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مالحظات
املقدمة

مكانة الكنيسة عند املسيح

# تبــدو مكانــة الكنيســة واضحــة عنــد الســيد الــرب، خاصــة فــي حياة املســيح 

وخدمته على األرض من النقاط التالية:

١- إنــه أعطــى أولويــة فــي وقتــه لهــذه اجملموعة الصغيــرة مــن البشــر )التاميذ( 

ــه.  ــن حول ــت م ــي كان ــة الت ــة والهائل ــات العظيم ــن االحتياج ــم م بالرغ

ــا  ــفي مرضاه ــا ويش ــا ويعلمه ــي كان يعظه ــوع الت ــه للجم ــب خدمت فبجان

ويحــرر أَســراها، بجانــب كل هــذا أعطــى املســيح الكثيــر مــن وقتــه جملموعتــه 

ــها. ــوع نفس ــى للجم ــا أعط ــر مم ــا أكث ــل ورمب ــرة، ب الصغي

فمجموعــة التاميــذ )الـــ ١٢ والـــ 7٠ والـــ ١٢٠( كانت هــي نواة الكنيســة التي 

وثــق فيهــا املســيح وائتمنهــا علــى نشــر النــور واإلجنيــل فــي كل العالــم مــن 

بعــد صعــوده. 

٢- كمــا نــرى هــذه املكانــة فــي جلســته األخيــرة معهــم )يوحنــا ١3-١7( وهــو 

يوصيهم ويصلي ألجلهم:   

- بأن يحبوا بعضهم بعضاً كما أحبهم هو )١3: 3٤ و١٥: ١٢، ١7(

- ليكونوا واحداً كما أن اآلب واالبن واحد )١7: ٢٢(

- وليتجسد املسيح بحبه فيهم )١7: ٢٦( 

- ومن خال وحدتهم بعضهم ببعض يؤمن العالم برسالتهم ورسالته 

)٢3 ،١: ٢١7(

3- كمــا نــرى حبــه للكنيســة مميزاً عن حبــه الفردي لــكل واحد منا، فهــي العروس 

املزينة لعريسها.

• فنحــن مثــاً نســمع بولــس يتحــدث عــن حــب املســيح لــه شــخصياً فيقــول 

»الَِّذي أََحبَِّني وَأَْسَلَم نَْفَسُه ألَْجِلي« )غاطية ٢: ٢٠(.

• لكنه للجماعة )للعروس( يقول:
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مالحظات
+ »... كََما أََحبَّ امْلَِسيُح أَيْضاً الْكَِنيَسَة وَأَْسَلَم نَْفَسُه ألَْجِلَها« )أف ٥: ٢٥(

َِّعيَّــِة الَّتـِـي أَقَاَمكـُـُم الــرُّوُح الُْقــُدُس فِيَهــا  + »اِْحَتــِرزُوا اِذاً ألَنُْفِســكُْم وجَِلَِميــِع الر

أََساِقَفًة لَِترُْعوا كَِنيَسَة اهلِل الَّتِي اقَْتَناَها بَِدِمهِ« )أع ٢٠: ٢٨(. 

وهــذا مــا نســمعه مــن يوحنــا فــي بدايــة اجللســة اخلتاميــة قبــل الصليــب )يــو 

َتــُه الَِّذيــَن فـِـي الَْعاَلــِم أََحبَُّهْم ِإَلــى امْلُنَْتَهى«.  ١3: ١( فيقــول: »ِإذْ كَاَن قـَـدْ أََحــبَّ َخاصَّ

وعلى لســان الســيد نفســه )يــو ١٥: ٩(: »كََما أََحبَِّنــي اآلُب كَذَلـِـَك أَْحَببُْتكـُـْم أَنَا«.

الكنيسة، موضوع محبة املسيح.

هذه هي الدراسة التي نود أن نتوقف أمامها

لنراها ونسمعها..

لنتعلمها، فنحياها.

فُنشبع قلب السيد ونحقق إرادته
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مالحظات
: معنى الكنيسة وتشبيهاتها الكتابية

ً
أوال

ما هي الكنيسة، أو من هي الكنيسة؟

)أ ( السؤال الذي نحاول أن جنيب عليه هنا:

- هل هي املكان أو املبنى الذي فيه يجتمع شعب الرب للصاة والعبادة؟ 

                           بالتاكيد ال 

- هل هي اجلماعة املتعبدة نفسها؟

- هل هي املؤمنون احلقيقيون أنفسهم؟

أم أن الكنيســة أعمــق مــن هــذا الوصــف، إذ لهــا أبعــاد أكثــر مــن مجــرد هــذا 

التســطيح للمعنــى والتعريــف.

ــة  ــف الكنيس ــا ١7 نكتش ــي يوحن ــيح ف ــيد املس ــاة الس ــى ص ــا إل إذا رجعن

كمــا هــي فــي قلبــه وعقلــه بأبعادهــا احلقيقيــة، وهــذا مــا ســنراه بوضــوح 

ــتها. ــنقوم بدراس ــي س ــة الت ــور الكتابي ــبيهات والص ــي التش ــاً ف أيض

)يو ١7: ٢٠-٢٦(:

»وََلْسُت أَْسأَُل ِمنْ أَْجِل َهؤاُلَِء َفَقْط 

بَْل أَيْضاً ِمنْ أَْجِل الَِّذيَن يُؤِْمُنوَن بِي بِكاَِمِهْم،

لَِيكُوَن اجْلَِميُع وَاِحداً 

ََّك أَنَْت أَيَُّها اآلُب فِيَّ وَأَنَا فِيَك  كََما أَن

لَِيكُونُوا ُهْم أَيْضاً وَاِحداً فِيَنا. 

ََّك أَرَْسلَْتِني. لُِيؤِْمَن الَْعاَلُم أَن

وَأَنَا قَدْ أَْعَطْيُتُهُم اجمْلََْد الَِّذي أَْعَطْيَتِني

ََّنا نَْحُن وَاِحدٌ.  لَِيكُونُوا وَاِحداً كََما أَن

أَنَا فِيِهْم وَأَنَْت فِيَّ 

ِلنَ ِإَلى وَاِحٍد، لَِيكُونُوا ُمكَمَّ

ََّك أَرَْسلَْتِني وَأَْحَببَْتُهْم كََما أَْحَببَْتِني. وَلَِيْعَلَم الَْعاَلُم أَن
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أَيَُّها اآلُب أُرِيُد أَنَّ َهؤاُلَِء الَِّذيَن أَْعَطْيَتِني يَكُونُوَن َمِعي َحْيُث أَكُوُن أَنَا 

ََّك أَْحَببَْتِني قَبَْل ِإنَْشاِء الَْعاَلِم. لَِينُْظرُوا َمْجِدي الَِّذي أَْعَطْيَتِني ألَن

ا أَنَا َفَعرَْفُتَك ُّ ِإنَّ الَْعاَلَم َلْم يَْعِرْفَك أَمَّ أَيَُّها اآلُب الَْبار

ََّك أَنَْت أَرَْسلَْتِني. وََهؤاُلَِء َعرَُفوا أَن

َّْفُتُهــُم اْســَمَك وََســأَُعرُِّفُهْم، لَِيكـُـوَن فِيِهــُم احْلـُـبُّ الَّــِذي أَْحَببَْتِنــي بـِـهِ، وَأَكـُـوَن  وََعر

ــا فِيِهْم«. َ أَن

هنا يحدد املسيح أنه يصلي:

)١( ألجل املؤمنن   

)٢( ليكونوا واحداً                 كوحدة اآلب باالبن 

)3( وأن يكونوا واحداً في اآلب واالبن 

من هذه املنظومة نرى ثاثة أبعاد للكنيسة:

في الرب  وحدة واحدة   املؤمنني  

أي )وحدة املؤمنني في الرب(

فهــي ليســت مجــرد املؤمنــن متفرقــن أو حتــى مجتمعــن  للصــاة وإال فهــذا 

اجتمــاع وليــس كنيســة.

لكــن الكنيســة هــي وحــدة املؤمنــن )الوحــدة التــي ال تعــرف االنقســام كوحــدة 

اآلب باالبــن( وحدتهــم بالــرأس املســيح.

ليكــون هــو »رَأْســاً َفــوَْق كُلِّ َشــيٍْء لِلْكَِنيَســِة، الَّتِــي ِهــَي َجَســُدُه، ِمــْلُء الَّــِذي 

« )أف ١: ٢٢، ٢3(. ــي الْــكُلِّ َيـْـأُ الْــكُلَّ فِ

وســنرى فــي الصــور الكتابيــة أبعــاد وشــكل هــذه الوحــدة التــي صلــى املســيح 

مــن أجلهــا. 
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الصور والتشبيهات الكتابية للكنيسة: )ب ( 

ــد  ــد اجلدي ــي العه ــرة ف ــة ١٠٨ م ــة اليوناني ــي اللغ ــة Ekklesia ف ــاءت كلم ج

مبعنــى كنيســة، وفــي ثاثــة مواضــع أخــرى مبعنــى »محفــل، جتمــع« باإلضافــة 

يات  إلــى مــرات أخــرى تكلــم فيهــا الكتــاب عــن الكنيســة بتشــبيهات ومســمَّ

ــبيهات  ــذه التش ــة(. وه ــعب اهلل– الرعي ــة– ش ــد– اجلماع ــل: )اجلس ــرى مث أخ

ــر عــن غنــى وُعمــق معنــى الكنيســة، فــكل  والصــور الكتابيــة املتنوعــة تعبِّ

ــة.  ــوم الكنيس ــي مفه ــام ف ــى ه ــى معن ــز عل ــة ترك ــورة كتابي ــبيه أو ص تش

وعندمــا نــرى هــذه الصــور الكتابيــة كل واحــدة بجانــب األخــرى نســتطيع أن 

ــدرك األبعــاد املتنوعــة والعميقــة ملعنــى ومفهــوم الكنيســة. ن

)١( اجلماعة املدعوَّة:

وهــذا هــو التعريــف احلرفــي لكلمــة Ekklesia ونــرى هنــا ثــاث صور حتــت هذا 

التعريــف مــن األوســع إلــى األضيــق، لكنهــا حتمــل ذات الســمات املشــتركة.

أ - شعب الرب:

ــرَ  )تــي ٢: ١٤( »الَّــِذي بَــذََل نَْفَســُه ألَْجِلَنــا، لِكَــيْ يَْفِديََنــا ِمــنْ كُلِّ ِإثـْـٍم، وَيَُطهِّ

لَِنْفِســهِ َشــْعباً َخاّصــاً غَُيــوراً فِــي أَْعَمــاٍل َحَســَنٍة.

ٌة ُمَقدََّســٌة، َشــْعُب  ــا أَنُْتْم َفِجنٌْس ُمْخَتارٌ، وَكََهُنوٌت ُمُلوِكيٌّ، أُمَّ )١بــط ٢: ٩( »وَأَمَّ

لَْمــِة ِإَلى نـُـورِِه الَْعِجيبِ«. اقْتَِنــاٍء، لِكـَـيْ تُْخِبــرُوا بَِفَضائـِـِل الَِّذي دََعاكـُـْم ِمَن الظُّ

َّكُــْم أَنُْتــْم َهْيــكَُل  َّــُة ُمَواَفَقــٍة لَِهْيــكَِل اهلِل َمــَع األَوْثَــاِن؟ َفإِن )٢كــو ٦: ١٦( »وَأَي

ــوُن  ــْم، وَأَكُ ــيرُ بَْيَنُه ــْم وَأَِس ــكُُن فِيِه ــي َسأَْس ِّ ــاَل اهلُل: »ِإن ــا قَ ــيِّ، كََم َ اهلِل احْل

ــْم يَكُونُــوَن لِــي َشــْعباً«.  َلُهــْم ِإَلهــاً وَُه

# وهنا نرى أن الكنيسة هي شعب اهلل:

- هو ملكها 

- كلمته دستورها 

- يحملون اجلنسية السماوية
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ب -الراعي والرعية

ويكتــب عنهــا داود فــي املاضــي بصيغــة الفــرد فيقــول: »الــرب  راعيَّ« )مزمــور ٢3(

وبصيغة اجلماعة نرى هذه الصورة خاصة في يو ١٠

ا الَِّذي يَدُْخُل ِمَن الَْباِب َفُهَو رَاِعي اخْلِرَاِف«. )يو ١٠: ٢(  »وَأَمَّ

ــُه  ــو ِخرَاَف ــُه، َفَيدُْع ــَمُع َصوْتَ ــرَاُف تَْس ــوَّاُب، وَاخْلِ ــُح الَْب ــذَا يَْفَت ــو ١٠: 3(  »لَِه )ي

ــا. ــَماٍء وَيُْخِرُجَه ــَة بِأَْس اخْلَاصَّ

)يــو ١٠: ٩(  »أَنـَـا ُهــَو الَْباُب. ِإْن دََخَل بِي أََحــدٌ َفَيْخُلُص وَيَدُْخُل وَيَْخــرُُج وَيَِجُد َمرًْعى«

تِي تَْعِرُفِني« تِي وََخاصَّ الُِح، وَأَْعِرُف َخاصَّ َّاِعي الصَّ ِّي الر ا أَنَا َفإِن )يو ١٠: ١٤(  »أَمَّ

)يــو ١٠: ١٦(  »وَلِــي ِخــرَاٌف أَُخــرُ َلْيَســْت ِمــنْ َهــِذِه احْلَِظيــرَِة، يَنَْبِغــي أَْن 

ـٌة وَاِحــَدةٌ وَرَاٍع وَاِحــدٌ«. آتِــَي بِتِلْــَك أَيْضــاً َفَتْســَمُع َصوْتِــي، وَتَكُــوُن رَِعيَـّ

)يــو ١٠: ٢7، ٢٨( »ِخرَافـِـي تَْســَمُع َصوْتـِـي وَأَنـَـا أَْعِرُفَهــا َفَتتَْبُعِنــي، وَأَنـَـا أُْعطِيَهــا 

َّــًة، وََلــنْ تَْهِلــَك ِإَلــى األَبـَـِد، واَلَ يَْخَطُفَهــا أََحــدٌ ِمــنْ يـَـِدي«. َحَيــاةً أَبَِدي

)الصورة هنا أضيق من التي قبلها(.

هنــا يتكلــم املســيح عــن حظيــرة لهــا بــاب، مــن يدخــل منــه يخلــص ويصيــر 

واحــداً مــن هــذا القطيــع. ثــم يقــول إنــه هــو البــاب بــل هــو أيضــاً الراعــي، 

ويتحــدث عــن خرافــه فيقــول إنــه يعــرف خاصتــه وخاصتــه تعرفــه كمــا أنــه 

ــي  ــة الت ــس العاق ــي نف ــاآلب ه ــيح ب ــة املس ــه. فعاق ــرف اآلب واآلب يعرف يع

بينــه وبــن خاصتــه »أدعوهــا فتســمع صوتــي وتتبعنــي« )وتكــون رعيــة واحــدة 

لــراٍع واحــد( فهــي دائمــاً: 

- ملتصقة معاً وتعيش في حظيرة واحدة 

- تشرب من ذات النبع 

- وتأكل من ذات املرعى 

- وتدخــل وتخــرج معــاً. تدخــل لتبيــت فــي حمايتــه وتخرج معــه للعالم لتشــهد 

عنه.



١١

مالحظات
ج- أهل بيت اهلل - عائلة اهلل 

)أف ٢: ١٩(  »َفَلْســُتْم ِإذاً بَْعــُد غُرَبَاَء وَنُزاُلً، بَْل رَِعيٌَّة َمَع الِْقدِّيِســنَ وَأَْهِل بَْيِت اهلِل«.

ــابِِهنَ  ــوا ُمَش ــْم لَِيكُونُ ــَبقَ َفَعيََّنُه ــْم َس ــَبقَ َفَعرََفُه ــَن َس )رو ٨: ٢٩( »ألَنَّ الَِّذي

ــَن«. ــَوٍة كَثِيِري ــْنَ ِإْخ ــراً بَ ــَو بِكْ ــوَن ُه ــهِ، لَِيكُ ــورَةَ ابِْن ُص

ــاِن  َّ ــى اهلِل دَي ــَماوَاِت، وَِإَل ــي السَّ ــنَ فِ ــكَارٍ َمكُْتوبِ ْ ــِة أَب ــب ١٢: ٢3( »وَكَِنيَس )ع

ِلنَ«       اجْلَِميِع، وَِإَلى أَرْوَاِح أَبْرَارٍ ُمكَمَّ

ـى نُدَْعــى أَواْلَدَ اهلِل! ِمــنْ  ـٍة أَْعَطانَــا اآلُب َحتَـّ ـَة َمَحبَـّ َـّ »أُنُْظــرُوا أَي )١يو 3: ١( 

ــُه«. ــُه الَ يَْعِرُف َّ ــُم، ألَن ــا الَْعاَل ــذَا الَ يَْعِرُفَن ــِل َه أَْج

ََّنــا نُِحــبُّ  ََّنــا قـَـِد انَْتَقلَْنــا ِمــَن امْلـَـوِْت ِإَلــى احْلََيــاِة ألَن )١يــو 3: ١٤( »نَْحــُن نَْعَلــُم أَن

اإلِْخــَوةَ. َمــنْ الَ يُِحــبَّ أََخــاُه يَبْــقَ فِــي امْلـَـوِْت«.

»كُلُّ َمــنْ يُؤِْمــُن أَنَّ يَُســوَع ُهــَو امْلَِســيُح َفَقــدْ وُلِــَد ِمــَن اهلِل.  )١يو ٥: ١( 

وَكُلُّ َمــنْ يُِحــبُّ الَْوالِــَد يُِحــبُّ امْلَوُْلــودَ ِمنْــُه أَيْضــاً«.

# يقــول الرســول يوحنــا هنا إننا عندمــا نولد من اهلل نحب اهلل الــذي ولدنا وننتمي

لــه كأبنــاء، والروح القدس يصــرخ فينا: »يَا أَبـَـا اآلُب« )روميــة ٨: ١٥ وغاطية ٤: ٦( 

ــان  ــي أحي ــا ف ــة. لكنن ــة والباقي ــوة الكامل ــي األب ــذه ه ــدي. ه ــو األب األب فه

ــب  ــه دون أن نح ــه، فنحب ــى عائلت ــي إل ــه دون أن ننتم ــي ل ــود أن ننتم ــرة ن كثي

ــاً. ــو أيض ــم ه ــن ولده ــرون الذي ــاؤه اآلخ ــم أبن ــع أنه ــوة، م اإلخ

وهنا يصرخ يوحنا في وجهنا: مستحيل! مستحيل!

من ال يحب أخاه يبقَ في الظلمة في املوت 

كل من يحب الوالد يحب املولود منه أيضاً.

# نحن أسرة واحدة، وأهل بيت واحد، نعيش معاً حتت سقف واحد

- ننتمي كلنا إلى أبوة واحدة، 

- جتري في عروقنا دماء واحدة، 

- نأكل من مائدة واحدة ونشرب من كأس واحدة.

ِّــي أَْصَعــُد ِإَلــى  قــال الســيد للمجدليــة: »اذَْهِبــي ِإَلــى ِإْخَوتـِـي وَقُولـِـي َلُهــْم: ِإن

أَبـِـي وَأَبِيكـُـْم« )يــو ٢٠: ١7(.

)وهنا الصورة تزداد ضيقاً وعمقاً(.



١٢

مالحظات
)٢( الكرمة واألغصان:

• في )يو ١٥( يصور لنا السيد املسيح هذه الصورة الرائعة:

َّاُم«. )يو ١٥: ١( »أَنَا الْكَرَْمُة احْلَِقيِقيَُّة وَأَبِي الْكَر

)يــو ١٥: ٥( »أَنـَـا الْكَرَْمــُة وَأَنُْتــُم األَغَْصــاُن. الَّــِذي يَثُْبــُت فـِـيَّ وَأَنـَـا فِيــهِ َهــذَا يَأْتـِـي  

َّكـُـْم بُِدونـِـي الَ تَْقــِدرُوَن أَْن تَْفَعُلــوا َشــْيئاً«. بِثََمــٍر كَثِيــٍر، ألَن

)يو ١٥: ١٢( »َهِذِه ِهَي وَِصيَّتِي أَْن حُتِبُّوا بَْعُضكُْم بَْعضاً كََما أَْحَببُْتكُْم«

)يــو ١٥: ١٦( »َلْيــَس أَنُْتــُم اْخَترمُْتُونـِـي بَْل أَنـَـا اْخَترْتُكـُـْم وَأَقَْمُتكـُـْم لَِتذَْهُبــوا وَتَأْتُوا 

بِثََمــٍر وَيـَـُدوَم ثََمرُكـُـْم، لِكـَـيْ يُْعطَِيكـُـُم اآلُب كُلَّ َمــا َطَلبُْتْم بِاْســِمي«.

)يو ١٥: ١7( »بَِهذَا أُوِصيكُْم َحتَّى حُتِبُّوا بَْعُضكُْم بَْعضاً«. 

نالحظ هنا:

الربط بني الثبات فيه والثمر

والربط بني الثمر ومحبتنا بعضنا لبعض

# الكرمــة صــورة عظيمــة للتعبيــر عــن عاقتنــا بــه، وببعضنــا البعــض وهــذا ما 

أكــده هــو فــي احلديــث هنــا. فعاقــة الغصــن بالكرمــة عاقــة حيــاة أو مــوت. 

واملطلــوب هنــا »اثبتــوا فــّي وأنــا فيكــم حتــى تأتــوا بثمــر كثيــر«. لكــن الكرمة 

ليســت مجــرد غصــن واحــد لكنهــا أغصــان كثيــرة، يخــرج الواحــد مــن اآلخــر 

فــي تشــابك هائــل، ومتتــد بــا حــدود هنــا وهنــاك.

لذلــك ربــط املســيح فــي احلديــث هنــا عــن الثبــات فيــه بالوصيــة بــأن نحــب 

بعضنــا بعضــاً مرتــن ١٢، ١7. 

ــه  ــا في ــي الثمــر، فثباتن ــك فــي اجلــزء الثان وكــرر فــي اجلــزء األول الثمــر وكذل

ــا. ــدوم ثمرن ــر وي ــي بثمــر كثي ــا نأت ــا البعــض يجعلن وفــي بعضن

# هنا نرى صورة الكرمة الواحدة التي جتمعنا كلنا.

- كلنا أغصان فيها ثابتة في الكرمة ومتفرعة من بعضها البعض.

- كلنا ملٌك للكرام الواحد الذي ينتظر الثمر الكثير الذي يدوم.

- جتري فينا عصارة احلياة الواحدة:

الروح الواحد الذي ُسقينا به، وكلمة احلياة الواحدة التي تشبع قلوبنا.

- الهدف الواحد أن نثمر جملد اهلل اآلب.



١3

مالحظات
 )3( هيكل اهلل:

)أف ٢: ٢٠-٢٢( »َمبِْنيِّــنَ َعَلــى أََســاِس الرُُّســِل وَاألَنِْبَياِء، وَيَُســوُع امْلَِســيُح نَْفُســُه 

َّاِويَــِة، الَّــِذي فِيــهِ كُلُّ الِْبَنــاِء ُمرَكَّبــاً َمعــاً يَنُْمــو َهْيــكَاً ُمَقدَّســاً فِــي  َحَجــرُ الز

ِ فـِـي الــرُّوِح«. ــوَن َمعــاً، َمْســكَناً هلِلَّ . الَّــِذي فِيــهِ أَنُْتــْم أَيْضــاً َمبِْنيُّ َّبِّ الــر

)١بــط ٢: ٥( »كُونـُـوا أَنُْتــْم أَيْضــاً َمبِْنيِّــنَ كَِحَجــارٍَة َحيَّــٍة، بَْيتــاً رُوِحّيــاً، كََهُنوتــاً 

ُمَقدَّســاً، لَِتْقــِدمِي ذَبَائِــَح رُوِحيَّــٍة َمْقُبوَلــٍة ِعنـْـَد اهلِل بَِيُســوَع امْلَِســيِح«.

