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مقدمة
قليل��ون ج� ًدا ه��م م��ن مل ي�س��معوا ع��ن الكني�س��ة م��ن قب��ل .لك��ن ل��كل م��ن �س��مع عنها
فكرة تختلف عن الآخرين .يعتقد الكثري من الأ�ش��خا�ص العاديني �أن الكني�س��ة هي
مبن��ى �أو طائف��ة .كم��ا يظن بع�ض امل�ؤمنني �أنها جمموع��ة من اخلدمات والعظات.
وحت��ى م��ن يفهم��ون �أن الكني�س��ة ه��ي «ج�س��د امل�س��يح» يختلف��ون فيم��ا بينه��م
بخ�صو�ص الطرائق التي يجب �أن ُتنظم بها الكني�س��ة وما يجب �أن تقوم به .يعتقد
بع�ض القادة �أن الكني�سة تقوم على العبادة .وي�رص بع�ض الوعاظ �أن الكرازة هي
كل م��ا يه��م يف ح�ين ين�ص��ب تركيز القليل م��ن الرعاة على االهتم��ام باحتياجات
املعوزي��ن بطرق عملية.
وعندما نح�رض العديد من الكنائ���س� ،س��نجد من ال�صعوبة �أن ن�صدق �أنها جميعها
نف�س كني�سة اهلل ،حيث جند �أن قادة بع�ض الكنائ�س يرتدون مالب�س طق�سية بينما
يرت��دي ق��ادة البع�ض الأخر مالب���س عادية .ويقر�أ بع���ض رجال الدين عظاتهم من
كت��اب بينم��ا يتح��دث البع���ض الأخ��ر ارجتال ًي��ا .تنته��ي خدم��ة بع�ض الكنائ���س يف
�أربع�ين دقيق��ة بينم��ا ت�س��تمر اخلدمة يف البع�ض الآخر �إىل عدة �س��اعات .ي�س��تخدم
بع���ض الرع��اة اللغ��ة الإجنليزي��ة الت��ي تع��ود �إىل الق��رن ال�س��ابع ع��شر بينم��ا ي��رمن
البع���ض ب�أل�س��نة .تب��دو كل ه��ذه االختالف��ات م�شو�ش��ة �إىل ح��د كب�ير.
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للأ�س��ف يوجد قدر كبري من ال�ش��ك بل واملناف�س��ة بني الكنائ���س املختلفة يف نف���س
املنطقة �أو بني كنائ�س الطائفة الواحدة .يدرك العديد من امل�ؤمنني �أن امل�سيحيني
احلقيقي�ين يج��ب �أن يح��ضروا الكنائ���س الأخ��رى يف منطقته��م املحلي��ة لكنه��م ال
يعرف��ون مل��اذا .حي��ث �أن الكني�س��ة ه��ي مهم��ة بالن�س��بة هلل ،علين��ا �أن نح��اول فه��م
الأ�س�س الكتابية املتعلقة بها حتى نعرف على الأقل �أن منيز بني الأفكار املرتبطة
بالثقاف��ة والذوق والأفكار املرتبط��ة بالعقيدة الكتابية.
عل��ى �س��بيل املث��ال رمب��ا ال يهت��م ي�س��وع �إن كن��ا نف�ض��ل كت��ب اخلدم��ات �أو نف�ض��ل
االرجتال والتلقائية� ،إن كنا نف�ضل الرتتيل الذي يعود للقرون الو�س��طى �أو نف�ضل
ف��رق الرتاني��م احلديث��ة� ،إن كن��ا نف�ضل ارت��داء �أثواب دينية �أو مالب���س عادية .لكنه
