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ذلك الجسد الحي: الكنيسة

:القراءة األولى
14-12:12كورنثوس  1 

:القراءة الثانية
27:12كورنثوس  1 



من أعظم تشبيهات آلمة اهللا للكنيسة أنها شّبهتها 
فالكنيسة اذن هي ليست مؤسسة أوهيئة –بالجسد 

.بل هي جسد حّي ولها صفات الجسد الحّي

ومن أمجد اعالنات الكلمة االلهية أن الكنيسة ليست 
.لكّنها جسد المسيح الحّي–أّي جسد 

ذلك الجسد الحي:الكنيسة



نستطيع أن ندرك بعض الصفات التي ينبغي أن 
تتّصف بها الكنيسة حين نتأمل في جسد االنسان 

.الكامل

الكنيسة كجسد االنسان



:يقول القّديس أغسطينوس
أليس عجيبا أن الناس يخرجون الى خارج ليتعّجبوا من “ 

,  واألمواج العالية في البحار, االرتفاعات الشاهقة للجبال
,  والمساحات الشاسعة للمحيطات, ومنابع األنهر الطويلة

لكنهم  – وآذلك الحرآات المذهلة للكواآب والنجوم 
” يمرّون على أنفسهم وأجسادهم وال يتعّجبون؟

.هلّم بنا نتأّمل في جسد االنسان المعجزة

الكنيسة كجسد االنسان



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

جسد االنسان معجزة الهية وآذلك الكنيسة: أ

1-  الخلية ذات التفاصيل الدقيقة



الخلية 



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

جسد االنسان معجزة الهية وآذلك الكنيسة: أ

2-  الدماغ المنتج للكهرباء



Neurons

Dendrite

Nuclei 
of 
glial 
cells

Axon

الخلية العصبية 



الدماغ



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

جسد االنسان معجزة الهية وآذلك الكنيسة: أ

3-  القلب الذي ال يتوّقف عن النبض



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 
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المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

جسد االنسان معجزة الهية وآذلك الكنيسة: أ

4-  العضالت التي تنتج الطاقة والحرآة



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

جسد االنسان معجزة الهية وآذلك الكنيسة: أ

5-  العظام التي تغّذي الدم واألنسجة وتجعل جسم 
.االنسان مترابط في الكمال واألداء



العظام البشرية 



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

جسد االنسان معجزة الهية: أ
وآذلك الكنيسة التي هي جسد المسيح هي معجزة

.العضو فيها قد أجريت فيه معجزة نقله من الموت الى الحياة: معجزة في تكوينها -
.العضو فيها صار واحدا في المسيح الذي هو رأس الكنيسة: معجزة في وحدتها -
. الكنيسة التي ثّبتت أوتادها على صخر الدهور: معجزة في انتصاراتها -
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المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

مميّزات الجسد السليم يعكس صفات الكنيسة: ب

1-  اختالف الوظائف لكن مع وحدة الهدف

البعد الروحي: العين للنظر - 
التعليم الروحي: األذن للسمع - 
التمييز الروحي: األنف للشم - 
الذوق الروحي الرفيع: اللسان  - 
الجهاد الروحي: العضالت والمفاصل للحرآة - 
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المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

مميّزات الجسد السليم يعكس صفات الكنيسة: ب
2-  تباين واضح لكن مع تشابه آبير

القيادة في الكنيسة: الخاليا واألعضاء تخضع للرأس - 
:أنواع القادة بشكل عام

قادة الخدمة الّالوية - 1
قائد جند الهيكل - 2
قائد المئة - 3
قادة الرياسة - 4
قادة عميان - 5

:أنواع القادة في الكنيسة
الرسل - 1
اآلنبياء - 2
المعلمين - 3



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

مميّزات الجسد السليم يعكس صفات الكنيسة: ب

2-  تباين واضح لكن مع تشابه آبير

وحدة العمل الروحي في الكنيسة: الخاليا واألعضاء تعمل لصالح الجسد - 

 30و  29: 12آو  1



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

مميّزات الجسد السليم يعكس صفات الكنيسة: ب
2-  تباين واضح لكن مع تشابه آبير

رؤيا واضحة للمستقبل في الخدمة : الخاليا واألعضاء تحمل البرامج الهادفة - 
:مقّومات الرؤيا الناجحة

)1:11بط  1(العبور من بّوابة الصليب : أوال
التمّسك بنتائج اإليمان: ثانيا

تمّسك بما عندك -                                     
تمّسك بقرون المذبح -                                     
تمّسك بالرب إلهك -                                     
تمّسك بالبر الروحي -                                     
تمّسك بخطوات آثاره -                                     
تمّسك بثقة الرجاء -                                     

اإلجتهاد في المواهب الحسنى: ثالثا
العبور في مراحل النمو: رابعا



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

مميّزات الجسد السليم يعكس صفات الكنيسة: ب

2-  تباين واضح لكن مع تشابه آبير

القيادة في الكنيسة: الخاليا واألعضاء تخضع للرأس - 
وحدة العمل الروحي في الكنيسة : الخاليا واألعضاء تعمل لصالح الجسد - 
رؤيا واضحة للمستقبل في الخدمة : الخاليا واألعضاء تحمل البرامج الهادفة - 