ــكَُل  ــْم َهْي ــْم أَنُْت َّكُ ــاِن؟ َفإِن ــَع األَوْثَ ــكَِل اهلِل َم ــٍة لَِهْي َّــُة ُمَواَفَق )٢كــو ٦: ١٦( »وَأَي

ِّــي َسأَْســكُُن فِيِهــْم وَأَِســيرُ بَْيَنُهــْم، وَأَكـُـوُن َلُهــْم  اهلِل احْلـَـيِّ، كََمــا قـَـاَل اهلُل: »ِإن

ِإَلهــاً وَُهــْم يَكُونـُـوَن لـِـي َشــْعباً«.

الحظ هذه العبارات:

ــرب«.. »مبنيــن معــاً  ــاً معــاً  ينمــو هيــكاً لل ــاء مركب فــي املســيح »كل البن

ــاً  ــب مع ــن نُركَّ ــاً«. فح ــاً روحي ــة بيت ــارة حي ــن كحج ــكناً هلل«.. »مبني مس

ــي. ــم الروح ــي العال ــكناً هلل ف ــرب، مس ــاً لل ــكاً مقدس ــر هي ــاً نصي ــى مع ونُبَن

• في هذه الصورة نرى مدى االلتصاق بن احلجارة بعضها ببعض.

• وكيــف تتحــول عناصــر البناء اخملتلفة من أســمنت ورمل وحديد وخشــب وحجارة

وأســاك كهربائيــة وأدوات صحيــة وخافــه إلــى مبنــى واحــد يصلــح للســكن، 

اندمجــت فيــه جميــع العناصــر بصــورة ال حتتمــل إعــادة تفكيكهــا مــرة أخــرى 

إلــى عناصرهــا األوليــة.. وبــدون هــذا االندمــاج ال يوجــد بيــت وال ســكن هلل فــي 

وســطنا، وال ذبائــح روحيــة مقبولــة نقدمهــا هلل.

 



١٤

مالحظات
)٤( اجلسد والرأس:

ــس ٩  ــالة أفس ــي رس ــد ف ــيح أو اجلس ــد املس ــى جس ــة مبعن ــرت الكنيس ذُك

ــائل.... ــي الرس ــاف باق ــرات، بخ م

وهنا نرى أهمية وخطورة هذا التشبيه أو املعنى:

ــوَْق كُلِّ  َّــاُه َجَعــَل رَأْســاً َف ــهِ، وَِإي )أف ١: ٢٢، ٢3( »وَأَْخَضــَع كُلَّ َشــيٍْء حَتـْـَت قََدَمْي

.» َشــيٍْء لِلْكَِنيَســِة، الَّتِــي ِهــَي َجَســُدُه، ِمــْلُء الَّــِذي َيـْـأُ الْــكُلَّ فِــي الْــكُلِّ

)أف ٤: ١٢( »ألَْجِل تَكِْميِل الِْقدِّيِسنَ، لَِعَمِل اخْلِدَْمِة، لُِبنَْياِن َجَسِد امْلَِسيِح«

)أف ٤: ١٥، ١٦( »بـَـْل َصادِِقــنَ فـِـي اْلََبَّــِة، نَنُْمــو فـِـي كُلِّ َشــيٍْء ِإَلــى ذَاَك الَّــِذي ُهَو 

َّأُْس: امْلَِســيُح، الَّــِذي ِمنُْه كُلُّ اجْلََســِد ُمرَكَّباً َمعــاً، وَُمْقَتِرناً مِبـُـؤَازَرَِة كُلِّ َمْفِصٍل،  الــر

ــُل ُنـُـوَّ اجْلََســِد لُِبنَْيانـِـهِ فـِـي اْلََبَّــِة«.   َحَســَب َعَمــٍل، َعَلــى ِقَيــاِس كُلِّ ُجــزٍْء، يَُحصِّ

)أف ٥: ٢١( »َخاِضِعنَ بَْعُضكُْم لَِبْعٍض فِي َخوِْف اهلِل«.

ِّيــهِ، كََمــا   َّــُه َلــْم يُبِْغــْض أََحــدٌ َجَســَدُه قـَـطُّ بَــْل يَُقوتُــُه وَيُرَب )أف ٥: ٢٩، 3٠( »َفإِن

ََّنــا أَْعَضــاُء ِجْســِمهِ، ِمــنْ حَلِْمــهِ وَِمــنْ ِعَظاِمــهِ«. َّبُّ أَيْضــاً لِلْكَِنيَســِة. ألَن الــر

)رو ١٢: ٥( »َهكـَـذَا نَْحــُن الْكَثِيِريــَن: َجَســدٌ وَاِحــدٌ فـِـي امْلَِســيِح،  وَأَْعَضــاٌء بَْعضــاً 

لَِبْعــٍض، كُلُّ وَاِحــٍد لآِلَخــِر«.

َّــُه كََمــا أَنَّ اجْلََســَد ُهــَو وَاِحــدٌ وََلــُه أَْعَضــاٌء كَثِيــرَةٌ، وَكُلُّ  )١كــو ١٢: ١٢، ١3(  »ألَن

ــرَةً ِهــَي َجَســدٌ وَاِحــدٌ، كَذَلِــَك امْلَِســيُح  أَْعَضــاِء اجْلََســِد الَْواِحــِد ِإذَا كَانَــْت كَثِي

ــوداً  ــٍد، يَُه ــى َجَســٍد وَاِح ــا ِإَل َ ــٍد أَيْضــاً اْعَتَمدْن ــرُوٍح وَاِح ــا بِ ــا َجِميَعَن ََّن أَيْضــاً. ألَن

ــا ُســِقيَنا رُوحــاً وَاِحــداً«. ــرَاراً. وََجِميُعَن ــنَ َعِبيــداً أَْم أَْح َّــا أَْم يُونَانِيِّ كُن

)١كو ١٢: ٢٠( »َفاآلَن أَْعَضاٌء كَثِيرَةٌ وََلِكنْ َجَسدٌ وَاِحدٌ«.

ــاُء  ــمُّ األَْعَض ــْل تَْهَت ــِد، بَ ــي اجْلََس ــَقاٌق فِ ــوَن انِْش ــيْ الَ يَكُ ــو ١٢: ٢٥( »لِكَ )١ك

ــٍض«. ــا لَِبْع ــداً بَْعُضَه ــاً وَاِح اْهتَِمام

ا أَنُْتْم َفَجَسُد امْلَِسيِح وَأَْعَضاُؤُه أَْفرَاداً«. )١كو ١٢: ٢7( »وَأَمَّ

)كــو  ١: ١٨(  »وَُهــَو رَأُْس اجْلََســِد: الْكَِنيَســِة. الَّــِذي ُهــَو الَْبــَداءةُ، بِكْرٌ ِمــَن األَْمَواِت، 

لِكـَـيْ يَكـُـوَن ُهــَو ُمَتَقدِّمــاً فِي كُلِّ َشــيٍْء«.

ــَدائِِد  ــَص َش ــُل نََقائِ ــْم، وَأُكَمِّ ــي ألَْجِلكُ ــي آالَِم ــرَُح فِ ــِذي اآلَن أَْف ــو  ١: ٢٤( »الَّ )ك

ــَو الْكَِنيَســُة« ــِذي ُه ــِدِه: الَّ ــِل َجَس ــي ِجْســِمي ألَْج ــيِح فِ امْلَِس



١٥

مالحظات
َّأِْس الَّــِذي ِمنْــُه كُلُّ اجْلََســِد مِبََفاِصــَل وَرُبُــٍط،  ــٍك بِالــر )كــو  ٢: ١٩( »وَغَْيــرَ ُمَتَمسِّ

ُمَتــَوازِراً وَُمْقَتِرنــاً، يَنُْمــو ُنـُـّواً ِمــَن اهلِل«. 

)كــو 3: ١٥(  »وَلَْيْمِلــْك فـِـي قُُلوبِكـُـْم َســاَُم اهلِل الَّــِذي ِإَلْيــهِ دُِعيُتــْم فـِـي َجَســٍد 

وَاِحــٍد، وَكُونـُـوا َشــاِكِريَن«. 

ونالحظ :-

أن بولــس هــو أكثــر مــن اســتخدم هــذه العبــارة والصــورة ليعلمنــا عــن حقيقــة 

ــة وماهيتها. الكنيس

وهنا نرى صورة أكثر تعقيداً وجماالً.

د املعنى األصيل )وحدة املؤمنن بالرأس املسيح(. جتسِّ

- ال يستطيع عضو أن يستغني عن اآلخر.

- وال يستطيع عضو أن يبقى حياً بعيداً عن اجلسد.

- وال يوجــد عضــو يخــدم نفســه فقــط بل يَخُدم اجلســد كلَّــه، ويُخَدم من اجلســد 

كله.

- بعــض األعضــاء جميلة ولها دور بســيط، وبعضهــا قبيح لكنه يقوم بــدور هائل.

- تفــرح األعضــاء معــاً وتتألــم معــاً. تذهــب معاً وتعــود معاً. هــي كل الوقــت معاً 

في تناسق وتوافق عجيب.

• وهــذه هــي أقــوى صــورة وتشــبيه حتــى أن بعــض الاهوتين قالــوا: إن هــذا ليس 

مجــرد تشــبيه بــل هــو احلقيقــة، فاملســيح ليتجســد أخــذ جســم بشــريتنا 

ــات  ــد م ــذا اجلس ــناه« وبه ــمعناه وملس ــاه وس ــا »رأين ــل بينن ــا وح ــاش بينن وع

وقــام. ولكــن هــل لــم يعــد املســيح متجســداً فــي العالــم بعــد؟ كا! بــل أن 

املســيح ال زال موجــوداً مــن خــال جســده الــذي هــو الكنيســة، فنحــن أعضــاء 

جســده، وعندمــا نتحــد معــاً فيــه نصبــح جســده املوجــود فــي العالــم والــذي 

يجــول يصنــع خيــراً ويشــفي جميــع املتســلط عليهــم إبليــس.

ــهِ،  ِ ــقُ بِاْمرَأَت ــُه وَيَلَْتِص ــاُه وَأُمَّ ــُل أَبَ َُّج ــرُُك الر ــذَا يَتْ ــِل َه ــنْ أَْج )أف ٥: 3١، 3٢( »ِم

ــنْ  ــوُل ِم ــا أَقُ َ ــي أَن ــٌم، وََلِكنَِّن ــرُّ َعِظي ــذَا السِّ ــداً. َه ــداً وَاِح ــاِن َجَس ــوُن االثَْن وَيَكُ

ــِة«. ــيِح وَالْكَِنيَس ــِو امْلَِس نَْح



١٦

مالحظات
)5( العروس والعريس: 

ونرى هذا التشبيه متجلياً بصورة خاصة في سفر الرؤيا:

ــاَل«.  ــنْ يَْســَمْع َفلَْيُقــْل: »تََع ــاَل«. وََم ــوالَِن: »تََع ــرُوُس يَُق )رؤ ٢٢: ١7( »الــرُّوُح وَالَْع

انــاً«. ــأِْت. وََمــنْ يُــِردْ َفلَْيأُْخــذْ َمــاَء َحَيــاٍة َمجَّ وََمــنْ يَْعَطــْش َفلَْي

)رؤ ٢١: ٩(   »... َهُلمَّ َفأُرِيََك الَْعرُوَس اْمرَأَةَ احْلََمِل«

ــَماِء ِمنْ  )رؤ ٢١: ٢(   »... رَأَيـْـُت امْلَِديَنــَة امْلَُقدََّســَة أُورَُشــِليَم اجْلَِديــَدةَ نَازَِلــًة ِمــَن السَّ

ََّنــٍة لِرَُجِلَها«. ِعنـْـِد اهلِل ُمَهيَّــأَةً كََعــرُوٍس ُمزَي

ويقول بولس الرسول أيضاً في:

ــٍد،  ــٍل  وَاِح ــْم لِرَُج ِّــي َخَطبُْتكُ ــرَةَ اهلِل، ألَن ــْم غَْي ــارُ َعَلْيكُ ِّــي أَغَ )٢كــو ١١: ٢( »َفإِن

ــًة لِلَْمِســيِح«. ــذْرَاَء َعِفيَف ــدَِّم َع ألُقَ

ما أروع وأجمل هذه الصورة:

عروس مخطوبة لعريسها تستعد ليوم الزفاف. 

الكنيسة هي العروس، واملسيح هو العريس

د معنى احلب، الوفاء واالنتماء - وهنا يتجسَّ

- وفي نفس الوقت الوحدة الكاملة

- فــأي عــروس هــذه وهــي أعضــاء مفككــة! مهمــا كان جمــال األعضــاء وكمــال 

عددهــا، لكنهــا بــدون وحدتهــا معــاً كعــروس واحــدة حيــة مزينــة لرجلهــا ال 

تصلــح للعــرس أبــداً.. بــل للدفــن فقــط!

ملحوظة هامة:

نود هنا أن نضع تعريفاً وتوضيحاً بن كلمتن:

+ كنيسة

+ الكنيسة

»الكنيســة«: هــي وحــدة املؤمنــن عبــر كل العصــور واملســافات فــي الــرب الــذي 

هو الــرأس.



١7

مالحظات
)يو ١7: ٢٠( »الَِّذيَن يُؤِْمُنوَن بِي بِكاَِمِهْم«

وحدتنــا اليــوم مــع الكنيســة األولــى وإلــى وقتنــا هــذا بالرغــم مــن كل احلواجــز 

البشــرية الطائفيــة والسياســية.

أما »كنيسة« فهي وحدة اجلماعة في زمان ومكان محدد.

ــي حتــوي عناصــر الكنيســة كمــا ســنذكرها فيمــا  ــة الت هــي الكنيســة اللي

بعــد، وهــذا مــا كتبــه بولــس:

)٢كو ١: ١(  »... ِإَلى كَِنيَسِة اهلِل الَّتِي فِي كُورِنْثُوَس« 

)١تس ١: ١( »... ِإَلى كَِنيَسِة التََّساُلونِيِكيِّنَ«

  

 





١٩

مالحظات
: أهمية الكنيسة

ً
ثانيا

ملاذا أعطى املسيح لها هذه املكانة اخلاصة؟

ملاذا يتحدث عنها بولس الرسول مراراً وتكراراً؟

أال تكفــي عاقتنــا معــه واحتادنــا بــه كأشــخاص دون احتادنــا بعضنــا ببعــض، 

خاصــة أنــه أمــر صعــب ومكلــف جــداً وأمامــه حتديــات كثيــرة للغايــة.

ــة  ــا اخلاص ــة مكانته ــي للكنيس ــور تُعط ــة أم ــد ثاث ــة جن ــذه الدراس ــي ه ف

ــاً. ــا بدي ــد له ــا أو جن ــتغناء عنه ــن االس ــي ال يك ــا الت وأهميته

)١( إعالن املصاحلة:
مــع بــدء اخلليقــة وســقوط اإلنســان فــي اخلطيــة انفصــل اإلنســان عــن اهلل، 

وبعدهــا مباشــرة جــرى انفصالــه عــن أخيــه اإلنســان )قايــن قتــل هابيــل(.

ــا  ــح م ــه أصل ــي بأن ــيح الفدائ ــل املس ــيد عم ــي جتس ــوم ه ــة الي الكنيس

أفسدته اخلطية بأن: 

١. صاحلنا مع اهلل

 ٢. صالح اإلنسان مع أخيه اإلنسان 

وهذه هي عامة الصليب             العمود الرأسي واألفقي.

ففــي )٢كــو ٥: ١٨، ٢٠( نســمع بولــس يتحــدث عــن املصاحلــة مــع اهلل ورســالة 

املصاحلــة مــع اهلل.

ــا  ــيِح، وَأَْعَطانَ ــوَع امْلَِس ــهِ بَِيُس ــا لَِنْفِس ــِذي َصاحَلََن ــَن اهلِل، الَّ ــكُلَّ ِم ــنَّ الْ »وََلِك

ــا.  ــُظ بَِن ــيِح، كَأَنَّ اهلَل يَِع ــِن امْلَِس ــَفرَاَء َع ــَعى كَُس ــِة، ِإذاً نَْس َ ــَة امْلَُصاحَل ِخدَْم

ــَع اهلِل«. ــوا َم ُ ــيِح: تََصاحَل ــِن امْلَِس ــُب َع نَْطُل

لكــن فــي )أف ٢: ١٤-١٦( نــرى الصــورة األشــمل أنــه فــي الصليــب صاحلنــا مــع 

اهلل، وصاحلنــا فــي نفــس الوقــت مــع بعضنــا البعــض.

ــَياِج  ــَط السِّ ــَض َحائِ ــداً، وَنََق ــْنِ وَاِح ــَل االثَْن ــِذي َجَع ــاَُمَنا، الَّ ــَو َس ــُه ُه َّ »ألَن

ــَط )أَِي الَْعــَداوَةَ(. ُمبْطِــاً بَِجَســِدِه نَاُمــوَس الَْوَصايَــا فِــي َفرَائِــَض، لِكَــيْ  امْلَُتَوسِّ

ــَح  ــاَماً، وَيَُصالِ ــاً َس ــداً، َصانِع ــداً َجِدي ــاناً وَاِح ــهِ ِإنَْس ــي نَْفِس ــْنِ فِ ــقَ االثَْن يَْخُل

ــهِ«.  ــَداوَةَ بِ ــاً الَْع ــبِ، قَاتِ ِلي ــَع اهلِل بِالصَّ ــٍد َم ــٍد وَاِح ــي َجَس ــْنِ فِ االثَْن



٢٠

مالحظات
- فاألعداء اليهود واألمم صاروا أحباء وأهل بيت اهلل.

- أحبــاء لدرجــة الوحــدة كمــا قــال آدم عنــد اخلليقة األولــى: »َهــِذِه اآلَن َعْظــٌم ِمنْ 

ــض،  ــود واألبي ــر، األس ــي والفقي ــك ٢: ٢3(. الغن ــي« )ت ــنْ حَلِْم ْــٌم ِم ــي وحََل ِعَظاِم

ــي. ــودي واليونان ــرأة، اليه ــل وامل الرج

- مــا أروع هــذه احلقيقــة التــي ســنراها في بيــت اآلب لكــن علينا أن جنســدها هنا 

أوالً للعالم..

)٢( أداة لبناء املؤمنني وتكميلهم:

في )رو ١٢ و١كو ١٢ وأف ٤(

أي فــي األصحاحــات التــي تتحــدث عــن اجلســد واملواهــب والوزنــات ودورهــا فــي 

اجلســد نــرى بوضــوح هــذه احلقيقــة ونــرى أيضــاً كيفيــة حتقيقهــا.

ففي أف ٤: ١٢ يقول: 

»ألَْجِل تَكِْميِل الِْقدِّيِسنَ، لَِعَمِل اخْلِدَْمِة، لُِبنَْياِن َجَسِد امْلَِسيِح،«

)أف ٤: ١3( »... ِإَلى ِإنَْساٍن كَاِمٍل. ِإَلى ِقَياِس قَاَمِة ِمْلِء امْلَِسيِح«.

ــَو  ــِذي ُه ــى ذَاَك الَّ ــي كُلِّ َشــيٍْء ِإَل ــو فِ ــِة، نَنُْم ــي اْلََبَّ ــنَ فِ ــْل َصادِِق )أف ٤: ١٥( »بَ

ــيُح«  َّأُْس: امْلَِس ــر ال

ُل ُنُوَّ اجْلََسِد لُِبنَْيانِهِ فِي اْلََبَِّة«. )أف ٤: ١٦( »... يَُحصِّ

ــال،  ــوج والكم ــو والنض ــب بالنم ــة واملواه ــدة والب ــاط الوح ــمع بارتب ــا نس هن

ــا  ــي بعضن ــا نبن ــد يجعلن ــي اجلس ــرب ف ــيح، فال ــرأس املس ــاس ال ــى قي عل

ــا. ــط بوحدتن ــا مرتب ــإن كمالن ــض، ف ــا البع ــص بعضن ــل نقائ ــض ونكم البع

ِلنَ ِإَلى وَاِحٍد«    )يو ١7: ٢3( »لَِيكُونُوا ُمكَمَّ

وكذلــك فــي )١كــو ١٢( نســمع عــن احتياجنــا الواحــد لآلخــر، وال يقــدر عضــٌو 

أن يقــول لعضــٍو آخــر: ال حاجــة لــي إليــك.

َّأُْس  )١كــو ١٢: ٢١( »الَ تَْقــِدرُ الَْعــْنُ أَْن تَُقــوَل لِلَْيــِد: »الَ َحاَجــَة لـِـي ِإَلْيــِك«. أَِو الــر

أَيْضــاً لِلرِّْجَلــْنِ: »الَ َحاَجــَة لـِـي ِإَلْيكَُمــا«.

أمــا فــي )رو ١٢( فنســمع كيــف يكــون هــذا بصــورة عمليــة مأخــوذة مــن علــم 

ــاء )البيولوجي(. األحي



٢١

مالحظات
»َهكـَـذَا نَْحــُن الْكَثِيِريــَن: َجَســدٌ وَاِحــدٌ فـِـي امْلَِســيِح، وَأَْعَضــاٌء بَْعضــاً  )رو ١٢: ٥( 

لَِبْعــٍض، كُلُّ وَاِحــٍد لآِلَخــِر«.

ــاء:  ــة األهميــة يأخــذه مــن علــم األحي ــا بولــس درســاً فــي غاي ــا يعلمن - وهن

ــم   اهلل اجلســد البشــري بحيــث أن كل عضــو ال يخدم نفســه لكنه يخدم  »صمَّ

باقــي األعضــاء بحســب موهبتــه وقدرتــه ومكانتــه، كمــا تخدمــه كل األعضاء 

املتنوعــة، وهكــذا تكــون الفائدة والبركــة أعظم بكثيــر، له ولباقي اجلســد معاً.

فإذا خدم نفسه فلن ينمو نواً متكاماً أبداً، ألنه ال يلك كل ما يحتاجه! 

- وهــذا بعيــد كل الُبعــد عّمــا يعيشــه أغلــب املؤمنــن فــي أيامنــا هــذه... فأنــا 

محتــاج ملعلــم يعلمنــي وواعــظ يحثنــي وراٍع يرعانــي، ومدبــر ليدبــر حياتــي في 

الــرب.... أنــا محتــاج لــكل أعضــاء اجلســد.

- محتــاج لبولــس وبطــرس ويعقــوب ويوحنــا... لكــن الشــرط أنــي أنــا أخــدم 

كل اجلســد وليــس نفســي فقــط.