يهت��م عندم��ا نف�ص��ل �أنف�س��نا ع��ن بع�ضن��ا البع���ض وعندم��ا نرف���ض العم��ل كج�س��د
امل�س��يح يف الع��امل ،و�أن تطف��ئ �أفكارن��ا وتوجهاتن��ا ال��روح.
خ�صي�صا للم�ؤمنني الذين لديهم اال�ستعداد �أن ي�ضعوا �أفكارهم
هذا الكتاب موجه
ً
ال�ش��خ�صية عن الكني�س��ة جان ًبا ،و�أن يف�س��حوا املجال لدرا�س��ة كلمة اهلل واكت�ش��اف
املبادئ الكتابية يف هذا ال�صدد .علينا �أن نكت�شف ر�ؤية اهلل للكني�سة وق�صده لها.
هن��اك بع���ض امل��واد التعليمي��ة الإ�ضافي��ة الت��ي ميكن��ك �أن ت�س��تعني به��ا ك��ي
لا كتي��ب دار�س��ي �سل�س��لة �س��يف الروح
ت�س��هل م��ن درا�س��تك له��ذا الكت��اب .هن��اك مث� ً
( )Sword of the Spirit Student’s Handbookوكذلــك املوقــع اإلليكــروين (www.
� .)swordofthespirit.co.ukس��تجد يف الكتي��ب مر�ش� ًدا تعليم ًي��ا تكميل ًي��ا يغط��ي كل
ف�صل من ف�صول الكتاب .كما �س��تجد �أ�س��ئلة للمناق�ش��ة واختبارات ق�صرية .ميكنك
احل�صول على املزيد من االختبارات والأ�سئلة عندما ت�سجل باال�شرتاك على موقع
أي�ض��ا وي��ب تول ( )webtoolوه��و عبارة عن ن�ص الكت��اب م�ضافًا
ال�سل�س��لة .هن��اك � ً
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�إليه روابط لكل الن�صو�ص الكتابية الواردة به ،بالإ�ضافة �إىل مواد تعليمية مرئية
وم�س��موعة �ش��املة .ت�س��اعدك هذه امل��واد الإ�ضافية على اختب��ار فهمك ملا خرجت
ب��ه م��ن الكتاب وتعاون��ك على تطبيقه.
وميكنك �أن ت�ستخدم الكتيب للدرا�سة يف جمموعات �صغرية .كما ميكنك �أن تختار
يف روح ال�صالة بع�ض �أجزاء الكتاب التي تنطبق �أكرث من غريها على جمموعتك.
وهذا يعني �أنك �ست�س��تخدم �أحيا ًنا مادة الكتاب كله و�ست�س��تخدم يف �أحيان �أخرى
دائما باحلكمة والب�ص�يرة الروحية.
بع���ض الأج��زاء ال�صغ�يرة فقط ،ولتكن منق��ا ًدا ً
وميكن��ك ت�صوي��ر �أي ج��زء م��ن �أج��زاء الكت��اب وتوزيعه عل��ى �أف��راد املجموعة التي
تقودها.
دائما
و�صالت��ي بع��د �أن تنته��ي م��ن درا�س��ة ه��ذا الكت��اب هي �أن ت��درك �أن اهلل يري��د ً
�أن يعل��ن جم��ده يف الكني�س��ة م��ن خ�لال �ش��خ�ص ي�س��وع امل�س��يح ،و�أن��ه �س��وف يعلن
جم��ده يف الكني�س��ة حت��ى ت�أت��ي كل �أمم العامل �إىل النور .كم��ا �أ�صلي �أن تتعلم كيف
تعم��ل م��ع اهلل حتى يتحق��ق ذلك يف حميطك.