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

مميّزات الجسد السليم يعكس صفات الكنيسة: ب
المناعة جهازآل األعضاء في  تضافرعمل  - 3
.جهاز المناعة هو جهاز متنّوع ومتكامل  

يشير الى دور الفرد في المحامات عن سّر االنجيل خلويجهاز  -

يشير الى دور دماء المسيح في التطهير والنقاء دمويجهاز  -

 



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

المناعة جهاز



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

مميّزات الجسد السليم يعكس صفات الكنيسة: ب
المناعة جهازآل األعضاء في  تضافرعمل  - 3

- أوال: الخاليا واألعضاء تتمّتع بالحماية الشاملة:
:أنواع األسلحة المعروفة والمتوفرة

)40:20صم  1(سالح الحرب 
)24: 9أي  2(سالح الهدية والعطاء 
)3:18يو (سالح الثورة والتمّرد 

)7:6آو  2(سالح البر 
)12:13رؤ (سالح النور 

)11:6أف (سالح اهللا الكامل 



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 
مميّزات الجسد السليم يعكس صفات الكنيسة: ب
المناعة جهازآل األعضاء في  تضافرعمل  - 3

-  أوال: الخاليا واألعضاء تتمّتع بالحماية الشاملة:

سالح اهللا الكامل في الكنيسة 

)12:1بط  2مثّبتين في الحق الحاضر (الثبات في االيمان  ← منطقة الحق

)24:4وتلبسوا االنسان الجديد المخلوق بحسب اهللا في البر وقداسة الحق أف (التشّبه بالمسيح  ← درع البر

)13:12واصنعوا ألرجلكم مسالك مستقيمة عب (تخدم مقاصد انجيل السالم  ←أرجل مستعّدة 
  

)2:12ناظرين الى رئيس االيمان ومكمّله يسوع عب (يخدم الثقة واقتناء النفس  ← ترس االيمان

)  10:111رأس الحكمة مخافة الرب مز ( تشكل حماية للرأس  ←خوذة الخالص 

)  20:6أنا سفير في سالسل أف ... لكي أجاهر فيه (... آلمة حّق االنجيل  ← سيف الروح
 



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

مميّزات الجسد السليم يعكس صفات الكنيسة: ب
المناعة جهازآل األعضاء في  تضافرعمل  - 3

- أوال: الخاليا واألعضاء تتمّتع بالحماية الشاملة:

سالح اهللا الكامل في الكنيسة  

:يستخدم سالح اهللا الكامل في جبهات ثالث

أرض المعرآة فيها هي الرأس في األفكار: جبهة قّوات الشيطان -1
أرض المعرآة فيها هي رغباتنا وغرائزنا في االنسان العتيق: جبهة الطبيعة الموروثة -2
أرض المعرآة فيها هي شهوة الجسد، شهوة العيون : جبهة العالم الحاضر الشّرير -3

وتعّظم المعيشة
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المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

مميّزات الجسد السليم يعكس صفات الكنيسة: ب
المناعة جهازآل األعضاء في  تضافرعمل  - 3

-  ثانيا: الخاليا واألعضاء تمارس الحماية الفردية:

نجيل في الكنيسةإلاألعضاء في المحامات عن سّر ا

ألعّلم جهارا بسّر اإلنجيل... 



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

األعضاء في المحامات عن سّر اإلنجيل في الكنيسة

ألعلم جهارا بسّر اإلنجيل... 

 19:6و أف  1:12آو  1: القراءة

.مرات في رسالة أفسس 6وردت آلمة سّر أو معنى آلمة سّر 

:هذه الكلمات التي تعكس خطة وبرنامج الهيين متكاملين هي



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 
اهللا قصد الى يشير – )9:1أف( :االلهية المشيئة سّر
.لنفسه قصدها التي مسّرته حسب مشيئته بسّر عّرفنا اذ•

اهللا مواعيد الى يشير – )3:3أف( :السّر
.بالسّر عّرفني باعالن أنه•
الكنيسة رأس المسيح الى يشير – )4:3أف( :المسيح سّر
.المسيح بسّر درايتي تفهموا أن ...•

اهللا خطة اظهار الى يشير – )9:3أف( :المكتوم السّر
.المكتوم السّر شرآة هو ما في الجميع وأنير•

والكنيسة المسيح بين العالقة الى يشير – )32:5أف( :العظيم السّر
.والكنيسة المسيح نحو من أقول أنا ولكنني عظيم السّر هذا•
اهللا لخطة الكامل اإلعالن الى يشير – )19:6أف( :اإلنجيل سّر
.اإلنجيل بسّر جهارا ألعلم ...•



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

؟ ماهو سّر اإلنجيل في الكنيسة: أوال

)14:25 مز( لتعليمهم وعهده لخائفيه الرب سّر :الخوف سّر
)32:3 أم( المستقيمين فعند سّره أما :االستقامة سّر
  سّره ويعلن إال أمرًا يصنع ال الرب السّيد اّن :النبوة سّر