)٣( معجزة املسيح للشهادة للعالم:

ــا  َ ــيَّ وَأَن ــا اآلُب فِ ــَت أَيَُّه ْ ــَك أَن َّ ــا أَن ــداً كََم ــُع وَاِح ــوَن اجْلَِمي ــو ١7: ٢١، ٢3( »لَِيكُ )ي

ــلَْتِني.  ــَك أَرَْس َّ ــُم أَن ــَن الَْعاَل ــا، لُِيؤِْم ــداً فِيَن ــاً وَاِح ــْم أَيْض ــوا ُه ــَك، لَِيكُونُ فِي

ــَك  َّ ــُم أَن ــَم الَْعاَل ــٍد، وَلَِيْعَل ــى وَاِح ــنَ ِإَل ِل ــوا ُمكَمَّ ــيَّ لَِيكُونُ ــَت فِ ْ ــْم وَأَن ــا فِيِه َ أَن

ــي«. ــا أَْحَببَْتِن ــْم كََم ــلَْتِني، وَأَْحَببَْتُه أَرَْس

• صنــع املســيح معجــزات كثيرة وأعطى التاميــذ أن يصنعوا آيات رمبــا أكثر، لكنه

لــم يذكرهــا هنا، على أنهــا الدليــل القاطع والبرهــان األكيد على صــدق اإلجنيل.

لكنــه فــي صاتــه هــذه يؤكــد أن معجــزة احلــب التــي تصنــع الوحــدة احلقيقية 

داخــل جســد املســيح وجتســده فــي العالــم هــي التــي جتعــل العالم يؤمــن أنه 

جتســد ومــات وقــام، وأنــه أحبهــم كمــا أحبــه اآلب فهي جُتســد شــخصه وحبه.

)حقيقة هويته وروعة محبته(

- فالشــيء الــذي ال يعرفــه العالــم وال يســتطيع إله هــذا الدهر أن يقلــده هو احلب 

اإللهي الذي يحقق الوحدة احلقيقية.

- وفــي ذات الوقــت هــذا احلــب هــو احلاجة املاســة التــي يبحــث عنهــا العالم فهي 

جوع وعطش البشرية.



٢٢

مالحظات
• ففــي املركســية مثــاً كــم مــن أنــاس حتمســوا لهــا وماتوا مــن أجلهــا، لكن من 

اعتنقــوا نظريتهــا أحلــوا ألنفســهم أن يقتلــوا مــن ال يؤمــن بهــا وكذلــك فعل 

اإلرهــاب الدينــي. لكن مــا أروع الفرق عندما نســمع بولس يقــول ألغريباس امللك:

ـْـَت َفَقــْط بَــْل  ــٍر َلْيــَس أَن َّــُه بَِقِليــٍل وَبِكَثِي ــي ِإَلــى اهلِل أَن ــُت أَُصلِّ )أع ٢٦: ٢٩(»كُنْ

ــاَ  ــا َخ ــا، َم َ ــا أَن ــذَا كََم ــرُوَن َهكَ ــوَْم يَِصي ــَمُعونَِني الَْي ــَن يَْس ــُع الَِّذي ــاً َجِمي أَيْض

ــودَ«.  ــِذِه الُْقُي َه

وكم من مرة يصلي بولس من أجل أقربائه الذين أرادوا أن يقتلوه:

ــي  ــا نَْفِس َ ــوُن أَن ــوْ أَكُ ــُت أَوَدُّ َل ــيِح ...كُنْ ــي امْلَِس ــدَْق فِ ــوُل الصِّ )رو ٩: ١-3( »أَقُ

ــِد« ــَب اجْلََس ــَبائِي َحَس ــي أَنِْس ــِل ِإْخَوتِ ــيِح ألَْج ــَن امْلَِس ــاً ِم َمْحرُوم

• فمعجــزة املســيح هي احلب، ولكننا لأســف نصلي كثيراً ن أجــل معجزات حتدث

ــة«  ــزات »الب ــزة املعج ــا معج ــى أن بأيدين ــيح، وننس ــم باملس ــن العال ليؤم

ــك(. ــرك تل ــذا وال نت ــل ه ــا أن نفع )علين

)أع ٤: 3٢-33( »وَكَاَن جِلُْمُهــورِ الَِّذيــَن آَمُنــوا قَلـْـٌب وَاِحــدٌ وَنَْفــٌس وَاِحــَدةٌ، وََلــْم يَكُنْ 

ــْل كَاَن ِعنَْدُهــْم كُلُّ َشــيٍْء ُمْشــَترَكاً.  ــُه، بَ ــهِ َل ــوُل ِإنَّ َشــْيئاً ِمــنْ أَْمَوالِ ــدٌ يَُق أََح

ــٌة  ــوَع، وَنِْعَم َّبِّ يَُس ــر ــِة ال ــَهادَةَ بِِقَياَم ــؤَدُّوَن الشَّ ــُل يُ ــٍة كَاَن الرُُّس ــوٍَّة َعِظيَم وَبُِق

َعِظيَمــٌة كَانـَـْت َعَلــى َجِميِعِهــْم«

• فقــوة الشــهادة كانــت نابعــة مــن وحــدة اجلســد، وكان الــرب يضم كل يــوم إلى

ــر  ــر آخ ــن أي أم ــم م ــن أه ــن املؤمن ــدة ب ــون. فالوح ــن يخلص ــة الذي الكنيس

حتــى ولــو كان الثمــن هــو أن تتــرك مكانــك وأن تتنــازل عــن رأيــك، فالبــة هــي 

ربــاط الكمــال.

 



٢3

مالحظات
: مبادئ الوحدة في الكنيسة

ً
ثالثا

تقــوم وحــدة احلــب هــذه فــي اجلســد علــى دعائــم أساســية تشــرحها وتوضحهــا 

وتدعمهــا وتثبتهــا.

وحدة املساواة  )١(

وحدة التنوع  )٢(

وحدة اخلضوع بعضنا لبعض  )3(

ــادئ تكمــل بعضهــا البعــض، وال حتــل محــل بعضهــا البعــض، فهــي  وهــذه املب

ــوازن الوحــدة وتكاملهــا. ــة لتحفــظ ت ــذات األهمي ب

unity & Equality :وحدة املساواة  )١(

وهــذه واحــدة مــن روائــع جســد املســيح الــذي ال نظيــر لــه فاجلميــع فــي جســد 

املســيح.. الكبيــر والصغيــر، الرجــل واملــرأة، املتعلــم واجلاهــل، الغنــي والفقيــر، 

بغــض النظــر عــن خلفيتــه الدينيــة، يهوديــاً كان أم يونانيــاً أم بربريــاً أم ســكيثياً 

متســاوون فــي القيمــة واألهميــة عنــد اهلل وعنــد بعضهــم البعــض. 

َّكُــْم َجِميعــاً أَبَْنــاُء اهلِل بِاإلِيـَـاِن بِامْلَِســيِح يَُســوَع. ألَنَّ كُلَّكُــُم  )غــل 3: ٢٦-٢٨( »ألَن

الَِّذيــَن اْعَتَمــدُْتْ بِامْلَِســيِح قـَـدْ َلِبْســُتُم امْلَِســيَح. َلْيــَس يَُهــودِيٌّ واَلَ يُونَانـِـيٌّ. َلْيــَس 

َّكُــْم َجِميعــاً وَاِحــدٌ فِــي امْلَِســيِح يَُســوَع«  َعبْــدٌ واَلَ ُحــرٌّ. َلْيــَس ذَكَــرٌ وَأُنْثَــى، ألَن

واحد في املسيح في بعض الترجمات مبعنى  equal متساوون.

كذلــك )كــو 3: ١١( »َحْيــُث َلْيــَس يُونَانـِـيٌّ وَيَُهــودِيٌّ، ِخَتــاٌن وَغُرَْلــٌة، بَرْبـَـِريٌّ ِســكِّيثِيٌّ، 

 .» ، وَفـِـي الـْـكُلِّ َعبـْـدٌ ُحــرٌّ، بـَـِل امْلَِســيُح الـْـكُلُّ

ــه-  ــه، وإجنازات ــه، وخدمت ــه، وإمكانيات ــا ليســت فــي مواهب قيمــة كل واحــد فين

لكــن قيمتنــا هــي فــي املســيح الــذي لبســناه، الــذي هــو الــكل فــي الــكل.

واملقصود أيضاً أننا أصبحنا جميعاً عائلة واحدة، متحدين معاً 

َّكُْم َجِميعاً أَبَْناُء اهلِل بِاإلِيَاِن بِامْلَِسيِح يَُسوَع« )غل 3: ٢٦( »ألَن
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مالحظات
• ييــز العالــم بن شــخص وآخر، وتعانــي مجتمعات كثيــرة من التمييــز العنصري 

ســواء بســبب الديــن أو اجلنــس أو املســتوى االجتماعــي، وهــذا مــا يريــد بولــس 

الرســول أن ينفيــه متامــاً عــن الكنيســة. فــا فــرق بــن يهــودي أو يونانــي، ختــان 

أو غُرلــة، أي ال فــرق بســبب خلفيتــه الدينيــة قبــل اإليــان، فجميعنــا أبنــاء اهلل 

باإليــان باملســيح يســوع.

ال فــرق بــن عبــد أو حــر، أي املســتوى االجتماعــي أو الطبقــي أو املــادي لأفــراد، 

فالفقيــر لــه نفــس القيمــة كالغنــي.

ال فــرق بــن ذكــر أو أنثــى فــي قيمتهمــا فــي املســيح، حتــى لــو كان اجملتمــع 

يفــرق بينهمــا ويرفــع الواحــد فــوق اآلخــر. لكــن ليــس كذلــك فــي املســيح.

وال فــرق بــن انتمــاء ِعرقــي فاألســود مثــل األبيــض، واألمريكــي مثل الســوداني، 

واليابانــي مثــل املصــري، اجلميــع لهــم نفــس القيمــة في املســيح.

وال فــرق بــن قائــد أو شــخص متقــدم فــي اإليــان، وشــخص فــي أول خطواتــه 

ــاء  مــع املســيح، فاالثنــان لهمــا نفــس القيمــة فــي املســيح »جميعكــم أبن

اهلل...«. بــل رمبــا يجــب أن نهتــم أكثــر باملؤمــن اجلديــد ألنــه يحتــاج إلــى رعايــة 

أكثــر مــن اآلخريــن. وال فــرق بــن خدمــة وخدمــة، أو دور معــن فــي الكنيســة. 

ــه  ــو ل ــذا العض ــل ه ــو يظ ــه كل عض ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــف ال ــا اختل فمهم

نفــس القيمــة الغاليــة فــي نظــر اهلل.

ــاُء  ــمُّ األَْعَض ــْل تَْهَت ــِد، بَ ــي اجْلََس ــَقاٌق فِ ــوَن انِْش ــيْ الَ يَكُ ــو ١٢: ٢٥( »لِكَ )١ك

ــٍض« ــا لَِبْع ــداً بَْعُضَه ــاً وَاِح اْهتَِمام

• أي هكــذا لــن يشــعر أحــد بالدونيــة أو التعالــي بالتميز عــن اآلخريــن أو التجاهل 

من اآلخرين.

هكذا لن يكون هناك غيرة أو حتزب أو حسد أو خصام.

# املثــل الــذي يوضــح املعنــى هنــا هــو العائلــة متمثلــة فــي األب واألم واألبنــاء: 

ــل  ــاً أق ــود حديث ــر املول ــل الصغي ــل الطف ــم؟ ه ــة فيه ــر أهمي ــو األكث ــن ه م

ــداً؟  ــه جي ــن نفس ــر ع ــرف أن يعب ــتهلك، وال يع ــل يس ــج ب ــه ال ينت ــة ألن أهمي

أم أنــه بالرغــم مــن هــذا كلــه يبقــى فــي غايــة األهميــة، بــل رمبــا فــي أوقــات 

ــة املســيح. ــة كلهــا.. هكــذا عائل ــرة يكــون محــور اهتمــام العائل كثي
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مالحظات
Unity & Diversity وحدة التنوع  )٢(

فــي رو ١٢، ١كــو ١٢، أف ٤ يتحــدث بولــس عــن الوزنــات واملواهــب واخِلدم في جســد 

املســيح،ويربطها بشــكل هائــل بالبــة التــي هــي ربــاط الكمــال ويصورهــا فــي 

شــكل اجلســد الــذي حتدثنــا عنــه ســابقاً دعونا نســمعه:

ــَس  ــنْ َلْي ــرَةٌ، وََلِك ــاٌء كَثِي ــا أَْعَض ــٍد َلَن ــٍد وَاِح ــي َجَس ــا فِ ــُه كََم َّ )رو ١٢: ٤-٨( »َفإِن

ــي  ــدٌ فِ ــَن: َجَســدٌ وَاِح ــُن الْكَثِيِري ــذَا نَْح ــدٌ، َهكَ ــٌل وَاِح ــا َعَم ــاِء َلَه ــُع األَْعَض َجِمي

امْلَِســيِح، وَأَْعَضــاٌء بَْعضــاً لَِبْعــٍض، كُلُّ وَاِحــٍد لآِلَخــِر. وََلِكــنْ َلَنــا َمَواِهــُب ُمْخَتِلَفــٌة 

ــٌة َفِفــي  ـَـاِن، أَْم ِخدَْم ــى اإلِي ــوَّةٌ َفِبالنِّْســَبِة ِإَل ــا: أَنُُب ــِة امْلُْعَطــاِة َلَن بَِحَســبِ النِّْعَم

اخْلِدَْمــِة، أَِم امْلَُعلِّــُم َفِفــي التَّْعِليــِم، أَِم الَْواِعــُظ َفِفــي الَْوْعــِظ، امْلُْعطـِـي َفِبَســَخاٍء، 

َّاِحــُم َفِبُســرُورٍ«. ــادٍ، الر ِّــرُ َفِباْجتَِه امْلَُدب

ــَدٍم  ــَواُع ِخ ْ ــدٌ، وَأَن ــرُّوَح وَاِح ــنَّ ال ــودَةٌ وََلِك ــَب َموُْج ــَواُع َمَواِه ْ ــو ١٢: ٤، ٥( »َفأَن )١ك

ــدٌ..« َّبَّ وَاِح ــر ــنَّ ال ــودَةٌ وََلِك َموُْج

ــاآلَن  ــُد؟ َف ْــَن اجْلََس ــداً، أَي ــا ُعْضــواً وَاِح ــوْ كَاَن َجِميُعَه ــنْ َل )١كــو١٢: ١٩، ٢٠( »وََلِك

ــرَةٌ وََلِكــنْ َجَســدٌ وَاِحــدٌ«.  أَْعَضــاٌء كَثِي

ــَماوَاِت، لِكـَـيْ  )أف ٤: ١٠-١٢( »اَلَّــِذي نـَـزََل ُهــَو الَّــِذي َصِعــَد أَيْضــاً َفــوَْق َجِميــِع السَّ

ــَض  ــاَء، وَالَْبْع ــَض أَنِْبَي ــاً، وَالَْبْع ــوا رُُس ــَض أَْن يَكُونُ ــَو أَْعَطــى الَْبْع . وَُه ــكُلَّ ـْـأَ الْ َي

ــِريَن، وَالَْبْعــَض رَُعــاةً وَُمَعلِِّمــنَ، ألَْجــِل تَكِْميــِل الِْقدِّيِســنَ، لَِعَمــِل اخْلِدَْمــِة،  ُمَبشِّ

لُِبنَْيــاِن َجَســِد امْلَِســيِح«.

كثيــراً مــا نتصــور أن الوحــدة فــي املســيح معناهــا أن نكــون كلنــا متشــابهن 

ــرى أن التنــوع أو التميــز  ــق أو القوالب.ون ــا البعــض،أي وحــدة التطاب مثــل بعضن

عكــس الوحــدة، لكــن العكــس هــو الصحيــح، فــإن التطابــق يصنــع نوعــاً مــن 

ــرة ومحــدودة جــداً فــإن »الطيــور علــى أشــكالها  الوحــدة، إال أنهــا وحــدة فقي

تقــع« فكمــا يقــول بولــس الرســول:

)١كــو ١٢: ١٤، ١7، ١٩( »َفــإِنَّ اجْلََســَد أَيْضــاً َلْيــَس ُعْضــواً وَاِحــداً بـَـْل أَْعَضــاٌء كَثِيرَةٌ. 

؟.  ــمُّ ــْمُع؟ َلــوْ كَاَن الْــكُلُّ َســْمعاً، َفأَيـْـَن الشَّ َلــوْ كَاَن كُلُّ اجْلََســِد َعْينــاً، َفأَيـْـَن السَّ

وََلِكــنْ َلــوْ كَاَن َجِميُعَهــا ُعْضــواً وَاِحــداً، أَيـْـَن اجْلََســُد؟«

إن التنــوع فــي جســد املســيح متعــدد الزوايــا، فالكنيســة تتكــون مــن أعضــاء 

متنوعــن فــي شــخصياتهم وخلفياتهــم، وفــي مواهبهــم وإمكانياتهــم، وفــي 

طريقــة حياتهــم، وتختلــف مــن مــكان إلــى آخــر.
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إن الفهــم اخلاطــئ للوحــدة يجعلنــا ننزعــج مــن هــذا التنــوع الواســع، لكــن فــي 

الكتــاب املقــدس يوضــح لنــا أن هــذا هــو مفهــوم الوحــدة احلقيقــي للوحــدة. 

ــا  ــق لفرحن ــذا  املنط ــا ه ــو تفهمن ــراء. فل ــوءة بالث ــة اململ ــدة الغني ــا الوح إنه

ــه،  ــل وســنحتفل ب ــا، ب ــز بينن باالختــاف والتمي

ــة  ــة مختلف ــاكل بطريق ــوالً للمش ــد حل ــك جت ــي... أن ــت مثل ــك لس ــأفرح أن س

عنــي. أنــك تخــدم اهلل بطريقــة ال أســتطيع أنــا أن أخدمه بهــا... إن اآلخــر اخملتلف 

عنــي يكملنــي بــل ويســاعدني لكــي أنــو بطريقــة أفضــل فــي املســيح.فبقدر 

التنــوع الــذي فــي اجلســد بقــدر الثــراء فــي هــذا اجلســد. 

ــد  ــي اجلس ــة ف ــة املتنوع ــب الروحي ــن املواه ــول ع ــس الرس ــث بول ــا أن حدي كم

ــوع. ــذا التن ــى ه ــة ومعن ــى قيم ــح عل ــال واض مث

ــَدم وكيــف أنهــا تكمــل  بالنظــر لهــذا اجلــدول ســنرى تقســيم للمواهــب واخِل

ــاج. ــدون أي منهــا يكــون هنــاك فــراغ واحتي بعضهــا البعــض، وب
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مالحظات
إذا قمنــا بدراســة هــذه املواهــب واخِلــدم املتعــددة التــي حتتاجهــا الكنيســة ندرك 

أكثــر فأكثــر أهميــة التنــوع، ونــدرك أيضــاً أن لــكل واحــد فــي جســد املســيح 

ــدوره  ــخص ب ــام كل ش ــن، وإذا ق ــكان للمتفرج ــه ال م ــاً، وأن ــة ودوراً خاص أهمي

ــد(  ــي اجلس ــه ف ــن مع ــن )أي اآلخري ــل القديس ــدف تكمي ــه به ــب موهبت حس

لعمــل اخلدمــة )أي ليقــوم كل واحــد أيضــاً بــدوره فــي اخلدمــة( ســيؤدي حتمــاً 

إلــى نــو اجلســد لبنيانــه فــي البــة.

ــٍل،  ُــؤَازَرَِة كُلِّ َمْفِص ــاً مِب ــاً َمعــاً، وَُمْقَتِرن ــِد ُمرَكَّب ــُه كُلُّ اجْلََس ــِذي ِمنْ )أف ٤: ١٦( »الَّ

ــِة«.  ــي اْلََبَّ ــهِ فِ ـُـوَّ اجْلََســدِ لُِبنَْيانِ ــُل ُن ــزٍْء، يَُحصِّ ــاِس كُلِّ ُج ــى ِقَي ــٍل، َعَل َحَســَب َعَم

)راجع دراسة الوزنات واملواهب واخلدم.(

# املثــل هنــا فريــق كــرة قــدم مثــاً: اختــاف مواهبهــم ضــرورة لتنــوع أدوارهم في

ــوع  ــاح، وخافهــم. فالتن ــن حارســي مرمــى ومدافــع ومهاجــم وجن ــق ب الفري

مطلــوب ووحدتهــم ضــرورة لتحقيــق الفــوز، وبــدون التنــوع أو الوحــدة ال أمــل 

فــي الفــوز، بــل ســتكون هزيــة أكيــدة!

 submissions unity :وحدة اخلضوع  )٣(

ــي–  ــاز التنفس ــة )اجله ــزة مختلف ــن أجه ــون م ــري املك ــم البش ــا أن اجلس - كم

ــب  ــم مرك ــاز منه ــخ( وكل جه ــي .. ال ــلي– البول ــدوري– التناس ــي– ال الهضم

ــاز  ــى جه ــاج إل ــم يحت ــي اجلس ــوع ف ــذا التن ــددة، وكل ه ــاء متع ــن أعض م

حتكــم وتنســيق مركــزي ليحفــظ لــه وحدتــه وانســجامه وتوافــق عملــه معــاً 

.)C.N.S( ــزي ــي املرك ــاز العصب ــمى باجله ويس

ــي  ــو ف ــكل عض ــات ل ــال التعليم ــائل وإرس ــي الرس ــن تلق ــؤول ع ــو مس فه

اجلســد. وإن أصيــب هــذا اجلهــاز العصبــي بخلــل ولــم يعــد يعمــل بكفاءتــه، 

ــى. ــلل أو الفوض ــا بالش ــاب إم ــد يص ــإن كل اجلس ف

- كذلــك أيضــاً فــي الكنيســة )جســد املســيح( كل هذا التنــوع يحتاج إلــى نظام 

وحتكــم لتوجيــه اجلســد وقيادتــه ليعمــل معــاً فــي انســجام وتناســق لبنــاء 

اجلســد وخيــر أعضــاءه ومجــد امللكــوت »لِكـَـيْ الَ يَكـُـوَن انِْشــَقاٌق فـِـي اجْلََســِد، 

بَــْل تَْهَتــمُّ األَْعَضــاُء اْهتَِمامــاً وَاِحــداً بَْعُضَهــا لَِبْعــٍض« )١كــو ١٢: ٢٥(.   

- لهــذا وضــع الــرب نظــام )مبــدأ( اخلضــوع فــي اجلســد بترتيبــه املتسلســل الذي 

ــام  ــذا النظ ــل ه ــزي. وإذا تعط ــي املرك ــاز العصب ــد اجله ــد بعي ــى ح ــبه إل يش

وكُســر هــذا املبــدأ فــإن الشــيء الوحيــد املتوقــع هــو الفوضــى أو االنقســام 

ــراه كثيــراً هنــا وهنــاك. وهــذا مــا ن
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اسمع ما يقوله الكتاب املقدس:

)أف ٥: ٢١( »َخاِضِعنَ بَْعُضكُْم لَِبْعٍض فِي َخوِْف اهلِل«. 