كولن داي
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الجزء األول

مجد الله
ال يتوق��ع الكث�ير م��ن امل�ؤمن�ين الي��وم �أن يفتح��وا العه��د القدمي بينما يدر�س��ون عن
الكني�س��ة ،فهم يعتقدون �أن العهد اجلديد وخا�صة الر�س��ائل حتتوي على كل �ش��يء
يري��دون معرفته عن خطة اهلل للكني�س��ة.
لك��ن مث��ل ه��ذا التوج��ه يرك��ز عل��ى ج��زء �صغ�ير م��ن التفا�صي��ل ويتجاه��ل ال�صورة
الأك�بر� .إن الكني�س��ة ه��ي ج��زء ه��ام ج� ًدا من ق�ص��د اهلل للب��شرية و�س��نفقد الكثري �إن
جتاهلن��ا ال�ض��وء ال��ذي يلقي��ه العه��د الق��دمي على الكني�س��ة وما يو�ضحه ع��ن الطرق
الت��ي تعام��ل اهلل بها مع �ش��عبه ع�بر الأجيال.
ل��ن نفه��م عل��ى �س��بيل املث��ال تعالي��م العهد اجلديد ع��ن الكني�س��ة باعتباره��ا «بناء
اهلل» �إن مل يك��ن لن��ا بع���ض املعرف��ة مب��ا يقول��ه العه��د الق��دمي ع��ن خيم��ة االجتماع
والهي��كل .ول��ن نفه��م �إ�ش��ارات بول���س �إىل «العرو���س» دون �أن نفه��م ن�صو�ص العهد
القدمي التي تتحدث عن «املحبوبة» .ولن نقدر معنى الع�شاء الرباين دون �أن نفهم
الف�ص��ح يف العهد القدمي.
والأه��م م��ن ذل��ك ه��و �أن يح��اول امل�ؤمن��ون فه��م ال��دور املر�س��وم للكني�س��ة قب��ل �أن
يدر�س��وا تفا�صيله��ا .عل��ى �س��بيل املث��ال ال يفيدنا ب�ش��يء �أن نعرف من هو الر�س��ول
وم��ن ه��و ال�شما���س وم��ا ه��ي مه��ام ك ًال منهم��ا دون �أن نع��رف مل��اذا �أعطاه��م اهلل
للكني�س��ة وم��ا ه��و مكانهم��ا يف خط��ة اهلل الأبدية.
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الأم��ر بب�س��اطة ه��و �أن كل ج��زء م��ن �أجزاء التعالي��م الكتابية عن الكني�س��ة له هدف
واح��د وه��و متجيد اهلل و�إعالن جمده يف العامل وللعامل ،وللر�ؤ�س��اء وال�س�لاطني يف
ال�س��ماويات .ل��و �أنن��ا ال نفه��م وال نتذك��ر ه��ذا الهدف الأ�سا�س��ي للكني�س��ة ال��ذي نقر�أ
عنه يف �أف�س���س � 21 – 8 : 3س��يكون من ال�س��هل �أن نن�س��اق وراء الرتكيز على جانب
�صغ�ير فق��ط من جوانب حياة الكني�س��ة والتعاليم التي تتعلق بها.

قصد الله:

عن��وان ه��ذا الكت��اب م��ن �سل�س��لة «�س��يف ال��روح» م�أخوذ م��ن الإ�صح��اح الثالث من
ر�س��الة �أف�س���س .يف ه��ذا الإ�صح��اح يعل��ن بول���س ع��ن مقا�ص��د اهلل الأبدية للب��شرية.
و�صالته عن «املجد يف الكني�سة» هي قمة هذا الإعالن .بعد �أن نقر�أ هذا الإ�صحاح
يج��ب علين��ا �أن ن��درك �أن به��اء جم��د اهلل عل��ى الأر���ض ويف ال�س��ماويات يرتك��ز يف
كل الع�صور وعلى نحو قاطع حول م�ش��يئة اهلل .كما علينا �أن ندرك �أن «املجد يف
الكني�سة» هو يف �شخ�ص ي�سوع امل�سيح  .لكن لن ن�ستطيع �أن نفهم املعنى الكامل
لأف�س���س  3دون �أن نعرف �ش��ي ًئا عن تعاليم العهد القدمي عن جمد اهلل .يعلم الكثري
م��ن امل�ؤمن�ين الإجنيلي�ين واخلم�س��ينيني �أن جم��د اهلل هو �أحد الأف��كار العظيمة يف
كثريا ما ن�سمع �صيحات املجد يف اجتماعاتهم .كما متتلئ
الكتاب املقد�س .لذلك ً
�صلواته��م بطل��ب املجد ،وتظهر كلمة «املج��د» يف الكثري من ترانيمهم.