)7:3 عاموس( األنبياء لعبيده
  مر( اهللا ملكوت سر تعرفوا أن لكم أعطي ... :الملكوت سّر

)16:3 تي 1( ...)11:4



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

؟الكنيسة في اإلنجيل سّر هو ما

  بقّية حصلت قد أيضا الحاضر الزمان في فكذلك :النعمة سّر
)5:11رو( النعمة اختيار حسب
  المكتومة الحكمة .سّر في اهللا بحكمة نتكلم بل :الحكمة سّر
)7:2 آو 1( لمجدنا الدهور قبل فعّينها اهللا سبق التي
  )9:3 تي 1( صالح بضمير االيمان سّر ولهم ... :اإليمان سّر
 في ظهر اهللا التقوى سّر هو عظيم وباإلجماع :التقوى سر

)16:3 تي 1( ... الجسد



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

الكنيسة في اإلنجيل سّر عن المحامات في األعضاء

  المحافظة أما .المسيح آنيسة في آبير امتياز اإلنجيل سّر معرفة
.عظيمة مسؤولية فهو اإلنجيل سّر على

اإلنجيل؟ سّر على نحافظ آيف



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

آيف نحافظ على سّر اإلنجيل؟ : ثانيا

النبوي التعليم وممارسة فهم 

الكتابية المفاهيم تبّني –التعليمي المبدأ•
المثالي المسيحي السلوك –التطبيقي المبدأ•

)12:2 تس 1 و 10:1 آو ،27:1 في(
 المسيحية بالتلمذة تعنى الكتابية المبادئ هذه

)Discipleship(



التلمذةمبادئ  

Groups of 
individuals

The Focus of 
Group Teaching
( لتلمذة الجماعيةا )

A individual

The Focus of 
Individual 

Discipleship
(التلمذة الفردية)

General
Target

Unique
Target



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 
آيف نحافظ على سّر اإلنجيل؟ 

الروحي النمو في التدّرج

بالمسيح نتمّثل•
المسيح نختبر•
المسيح نتكلم•

)17 و 7:1 في و 1:3 آو 1(
المسيحي النمو عالمات بعض هي هذه



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

آيف نحافظ على سّر اإلنجيل؟ 

المسيحية العالقة وتطوير ُمسائلة

الجماعة روح وجود تتطلب اإلنجيل عن المحامات

)3 يهوذا و 15:3 بط 1(
  



تفاعل العالقة المسيحية

Need
(الرؤيا)

Content
Application(البرنامج)

(التطبيق)

Response
(النتائج)



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 
آيف نحافظ على سّر اإلنجيل؟ 

اإلنجيلي الّسر وأهداف قيمة عن جهاراًَ اإلعالن

الواِثق بروح•
المرَسل بروح•
الصبر بروح•

)24:2 تي 2(
الُجرأة يتطلب اإلنجيلي الّسر عن اإلعالن



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 
آيف نحافظ على سّر اإلنجيل؟ 

اإلثم سّر َحجز

بُجرأة•
بُسلطان•
بَمسؤولية•

)1:4آو 1(
الختامي اإلنتصار لتحقيق جهارًا وإشهاره العالم في اآلن يعمل الذي اإلثم



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

األعضاء في المحامات عن سّر اإلنجيل في الكنيسة

آيف ُنحافظ على سّر اإلنجيل؟
النبوي التعليم وممارسة فهم

الروحي النمو في التدّرج
المسيحية العالقة وتطوير ُمسائلة
اإلنجيلي السر وأهداف قيمة عن جهارًا اإلعالن
  ِجهارًا وإشهاره العالم في اآلن يعمل الذي اإلثم سر َحجز
الختامي اإلنتصار لتحقيق



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

مميّزات الجسد السليم يعكس صفات الكنيسة: ب

3-  عمل تضافر آل األعضاء في جهاز المناعة

:الخاليا واألعضاء تتمّتع بالحماية الشاملة -
سالح اهللا الكامل في الكنيسة 
:الخاليا واألعضاء تتمّتع بالحماية الفردية - 
األعضاء في المحامات عن سّر اإلنجيل في الكنيسة 



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

مميّزات الجسد السليم يعكس صفات الكنيسة: ب

4-  قيمة العضو الفرد مستمدة من الجسد المتكامل

ان قيمة العضو في الجسد مستمّدة من الجسد نفسه وآذلك من الرأس - 
ان آل عضو في آنيسة المسيح له قيمة مضافة بحّد ذاته - 

 عرفتك باسمك أنت لي  



المميّزات التي يتصف بها جسد االنسان 

مميّزات الجسد السليم يعكس صفات الكنيسة: ب

5-  الجسد قد يمرض وآذلك الكنيسة

ان نقص التغذية قد يؤدي الى الهزال والضعف - 
:وهذا أيضا قد يصيب الكنيسة - 
)االعتكاف الروحي(فقدان روح الجماعة  - 1
)التمّرد الروحي(فقدان روح الطاعة  - 2
) األناثيما الروحّية(فقدان المحّبة األولى  - 3
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