ــُيوِخ، وَكُونُــوا َجِميعــاً  )١بــط ٥: ٥( »كَذَلِــَك أَيَُّهــا األَْحــَداُث اْخَضُعــوا لِلشُّ

ــَتكِْبِريَن،  ــاِوُم امْلُْس ــرْبَُلوا بِالتََّواُضــِع، ألَنَّ اهلَل يَُق ــْم لَِبْعــٍض، وَتََس َخاِضِعــنَ بَْعُضكُ

ــًة«. ــْم نِْعَم ــوَن َفُيْعطِيِه ــا امْلَُتَواِضُع وَأَمَّ

َُّهــْم يَْســَهرُوَن ألَْجِل نُُفوِســكُْم  )عــب ١3: ١7( »أَطِيُعــوا ُمرِْشــِديكُْم وَاْخَضُعــوا، ألَن

ِّــنَ، ألَنَّ َهــذَا غَْيــرُ  َُّهــْم َســوَْف يُْعُطــوَن ِحَســاباً، لِكـَـيْ يَْفَعُلــوا ذَلـِـَك بَِفــرٍَح، الَ آن كَأَن

ــٍع َلكُْم«.  نَافِ

- كمــا أننــا نــرى وصية اخلضوع للــرب ولآلخرين أشــمل وأعم في الكلمة املقدســة 

فهي تتعلق بكل أنواع العاقات األخرى:

)أ ( مثــاً: اخلضــوع للــرب مبــدأ أكيد ومنطقــي وال حاجة لنــا أن نتحدث فيــه كثيراً

 ألنه:

)١( صاحب السلطان، وفي نفس الوقت 

)٢( هــو كلــي احلــب، يريــد لنــا اخليــر، واحلكمــة يعــرف اخليــر، والقــدرة قــادر علــى 

حتقيق اخلير لنا وهو رأس اجلسد ومخلصه.

ِ. قَاِوُموا ِإبِْليَس َفَيْهرَُب ِمنْكُْم«. )يع ٤: 7(  »َفاْخَضُعوا هلِلَّ

ــاَ  ــْم. أََف ــا نََهابُُه َّ ــاُء أَْجَســادِنَا ُمؤَدِّبِــنَ، وَكُن ــا آبَ ــدْ كَاَن َلَن ــمَّ قَ )عــب ١٢: ٩( »ثُ

ــا؟     ــي األَرْوَاِح، َفَنْحَي ِ ــّداً ألَب ــى ِج ــُع بِاألَوَْل نَْخَض

ونرى دعوة عامة للخضوع لكل السلطات الفائقة )أي لكل صاحب سلطة(: )ب ( 

 َّ َّــُه َلْيــَس ُســلَْطاٌن ِإال ــاَطِن  الَْفائَِقــِة، ألَن )رو ١3: ١( »لَِتْخَضــْع كُلُّ نَْفــٍس لِلسَّ

ََّبــٌة ِمــَن اهلِل« ــاَطِنُ الْكَائَِنــُة ِهــَي ُمرَت ِمــَن اهلِل، وَالسَّ

. ِإْن كَاَن لِلَْمِلــِك  َّبِّ )١بــط ٢: ١3( »َفاْخَضُعــوا لـِـكُلِّ تَرْتِيــٍب بََشــِريٍّ ِمــنْ أَْجــِل الــر

» َفكََمــنْ ُهَو َفــوَْق الْــكُلِّ
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)ج( ونرى دعوة للخضوع لدوائر محددة في العاقات اإلنسانية:

- الزوجة للزوج:

ــا  ــنْ كََم . وََلِك َّبِّ ــر ــا لِل ــنَّ كََم ــَن لِِرَجالِكُ ــاُء، اْخَضْع ــا النَِّس )أف ٥: ٢٢، ٢٤( »أَيَُّه

ــي كُلِّ َشــيٍْء«. ــنَّ فِ ــَك النَِّســاُء لِِرَجالِِه ــُة لِلَْمِســيِح، كَذَلِ ــُع الْكَِنيَس تَْخَض

- األوالد للوالدين:

، ألَنَّ َهذَا َحقٌّ«. َّبِّ )أف ٦: ١( »أَيَُّها األَواْلَدُ، أَطِيُعوا وَالِِديكُْم فِي الر

- العبيد واخلدام للسادة:

َُّهــْم يَْســَهرُوَن ألَْجــِل  )عــب ١3: ١7( »أَطِيُعــوا ُمرِْشــِديكُْم وَاْخَضُعــوا، ألَن

ــرٍَح، الَ  ــَك بَِف ــوا ذَلِ ــيْ يَْفَعُل ــاباً، لِكَ ــوَن ِحَس ــوَْف يُْعُط ــْم َس َُّه ــكُْم كَأَن نُُفوِس

ــْم«.  ــٍع َلكُ ــرُ نَافِ ــذَا غَْي ــنَ، ألَنَّ َه ِّ آن

ــَس  ــادَِة، َلْي ــٍة لِلسَّ ــكُلِّ َهْيَب ــنَ بِ ــوا َخاِضِع ـُـدَّاُم، كُونُ ــا اخْل ــط ٢: ١٨( »أَيَُّه )١ب

ــاً« ــاِء أَيْض ــْل لِلُْعَنَف ــْط، بَ ــنَ َفَق ــنَ امْلَُترَفِِّق احِلِ لِلصَّ

# تعريف اخلضوع:

ومن هنا جند أن اخلضوع مرتبط بكل نواحي احلياة اخملتلفة.

فهــو مرتبــط بالتواضــع واحلــب. فاخلضــوع ليــس مجــرد طاعــة األوامــر لكنــه 

ــمعك وأن  ــي أن أس ــن كل قلب ــاً م ــون راغب ــو أن أك ــب وه ــي للقل ــاه داخل اجت

ــد ألحافــظ  ــع مبــا تقــول، فأســتطيع أن أفعــل برضــى مــا تري أفهمــك ألقتن

علــى الوحــدة، والبــة بــروح التواضــع وفــي مخافــة اهلل.

)أف ٤: ٢، 3( »بـِـكُلِّ تََواُضــٍع، وَوَدَاَعــٍة، وَبُِطــوِل أَنـَـاٍة، ُمْحَتِمِلــنَ بَْعُضكـُـْم بَْعضــاً 

ــاَِم«. فـِـي اْلََبَّــِة. ُمْجَتِهِديــَن أَْن حَتَْفُظــوا وَْحَدانِيَّــَة الــرُّوِح بِِربـَـاِط السَّ

ــٌة  ــْم َمَحبَّ ــداً، وََلكُ ــراً وَاِح ــرُوا فِكْ ــى تَْفَتِك ــي َحتَّ ــوا َفرَِح ُم )فــي ٢: ٢، 3( »َفَتمِّ

وَاِحــَدةٌ بَِنْفــٍس وَاِحــَدٍة، ُمْفَتِكِريــَن َشــْيئاً وَاِحــداً، الَ َشــْيئاً بَِتَحــزٍُّب أَوْ بُِعْجــٍب، 

ــُم الَْبْعــَض أَْفَضــَل ِمــنْ أَنُْفِســِهْم«. ــْل بَِتَواُضــٍع، َحاِســِبنَ بَْعُضكُ بَ

ــاً  ــوا َجِميع ــُيوِخ، وَكُونُ ــوا لِلشُّ ــَداُث اْخَضُع ــا األَْح ــَك أَيَُّه ــط ٥: ٥( »كَذَلِ )١ب

َخاِضِعــنَ بَْعُضكُْم لَِبْعــٍض، وَتََســرْبَُلوا بِالتََّواُضــِع، ألَنَّ اهلَل يَُقاِوُم امْلُْســَتكِْبِريَن، 

ــا امْلَُتَواِضُعــوَن َفُيْعطِيِهــْم نِْعَمــًة«. وَأَمَّ
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ــر  ــي دوائ ــة ف ــة محوري ــوع وصي ــرى أن اخلض ــة ن ــواهد الكتابي ــذه الش ــن ه وم

احليــاة اخملتلفــة فحياتــي هــي الدائــرة الكبيــرة التــي حتــوي فــي داخلهــا كل الدوائــر 

األخــرى، وهــذه الدائــرة الكبيــرة )احليــاة كلهــا( خاضعــة للــرب ألنــه هــو الســيد 

ــي »اخضعــوا هلل«.   وامللــك علــى حيات

ــت..  ــرة البي ــر أصغــر ومحــددة )دائ ــرة جنــد دوائ ــرة الكبي لكــن داخــل هــذه الدائ

ــخ( ــة.. إل ــة.. الكنيس ــة.. احلكوم املدرس

ــي  ــن تواضع ــر ع ــب يعب ــاه قل ــوع كاجت ــة اخلض ــاج ملمارس ــرة أحت ــي كل دائ وف

ــن. ــي باآلخري ــكي بعاقات ــي ومتس ومحبت

)والكنيسة دائرة مهمة جداً أمارس فيها اخلضوع باستمرار(.

أهمية اخلضوع:

ملاذا التركيز على اخلضوع؟ وما هي أهميته؟

١- اخلضوع وسيلة هامة لتشكيل شخصيتي:

ــرة(  ــر )صنف ــر وتطوي ــى تغيي ــاج إل ــوب حتت ــن وعي ــا أماك ــاة كل من ــي حي ف

ــن، ولكــي يكــون  لكــي أصيــر أكثــر قــدرة علــى االحتــاد والتعامــل مــع اآلخري

لــي عاقــات ســليمة وصحيحــة. وكمــا يقــول ســفر األمثــال ٢7: ١7 »احْلَِديــُد 

بِاحْلَِديــِد يَُحــدَّدُ، وَاإلِنَْســاُن يَُحــدِّدُ وَْجــَه َصاِحِبــهِ«. وأهــم هــذه العيــوب كبريــاء 

القلــب واخلضــوع لآلخريــن هــو أداة اهلل لكشــف كبريائــي وقيادتــي للصليــب 

ألتعلــم التواضــع. فمــن خــال االحتــكاك باآلخــر وبإرادتــه اخملتلفــة عنــي أجــد 

أنــي أحتــاج أن أتنــازل أحيانــاً وأقبــل اآلراء األخــرى، وأخضــع للــرأي اآلخــر. وهــذا 

االحتــكاك يشــكل حياتــي وشــخصيتي فتصيــر أكثــر اتســاعاً لآلخــر وأكثــر 

قــدرة علــى العمــل فــي فريــق.

٢- اخلضوع حماية من االنحراف والضالل:   

- إن كنــت تظــن أنــك بعيــدٌ جــداً عن الضــال واالنخــداع، فهــذا الظن هــو اخلدعة 

األولــى فــي حياتــك، فجميعنــا ُعرضــة للخــداع والضــال واالنحــراف، والكتــاب 

يشــجعنا أن »نُاَِحــظ بَْعُضَنــا بَْعضــاً لِلتَّْحِريــِض َعَلــى اْلََبَّــِة وَاألَْعَماِل احْلََســَنِة، 

غَْيــرَ تَارِِكــنَ اْجتَِماَعَنــا كََمــا لَِقــوٍْم َعــادَةٌ، بـَـْل وَاِعِظــنَ بَْعُضَنــا بَْعضــاً، وَبِاألَكْثـَـِر 

َعَلــى قـَـدْرِ َمــا تـَـرَوَْن الَْيــوَْم يَْقــرُُب« )عــب ١٠ :٢٤، ٢٥(.



3١

مالحظات
- كل منــا يحتــاج إلــى آخريــن فــي حياتــه لكــي نســاعد بعضنــا بعضــاً وناحــظ 

بعضنــا بعضــاً، فــإن ســقط شــخص مــا يقيمــه رفيقــه، ليــس ذلــك فقــط 

دِّيــقُ َفرَْحَمــٌة، وَلُْيَوبِّْخِنــي َفزَيـْـٌت  بــل كمــا يقــول ســفر املزاميــر »لَِيْضِربِْنــي الصِّ

ــي.. وأن  ــي توبيخ ــق ف ــر احل ــي اآلخ ــار أن أعط ــا أخت ــز ١٤١: ٥(. فأن َّأِْس« )م ــر لِل

أضــع حياتــي فــي النــور مــن خــال حيــاة الشــركة مــع اجلســد ليســتطيع أن 

ياحظنــي اآلخــرون، وأطلــب منهــم أن يوبخونــي إن الحظــوا فــيَّ أي انحــراف.. 

نعــم إن اخلضــوع هــو اجتــاه قلــب مملــوء بالتواضــع، وقبــول التوجيه مــن اآلخرين.

ــٍة  ــكُلِّ ِحكَْم ــْم بِ ــًى، وَأَنُْت ــيِح بِِغن ــُة امْلَِس ــْم كَِلَم ــكُنْ فِيكُ ــو 3: ١٦( »لَِتْس )ك

ُمَعلُِّمــوَن وَُمنـْـِذرُوَن بَْعُضكـُـْم بَْعضــاً، مِبَزَاِميــرَ وَتََســابِيَح وَأَغَانـِـيَّ رُوِحيَّــٍة، بِِنْعَمٍة، 

.» َّبِّ ــْم لِلــر ِــنَ فِــي قُُلوبِكُ ُمَترَنِّ

ــوَن  ــَن يَتَْعُب ــوا الَِّذي ــَوةُ أَْن تَْعِرُف ــا اإلِْخ ــأَُلكُْم أَيَُّه ــمَّ نَْس ــس ٥: ١٢، ١3، ١٤( »ثُ )١ت

َّبِّ وَيُنِْذرُونَكـُـْم، وَأَْن تَْعَتِبرُوُهــْم كَثِيــراً ِجّداً فـِـي اْلََبَِّة  بَْيَنكـُـْم وَيَُدبِّرُونَكـُـْم فـِـي الــر

ــَوةُ:  ــا اإلِْخ ــْم أَيَُّه ــُب ِإَلْيكُ ــْم بَْعضــاً. وَنَْطُل ــامِلُوا بَْعُضكُ ــْم. َس ــِل َعَمِلِه ــنْ أَْج ِم

َّــوْا  َعَفــاَء. تَأَن ُعوا ِصَغــارَ النُُّفــوِس، أَْســِنُدوا الضُّ ـْـِذرُوا الَِّذيــَن بِــاَ تَرْتِيــٍب. َشــجِّ أَن

َعَلــى اجْلَِميــِع«.

٣- اخلضوع يحافظ على الوحدة:

ــزوج  ــودوا )ال ــم أن يق ــخاص دوره ــاك أش ــة هن ــي الكنيس ــت أو ف ــي البي ف

مثــاً فــي البيــت، أو الراعــي فــي الكنيســة...( وهــذا ال يخــل باملبــدأ األول مــن 

ــزوج... الراعــي( فهــذا  مبــادئ الوحــدة )املســاواة( فــإن كل شــخص يقــود )ال

ليــس معنــاه أنــه أفضــل أو أكثــر قيمــة مــن اآلخريــن، بــل يعنــي فقــط أن 

ــه دوراً مختلفــاً...  ل

+ وهــذا الــدور فــي الكنيســة هــو الــذي يجعــل اجلســد كلــه يتحــرك فــي وحــدة 

ــد أن  ــدد جن ــدوره ال ــا ب ــد من ــوم كل واح ــا يق ــد. فعندم ــدف واح ــق له وتناس

ــة. ــة وممكن ــة ممتع ــدة احلقيقي الوح

وعندما نحاول أن نلعب أدواراً ليست هي لنا نتعثر ويتعثر اجلسد كله معنا.

+ وممارســة اخلضــوع في اجلســد دعوة عامــة للكل »َخاِضِعــنَ بَْعُضكـُـْم لَِبْعٍض فِي 

َخوِْف اهلِل« )أف ٥: ٢١(. 

ــة  ــد للمجموع ــع القائ ــد، ويخض ــة للقائ ــي اجملموع ــرد ف ــع الف ــاً يخض فمث

ــن مجموعــة مــن القــادة يخضــع كٌل منهــم  ككل. وإذا تســاوت الســلطة ب

ــس(. ــس الكنائ ــام مجال ــل نظ ــم )مث ــة فيه ــرأي األغلبي ل
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فا يوجد من هو مستثنى من هذا املبدأ أو غيره من املبادئ 

)١بط ٥: ٥( »وَكُونُوا َجِميعاً َخاِضِعنَ بَْعُضكُْم لَِبْعٍض«

)راجع دراسة اخلضوع بالتفصيل في مبادئ التلمذة(.

 

تكامل مبادئ الوحدة معاً:

املبــادئ الثاثــة للوحــدة التــي رأيناهــا يكمــل كل واحــد منهــا اآلخــر، وعلينــا أن 

نحفــظ الثاثــة معــاً بــدون أن يكــون تطبيــق مبــدأ علــى حســاب تطبيــق مبــدأ 

آخــر. فمبــدأ املســاواة فــي القيمــة ال يلغــي مبــدأ التنــوع فــي املواهــب واألدوار، وال 

ــن. وإن كان شــخص لــه ســلطة اتخــاذ القــرار فهــذا  ــا لآلخري ــر فــي خضوعن يؤث

ــب أال  ــوع يج ــدأ التن ــا أن مب ــة، كم ــي القيم ــن ف ــن اآلخري ــى م ــه أعل ــي أن ال يعن

ــض  ــدى البع ــون ل ــا يك ــاً عندم ــلطة، فأحيان ــل الس ــدأ تسلس ــي مب ــر أو يلغ يؤث

مواهــب كثيــرة ومتنوعــة ولهــم أدوار متعــددة ومؤثــرة فــي اجلســد يشــعرون أنــه 

مــن حقهــم أن يطالبــوا بــأدوار قياديــة أكثــر أو أعلــى فــي الكنيســة، لكننــا نــرى 

ــداً،  ــاالً ج ــاً وفع ــرة ودوره قوي ــه كثي ــتفانوس ومواهب ــات اس ــت مواصف ــف كان كي

فلقــد كان مملــوءاً مــن اإليــان والــروح القــدس، يصنــع عجائــب وآيــات عظيمــة فــي 

الشــعب. وبالرغــم مــن هــذا كلــه كان دوره خدمــة موائــد، وترتيبــه فــي التسلســل 

ــاً )أع ٦: ٥-١٠(. ــادي شماس القي

نحتاج للمبادئ الثاثة معاً لنحفظ التوازن ومفهوم الوحدة في الكنيسة  
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: دور الكنيسة

ً
رابعا

ــمع  ــو ١7 نس ــي ي ــة( ف ــذ )الكنيس ــل التامي ــيح ألج ــيد املس ــاة الس ــي ص ف

ــأن: ــذا الش ــي ه ــن ف ــن هامت حقيقت

)أ ( يو ١٧: ١0، ١١ 

دٌ فِيِهْم«. ١٠ ».... وَأَنَا مُمَجَّ

ا َهؤاُلَِء َفُهْم فِي الَْعاَلِم، وَأَنَا آتِي ِإَلْيَك«.  ١١»وََلْسُت أَنَا بَْعُد فِي الَْعاَلِم، وَأَمَّ

أي هم استمرار وجودي في العالم وأنا ممجد فيهم.

أي أن الكنيسة مطالبة أن 

١- جتسد املسيح لعصرها وشعبها

فكما قال عن نفسه: »أنا هو نور العالم«

لَْمــِة بَــْل  َــا ُهــَو نُــورُ الَْعاَلــِم. َمــنْ يَتَْبْعِنــي فــاَ َيِْشــي فِــي الظُّ )يــو ٨: ١٢(   »أَن

يَكُــوُن َلــُه نـُـورُ احْلََيــاِة«.

)يو ٩: ٥( »َما دُْمُت فِي الَْعاَلِم َفأَنَا نُورُ الَْعاَلِم«. 

ــُد، َفِســيرُوا  ــاً قَِليــاً بَْع ــْم زََمان ــورُ َمَعكُ ــاَل َلُهــْم يَُســوُع: »النُّ )يــو ١٢: 3٥( »َفَق

َمــا دَاَم َلكـُـُم النُّــورُ لَِئــا يُدْرِكَكـُـُم الّظــاَُم. وَالَّــِذي يَِســيرُ فـِـي الّظــاَِم الَ يَْعَلــُم 

ِإَلــى أَيـْـَن يَذَْهــُب«.  

)يــو ١٢: ٤٦(»أَنـَـا قـَـدْ ِجئـْـُت نـُـوراً ِإَلــى الَْعاَلــِم، َحتَّــى كُلُّ َمــنْ يُؤِْمــُن بـِـي الَ َيْكـُـُث 

لَْمِة« ــي الظُّ فِ

قال عنا: »أنتم نور العالم«

)مــت ٥: ١٤-١٦( »أَنُْتــْم نـُـورُ الَْعاَلــِم. الَ ُيِْكــُن أَْن تُْخَفــى َمِديَنــٌة َموُْضوَعــٌة َعَلــى 

َجَبــٍل، واَلَ يُوِقــُدوَن ِســرَاجاً وَيََضُعونَــُه حَتـْـَت امْلِكَْيــاِل بَــْل َعَلــى امْلََنــارَِة، َفُيِضــيُء 

ــرَوْا  ــيْ يَ ــاِس لِكَ ــدَّاَم النَّ ــذَا قُ ــْم َهكَ ــئْ نُورُكُ ــِت. َفلُْيِض ــي الَْبْي ــَن فِ ــِع الَِّذي جِلَِمي

ــَماوَاِت«.  ــي السَّ ــُم الَّــِذي فِ ــُدوا أَبَاكُ ــُم احْلََســَنَة وَُيَجِّ أَْعَماَلكُ
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ِّي أَنَا َلْسُت ِمَن الَْعاَلِم«.  ١٦ »َلْيُسوا ِمَن الَْعاَلِم كََما أَن

١٨ »كََما أَرَْسلَْتِني ِإَلى الَْعاَلِم أَرَْسلُْتُهْم أَنَا ِإَلى الَْعاَلِم«

وهنــا يضعنــا فــي مكانــه فكمــا أنــه ليــس مــن هــذا العالــم كذلــك الكنيســة 

ــوق،  ــن ف ــودة م ــوق مول ــن ف ــي م ــي، وه ــوت اإلله ــى امللك ــي إل ــي تنتم ــاً، فه أيض

وســيرتها هــي فــي الســماويات.. 

كذلك

كما أرسل اآلب االبن إلى العالم

أرسل االبن الكنيسة إلى العالم

فكما عمل هو تعمل هي أيضاًً ما عدا الفداء

                                     البشارة )مر ١: ١٤، ١٥(

)١( قدم اإلجنيل:                                                                                بشقيه

                                    احلب )الشفاء والطعام واحلرية(                    مت ٩: 3٥

هكذا أمرنا :

ــوُت  ــرََب َمَلكُ ــِد اقَْت َّــُه قَ ــنَ: ِإن ــِرزُوا قَائِِل ــوَن اكْ ــْم ذَاِهُب ــا أَنُْت ــت ١٠: 7، ٨( »وَفِيَم )م

ــرُوا بُرْصــاً. أَِقيُمــوا َموْتـَـى. أَْخِرُجــوا  َماوَاِت.اِْشــُفوا َمرَْضــى. َطهِّ السَّ

انــاً أَْعُطــوا«. انــاً أََخــذُْتْ َمجَّ َشــَياطِنَ. َمجَّ

)لو ٩: ٢(  »وَأَرَْسَلُهْم لَِيكِْرزُوا مِبََلكُوِت اهلِل وَيَْشُفوا امْلَرَْضى«.