�إنن��ا نري��د �أن يتمج��د اهلل و�أن نخت�بر نح��ن جمده .لكن يب��دو �أن معظم امل�ؤمنني يف
الع��صر احل��ايل ين�س��ون �أن املج��د يف الكت��اب املقد���س يرتبط بالذبيح��ة .نرى ذلك
على �س��بيل املثال يف:
�يخا عل��ى جبل �س��يناء بع��د تقدمي
•
(خ��روج  )24ظه��ر جم��د اهلل لل�س��بعني �ش� ً
الذبيح��ة.
(الوي�ين  )24 – 6 : 9كان ال�ش��عب ي��رى جم��د اهلل يف الربي��ة يف خيم��ة
•
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االجتم��اع يف �س��اعة تق��دمي الذبائ��ح.
(خ��روج  )35 - 29 : 40كان الطري��ق الوحي��د خليم��ة االجتماع هو مذبح
•
املحرق��ة.
( 1مل��وك  )11 – 1 : 8م�ل�أ جم��د اهلل هيكل �أور�ش��ليم بع��د تقدمي العديد من
•
الذبائ��ح.
دائم��ا به��اء جم��د اهلل .لك��ن
•
نق��ر�أ يف عرباني�ين � 3 : 1أن ي�س��وع كان ه��و ً
يوحن��ا  39 : 7و  28 – 23 : 12و  31 : 13و  5 : 17وعرباني�ين  9 : 2تو�ض��ح �أن
موت��ه الكف��اري عل��ى ال�صلي��ب كان ه��و قم��ة �إعالن��ه ملج��د اهلل.
تعلمن��ا رومي��ة � 18 : 8أنن��ا يج��ب �أن ن�ش�ترك يف �آالم ذبيح��ة ي�س��وع �إن
•
�أردن��ا �أن نت�ش��ارك يف جم��ده.
كلمة «املجد» هي كلمة �ش��ائعة بينما كلمة «ذبيحة» لي�س��ت كذلك .كلمة «املجد»
تبدو عظيمة يف �أفواهنا،
بينم��ا ت�ضاي��ق كلم��ة «ذبيح��ة» حلوقن��ا .وكال الكلمت�ين  ُي�س��اء فهمهم��ا .لكن يجب
�أن يك��ون لن��ا الفه��م ال�صحيح للعالقة بني «املج��د» و «الذبيحة» �إن �أردنا �أن نفهم
الغر�ض الأ�سا�سي للكني�سة و�أن ن�ضع كل تفا�صيلها ال�صغرية يف �سياقها ال�صحيح.

املجد

الكلم��ة العربي��ة الت��ي تعن��ي «جم��د» ه��ي «كاب��ود» .واملعن��ى احل��ريف للكلم��ة ه��و
«ثق��ل» �أو «وزن» .وه��ي ت�س��تخدم لو�ص��ف الرخ��اء امل��ادي واجلم��ال اجل�س��دي �أو
ال�س��معة احل�س��نة لرج��ل �أو ام��ر�أة .ن��رى ذل��ك عل��ى �س��بيل املث��ال يف �أ�س��تري 11 : 5
و�أيوب  .9 : 19كما ُت�ستخدم الكلمة ب�صورة جمازية لت�صف هموم �أمة ما �أو �أثقال
روح �ش��خ�ص ما .ولي���س هذا اال�س��تخدام ب�ش��ائع.
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يقت��صر ا�س��تخدام كلم��ة «كاب��ود» ب�صف��ة عام��ة عل��ى اهلل .ن��رى ذل��ك عل��ى �س��بيل
املث��ال يف خ��روج  7 : 16وع��دد  21 ، 10 : 14وتثني��ة  24 : 5و 1مل��وك 11 : 8
و� 2أخب��ار  3 – 1 : 7ومزم��ور  1 : 19و  4 : 113و�إ�ش��عياء  2 : 35و 2 – 1 : 60
وحزقي��ال  4 : 10و .2 : 43

