك تر�د أن تُ أخرب الرب أنَّ ونه.  لك أن ت��سوع  الرب    قصدجعل هدفك ادلاخ� أن تصبح لك ما  ا •
  أ�رث من أي يشء آخر.
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أعطاك مواهب روحيَّ الرب    ألنَّ و قد  فإن كنيسته حباجةٍ �سوع  وأنت حباجةٍ   ة،  نتَّ   إيلك  الكنيسة. دعونا  حد  إىل 
 �سوع. الرب ة مًعا حول خطَّ  ونلتف

 

يف    )Lake Sherwood Orthodox Presbyterian Church(ر هو القس الفخري لكنيسة  جمينينادلكتور الري  
المُ ة  �ليَّ بب  راعية الطالَّ   سؤولمأورالندو بوالية فلور�دا، ومدينة   سانفورد    مدينة  يفلإلصالح  س  قدَّ الكتاب 

 بوالية فلور�دا. 

 

 .  تيبوتلوك م �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة ت
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