)لــو ١٠: ٩( »وَاْشــُفوا امْلَرَْضــى الَِّذيــَن فِيَها، وَقُوُلــوا َلُهْم: قـَـِد اقَْترََب ِمنْكـُـْم َمَلكُوُت 

اهلِل«

“ لتحمل رسالته وتكمل قصده ومشيئته ”
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 )٢( تلمذ املؤمنني: )وأمرنا أن نفعل ذلك(

َّــاِم َخــرََج ِإَلــى اجْلََبــِل لُِيَصلِّــَي. وَقََضــى اللَّْيــَل كُلَُّه  )لــو ٦: ١٢، ١3( »وَفـِـي تِلـْـَك األَي

ــرَ،  ــيْ َعَش ــُم اثَْن ــارَ ِمنُْه ــذَُه وَاْخَت ــا تَاَِمي ــارُ دََع َّــا كَاَن النََّه ِ. ومََل ــاَِة هلِلَّ ــي الصَّ فِ

اُهْم أَيْضــاً »رُُســاً«. الَِّذيــَن َســمَّ

ُدوُهــْم بِاْســِم اآلِب وَاالِبـْـِن  ، وََعمِّ )مــت ٢٨: ١٩، ٢٠( »َفاذَْهُبــوا وَتَلِْمــذُوا َجِميــَع األمَُمِ

ــا  َ ــا أَن ــهِ. وََه ــْم بِ ــا أَوَْصْيُتكُ ــَع َم ــْم أَْن يَْحَفُظــوا َجِمي ــُدِس. وََعلُِّموُه ــرُّوِح الُْق وَال

َّــاِم ِإَلــى انِْقَضــاِء الدَّْهــِر«. آِمــنَ. َمَعكُــْم كُلَّ األَي

ُض بِكُْم أَيْضاً ِإَلى أَْن يََتَصوَّرَ امْلَِسيُح   فِيكُْم«. )غل ٤: ١٩( »يَا أَواْلَدِي، الَِّذيَن أمََتَخَّ

َّب اخلدام وأرسلهم إلى العالم: )٣( در

)لــو ٩: ١، ٢( »وَدََعــا تَاَِميــذَُه االِثَْنــيْ َعَشــرَ وَأَْعَطاُهــْم قُوَّةً وَُســلَْطاناً َعَلــى َجِميِع 

ــَياطِِن وَِشــَفاِء أَْمــرَاٍض، وَأَرَْســَلُهْم لَِيكـْـِرزُوا مِبََلكـُـوِت اهلِل وَيَْشــُفوا امْلَرَْضى«. الشَّ

ــْنِ  َّبُّ َســبِْعنَ آَخِريــَن أَيْضــاً وَأَرَْســَلُهُم اثَْن َ الــر ــَك َعــنَّ ــَد ذَلِ )لــو ١٠: ١-3( »وبَْع

ِــَي.  ــُث كَاَن ُهــَو ُمزِْمعــاً أَْن يَأْت ــٍة وََموِْضــٍع َحْي ــاَم وَْجِهــهِ ِإَلــى كُلِّ َمِديَن ــْنِ أََم اثَْن

ــنْ رَبِّ  ــوا ِم ــوَن. َفاْطُلُب ــَة قَِليُل ــنَّ الَْفَعَل ــرٌ وََلِك ــادَ كَثِي ــْم: »ِإنَّ احْلََص ــاَل َلُه َفَق

احْلََصــادِ أَْن يُرِْســَل َفَعَلــًة ِإَلــى َحَصــادِِه. اِذَْهُبــوا. َهــا أَنـَـا أُرِْســُلكُْم ِمثـْـَل ُحْمــاٍَن 

ــاٍب«. ــْنَ ذَِئ بَ
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لذلك فعلى الكنيسة أن:

٢. ُقِدم اإلجنيل: وهذا يعني:

أ - الكرازة باإلجنيل

ب - تقدمي محبة اهلل )اشفوا .. أقيموا.. اخرجوا ... الطعام واحلرية

َّــُه قـَـِد اقَْتــرََب َمَلكـُـوُت  )مــت ١٠: 7، ١٠(»وَفِيَمــا أَنُْتــْم ذَاِهُبــوَن اكـْـِرزُوا قَائِِلــنَ: ِإن

ــَل  ــاً، ألَنَّ الَْفاِع ــًة، واَلَ َعص ، واَلَ أَْحِذيَ ــْنِ ــِق، واَلَ ثَوْبَ ِري ــزْوَداً لِلطَّ ــَماوَاِت. واَلَ ِم السَّ

ُمْســَتِحقٌّ َطَعاَمــُه«. 

)لو ٩: ٢( »وَأَرَْسَلُهْم لَِيكِْرزُوا مِبََلكُوِت اهلِل وَيَْشُفوا امْلَرَْضى«.

)لــو ١٠: ٩( »وَاْشــُفوا امْلَرَْضــى الَِّذيــَن فِيَهــا، وَقُوُلــوا َلُهــْم: قـَـِد اقَْتــرََب ِمنْكُــْم 

َمَلكُــوُت اهلِل«

أ- الكرازة باإلجنيل

 من أول يوم دعى املسيح التاميذ دعاهم أن يكونوا صيادي الناس.

)مر ١: ١7( »َفَقاَل َلُهَما يَُسوُع: َهُلمَّ وَرَائِي َفأَْجَعُلكَُما تَِصيرَاِن َصيَّادَِي النَّاِس«.

 أمر املسيح الكنيسة أن تكرز باإلجنيل للخليقة كلها:

ــي  ــلَْطاٍن فِ ــيَّ كُلُّ ُس ــَع ِإَل ــاً: دُفِ ــْم قَائِ ــوُع وَكَلََّمُه ــدََّم يَُس ــت ٢٨: ١٨( »َفَتَق )م

ــى األَرِْض« ــَماِء وََعَل السَّ

)مــر ١٦: ١٥( »وَقـَـاَل َلُهــُم: اذَْهُبــوا ِإَلى الَْعاَلــِم أَْجَمــَع وَاكـْـِرزُوا بِاإلجِْنِيــِل لِلَْخِليَقِة 

. » كُلَِّها

ــَدأً  ، ُمبَْت ــِع األمَُمِ ــا جِلَِمي ــرَِة اخْلََطايَ ــِة وََمْغِف ــرَزَ بِاْســِمهِ بِالتَّوْبَ ــو ٢٤: ٤7( »وَأَْن يُكْ )ل

ــِليَم«. ــنْ أُورَُش ِم

)أع ١: ٨(  »َلِكنَّكـُـْم َســَتَناُلوَن قـُـوَّةً َمَتــى َحــلَّ الــرُّوُح الُْقــُدُس َعَلْيكـُـْم، وَتَكُونـُـوَن 

ــاِمرَِة، وَِإَلى أَقَْصــى األَرِْض«.  َّــِة، وَالسَّ لِي ُشــُهوداً فـِـي أُورَُشــِليَم، وَفـِـي كُلِّ الَْيُهودِي
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 ويكتب بولس الرسول عن هدف اخلدمة فيقول: 

)أع ٢٠: ٢٤( »وََلِكنَِّنــي َلْســُت أَْحَتِســُب لَِشــيٍْء، واَلَ نَْفِســي ثَِميَنــٌة ِعنـْـِدي، َحتَّــى 

َّبِّ يَُســوَع، ألَْشــَهَد بِِبَشــارَِة  ِّــَم  بَِفــرٍَح َســْعِيي وَاخْلِدَْمــَة الَّتـِـي أََخذْتَُهــا ِمــَن الر أمَُت

اهلِل«. نِْعَمِة 

)١كــو ١: ٢3( »وََلِكنََّنــا نَْحــُن نَكـْـِرزُ بِامْلَِســيِح َمْصُلوبــاً: لِلَْيُهــودِ َعثـْـرَةً، وَلِلُْيونَانِيِّنَ 

َلًة!« َجَها

ــٌة  ــرُورَةُ َموُْضوَع ــرٌ، ِإذِ الضَّ ــي َفْخ ــَس لِ ــرُ َفَلْي ــُت أُبَشِّ ــُه ِإْن كُنْ َّ ــو ٩: ١٦( »ألَن )١ك

ــرُ«. ــُت الَ أُبَشِّ ــي ِإْن كُنْ ــٌل لِ ْ ــيَّ َفَوي َعَل

ــنْ  ــاً، وََلِك ّ ــوَع رَب ــيِح يَُس ــْل بِامْلَِس ــَنا، بَ ــِرزُ بِأَنُْفِس ــَنا نَكْ ــا َلْس ََّن ــو ٤: ٥(  »َفإِن )٢ك

ــوَع«. ــِل يَُس ــنْ أَْج ــْم ِم ــداً َلكُ ــَنا َعِبي بِأَنُْفِس

)٢كــو ٥: ١٨( »وََلِكــنَّ الـْـكُلَّ ِمــَن اهلِل، الَّــِذي َصاحَلََنــا لَِنْفِســهِ بَِيُســوَع امْلَِســيِح، 

وَأَْعَطانـَـا ِخدَْمــَة امْلَُصاحَلـَـِة«

ــُب  ــا. نَْطُل ــُظ بَِن ــيِح، كَأَنَّ اهلَل يَِع ــِن امْلَِس ــَفرَاَء َع ــَعى كَُس )٢كــو ٥: ٢٠( »ِإذاً نَْس

ــَع اهلِل«. ــِن امْلَِســيِح: تََصاحَلـُـوا َم َع

 نعــم، هــذه هي خدمــة املصاحلة: أن ندعو البشــرية لتعود بتوبــة وإيان لتصطلح
مــع اهلل، ألن اهلل فــي غنــى محبتــه بــذل ابنــه الوحيــد كفــارة عــن خطاياهــم 

مــن أجــل الصفــح عــن اخلطايــا الســالفة.

 وفي هذه الرســالة نحن نقدم أوالً: املســيح، وثانياً: وإياه مخلصاً، أي نحن نشــهد 
ــا، وعنــده احلــل  ــا، وهــو موضــوع كرازتن عــن شــخص حــي هــو موضــوع إيانن

احلقيقــي الحتياجاتنــا ومشــاكلنا عــن طريــق أن يكون ربــاً ومخلصاً فــي قلوبنا.

 ونحــن نــرى كيف أن الكنيســة األولــى أطاعت دعوته هذه وقدمت هذه الشــهادة
 بقوة وتأثير عظيم.

ــُو  ــوِْم نَْح ــَك الَْي ــي ذَلِ ــمَّ فِ ــُدوا، وَانَْض ــرٍَح وَاْعَتَم ــُه بَِف ــوا كَاََم )أع ٢: ٤١( »َفَقِبُل

ــٍس«.  ــِة آالَِف نَْف ثَاَثَ

َّبُّ كُلَّ  ــْعبِ. وَكَاَن الــر )أع ٢: ٤7( »ُمَســبِِّحنَ اهلَل وََلُهــْم نِْعَمــٌة َلــَدى َجِميــِع الشَّ

يـَـوٍْم يَُضــمُّ ِإَلــى الْكَِنيَســِة الَِّذيــَن يَْخُلُصــوَن«

ــاِل  ــَددُ الرَِّج ــارَ َع ــوا، وََص ــَة آَمُن ــِمُعوا الْكَِلَم ــَن َس ــَن الَِّذي ــرُوَن ِم )أع ٤: ٤( »وَكَثِي

ــِة آالٍَف«.  ــَو َخْمَس نَْح
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َّبِّ يَُســوَع،  ــَهادَةَ بِِقَياَمــِة الــر )أع ٤: 33( »وَبُِقــوٍَّة َعِظيَمــٍة كَاَن الرُُّســُل يـُـؤَدُّوَن الشَّ

وَنِْعَمــٌة َعِظيَمــٌة كَانـَـْت َعَلــى َجِميِعِهــْم«.

َّبِّ أَكْثَرَ َجَماِهيرُ ِمنْ رَِجاٍل وَنَِساٍء« وَن لِلر )أع ٥: ١٤( »وَكَاَن ُمؤِْمُنوَن يَنَْضمُّ

ــنَ  ــوِت ُمَعلِِّم ــي الُْبُي ــكَِل وَفِ ــي الَْهْي ــوٍْم فِ ــوَن كُلَّ يَ ــوا الَ يَزَاُل )أع ٥: ٤٢( »وَكَانُ

ــيِح«. ــوَع امْلَِس ــِريَن بَِيُس وَُمَبشِّ

)أع ٦: 7( »وَكَانـَـْت كَِلَمــُة اهلِل تَنُْمــو وََعــَددُ التَّاَِميــِذ يََتكَاثـَـرُ ِجــّداً فـِـي أُورَُشــِليَم، 

وَُجْمُهــورٌ كَثِيــرٌ ِمــَن الْكََهَنــِة يُطِيُعــوَن اإلِيـَـاَن«.

ــُس ِإَلــى  ــِريَن بِالْكَِلَمــِة. َفانَْحــَدرَ فِيُلبُّ )أع ٨: ٤، ٥(»َفالَِّذيــَن تََشــتَُّتوا َجاُلــوا ُمَبشِّ

ــيِح«. ــْم بِامْلَِس ــِرزُ َلُه ــاِمرَِة وَكَاَن يَكْ ــَن السَّ ــٍة ِم َمِديَن

)أع ٩: ٢٠( »وَلِلَْوقِْت َجَعَل يَكِْرزُ فِي اجمْلََاِمِع بِامْلَِسيِح »أَْن َهذَا ُهَو ابُْن اهلِل«.

َّبِّ يَُســوَع« )أع ٩: ٢٨( »َفكَاَن َمَعُهْم يَدُْخُل وَيَْخرُُج فِي أُورَُشــِليَم وَيَُجاِهرُ بِاْســِم الر

ومن أعمال ١3 نقرأ عن رحات بولس الكرازية.

ب- تقدمي محبة اهلل

وكما فعل السيد املسيح أثناء جتسده على األرض

إذ جال يصنع خيراً ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب

وكما أمر التاميذ أن يفعلوا هم أيضاً هكذا

 هكــذا يتوقــع من الكنيســة اليــوم أن حُتب وتصنــع خيراً مع اجلميع بدون شــروط 
مسبقة، حتى إن كانوا من الرافضن لإلجنيل والبشارة.

 علــى الكنيســة أن تعلــن حــب اهلل للعالــم وأن تكــون ملســة اخليــر والرحمــة 
للمساكن واملعونة للمنسحقن والنصير للمظلومن.

)مــت ٢٥: 3٤-3٩( »ثـُـمَّ يَُقــوُل امْلَِلــُك لِلَِّذيــَن َعــنْ َيِيِنــهِ: تََعاَلــوْا يـَـا ُمَبارَِكــي أَبـِـي، 

ِّــي ُجْعــُت َفأَْطَعْمُتُمونـِـي،  رِثـُـوا امْلََلكـُـوَت امْلَُعــدَّ َلكـُـْم ُمنـْـذُ تَأِْســيِس الَْعاَلــِم، ألَن

َعطِْشــُت َفَســَقْيُتُمونِي، كُنـْـُت غَِريبــاً َفآوَيُْتُمونـِـي، ُعرْيَانــاً َفكََســومُْتُونِي، َمِريضــاً 

، َمَتــى رَأَيَْنــاَك  َفزُرمُْتُونـِـي، َمْحُبوســاً َفأَتَْيُتــْم ِإَلــيَّ. َفُيِجيُبــُه األَبـْـرَارُ ِحيَنِئــٍذ: يـَـا رَبُّ

َجائِعــاً َفأَْطَعْمَنــاَك، أَوْ َعْطَشــاناً َفَســَقْيَناَك؟ وََمَتــى رَأَيَْنــاَك غَِريبــاً َفآوَيَْنــاَك، أَوْ 

ُعرْيَانــاً َفكََســوْنَاَك؟ وََمَتــى رَأَيَْنــاَك َمِريضــاً أَوْ َمْحُبوســاً َفأَتَْيَنــا ِإَلْيــَك؟«

)وهذا ما نسميه بإجنيل البة اإلجنيل االجتماعي(.



3٩

مالحظات
- إن مثــل األم تريــزا التــي خدمــت الفقــراء واملنبوذيــن والذين يحتضرون في شــوارع 

كلكتــا فــي الهنــد، جتســيد معاصــر إلجنيــل البــة أدهــش العالــم بــكل فئاتــه 

وانحنــى لــه اجلميــع تقديــراً واحترامــاً.

- كذلك الذين دافعوا عن حقوق العبيد لنوال حريتهم.

- خدمة املدارس املسيحية واملستشفيات واملاجئ.

- خدمة عاج املدمنن واملعوقن وغيره...

وكل كأس بارد قُدِّم باسم املسيح لن يضيع أجره 

+ كل هــذا إلــزام الــرب للكنيســة أن تقبــل القيــام بهــذه اخلدمــة بفــرح، وتكون به 

نوراً للعالم وملحاً لأرض )مت ٥: ١3، ١٤(.

+ وبــذراع البــة هــذه تبنى اجلســور بينها وبن اجملتمــع اليط بها فيكــون لها نعمة 

لدى أعن جميع الشعب )أع ٢: ٤7(.

برغم اختافه معها في العقيدة والفكر.
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مالحظات
٣. تلمذة املؤمنني

في عبارات اإلرسالية العظمى للكنيسة من ِقَبل الرب في )مت ٢٨: ١٩(.

١- َتَلِْمذُوا )الكرازة(

ُدوُهْم  ٢- وََعمِّ

3- وََعلُِّموُهْم أَْن يَْحَفُظوا َجِميَع َما أَوَْصْيُتكُْم بِهِ

وهنا نرى دعوة التلمذة واضحة متاماً ومتوازية مع دعوة الكرازة. 

بل ومحددة في معاملها

أ - أن ندخلهم إلى مدرسة املسيح لنعلمهم.

ب - أن يعيشــوا )يحفظــوا( وليــس مجــرد أن يفهمــوا احلقائــق الروحيــة واملبــادئ 

املسيحية.

ج- كل اإلجنيل )جميع ما أوصيتكم به( وليس مجرد جزء منه.

التلمذة: 

هــي إعــادة صياغــة احليــاة بأكملهــا، لتصيــر بــكل جوانبهــا مفتوحــة للتغييــر 

والتشــكيل كقطعــة طــن بيــد الفخــاري حتــى يتصــور املســيح فيهــا.

ــي أن  ــا تعن ــة، لكنه ــة أو الكتابي ــة الذهني ــرد املعرف ــن مج ــد م ــذة أبع التلم

ــخص: ــر الش يتغي

• في أولوياته 

• في أهداف حياته ودوافعه

• في سلوكياته اليومية )في البيت، والعمل، والكنيسة، والشارع(

• في اختياراته األخاقية

• في اقتناعاته الذهنية وأفكاره.

ــا  ــي قضاه ــنن الت ــدى الس ــى م ــذه عل ــع تامي ــيح م ــه املس ــا صنع ــذا م - وه

معهــم فــي حياته معهم علــى األرض، عاش معهم، وأكل معهــم، وركب معهم 

املركــب في وســط العاصفــة، وحل مشــاكلهم، وتدخل فــي خافاتهم، وأشــبع 

جوعهــم ودربهــم علــى اخلدمــة. وبالفعــل يســتطيع الــدارس أن ياحــظ الفارق 

والتغييــر الهائــل فــي حياة وشــخصية التاميذ نتيجــة هذه الســنوات القليلة.



٤١

مالحظات
- حيــاة التلمــذة لهــا مكانها احلقيقي داخل اجلســد الواحد في كنيســة املســيح،

ــداد  ــى األع ــم إل ــط فتضيفه ــوس فق ــح النف ــوة ال أن ترب ــة مدع فالكنيس

الســابقة، بــل أن تتلمذهــم حقــاً. وهذا هــو النمو النوعــي في الكنيســة. لذلك 

ــم(. ــن )تلمذته ــاء املؤمن ــل بن ــددة ألج ــب متع ــة مواه ــرب الكنيس ــى ال أعط

ــاَء،  ــَو أَْعَطــى الَْبْعــَض أَْن يَكُونُــوا رُُســاً، وَالَْبْعــَض أَنِْبَي )أفســس ٤: ١١، ١٢( »وَُه

ــنَ،  ــِل الِْقدِّيِس ــِل تَكِْمي ــنَ، ألَْج ــاةً وَُمَعلِِّم ــَض رَُع ــِريَن، وَالَْبْع ــَض ُمَبشِّ وَالَْبْع

لَِعَمــِل اخْلِدَْمــِة، لُِبنَْيــاِن َجَســِد امْلَِســيِح.ِ َلــى أَْن نَنَْتِهــَي َجِميُعَنــا ِإَلــى وَْحَدانِيَّــِة 

ــْلءِ امْلَِســيِح« ــاِس قَاَمــةِ ِم ــى ِقَي ــٍل. ِإَل ــى ِإنَْســاٍن كَاِم ْــِن اهلِل. ِإَل ــةِ اب ـَـاِن وََمْعِرَف اإلِي

- ولنمــو املؤمنــن بُعــدان: البعــد الشــخصي مــن خــال العاقــة الشــخصية بن 

املؤمــن والــرب فــي صاتــه ودراســته الكتابيــة وخلوتــه معــه كل يــوم، وأمانتــه 

الشــخصية فــي طاعــة الــرب- وهــذا هــو األســاس.

أمــا البعــد الثانــي فهــو دور الكنيســة... دور األعضــاء كل واحــد لآلخــر... عندمــا 

ر كل مواهبــه وإمكاناتــه لنمــو اآلخــر. فننمــو  يهتــم كل عضــو باآلخــر ويُســخِّ

جميعــاً فــي البــة إلــى ذاك الــذي هــو الــرأس املســيح.

ــؤَازَرَِة كُلِّ  ُ ــاً مِب ــاً، وَُمْقَتِرن ــاً َمع ــِد ُمرَكَّب ــُه كُلُّ اجْلََس ــِذي ِمنْ ــس ٤: ١٦( »الَّ )أفس

ــهِ  ــِد لُِبنَْيانِ ـُـوَّ اجْلََس ــُل ُن ــزٍْء، يَُحصِّ ــاِس كُلِّ ُج ــى ِقَي ــٍل، َعَل َمْفِصــٍل، َحَســَب َعَم

ــِة«.  ــي اْلََبَّ فِ

)أمثال ٢7: ١7( »احْلَِديُد بِاحْلَِديِد يَُحدَّدُ، وَاإلِنَْساُن يَُحدِّدُ وَْجَه َصاِحِبهِ«.

ــن  ــن الُبعدي ــد هذي ــاً أح ــع اهلل متجاه ــو م ــاول أن ينم ــخص يح إن كل ش

ــن  ــداً م ــرة ج ــر كثي ــنفقد عناص ــد س ــدون اجلس ــاً. فب ــوه ناقص ــيكون ن س

عناصــر النمــو، ســواء مــن االحتــكاك مــع اآلخريــن حتــى نتعلــم كيــف نقبــل 

ــم. ــى نحتمله ــف حت ــن وكي اآلخري
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مالحظات
٤. تُرِسل اخلدام إلى العالم:

ــنْ  ــنْ َعِشــيرَتَِك وَِم ــَك وَِم ــنْ أَرِْض ــْب ِم ــرام )فــي تــك ١٢: ١، ٢( »اذَْه قــال الــرب إلب

ــَم  ــًة َعِظيَمــًة، وَأُبَــارِكََك، وَأَُعظِّ ــِت أَبِيــَك ِإَلــى األَرِْض الَّتِــي أُرِيــَك، َفأَْجَعَلــَك أُمَّ بَْي

ــًة«. ــوَن بَرَكَ اْســَمَك، وَتَكُ

دعــوة اهلل إلبراهيــم أوالً أن يباركــه. وهــذه هــي دعــوة اهلل لــكل واحــد أن يختبــر 

ــه..(  ــه وتعزيات ــه وأبوت ــه ومراحم ــه ومحبت ــه ونعمت ــي خاص ــرب )ف ــة ال برك

ــن  ــر م ــا. كثي ــت به ــت أن ــي تبارك ــة الت ــن بالبرك ــة آلخري ــح برك ــا تصب وعنده

ــا. ــن به ــون اآلخري ــم ال يبارك ــرب، لكنه ــة ال ــدون برك ــن يري املؤمن

ــن  ــدة الذي ــن املتح ــة املؤمن ــيح، وجماع ــد املس ــي جس ــي ه ــة الت والكنيس

اختبــروا بــركات الــرب العديــدة، عليهــم أن يصيــروا بركــة وينقلــوا هــذه البركــة 

ــع«. ــم أجم ــوا للعال ــع »اذهب ــم أجم للعال

ــْم، وَتَكُونُــوَن  ــُدُس َعَلْيكُ ــْم َســَتَناُلوَن قُــوَّةً َمَتــى َحــلَّ الــرُّوُح الُْق )أع ١: ٨( »َلِكنَّكُ

ــاِمرَِة، وَِإَلــى أَقَْصــى األَرِْض«.  َّــِة، وَالسَّ ــي كُلِّ الَْيُهودِي ــي أُورَُشــِليَم، وَفِ لِــي ُشــُهوداً فِ

فالرب أرسل الكنيسة للعالم. »كما أرسلني اآلب أرسلكم أنا أيضاً«.