يُستخدم تعبري «مجد الله» يف العهد القديم بطريقتني:
•
•

كتعبري مرادف لعبارة «ا�سم اهلل» التي ت�شري �إىل �شخ�ص اهلل املعلن.
ك�إعالن مرئي حل�ضور اهلل و�سط �شعبه.

وه��ذا يعن��ي �أن جم��د اهلل يو�ض��ح ل�ش��عبه وللر�ؤ�س��اء وال�س�لاطني م��كان اهلل وكي��ف
يبدو .حتقق هذان العن�رصان يف العهد اجلديد يف �شخ�ص ي�سوع الذي كان الإعالن
الكامل عن �ش��خ�ص اهلل و�أو�ضح �صورة ممكنة لإعالن ح�ضوره.
ودور الكني�س��ة الي��وم ه��و �أن ُت��ري للع��امل �ش��خ�ص اهلل املقد���س و�أن يراه��ا الع��امل
وال�س�لاطني يف ال�س��ماويات كم��كان �س��كني اهلل .ل��ذا م��ن املهم �أن يك��ون لنا بع�ض 
�صحيحا.
فهم��ا
ً
املعرف��ة باملج��د ك��ي نفهم معنى الكني�س��ة ً

Doxa

ُت�س��تخدم الكلم��ة اليوناني��ة « »doxaيف العه��د اجلدي��د مبعن��ى «جم��د» .وه��ي مث��ل
«كاب��ود» العربي��ة ت�ش�ير �إىل اجل�لال الإن�س��اين ،لكنه��ا ُت�س��تخدم يف الغال��ب لت�صف
�إع�لان طبيع��ة اهلل بالنعم��ة ومن خالل �أعمال عظيمة .نرى ذلك على �س��بيل املثال
يف لوقا  32 : 9ويوحنا  11 : 2و  24 : 17ورومية  27 : 16و 1كورنثو�س : 11
 7و 2كورنثو���س .6 - 4 : 4
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�أم��ا اال�س��تخدام الأ�سا�س��ي للكلم��ة يف العه��د اجلدي��د فه��و و�ص��ف �إع�لان وح�ض��ور
�ش��خ�ص اهلل يف �ش��خ�ص و�أعم��ال ي�س��وع امل�س��يح ال��ذي ه��و بهاء املج��د الإلهي كما
نق��ر�أ يف عرباني�ين .3 : 1
حتم��ل كلم��ة «  »doxaكل مع��اين كلمة «كابود» وت�ضي��ف �إليها معنى �إظهار كمال
جميل وقوة رائعة .كما حتمل معنى الإ�رشاق والبهاء والت�ألق .نرى ذلك يف �أعمال
 11 : 22و 1كورنثو���س  40 : 15عل��ى �س��بيل املث��ال .جم��د اهلل ال��ذي انعك���س يف
�ش��خ�ص ي�س��وع �أو�ض��ح روع��ة الآب وم��دى �س��لطانه امللك��ي .وبالطب��ع جم��د اهلل يف
الكني�س��ة الي��وم يه��دف �إىل تو�ضي��ح نف���س ه��ذه الروع��ة وال�س��لطان .لك��ن هذا ممكن
فقط «يف ي�س��وع امل�سيح».
ن��رى ه��ذا املج��د يف يوحن��ا  12 – 1 : 2عندم��ا ح��ول ي�س��وع امل��اء �إىل خم��ر بنعمة
وا�ضحا للعيان يف يوحنا  44 – 1 : 11عندما �أقام ي�سوع لعازر من
اهلل .كما كان
ً
املوت .وعند جتليه وقيامته و�صعوده.
لك��ن ذل��ك املج��د مل يكن يف �أي وق��ت بالروعة التي كان فيها على �صليب اجللجثة
– م��كان الذبيح��ة – حي��ث ظهر �إعالن اهلل الكامل ع��ن ذاته .لقد كان ال�صليب �أعظم
�إظه��ار ممك��ن لنعم��ة اهلل وحمبت��ه وقم��ة تو�ضي��ح قدا�س��ته املطلقة وجمال��ه وقوته
و�سلطانه.
عندم��ا ي�س��بح امل�ؤمن��ون الي��وم وي�صل��ون ك��ي ُي��ري جم��د اهلل ،ف�أنه��م يطلب��ون يف
الواقع �أن يرى العامل قدا�سة اهلل ونعمته و�سلطانه .لكن العامل لن يرى �أ ًيا من هذه
الأمور �إال من خالل الكني�س��ة .ولهذا ي�صلي بول���س من �أجل «املجد يف الكني�س��ة يف
امل�س��يح ي�س��وع �إىل جميع �أجيال دهر الدهور».
13