ٌة ُمَقدََّســٌة، َشــْعُب  ــا أَنُْتــْم َفِجنـْـٌس ُمْخَتــارٌ، وَكََهُنــوٌت ُمُلوِكيٌّ، أُمَّ )١بــط ٢: ٩( »وَأَمَّ

لَْمــِة ِإَلــى نـُـورِِه الَْعِجيــبِ«.  اقْتَِنــاٍء، لِكـَـيْ تُْخِبــرُوا بَِفَضائـِـِل الَّــِذي دََعاكـُـْم ِمــَن الظُّ

- واإلرســالية هنــا ليســت مجــرد ربــح النفــوس وضمهــا إلــى الكنيســة الليــة، 

لكنهــا إرســالية ملــا وراء أســوار الكنيســة الليــة. ويتكلــم عــن بُعــد جغرافــي 

)أورشــليم– اليهوديــة– الســامرة– أقصــى األرض(. ويظــن البعــض أن علينــا أوالً 

ــا ليــس  ــة. لكــن املقصــود هن ــى اليهودي ــم ننتقــل إل أن نخلــص أورشــليم، ث

التتابــع الزمنــي بــل اإلضافــة فــي نفــس الوقــت )أورشــليم واليهوديــة وأقصــى 

ــق  ــة األمــر عــن طري ــي بداي ــى ف ــي الكنيســة األول األرض( وهــذا مــا حــدث ف

تدخــات إلهيــة )بطــرس وكرنيليــوس كمــا فــي أعمــال ١٠(؛ و)فيلبــس واخلصــي 

احلبشــي وذهابــه إلــى الســامرة كمــا فــي أعمــال ٨(؛ أو )مــن خــال االضطهــاد 

فــي أعمــال ٨( »فالذيــن تشــتتوا جالــوا مبشــرين بالكلمــة«

ــَببِ  ــِذي َحَصــَل بَِس ــِق الَّ ي َّاِء الضِّ ــر ــنْ َج ــتَُّتوا ِم ــَن تََش ــا الَِّذي )أع ١١: ١٩-٢١( »أَمَّ

ِإْســتَِفانُوَس َفاْجَتــازُوا ِإَلــى فِيِنيِقَيــَة وَقُبـْـرَُس وَأَنَْطاِكَيــَة، وَُهــْم الَ يُكَلُِّمــوَن أََحداً 

ــيُّوَن  ــاٌل قُبْرُِس ــْم رَِج ــوٌْم، وَُه ــْم قَ ــنْ كَاَن ِمنُْه ــْط. وََلِك ــودَ َفَق َّ الَْيُه ــِة ِإال بِالْكَِلَم

ــِريَن  ــنَ ُمَبشِّ َّــا دََخُلــوا أَنَْطاِكَيــَة، كَانُــوا يَُخاطُِبــوَن الُْيونَانِيِّ ــوَن الَِّذيــَن مَل وَقَْيرَوَانِيُّ

 .» َّبِّ َّبِّ َمَعُهــْم، َفآَمــنَ َعــَددٌ كَثِيــرٌ وَرََجُعــوا ِإَلــى الــر َّبِّ يَُســوَع. وَكَانَــْت يَــدُ الــر بِالــر



٤3

مالحظات
- لكــن ســرعان مــا نظمــت الكنيســة نفســها وبــدأت فــي إرســال البركــة التــي 

عندهــا للعالــم، فنجــد فــي أع ١3 أن كنيســة أنطاكيــة وهــي كنيســة وُلـِـَدت 

بســبب العمــل املرســلي يجتمــع القــادة فيهــا وهــم مــن جنســيات مختلفــة 

ويرســلوا بولــس وبرنابــا للعمــل الــذي دعاهمــا إليــه الــرب. 

ــنْ  ــى َســُلوِكَيَة، وَِم ــَدرَا ِإَل ــُدِس انَْح ــَن الــرُّوِح الُْق )أع ١3: ٤( »َفَهــذَاِن ِإذْ أُرِْســاَ ِم

ــم  ــلي العظي ــل املرس ــدأ العم ــرَُس«.. وابت ــى قُبْ ــِر ِإَل ــي الَْبْح ــاَفرَا فِ ــاَك َس ُهَن

ــا هــذا. ــى يومن ــد حت ــذي امت للكنيســة وال

لقــد أطــاع القــادة فــي كنيســة أنطاكيــة إرشــاد الــرب فأرســا اثنــن همــا 

بولــس وبرنابــا، ويثــان ٤٠% مــن مجموعــة قــادة كنيســة أنطاكيــة ليعملــوا 

فــي احلقــل املرســلي. واســتخدم الــرب البركــة التــي فــي كنيســة أنطاكيــة 

ليبــارك بهــا عشــرات مــن األماكــن األخــرى.

- يعبِّــر مبــدأ العطــاء لآلخريــن أن الــذي معــك هو ملــٌك للــرب، فعليك أن تشــارك

فــي تســديد احتياجــات اآلخريــن بســرور، فعلــى الكنيســة أن تشــارك اآلخريــن 

فــي البــركات التــي عندهــا )ماديــاً.. خــدام.. تعليــم( وتعطــي بفــرح »ألن املعطي 

املســرور يحبــه الــرب« )٢كــو ٩: 7(.

اعطوا.. تعطوا كياً ملبداً..

املروى هو أيضاً يروى..

إن نفــس مبــادئ العطــاء هــذه تنطبــق علــى الكنيســة التــي تعطــى العالــم 

واآلخريــن مــن كل مواردهــا.

ــزْرَُع  ــنْ يَ ــحِّ أَيْضــاً يَْحُصــُد، وََم ــحِّ َفِبالشُّ ــزْرَُع بِالشُّ ــنْ يَ ــذَا وَِإنَّ َم )٢كــو ٩: ٦( »َه

ــُد«.   ــاً يَْحُص ــرَكَاِت أَيْض ــرَكَاِت َفِبالَْب بِالَْب

* إن الكنيســة التــي حتتفــظ بــكل مواردها وخدامها لنفســها حتصد بالشــح، أما 

الكنيســة التــي تشــارك البركــة التــي عندهــا مــن مواردهــا اخملتلفة ســتحصد 

ــون  ــم، فتك ــب اهلل للعال ــن ح ــة أن تعل ــون دور الكنيس ــذا يك ــركات. وهك بالب

ــرب  ــم ال ــوم فيضمه ــاً كل ي ــح نفوس ــع، وترب ــر للجمي ــارة يني ــوق من ــوراً ف ن

للكنيســة، وتتلمذهــم وتؤهلهــم ليكونــوا هــم أيضــاً خدامــاً، ترســل منهــم 

»لليهوديــة والســامرة وإلــى أقصــى األرض« بركــة فــي كل مــكان.



٤٤

مالحظات
وعلى الكنيسة:

- أن تؤمن بالفكر املرسلي 

- وأن تُّعــد وتشــجع أعضاءهــا ليقومــوا بهــذا الــدور فــي كل مــكان يوجــدون فيه.

وهــذا مــا يضاعــف أعــداد اخلــدام فيمتــد امللكــوت ال باإلضافــة بــل بالتضاعــف. 

ومــا أعظــم الفــرق!

 



٤٥

مالحظات
: سلطان الكنيسة

ً
خامسا

كلــف املســيح الكنيســة بــدور عظيــم، ومنحهــا ســلطاناً هائــاً لتســتطيع أن 

حتقــق هــذه اإلرســالية.

ففي متى ٢٨: ١٨، ٢٠ قال املسيح للتاميذ:

»دُفَِع ِإَليَّ كُلُّ ُسلَْطاٍن...

َّاِم.. »وََها أَنَا َمَعكُْم كُلَّ األَي

ويتحدث بولس عن الكنيسة فيقول )في أف ١: ٢٢، ٢3(:

َّــاُه َجَعــَل رَأْســاً َفــوَْق كُلِّ َشــيٍْء لِلْكَِنيَســِة  »وَأَْخَضــَع كُلَّ َشــيٍْء حَتـْـَت قََدَمْيــهِ، وَِإي

.» الَّتـِـي ِهــَي َجَســُدُه، ِمــْلُء الَّــِذي َيـْـأُ الـْـكُلَّ فـِـي الـْـكُلِّ

الكنيسة هي ملء املسيح بكل سلطانه وقوته وحبه ورحمته.

وسنتوقف هنا عند بعض جوانب هذا السلطان املعطى للكنيسة في املسيح:

)١( سلطان كلمة اهلل وإعان احلق

)٢( سلطان احلياة

)3( سلطان الصاة

)٤( سلطان الروح القدس

)١( سلطان كلمة اهلل وإعالن احلق

في مثل الزارع )لوقا ٨: ٥( 

َّارُِع لَِيزْرََع زَرَْعُه. وَفِيَما ُهَو يَزْرَُع َسَقَط بَْعٌض .....« »َخرََج الز

َّرُْع ُهــَو كَاَُم اهلِل«. وشــرح املســيح املثــل قائاً فــي عــدد ١١ »وََهذَا ُهــَو امْلَثـَـُل: الــز

أي أنه أعطانا بذاراً لها قوة احلياة هي »كلمة اهلل«.

ــَماِء واَلَ  ــَن السَّ ــُج ِم َّلْ ــرُ وَالث ــِزُل امْلََط ــا يَنْ ــُه كََم َّ ــعياء ٥٥: ١٠، ١١( »ألَن ــي )إش ف

يَرِْجَعــاِن ِإَلــى ُهَنــاَك، بَــْل يُرِْويَــاِن األَرَْض، وَيَْجَعاَنَِهــا تَِلــُد وَتُنِْبــُت وَتُْعطِــي زَرْعــاً 

ــنْ َفِمــي«. ــرُُج ِم ــي تَْخ ــي الَّتِ ــوُن كَِلَمتِ ــذَا تَكُ ــآلِكِل، َهكَ ــزاً لِ َّارِِع وَُخبْ ــز لِل

فصلَّــت الكنيســة )فــي أع ٤: ٢٩( »وَاْمَنــْح َعِبيــَدَك أَْن يََتكَلَُّمــوا بِكَاَِمــَك بـِـكُلِّ 

ُمَجاَهــرٍَة«.



٤٦

مالحظات
فإن كلمة اهلل هي:

• سيف الروح: 

)أف ٦: ١7( »وَُخذُوا ُخوذَةَ اخْلَاَِص، وََسْيَف الرُّوِح الَِّذي ُهَو كَِلَمُة اهلِل«.

• وهي كسيف ذي حدين:

اَلــٌة، وَأَْمَضــى ِمــنْ كُلِّ َســْيٍف ذِي َحدَّيـْـِن،  )عــب ٤: ١٢( »ألَنَّ كَِلَمــَة اهلِل َحيَّــٌة وََفعَّ

ــبِ  ــكَارَ الَْقلْ ــزَةٌ أَْف ـَـاِخ، ومَُمَيِّ ــرُّوِح وَامْلََفاِصــِل وَاخمْلِ ــِس وَال ــرَِق النَّْف ــى َمْف ــٌة ِإَل وََخارِقَ

وَنِيَّاتـِـهِ«.

• وكنار وكمطرقة:

ــُم  ــٍة حُتَطِّ ، وَكَِمْطرَقَ َّبُّ ــر ــوُل ال ــارٍ يَُق ــي كََن ــذَا كَِلَمتِ ــْت َهكَ )إر ٢3: ٢٩( »أََلْيَس

ــرَ؟« ْخ الصَّ

• وهي اخلبر العظيم:

)رو ١٠: ١7( »ِإذاً اإلِيَاُن بِاخْلََبِر، وَاخْلََبرُ بِكَِلَمِة اهلِل«

• وتأثيرها عظيم:

ــائِرَ  ــرَُس وََس ــأَُلوا بُْط ــْم وََس ــي قُُلوبِِه ــوا فِ ــِمُعوا نُِخُس ــا َس )أع ٢: 37( »َفَلمَّ

ــَوةُ؟«. ــاُل اإلِْخ ــا الرَِّج ــُع أَيَُّه ــاذَا نَْصَن ــِل: »َم الرُُّس

• تعرِّفنا احلق الذي يحررنا من اخلطية ويقودنا إلى البر:

ــادِرَةَ أَْن  ــَب امْلَُقدََّســَة، الَْق ــِرُف الْكُُت ــِة تَْع ُفولِيَّ ــذُ الطُّ َّــَك ُمنْ )٢تــي 3: ١٥، ١٦( »وَأَن

حُتَكَِّمــَك لِلَْخــاَِص، بِاإلِيـَـاِن الَّــِذي فـِـي امْلَِســيِح يَُســوَع. كُلُّ الِْكَتــاِب ُهــَو ُموحــًى 

بـِـهِ ِمــَن اهلِل، وَنَافِــٌع لِلتَّْعِليــِم وَالتَّوْبِيــِخ، لِلتَّْقــِومِي وَالتَّأْدِيــبِ الَّــِذي فِــي الِْبــرِّ«

• تلدنا ثانية بقوة الكلمة وسلطانها:

ِّ لِكَيْ نَكُوَن بَاكُورَةً ِمنْ َخاَئِِقهِ«. )يع ١: ١٨( »َشاَء َفَوَلَدنَا بِكَِلَمِة احْلَق

ــك،  ــق ذل ــه لتحقي ــى رســالته وأعطاهــا كلمت لقــد ائتمــن اهلل كنيســته عل

ولهــذا عنــد الكنيســة إجابــة للعالــم احلائــر موجــودة فــي كلمــة اهلل. وعــن 

ــْم« )يــو ٨: 3٢(.  ــونَ احْلـَـقَّ وَاحْلـَـقُّ يَُحرِّرُكُ طريــق فهــم الكلمــة نعــرف احلــق »وَتَْعِرُف
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مالحظات
وكمــا قــال الفيلســوف املســيحي املعــروف فرنســيس شــيفر »لــكل ســؤال 

ــة  ــر بالكلم ــق وتبش ــن احل ــة أن تعل ــى الكنيس ــة«. وعل ــة مقنع ــادق إجاب ص

ــاه البحــر. ــا تغطــي املي ــرب كم ــد ال ــة مج ــن معرف ــئ األرض م ــى متتل حت

)٢( سلطان احلياة:

• لــم يعطنــا املســيح فقــط معرفــة احلــق لكنــه أعطانــا أيضــاً طبيعــة جديــدة 

ــَن  ــنَ ِم ِ ــِة، َهارِب ــِة اإلَِلِهيَّ ِبيَع ــرَكَاَء الطَّ ــون »ُش ــدة لنك ــة جدي ــا خليق وجعلن

ــر  ــق والب ــش احل ــذا نعي ــط ١: ٤( وهك ــْهَوِة« )٢ب ــِم بِالشَّ ــي الَْعاَل ــِذي فِ ــادِ الَّ الَْفَس

• فنكــون رســالة اهلل منظــورة ومقــروءة مــن جميــع النــاس، مكتوبــة ال بحبــر بل

بروح اهلل في قلوب حلمية. 

ــنْ  ــرُوَءةً ِم ــًة وََمْق ــا، َمْعرُوَف ــي قُُلوبَِن ــًة فِ ــاَلُتَنا، َمكُْتوبَ ــْم رَِس ــو 3: ٢( »أَنُْت )٢ك

ــاِس«. ــِع النَّ َجِمي

د اإلجنيل فيكون برهاناً أكيداً على: • هكذا جنسِّ

- وجود اهلل 

- حقيقة جتسد االبن

- قدرته العجيبة لتغيير حياة الناس ليكونوا مشابهن صورته 

- تغيير خطاة مثلنا رسالة رجاء لكل خاطي في العالم.

• وهذا ما عاشته الكنيسة األولى، فنالت نعمة في عيون جميع الناس.

َّبُّ كُلَّ  ــْعبِ. وَكَاَن الــر )أع ٢: ٤7( »ُمَســبِِّحنَ اهلَل وََلُهــْم نِْعَمــٌة َلــَدى َجِميــِع الشَّ

يـَـوٍْم يَُضــمُّ ِإَلــى الْكَِنيَســِة الَِّذيــَن يَْخُلُصــوَن«.

ــْم،  ــقَ بِِه ــرُ أَْن يَلَْتِص ــْم يَْجُس ــدٌ ِمنُْه ــنْ أََح ــْم يَكُ ــرُوَن َفَل ــا اآلَخ )أع ٥: ١3( »وَأَمَّ

ــْم«. ُمُه ــْعُب يَُعظِّ ــنْ كَاَن الشَّ َلِك
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 )٣( سلطان الصالة:مالحظات

أدركــت الكنيســة األولــى مــن بدايــة خدمتهــا أنهــا ال يكــن أن تقــوم بدورهــا 

إال بتدخــل إلهــي بقــوة مــن األعالــي. واختبــرت الكنيســة هــذه القــوة عندمــا 

كانــوا يصلــون معــاً.

لَْبِة  ــاَِة وَالطِّ )أع ١: ١٤( »َهــؤاُلَِء كُلُُّهــْم كَانـُـوا يُواِظُبــوَن بَِنْفــٍس وَاِحــَدٍة َعَلــى الصَّ

َمــَع النَِّســاِء وََمــرمَْيَ أُمِّ يَُســوَع، وََمــَع ِإْخَوتِهِ«. 

لقد أدركت الكنيسة معنى كلمات السيد عندما قال لها:

ــا  َ ــي أَن ــاُل الَّتِ ــُن بِــي َفاألَْعَم ــنْ يُؤِْم ــْم: َم ــوُل َلكُ َــقَّ أَقُ َــقَّ احْل ــو ١٤: ١٢-١٤( »احَْل )ي

ــي.  ِ ــى أَب ــاٍض ِإَل ــي َم ِّ ــا ألَن ــَم ِمنَْه ــُل أَْعَظ ــاً، وَيَْعَم ــَو أَيْض ــا ُه ــا يَْعَمُلَه أَْعَمُلَه

ــَد اآلُب بِاالِبـْـِن. ِإْن َســأَلُْتْم َشــْيئاً  وََمْهَمــا َســأَلُْتْم بِاْســِمي َفذَلـِـَك أَْفَعُلــُه لَِيَتَمجَّ

ــُه«.  ِّــي أَْفَعُل بِاْســِمي َفإِن

)يــو ١٥: 7( »ِإْن ثََبتُّــْم فـِـيَّ وَثََبــَت كاَِمي فِيكـُـْم تَْطُلُبوَن َمــا تُِريُدوَن َفَيكـُـوُن َلكُْم«.

)يــو ١٦: ٢3، ٢٤( »وَفـِـي ذَلـِـَك الَْيــوِْم الَ تَْســأَُلونَِني َشــْيئاً. احَْلـَـقَّ احْلـَـقَّ أَقـُـوُل َلكـُـْم: 

ــوا َشــْيئاً  ــْم تَْطُلُب ــى اآلَن َل ــْم. ِإَل ــَن اآلِب بِاْســِمي يُْعطِيكُ ــْم ِم ــا َطَلبُْت ِإنَّ كُلَّ َم

بِاْســِمي. اُْطُلُبــوا تَأُْخــذُوا لَِيكُــوَن َفرَُحكُــْم كَاِمــاً«.

لذلــك التصقــت الكنيســة األولــى بســيدها واتكلــت عليــه فــي كل شــيء. 

وعندمــا هــدد رؤســاء الكهنــة والشــيوخ التاميــذ، اجتمعــوا للصــاة فهــذا 

هــو ســاحهم الفريــد.

ــا َســِمُعوا رََفُعــوا بَِنْفٍس وَاِحَدٍة َصوْتاً ِإَلــى اهلِل وَقَاُلوا: أَيَُّها  )أع ٤: ٢٤، ٢٩، 3٠( »َفَلمَّ

ــَماَء وَاألَرَْض وَالَْبْحــرَ وَكُلَّ َمــا فِيَهــا. وَاآلَن يَا  انـِـُع السَّ ــيُِّد، أَنـْـَت ُهــَو اإلَِلــُه الصَّ السَّ

رَبُّ انُْظــرْ ِإَلــى تَْهِديَداتِِهــْم، وَاْمَنــْح َعِبيــَدَك أَْن يََتكَلَُّمــوا بِكَاَِمَك بـِـكُلِّ ُمَجاَهرٍَة. 

ــوَع«. ــدُّوِس يَُس ــاَك الُْق ــِم َفَت ــُب بِاْس ــاٌت وََعَجائِ ــرَ آيَ ــَفاِء، وَلُْتْج ــِدَك لِلشِّ َــدِّ يَ مِب

َّــا َصلَّــوْا تَزَْعــزََع امْلـَـكَاُن الَّــِذي كَانـُـوا  واســتجاب الــرب لهــم فــوراً )أع ٤: 3١( »ومََل

ُمْجَتِمِعــنَ فِيــهِ، وَاْمَتــأَ اجْلَِميــُع ِمــَن الــرُّوِح الُْقــُدِس، وَكَانـُـوا يََتكَلَُّمــوَن بـِـكَاَِم 

اهلِل مِبَُجاَهــرٍَة«. 

لذلــك يطلــب بولــس الرســول مــن كنيســة أفســس )أف ٦: ١٨، ١٩( »ُمَصلِّــنَ 

ــكُلِّ  ــهِ بِ ــذَا بَِعْيِن ــاِهِريَن لَِه ــرُّوِح، وََس ــي ال ــٍت فِ ْ ــٍة كُلَّ وَق ــاٍَة وَطِلَْب ــكُلِّ َص بِ

ــي كَاٌَم  ــيْ يُْعَطــى لِ ــي، لِكَ ــِع الِْقدِّيِســنَ، وأَلَْجِل ــِل َجِمي ــٍة، ألَْج ــٍة وَطِلَْب ُمواَظَب

ــِل«. ــرِّ اإلجِْنِي ــاراً بِِس ــَم ِجَه ــي، ألُْعِل ــاِح َفِم ــَد اْفتَِت ِعنْ
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عرفــت الكنيســة األولــى أنهــا بدونــه ال تقــدر أن تفعــل شــيئاً، فكانــوا يواظبــون 

علــى الصــاة معــاً. واملاحظــة املهمــة هنــا:

كيف كانوا يصّلون؟  

)١( بنفس واحدة

)٢( مبواظبة

)3( لساعات طويلة

)٤( من كل القلب

لَْبــِة  ــاَِة وَالطِّ )أع ١: ١٤( »َهــؤاُلَِء كُلُُّهــْم كَانـُـوا يُواِظُبــوَن بَِنْفــٍس وَاِحــَدٍة َعَلــى الصَّ

َمــَع النَِّســاِء وََمــرمَْيَ أُمِّ يَُســوَع، وََمــَع ِإْخَوتـِـهِ«. 

َّا َحَضرَ يَوُْم اخْلَْمِسنَ كَاَن اجْلَِميُع َمعاً بَِنْفٍس وَاِحَدٍة« )أع ٢: ١(   »ومََل

ــا  ــوا: »أَيَُّه ــى اهلِل وَقَاُل ــاً ِإَل ــَدٍة َصوْت ــٍس وَاِح ــوا بَِنْف ــا َســِمُعوا رََفُع )أع ٤: ٢٤( »َفَلمَّ

ــا«. ــا فِيَه ــَماَء وَاألَرَْض وَالَْبْحــرَ وَكُلَّ َم ــُع السَّ انِ ــُه الصَّ ــَو اإلَِل ْــَت ُه ــيُِّد، أَن السَّ

ــَد  ــُس ِعنْ ــُه فِيُلبُّ ــا يَُقوُل ــى َم ــَدٍة ِإَل ــٍس وَاِح ــوَن بَِنْف ــوُع يُْصُغ )أع ٨: ٦( »وَكَاَن اجْلُُم

ــاَ«. ــي َصَنَعَه ــاِت الَّتِ ــُم اآليَ ــتَِماِعِهْم وَنََظِرِه اْس

ََّفــقَ اثَْنــاِن  لقــد وعدنــا املســيح قائــاً )فــي متــى ١٨: ١٩( »وَأَقـُـوُل َلكـُـْم أَيْضــاً: ِإِن ات

ِــي  ــِل أَب ــنْ ِقَب ــا ِم ــوُن َلُهَم َّــُه يَكُ ــهِ َفإِن ــي أَيِّ َشــيٍْء يَْطُلَبانِ ــى األَرِْض فِ ــْم َعَل ِمنْكُ

ــَماوَاِت«. الَّــِذي فِــي السَّ

ــم  ــيمفونية« أي التناغ ــة »س ــس كلم ــي نف ــة ه ــي اليوناني ــق« ف ــة »اتف وكلم

ــة. ــن اآلالت املتنوع ــود ب املوج

ــي  ــض ف ــا البع ــع بعضن ــم م ــا نتناغ ــة عندم ــي الطلب ــدة ف ــي الوح ــذه ه وه

ــماوي. ــا الس ــن أبين ــه م ــيء نطلب ــا أي ش ــون لن ــيئته ليك ــوع ملش خض

لذلــك غيــرت الكنيســة األولــى مجتمعهــا، و»ســمع كلمــة الــرب يســوع جميــع 

الســاكنن فــي آســيا مــن يهــود ويونانيــن«.

ــا  ــي أيامن ــن ف ــى لك ــة األول ــن الكنيس ــط م ــس فق ــك لي ــى ذل ــة عل واألمثل

ــا اجلنوبيــة اســتمرت ألكثــر  هــذه، فنــرى كيــف أن النهضــة الروحيــة فــي كوري

ــا  ــة واعتماده ــذه النهض ــور ه ــك إذ أن مح ــي ذل ــب ف ــاً، وال عج ــن عام ــن ثاث م

ــاة،  ــي الص ــة ه ــس الكوري ــي الكنائ ــي ف األساس
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ــل،  ــاد العم ــل ميع ــاً قب ــوم صباح ــاً كل ي ــي مع ــاك تصل ــس هن ــب الكنائ فأغل

ويســهرون بعشــرات اآلالف فــي آالف الكنائــس يصلــون طــوال الليــل مســاء كل 

ــة األســبوعية(. جمعــة )ألن الســبت هــو العطل

وفــي أوغنــدا هــذا البلــد األفريقــي الــذي عانــى مــن اضطهــاد رهيــب فــي عهــد 

ــار واضطهــد الكنيســة  ــد والن ــاد باحلدي ــذي حكــم هــذه الب ــدي أمــن« ال »عي

ــد  ــم جت ــدام، ول ــن اخل ــن م ــل الكثيري ــس، وقت ــب الكنائ ــق أغل ــا وأغل وخدامه

الكنيســة إال أن تصــرخ للــرب وتئــن أمامــه مــن أجــل االضطهــاد وســمع الــرب 

صراخهــم، وشــهدت أوغنــدا ومــا زالــت نهضــة روحيــة لــم تعرفهــا مــن قبــل 

وتغيــر وجــه احليــاة فــي أوغنــدا.

ويفســر األوغنديــون مــا حــدث عندهــم قائلــن: تعلمنــا أن نصلــي معــاً بغــض 

ــرب  ــق ال ــل ليحق ــنا، ب ــي ألنفس ــا ال نصل ــنا. إنن ــا وكنائس ــن طوائفن ــر ع النظ

ــا. مشــيئته فــي بادن

ــرب  ــح لهــا ال ــرب نفســه وتقــرع ليفت ــب لتجــد ال ــاج أن تطل إن الكنيســة حتت

ــع. ــى ال توس ــركات حت ــا ب ــض عليه ــماوات ويفي ــوى الس ك
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)٤( سلطان الروح القدس:

إن دور الكنيســة فــي ربــح النفــوس وتلمذتهــم وإرســالهم ال يكــن أن يتــم بــأي 

قــوة بشــرية، لكــن فقــط بعمــل روح اهلل الــروح القــدس فــي القلــوب:

- في قلب الكنيسة

)أع ١: ٨( »َلِكنَّكـُـْم َســَتَناُلوَن قـُـوَّةً َمَتــى َحــلَّ الــرُّوُح الُْقــُدُس َعَلْيكـُـْم، وَتَكُونـُـوَن 

ــاِمرَِة، وَِإَلى أَقَْصــى األَرِْض«.  َّــِة، وَالسَّ لِي ُشــُهوداً فـِـي أُورَُشــِليَم، وَفـِـي كُلِّ الَْيُهودِي

- في قلب غير املؤمن 

ــائِرَ  ــرَُس وََس ــأَُلوا بُْط ــْم وََس ــي قُُلوبِِه ــوا فِ ــِمُعوا نُِخُس ــا َس )أع ٢: 37( »َفَلمَّ

ــَوةُ؟«. ــاُل اإلِْخ ــا الرَِّج ــُع أَيَُّه ــاذَا نَْصَن ــِل: َم الرُُّس

لذلك أوصى املسيح التالميذ قائالً:

)أع ٢٤: ٤٩( »وََهــا أَنـَـا أُرِْســُل ِإَلْيكـُـْم َموِْعــَد أَبـِـي، َفأَِقيُمــوا فـِـي َمِديَنــِة أُورَُشــِليَم 

ِإَلــى أَْن تُلَْبُســوا قـُـوَّةً ِمــَن األََعالـِـي«.

ــرة  ــي كل م ــن ف ــهم لك ــع أنفس ــط م ــس فق ــذ لي ــه التامي ــا فعل ــذا م وه

ــم. ــي العال ــكان ف ــي أي م ــة ف ــت الكنيس زرع

- السامرة )أع 8: ١٧(»ِحيَنِئٍذ وََضَعا األَيَادَِي َعَلْيِهْم َفَقِبُلوا الرُّوَح الُْقُدَس«.

َّبُّ يَُســوُع الَِّذي َظَهرَ َلَك فِي  - بولس )أع ٩: ١٧( »أَيَُّها األَُخ َشــاوُُل، قَدْ أَرَْســَلِني الر

ِريِق الَِّذي ِجئَْت فِيهِ لِكَيْ تُبِْصرَ وََتَْتِلئَ ِمَن الرُّوِح الُْقُدِس«. الطَّ

َّا آَمنُْتْم؟«. - أفسس ... الخ )أع ١٩: ٢( »َهْل قَِبلُْتُم الرُّوَح الُْقُدَس مَل

ولهذا نرى الكنيسة األولى في كل مكان ممتلئة:

بروح: - القوة 

         - البة

         - النصح 

كما يكتب بولس إلى تيموثاوس:

)٢تي ١: 7( »ألَنَّ اهلَل َلْم يُْعطَِنا رُوَح الَْفَشِل، بَْل رُوَح الُْقوَِّة وَاْلََبَِّة وَالنُّْصِح«. 
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 الحظ اآليات التالية:

القوة: كان الرسل يؤدون الشهادة بقوة عظيمة

َّبِّ يَُســوَع،  ــَهادَةَ بِِقَياَمــِة الــر )أع ٤: 33( »وَبُِقــوٍَّة َعِظيَمــٍة كَاَن الرُُّســُل يـُـؤَدُّوَن الشَّ

وَنِْعَمــٌة َعِظيَمــٌة كَانـَـْت َعَلــى َجِميِعِهــْم«

البة: محبة اهلل انسكبت في قلوبنا بالروح القدس املُعطى لنا

)رو ٥:٥(  »ألَنَّ َمَحبَّــَة اهلِل قـَـِد انَْســكََبْت فـِـي قُُلوبَِنا بِالــرُّوِح الُْقــُدِس امْلُْعَطى َلَنا«.

النصح: كيف قاد الروح الكنيسة وأرشدها

َّبَّ وَيَُصوُمــوَن قـَـاَل الــرُّوُح الُْقــُدُس: أَْفــِرزُوا  )أع ١3: ٢( »وَبَْيَنَمــا ُهــْم يَْخِدُمــوَن الــر

لـِـي بَرْنَابـَـا وََشــاوَُل لِلَْعَمــِل الَّــِذي دََعوْتُُهَمــا ِإَلْيــهِ«

َّــُه قـَـدْ رَأَى الــرُّوُح الُْقــُدُس وَنَْحــُن أَْن الَ نََضــَع َعَلْيكـُـْم ثِْقاً أَكْثَرَ  )أع ١٥: ٢٨، ٢٩( »ألَن

ــا ذُبـِـَح لِأَْصَناِم، وََعــِن الــدَِّم، وَاخمْلَُْنوِق،  غَْيــرَ َهــِذِه األَْشــَياِء الَْواِجَبــِة: أَْن مَتَْتِنُعــوا َعمَّ

ــا تَْفَعُلــوَن. كُونـُـوا ُمَعاَفــْنَ«. ِّنـَـا، الَّتِــي ِإْن َحِفْظُتــْم أَنُْفَســكُْم ِمنَْهــا َفِنِعمَّ وَالز
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: كيف نعيش الكنيسة بحق

ً
سادسا

)١( وحدة اجلسد اختبار روحي:

علينــا أن نقبلــه فــي قلوبنــا أوالً، ولنعيشــه ثانيــة، فالــرب لــم يطالبنــا بصنــع 

الوحــدة فيمــا بيننــا، بــل أن نقبــل حقيقــة وحدتنــا فيــه.

حقيقة صنعها هو بنفسه على الصليب

حقيقة دفع هو ثمنها كاماً.

وليــس علينــا إال أن نعرفهــا وندركهــا ونختــار أن نقبلهــا باإليــان فــي قلوبنــا، 

ومــن هنــا نبــدأ رحلــة املمارســة واحلفــاظ عليهــا.

اسمع ما يقوله الكتاب في هذا الشأن:

»َهكـَـذَا نَْحــُن الْكَثِيِريــَن: َجَســدٌ وَاِحــدٌ فـِـي امْلَِســيِح، وَأَْعَضــاٌء بَْعضــاً  • )رو ١٢: ٥(  

لَِبْعٍض، كُلُّ وَاِحٍد لآِلَخِر«.

َّــُه كََما أَنَّ اجْلََســَد ُهَو وَاِحــدٌ وََلُه أَْعَضاٌء كَثِيــرَةٌ، وَكُلُّ أَْعَضاِء  • )١كــو ١٢: ١٢، ١3( »ألَن

ــاً.  ــيُح أَيْض ــَك امْلَِس ــدٌ، كَذَلِ ــَي َجَســدٌ وَاِح ــرَةً ِه ــْت كَثِي ــِد ِإذَا كَانَ ــِد الَْواِح اجْلََس

َّــا أَْم  ــوداً كُن ــى َجَســٍد وَاِحــٍد، يَُه ــا ِإَل َ ــا بِــرُوٍح وَاِحــٍد أَيْضــاً اْعَتَمدْن ــا َجِميَعَن ََّن ألَن

ــداً«. ــِقيَنا رُوحــاً وَاِح ــا ُس ــرَاراً. وََجِميُعَن ــداً أَْم أَْح ــنَ َعِبي يُونَانِيِّ

• )أف ٢: ١٥( »ُمبْطِــاً بَِجَســِدِه نَاُمــوَس الَْوَصايَا فـِـي َفرَائَِض، لِكَيْ يَْخُلــقَ االثَْنْنِ فِي

نَْفِسهِ ِإنَْساناً وَاِحداً َجِديداً، َصانِعاً َساَماً«  

• )أفس ٤: ٤( »َجَسدٌ وَاِحدٌ، وَرُوٌح وَاِحدٌ، كََما دُِعيُتْم أَيْضاً فِي رََجاِء دَْعَوتِكُُم الَْواِحِد«.

إذن الكتــاب يتحــدث عــن حقيقــة الوحــدة التــي إليهــا دُعينــا، وألجلهــا اعتمدنــا، 

ــي  ــي قلب ــه ف ــا ب ــدت أن ــب فاحت ــى الصلي ــي عل ــيح ب ــاد املس ــت احت ــا قبل فكم

فصــرت معــه روحــاً واحــداً.

َّبِّ َفُهَو رُوٌح وَاِحدٌ«. ا َمِن الَْتَصقَ بِالر )١كو ٦: ١7( »وَأَمَّ

)هكــذا علــيَّ أن أختــار أن أقبــل احتــادي بالكنيســة فــي قلبــي فأصيــر معها جســداً 

واحــداً، عضــواً حيــاً في جســد املســيح (  



٥٤

مالحظات
- ومــن املؤســف أن كثيريــن يقبلــون أن يتحدوا بالرأس باملســيح اخملّلــص، ويرفضون

أن يتحــدوا بجســده، بالعــروس. فينكســر قلــب الســيد، ويتمــزق اجلســد إلــى 

أعضــاء متفرقــة.

- يقول الرسول يوحنا:

)١يو ٥: ١(   »وَكُلُّ َمنْ يُِحبُّ الَْوالَِد يُِحبُّ امْلَوُْلودَ ِمنُْه أَيْضاً«.

ََّنــا نُِحــبُّ  ََّنــا قـَـِد انَْتَقلَْنــا ِمــَن امْلـَـوِْت ِإَلــى احْلََيــاِة ألَن )١يــو 3: ١٤( »نَْحــُن نَْعَلــُم أَن

اإلِْخــَوةَ. َمــنْ الَ يُِحــبَّ أََخــاُه يَبْــقَ فِــي امْلـَـوِْت«.

- وهــذا مــا نــراه فــي الكنيســة األولى حتــى قبل انســكاب الــروح القــدس في يوم 

اخلمسن.

لَْبِة  ــاَِة وَالطِّ )أع ١: ١٤( »َهــؤاُلَِء كُلُُّهــْم كَانـُـوا يُواِظُبــوَن بَِنْفــٍس وَاِحــَدٍة َعَلــى الصَّ

َمــَع النَِّســاِء وََمــرمَْيَ أُمِّ يَُســوَع، وََمــَع ِإْخَوتِهِ«.

 

)٢( ممارسة الوحدة: 

- انتمائــي جملموعــة مــن املؤمنــن يكوِّنــون كنيســة محليــة وارتباطــي بهــم هــو 

التطبيق العملي للوحدة.

وهذا ما نسمعه في سفر األعمال: انضم )انتمى – أعطى نفسه(.

َّبُّ كُلَّ يَوٍْم يَُضمُّ ِإَلى الْكَِنيَسِة الَِّذيَن يَْخُلُصوَن«  )أع ٢: ٤7( »وَكَاَن الر

ــُو  ــوِْم نَْح ــَك الَْي ــي ذَلِ ــمَّ فِ ــُدوا، وَانَْض ــرٍَح وَاْعَتَم ــُه بَِف ــوا كَاََم )أع ٢: ٤١( »َفَقِبُل

ــٍس«.  ــِة آالَِف نَْف ثَاَثَ

- ولــم يكن هــؤالء املنضمون مجرد أســماء مســجلة على ورق، بل مارســوا الوحدة 

مع باقي اجلسد في أبعادها اخملتلفة:

ــِز،  ــِر اخْلُبْ ــِركَِة، وَكَْس ــِل، وَالشَّ ــِم الرُُّس ــى تَْعِلي ــوَن َعَل ــوا يُواِظُب )أع ٢: ٤٢( »وَكَانُ

ــَواِت«. َل وَالصَّ
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# ونرى هنا أربعة عناصر ملمارسة الوحدة مع الكنيسة:

أ - املواظبة على التعليم معاً : فكر واحد– إيان واحد

ب - املواظبة على الشركة معاً : في أبعادها اخملتلفة

- الروحية

ــداً  ــاً وَاِح ــوا اْهتَِمام ــِة أَْن تَْهَتمُّ ــِر وَالتَّْعِزيَ بْ ــُه الصَّ ــْم ِإَل )رو ١٥: ٥( »وَلُْيْعطِكُ

ــوَع« ــيِح يَُس ــبِ امْلَِس ــْم بَِحَس ــا بَْيَنكُ فِيَم

- النفسية

)١كــو ١٢ :٢٥، ٢٦( ».. بـَـْل تَْهَتــمُّ األَْعَضــاُء اْهتَِمامــاً وَاِحــداً بَْعُضَهــا لَِبْعــٍض. 

َّــُم َمَعــُه« َّــُم َفَجِميــُع األَْعَضــاِء تََتأَل َفــإِْن كَاَن ُعْضــٌو وَاِحــدٌ يََتأَل

- املادية

)أع ٤: 3٢( »وَكَاَن جِلُْمُهــورِ الَِّذيــَن آَمُنــوا قَلـْـٌب وَاِحــدٌ وَنَْفــٌس وَاِحــَدةٌ، وََلــْم يَكُنْ 

أََحــدٌ يَُقــوُل ِإنَّ َشــْيئاً ِمــنْ أَْمَوالـِـهِ َلــُه، بـَـْل كَاَن ِعنَْدُهْم كُلُّ َشــيٍْء ُمْشــَترَكاً«

)أع ٢: ٤٤، ٤٥( »وََجِميــُع الَِّذيــَن آَمُنــوا كَانُــوا َمعــاً، وَكَاَن ِعنَْدُهــْم كُلُّ َشــيٍْء 

ُمْشــَترَكاً. وَاألَْمــاَُك وَامْلُْقَتَنَيــاُت كَانـُـوا يَِبيُعونََهــا وَيَْقِســُمونََها بـَـْنَ اجْلَِميــِع 

كََمــا يَكُــوُن لـِـكُلِّ وَاِحــٍد اْحتَِيــاٌج«.

وهــذا مــا يــؤدي إلــى ممارســة النفــس الواحــدة، اإلحســاس باآلخــر كشــخص 

وكإنســان.

ج- املواظبة على الصلوات: بكل أنواعها وأشكالها:

ــى  ــؤدي إل ــذا ي ــب وه ــراف والطل ــكر واالعت ــبيح والش ــادة والتس ــن العب م

ممارســة الــروح الواحــد الــذي يقودنــا إلــى محضــر اهلل ويصلــي فينــا ويعلــن 

ــيئة اآلب. ــاً مش ــا مع لن

د- املواظبة على كسر اخلبز:

ــا بعضنــا  وهــو جتســيد حقيقــي، واختبــار فعلــي لوحدتنــا باملســيح واحتادن

ََّنــا  ََّنــا نَْحــُن الْكَثِيِريــَن ُخبـْـزٌ وَاِحــدٌ، َجَســدٌ وَاِحــدٌ، ألَن ببعــض )١كــو ١٠: ١7( »َفإِن

َجِميَعَنــا نَْشــَتِرُك فِــي اخْلُبْــِز الَْواِحــِد«.    
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نقبلها، ونارسها، وندافع عنها ونحفظها من أنفسنا ومن الشرير.

اسمع ما يقوله بولس للكنيسة:

اَِم«.  )أف ٤: 3( »ُمْجَتِهِديَن أَْن حَتَْفُظوا وَْحَدانِيََّة الرُّوِح بِِربَاِط السَّ

إنهــا صرخــة مدويــة: اعملــوا كل جهــد ممكــن لتحفظــوا هــذه الوحــدة، وهناك 

مبــادئ كثيــرة يســجلها الوحــي للحفــاظ علــى الوحــدة داخــل اجلســد منها:

١- أن أغفر ألخي وال أدينه:

)رو ١٤: ١3( »َفــاَ نَُحاِكــْم أَيْضــاً بَْعُضَنــا بَْعضــاً، بـَـْل بِاحْلـَـِريِّ اْحكُُمــوا بَِهــذَا: أَْن الَ 

يُوَضــَع لـِـأَِخ َمْصَدَمــٌة أَوْ َمْعثـَـرَةٌ«.

)كــو 3: ١3( »ُمْحَتِمِلــنَ بَْعُضكـُـْم بَْعضــاً، وَُمَســاِمِحنَ بَْعُضكـُـْم بَْعضــاً ِإْن كَاَن 

ألََحــٍد َعَلــى أََحــٍد َشــكَْوى. كََمــا غََفــرَ َلكـُـُم امْلَِســيُح َهكـَـذَا أَنُْتــْم أَيْضــاً«.