املجد يف الكنيسة

عندم��ا ن��رمن قائل�ين «ليتمج��د ا�س��مك» ،ف�إنن��ا نطل��ب �أن ي��رى الع��امل �ش��خ�ص اهلل
وجمال��ه وجالل��ه .لك��ن الكني�س��ة ه��ي املكان الوحيد الذي ي�س��تطيع الع��امل �أن يرى
في��ه كل ه��ذه الأ�ش��ياء ع��ن اهلل .و�إن مل يك��ن جم��د اهلل ظاه� ً�را يف الكني�س��ة ،فلن يراه
الع��امل يف �أي م��كان �آخر.
ويف كل م��رة ن��صرخ «جم� ًدا» ،فنح��ن نلخ���ص كل م��ا يعني��ه �ش��خ�ص اهلل يف كلم��ة
واح��دة .وعلين��ا �أن نرتعد خ�ش��ية لأن هذا املج��د هو من ن�صيبنا.

مصري املجد:

نق��ر�أ يف  1كورنثو���س � 7 : 11أن الإن�س��ان ه��و �ص��ورة اهلل وجم��ده .ل��ذا فنح��ن
لا ع��ن طبيعة اهلل وح�ضوره .لك��ن رومية 23 : 3
م ًع��ا ينبغ��ي �أن نك��ون �إعال ًن��ا كام� ً
تذكرن��ا �أنن��ا جمي ًع��ا �أخط�أن��ا و�أعوزنا جمد اهلل� .أما ي�س��وع امل�س��يح فقد حقق ق�صد
اهلل وبذبيحت��ه فت��ح الب��اب لكل �إن�س��ان كي يخترب جمد اهلل ويعلن��ه .تت�ضح لنا هذه
احلقيق��ة يف عرباني�ين .10 – 6 : 2
لق��د متج��د امل�س��يح يف م��كان الذبيح��ة .هن��اك على ال�صلي��ب �أخذ امل�س��يح تاج جمد
عظي��م كمكاف��أة ل��ه عل��ى موت��ه االختياري .وهن��اك عل��ى ال�صليب �أعطانا امل�س��يح
بذبيحت��ه املُحب��ة �أن نرى جمد اهلل ونعك�س��ه يف حياتن��ا و�أن نتغري على �صورة اهلل
دائما .بف�ضل ال�صليب ،ميكن ملجد اهلل الذي �أنعك�س على وجه ي�سوع
مبجد متزايد ً
امل�س��يح �أن ينعك���س يف الكني�سة ومن خاللها.
�إن جم��د اهلل ه��و ن�صي��ب الكني�س��ة .وق��د خلقن��ا اهلل ك��ي نك��ون �إعال ًن��ا مرئ ًي��ا ع��ن
�ش��خ�صه وح�ض��وره .لكنن��ا ف�ش��لنا يف ه��ذه املهم��ة .لك��ن م��وت امل�س��يح جع��ل ه��ذا
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ممك ًنا مرة ثانية� .إن هذا املجد هو حق بكورية الكني�س��ة ،فجمال وجالل وقدا�س��ة
طبيعة اهلل كلها �أمور حمفوظة للكني�سة .لكن علينا �أن نتذكر �أن هذا املجد هو جمد
ال�صليب ،جم��د الذبيحة.