ــاِمِحنَ  ــُفوِقنَ ُمَتَس ــٍض، َش ــَو بَْع ــْم نَْح ــاَء بَْعُضكُ ــوا ُلَطَف )أف ٤: 3٢(  »وَكُونُ

ــيِح«. ــي امْلَِس ــاً فِ ــاَمَحكُُم اهلُل أَيْض ــا َس كََم

َّةً يُْخطِــئُ  ، كـَـْم َمــر )مــت ١٨: ٢١، ٢٢( »ِحيَنِئــٍذ تََقــدََّم ِإَلْيــهِ بُْطــرُُس وَقـَـاَل: »يـَـا رَبُّ

َّاٍت؟«. قـَـاَل َلــُه يَُســوُع: »الَ أَقـُـوُل  ِإَلــيَّ أَِخــي وَأَنـَـا أَغِْفــرُ َلــُه؟ َهــْل ِإَلــى َســبِْع َمــر

َّاٍت«. َّةً َســبَْع َمــر َّاٍت، بـَـْل ِإَلــى َســبِْعنَ َمــر َلــَك ِإَلــى َســبِْع َمــر

٢- أعاتبه في محبة ألربحه

بعد أن تغفر له عاتبه بحسب الترتيب املوجود في مت ١٨: ١٥-١٨

ــُه   ــَك وَبَْيَن ــُه بَْيَن ــْب وََعاتِبْ ــوَك َفاذَْه ــَك أَُخ ــأَ ِإَلْي ــت ١٨: ١٥- ١٨( »وَِإْن أَْخَط )م

ــَك  ــذْ َمَع ــَمْع َفُخ ــْم يَْس ــاَك. وَِإْن َل ــَت أََخ ــدْ رَبِْح ــَك َفَق ــِمَع ِمنْ ــا. ِإْن َس وَْحَدكَُم

، لِكـَـيْ تَُقــوَم كُلُّ كَِلَمــٍة َعَلــى َفــِم َشــاِهَديِْن أَوْ ثَاَثـَـٍة. وَِإْن  أَيْضــاً وَاِحــداً أَِو اثَْنــْنِ

َلــْم يَْســَمْع ِمنُْهــْم َفُقــْل لِلْكَِنيَســِة. وَِإْن َلــْم يَْســَمْع ِمــَن الْكَِنيَســِة َفلَْيكُــنْ 

ــارِ. احَْلـَـقَّ أَقُوُل َلكـُـْم: كُلُّ َمــا تَرْبُِطونَُه َعَلــى األَرِْض يَكُوُن  ِعنـْـَدَك كَالَْوثَِنــيِّ وَالَْعشَّ

ــَماِء«. ــَماِء، وَكُلُّ َمــا حَتُلُّونَُه َعَلــى األَرِْض يَكـُـوُن َمْحُلوالً فِي السَّ َمرْبُوطــاً فـِـي السَّ

٣- أعترف وأعتذر ألخي إن أخطأُت في حقه

َّــرَْت أَنَّ ألَِخيــَك  )مــت ٥: ٢3، ٢٤( »َفــإِْن قَدَّْمــَت قُرْبَانَــَك ِإَلــى امْلَذْبَــِح وَُهَنــاَك تَذَك

ــَع  ــْح َم َّالً اْصَطِل ــْب أَو ــِح، وَاذَْه ــاَك قُرْبَانَــَك قُــدَّاَم امْلَذْبَ ْــرُْك ُهَن ــَك، َفات َشــْيئاً َعَلْي

ــاَل وَقَــدِّْم قُرْبَانَــَك«. ــٍذ تََع أَِخيــَك، وَِحيَنِئ
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ً ٤- نخدم بعضنا بعضا

ُِّموا نَاُموَس امْلَِسيِح«. )غل ٦: ٢(  »اِْحِمُلوا بَْعُضكُْم أَثَْقاَل بَْعٍض وََهكَذَا مَت

ــْم  ــْم، َفأَنُْت ــُم قَــدْ غََســلُْت أَرُْجَلكُ ــيُِّد وَامْلَُعلِّ َــا السَّ ــُت وَأَن ــإِْن كُنْ )يــو ١3: ١٤(  »َف

ــٍض« ــَل بَْع ــْم أَرُْج ــْم أَْن يَْغِســَل بَْعُضكُ ــُب َعَلْيكُ يَِج

ــَس  ــرَةٌ، وََلِكــنْ َلْي ــا أَْعَضــاٌء كَثِي ــي َجَســٍد وَاِحــٍد َلَن ــا فِ َّــُه كََم )رو ١٢: ٤، ٥(  »َفإِن

َجِميــُع األَْعَضــاِء َلَهــا َعَمــٌل وَاِحــدٌ، َهكَــذَا نَْحــُن الْكَثِيِريــَن: َجَســدٌ وَاِحــدٌ فِــي 

امْلَِســيِح، وَأَْعَضــاٌء بَْعضــاً لَِبْعــٍض، كُلُّ وَاِحــٍد لآِلَخــِر«. 

5- نتواضع أمام بعضنا البعض، ومنارس اللطف في املعاملة:

َِّة، ُمَقدِِّمــنَ بَْعُضكُْم بَْعضاً فِي  )رو ١٢: ١٠( »وَادِّيــَن بَْعُضكـُـْم بَْعضاً بِاْلََبَّــِة األََخِوي

الْكَرَاَمِة«

)غل ٥: ٢٦( »الَ نَكُنْ ُمْعِجِبنَ نَُغاِضُب بَْعُضَنا بَْعضاً، وَنَْحِسُد بَْعُضَنا بَْعضاً«.

َّأِْي بِِحــسٍّ وَاِحــٍد، ذَِوي َمَحبَّــٍة  )١بــط 3: ٨( »وَالنَِّهايـَـُة، كُونـُـوا َجِميعــاً ُمتَِّحــِدي الــر

ــِفِقنَ، ُلَطَفاَء« َّــٍة، ُمْش أََخِوي

٦- نخضع بعضنا لبعض:

ــاً  ــوا َجِميع ــُيوِخ، وَكُونُ ــوا لِلشُّ ــَداُث اْخَضُع ــا األَْح ــَك أَيَُّه ــط ٥: ٥( »كَذَلِ )١ب

َخاِضِعــنَ بَْعُضكـُـْم لَِبْعــٍض، وَتََســرْبَُلوا بِالتََّواُضــِع، ألَنَّ اهلَل يَُقــاِوُم امْلُْســَتكِْبِريَن، 

ــًة«. ــْم نِْعَم ــوَن َفُيْعطِيِه ــا امْلَُتَواِضُع وَأَمَّ

َُّهــْم يَْســَهرُوَن ألَْجــِل  )عــب ١3: ١7( »أَطِيُعــوا ُمرِْشــِديكُْم وَاْخَضُعــوا، ألَن

ِّــنَ،  َُّهــْم َســوَْف يُْعُطــوَن ِحَســاباً، لِكـَـيْ يَْفَعُلــوا ذَلـِـَك بَِفــرٍَح، الَ آن نُُفوِســكُْم كَأَن

ــْم«. ــٍع َلكُ ــرُ نَافِ ــذَا غَْي ألَنَّ َه

)أف ٥: ٢١( »َخاِضِعنَ بَْعُضكُْم لَِبْعٍض فِي َخوِْف اهلِل«. 

٧- نتجنَّب املباحاثات الغبية:

ــا امْلَُباَحثَاُت الَْغِبيَُّة وَاألَنَْســاُب وَاخْلُُصوَمــاُت وَامْلَُنازََعاُت النَّاُموِســيَُّة  )تــي 3: ٩( »وَأَمَّ

ََّهــا غَْيــرُ نَافَِعــٍة، وَبَاطَِلٌة«. َفاْجَتِنبَْهــا، ألَن
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البة احلقيقية هي البة غير املشروطة التي أحبنا املسيح بها.

ــُن  ــا، َفَنْح ــُه ألَْجِلَن ــَع نَْفَس ــَة: أَنَّ ذَاَك وََض ــا اْلََبَّ ــدْ َعرَْفَن ــذَا قَ ــا: »بَِه ــول يوحن يق

ــو 3: ١٦(. ــَوِة« )١ي ــِل اإلِْخ ــَنا ألَْج ــَع نُُفوَس ــا أَْن نََض ــي َلَن يَنَْبِغ

مــن األخطــاء الشــائعة فــي العاقــات أن ينتظــر كل طــرف مبــادرة الطــرف اآلخــر 

ــو  ــوم ه ــاء الل ــع أن إلق ــه م ــى رفيق ــوم عل ــد الل ــى كل واح ــح، ويلق ــي الصل ف

الوســيلة الناجحــة إلفشــال أي عاقــة، ســواء عاقــة زواج، أو صداقــة، أو خدمــة.. 

إلــخ. والعكــس صحيــح.. فإلجنــاح أي عاقــة ال بــد لــكل طــرف أن يعتبــر نفســه 

مســئوالً وأن يقــوم بواجبــه ومســئوليته دون أن ينتظــر الطــرف اآلخــر، فيكــون 

كل طــرف هــو املبــادر واملســئول، وأن يعتبــر واجباتــه ومســئولياته واجبــة عليــه، 

وأن يعتبــر قيــام الطــرف اآلخــر بــدوره أمــراً يســتحق الشــكر عليــه. إن اخلميــرة 

الصغيــرة تخمــر العجــن كلــه، فأنــت تســتطيع أن يكــون خميــرة تخمــر اجلســد 

والكنيســة والعائلــة باحلــب والوحــدة.. والعكــس صحيــح.

بناء الهيكل وبرامج اخِلدم اخملتلفة:  )5(

علــى الكنيســة كجماعــة وكقيــادة أن تضــع تشــكياً هيكليــاً يربــط األعضــاء 

ــام بــكل هــذه املهــام، مثــل نظــام اجملموعــات  بعضهــم، فيســهل عليهــا القي

الصغيــرة، وفتــح األبــواب أمــام األعضــاء في مجــاالت مختلفــة للتدريب وممارســة 

ــة  ــورة متكامل ــت الص ــا كان ــم. وكلم ــاة له ــب املعط ــب املواه ــة حس اخلدم

لت ممارســة الوحــدة واحلفــاظ عليهــا لتحقيــق هــدف  وواضحــة املعالــم، تســهَّ

الكنيســة فــي عاملهــا.

إذن فاملطلوب هو صياغة اآلتي:

١- وضوح الرؤية                          

٢- وضوح االستراتيجية

3- الهيكل التنظيمي

٤- وضوح األهداف

٥- اخلطة واخلطوات )وتأخذ في احلسبان العناصر ٢,3,٤(

٦- القيم األساسية

7- املدرسة والفكر الاهوتي
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وحدانية الروح / النفس الواحدة /الفكر الواحد

)١( الروح الواحد:

َــا ِإَلــى َجَســٍد وَاِحــٍد،  ََّنــا َجِميَعَنــا بـِـرُوٍح وَاِحــٍد أَيْضــاً اْعَتَمدْن )١كــو ١٢: ١3( »ألَن

ــنَ َعِبيــداً أَْم أَْحــرَاراً. وََجِميُعَنــا ُســِقيَنا رُوحــاً وَاِحــداً«.  َّــا أَْم يُونَانِيِّ يَُهــوداً كُن

ــدٌ  ــاَِم. َجَس ــاِط السَّ ــرُّوِح بِِربَ ــَة ال ــوا وَْحَدانِيَّ ــَن أَْن حَتَْفُظ )أف ٤: 3، ٤( »ُمْجَتِهِدي

ــِد« ــُم الَْواِح ــاِء دَْعَوتِكُ ــي رََج ــاً فِ ــْم أَيْض ــا دُِعيُت ــدٌ، كََم ــدٌ، وَرُوٌح وَاِح وَاِح

)أف ٢: ١٨(    »ألَنَّ بِهِ َلَنا ِكَلْيَنا قُُدوماً فِي رُوٍح وَاِحٍد ِإَلى اآلِب «

ــُت  ــى ِإذَا ِجئْ ــيِح، َحتَّ ــِل امْلَِس ــقُّ إلجِْنِي ــا يَِح ــوا كََم ــْط ِعيُش ــي ١: ٢7(   »َفَق )ف

ــٍد،  ــي رُوٍح وَاِح ــوَن فِ ــْم تَثُْبُت َّكُ ــْم أَن ــَمُع أُُمورَكُ ــاً، أَْس ــُت غَائِب ــْم، أَوْ كُنْ وَرَأَيُْتكُ

ــِل« ــاِن اإلجِْنِي َ ــَدٍة إلِي ــٍس وَاِح ــاً بَِنْف ــَن َمع ُمَجاِهِدي

)٢( النفس الواحدة:

لَْبِة  ــاَِة وَالطِّ )أع ١: ١٤( »َهــؤاُلَِء كُلُُّهــْم كَانـُـوا يُواِظُبــوَن بَِنْفــٍس وَاِحــَدٍة َعَلــى الصَّ

َمــَع النَِّســاِء وََمــرمَْيَ أُمِّ يَُســوَع، وََمــَع ِإْخَوتِهِ«. 

َّا َحَضرَ يَوُْم اخْلَْمِسنَ كَاَن اجْلَِميُع َمعاً بَِنْفٍس وَاِحَدٍة« )أع ٢: ١(  »ومََل

ــْم  ــَدٍة. وَِإذْ ُه ــٍس وَاِح ــكَِل بَِنْف ــي الَْهْي ــوَن فِ ــوٍْم يُواِظُب ــوا كُلَّ يَ )أع ٢: ٤٦(   »وَكَانُ

ــٍب«  ــاَطةِ قَلْ ــاجٍ وَبََس ــامَ بِابْتَِه َع ــونَ الطَّ ــوا يََتَناوَُل ــوتِ كَانُ ــي الُْبُي ــزَ فِ ــرُونَ اخْلُبْ يَكِْس

ــا َســِمُعوا رََفُعــوا بَِنْفــٍس وَاِحــَدٍة َصوْتــاً ِإَلــى اهلِل وَقَاُلــوا: »أَيَُّهــا  )أع ٤: ٢٤(  »َفَلمَّ

ــَماَء وَاألَرَْض وَالَْبْحــرَ وَكُلَّ َمــا فِيَهــا« انـِـُع السَّ ــيُِّد، أَنـْـَت ُهــَو اإلَِلــُه الصَّ السَّ

ــْعبِ.  ــي الشَّ ــرَةٌ فِ ــُب كَثِي ــاٌت وََعَجائِ ــِل آيَ ــِدي الرُُّس ْ ــى أَي ــرَْت َعَل »وََج )أع ٥: ١٢( 

ــَلْيَماَن«.  ــي رِوَاِق ُس ــَدٍة فِ ــٍس وَاِح ــُع بَِنْف وَكَاَن اجْلَِمي

)فــي ١: ٢7( »َفَقــْط ِعيُشــوا كََمــا يَِحــقُّ إلجِْنِيِل امْلَِســيِح، َحتَّــى ِإذَا ِجئـْـُت وَرَأَيُْتكُْم، 

َّكـُـْم تَثُْبُتــوَن فـِـي رُوٍح وَاِحــٍد، ُمَجاِهِديــَن َمعــاً  أَوْ كُنـْـُت غَائِبــاً، أَْســَمُع أُُمورَكـُـْم أَن

بَِنْفــٍس وَاِحــَدٍة إلِيـَـاِن اإلجِْنِيِل«

)فــي ٢: ١( »َفــإِْن كَاَن وَْعــٌظ َمــا فـِـي امْلَِســيِح. ِإْن كَانـَـْت تَْســِلَيٌة َمــا لِلَْمَحبَّــِة. ِإْن 

كَانـَـْت َشــِركٌَة َمــا فـِـي الــرُّوِح. ِإْن كَانـَـْت أَْحَشــاٌء وَرَأَْفــٌة«



٦٢

مالحظات
ــيٍْء  ــْم كُلُّ َش ــاً، وَكَاَن ِعنَْدُه ــوا َمع ــوا كَانُ ــَن آَمُن ــُع الَِّذي )أع ٢: ٤٤، ٤٥( »وََجِمي

ــِع  ــْنَ اجْلَِمي ــُمونََها بَ ــا وَيَْقِس ــوا يَِبيُعونََه ــاُت كَانُ ــاَُك وَامْلُْقَتَنَي ــَترَكاً. وَاألَْم ُمْش

ــاٌج«. ــٍد اْحتَِي ــكُلِّ وَاِح ــوُن لِ ــا يَكُ كََم

)أع ٤: 3٢، 3٤( »وَكَاَن جِلُْمُهــورِ الَِّذيــَن آَمُنــوا قَلـْـٌب وَاِحــدٌ وَنَْفــٌس وَاِحــَدةٌ، وََلــْم يَكُنْ 

أََحــدٌ يَُقــوُل ِإنَّ َشــْيئاً ِمــنْ أَْمَوالـِـهِ َلــُه، بـَـْل كَاَن ِعنَْدُهــْم كُلُّ َشــيٍْء ُمْشــَترَكاً. ِإذْ 

َلــْم يَكـُـنْ فِيِهــْم أََحــدٌ ُمْحَتاجــاً، ألَنَّ كُلَّ الَِّذيــَن كَانـُـوا أَْصَحــاَب ُحُقــوٍل أَوْ بُُيــوٍت 

كَانـُـوا يَِبيُعونََهــا وَيَأْتـُـوَن بِأَثَْمــاِن امْلَِبيَعــاِت«

)٣( فكر واحد:

)فــي ٤: ٢( »أَْطُلــُب ِإَلــى أَُفودِيـَـَة وَأَْطُلــُب ِإَلــى ِســنْتِيِخي أَْن تَْفَتِكــرَا فِكـْـراً وَاِحــداً 

.» َّبِّ فِي الــر

ُمــوا َفرَِحــي َحتَّــى تَْفَتِكــرُوا فِكـْـراً وَاِحــداً، وََلكـُـْم َمَحبَّــٌة وَاِحــَدةٌ  )فــي ٢: ٢( »َفَتمِّ

بَِنْفــٍس وَاِحــَدٍة، ُمْفَتِكِريــَن َشــْيئاً وَاِحــداً«

َّأِْي بِِحــسٍّ وَاِحــٍد، ذَِوي َمَحبَّــٍة  )١بــط 3: ٨( »وَالنَِّهايـَـُة، كُونـُـوا َجِميعــاً ُمتَِّحــِدي الــر

ــِفِقنَ، ُلَطَفاَء« َّــٍة، ُمْش أََخِوي

ــوا اْهتَِمامــاً وَاِحــداً فِيَمــا  بْــِر وَالتَّْعِزيـَـِة أَْن تَْهَتمُّ )رو ١٥: ٥( »وَلُْيْعطِكُــْم ِإَلــُه الصَّ

بَْيَنكـُـْم بَِحَســبِ امْلَِســيِح يَُســوَع«



٦3

مالحظات
االسئلة التطبيقية

 : املقدمة
ً
اوال

١( ملــاذا تبــدو مكانــة الكنيســة مهمــة و واضحــة فــي حيــاة املســيح وخدمتــه 

على األرض؟

-)ا(-------------------------------------------------------------------------------

-)ب(-----------------------------------------------------------------------------

-)ج(-----------------------------------------------------------------------------

٢( بعد قراءة )يوحنا ١7: ٢٠- ٢٦( ما هي األبعاد اخملتلفة للكنيسة؟

-----------------------------------------------------------------------------     

-----------------------------------------------------------------------------     

أوالً: معنى الكنيسة وتشبيهاتها الكتابية

-----------------------------------------------------------------------------    

3( ما هي الصور و التشبيهات الكتابية للكنيسة؟

--------------------------------------------------------------------------)١(   

--------------------------------------------------------------------------)٢(   

--------------------------------------------------------------------------)3(   

--------------------------------------------------------------------------)٤(   

--------------------------------------------------------------------------)٥(   

٤( ملاذا شبه الكتاب املقدس الكنيسة بالراعي و الرعية؟

-)ا(-------------------------------------------------------------------------------

-)ب(-----------------------------------------------------------------------------

-)ج(-----------------------------------------------------------------------------



٦٤

مالحظات
٥( ملاذا يجب علينا ككنيسة »أهل بيت اهلل – عائلة اهلل« أن نحب بعضنا بعضاً؟

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

٦( كيف نعيش ككنيسة صورة الكرمة و االغصان ؟ و ما هو دورك ؟

-----------------------------------------------------------------------------      

-----------------------------------------------------------------------------     

ما هو دورك؟ -------------------------------------------------------------------

              

7( ملاذا شبه الكتاب املقدس الكنيسة باجلسد و الرأس؟

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

٨( فــي الوقــت احلالــي من خــال مجموعتك أو كنيســتك كيف يتجســد املســيح 

في العالم ؟

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

٩( ما هي الصورة الكتابية التي تريد كنيستك أن تعيشها ؟ و ملاذا ؟

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

هل تعتقد أن الكنيسة بهذا املعنى الكتابي صور:  )١٠

     خيالية      واقعية    ممكنة      مستحيلة

وملاذا؟

-------------------------------------------------------------------------------



٦٥

مالحظات
ما الفرق بن كلمتي » الكنيسة » و » كنيسة » ؟  )١١

-«الكنيسة«---------------------------------------------------------------- 

-«كنيسة«-----------------------------------------------------------------

في اعتقادك ملاذا اهتم السيد املسيح بتكوين الكنيسة وزرعها بهذه الصورة  )١٢

 املثالية؟ أيد آرائك بشواهد كتابية.

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

اذكــر الــدور الذي اســتخدم اهلل فيه الكنيســة )أعضاء أو جماعــة( للتأثير في   )١3

حياتك الشخصية؟

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

: أهمية الكنيسة
ً
ثانيا

كيف تكون الكنيسة أداة لبناء املؤمنن و تكميلهم ؟  )١7

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

هل ترى أن كنيستك حتقق انتظارات اهلل منها؟و كيف؟  )١٨

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

ملاذا احلب هو املعجزة التي تؤكد صدق االجنيل؟  )١٩

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------



٦٦

مالحظات
: مبادئ الوحدة في الكنيسة

ً
ثالثا

ما هي مبادئ الوحدة في الكنيسة؟  )٢٠

-)ا(-------------------------------------------------------------------------------

-)ب(-----------------------------------------------------------------------------

-)ج(-----------------------------------------------------------------------------

مــاذا يعنــي أننــا متســاوون فــي القيمــة و األهميــة رغــم اختافنا فــي الغني   )٢١

و الفقر و في املستوى الثقافي؟ و ملاذا؟

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

هل تعتقد أن وحدة املؤمنن معاً في املسيح شيء اختياري أم إلزامي؟ و ملاذا ؟  )٢٢

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

في رأيك ما هي احلواجز املوجودة اآلن والتي تقف أمام وحدة املؤمنن معاً؟  )٢3

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

هل تعتقد أن لك دوراً شخصياً في حتقيق هذا احللم؟  )٢٤

نعم                                 ال

ما هو؟

----------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------



٦7

مالحظات
ــد  ــد اجلدي ــة العه ــو كنيس ــا نح ــا تقودن ــرى أنه ــي ت ــوات الت ــي اخلط ــا ه م  )٢٥

ــدس…؟ ــاب املق ــا الكت ــا لن ــا صوره كم

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

ماهــو تعريــف اخلضــوع و مــا هــي دوائــر العاقــات التي ينبغــي أن يــارس فيها   )٢٦

اخلضوع؟

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

ما هي أهمية اخلضوع في وحدة اجلسد؟  )٢7

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

كيف يكن أن تتكامل مبادئ الوحدة في الكنيسة  ؟  )٢٨

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

رابعا: دور الكنيسة 

ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به الكنيسة ؟   )٢٩

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

ملاذا يجب على الكنيسة أن تقوم بهذا الدور ؟  )3٠

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------



٦٨

مالحظات
كيف يجب على الكنيسة أن تشجع الكنيسة العمل املرسلي؟  )3١

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

خامساً: سلطان الكنيسة

ما هي جوانب السلطان املمنوح للكنيسة ؟   )3٢

-)ا(-------------------------------------------------------------------------------

-)ب(-----------------------------------------------------------------------------

-)ج(-----------------------------------------------------------------------------

كيف استخدمت الكنيسة األولي سلطان الصاة –اذكر الشواهد الكتابية-؟  )33

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

كيف كانت الكنيسة األولي تصلي؟  )3٤

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

ماهو أهمية سلطان الروح القدس للكنيسة ؟  )3٥

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

ماهــي العاقــة بــن الســلطان املمنوح للكنيســة و بــن الدور الــي يجب على   )3٦

الكنيسة أن تقوم به؟

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------



٦٩

مالحظات
سادساً: كيف نعيش الكنيسة بحق؟

ماهو دورنا نحن املؤمنن في صنع الوحدة؟  )37

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

كيف نارس و ننمي الوحدة في الكنيسة ؟  )3٨

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

كيف نحافظ على وحدة اجلسد ؟  )3٩

-----------------------------------------------------------------------------

                  -----------------------------------------------------------------------------

ما هو دورك في احلفاظ على وحدة الكنيسة؟  )٤٠

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

مــا هــي اخلطــوات التــي تــرى أنهــا تقودنــا نحــو كنيســة العهــد اجلديــد كما   )٤١

صورها لنا الكتاب املقدس؟

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

على من تلقي الدور األكبر في حتقيق هذه الدعوة اإللهية؟  )٤٢

    الراعي                اجمللس                  اخلدام           الشعب

و ملاذا ؟ 

-----------------------------------------------------------------------------