التطلع إىل املجد:

يوم��ا مي�ل�أ فيه
�إن واح��دة م��ن �أعظ��م �رصخ��ات �أنبي��اء العه��د الق��دمي ه��ي �أن ي�أت��ي ً
جم��د اهلل كل الأر���ض .وق��د وع��د اهلل به��ذا الأم��ر يف ع��دد  21 : 14وحبق��وق 14 :2
يتطل��ع حزقي��ال � 5 – 1 : 43إىل ه��ذا الي��وم ،ويو�ض��ح يف � 29 – 21 : 39أن جم��د
اهلل �س��ي�ؤثر على كل الأمم ولي���س فقط على اليهود .ومن املهم �أن نالحظ �أن هذين
مهم��ا يف �إعالن جم��د اهلل لكل الأمم.
دورا ً
الن�ص�ين يو�ضح��ان �أن لل��روح ً
يتطل��ع �إ�ش��عياء � 24 : 66 – 21 : 59إىل الوق��ت ال��ذي ت��رى في��ه كل الأمم جم��د اهلل،
ويو�ض��ح �أن م�س��حة ال��روح �أ�سا�س��ية ج� ًدا لإع�لان نعم��ة اهلل وقوته وح�ض��وره( .من
امله��م �أن نالح��ظ �أن ه��ذا الن���ص ه��و �أح��د ن�ص�ين يف العهد الق��دمي ُي�ش��ار �إىل الروح
فيهما ب�أنه «الروح القد���س» وهو اال�س��م الذي ُيعرف به يف الكني�س��ة).
لي���س م��ن ال�صع��ب �أن نفه��م �أن �إ�ش��عياء  66 – 60يتطل��ع �إىل الكني�س��ة� ،إىل ال�ش��عب
املقد���س� ،إىل مف��دي ال��رب� ،إىل الذي��ن �أُر�س��لوا �إىل الأمم ك��ي يعلن��وا جم��د اهلل .كل
التفا�صي��ل الت��ي يعطيه��ا العه��د اجلدي��د لن��ا ع��ن الك��رازة ون��شر الب�ش��ارة وتلم��ذة
جمي��ع الأمم والو�ص��ول �إىل الأمم ه��ي حتقي��ق خلطة ن��رى �أبعادها يف العهد القدمي
يف �إ�صحاح��ات مث��ل ه��ذه.
�إن اله��دف املرك��زي م��ن خط��ة اهلل الأبدي��ة ه��و �أن مت�ل�أ الكني�س��ة الع��امل مبج��ده.
ي�شتاق اهلل �أن نعلن م ًعا عن �شخ�صه وح�ضوره و�أن ن�شع بقدا�سته وحمبته ،ون�شهد
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ع��ن �س��لطانه وكمال��ه وقوت��ه .لك��ن ال يج��ب �أن نن�س��ى �أب� ًدا �أن كل م��ا يقول��ه العه��د
الق��دمي ع��ن جم��د اهلل يرتب��ط – كم��ا يف اجللجث��ة – بذبيحة غ�ير �أنانية.

املجد يف ومن خالل الذبيحة

تب��د�أ الذبيح��ة ب�ش��خ�ص ب��اهلل .ق��دم اهلل �أول ذبيح��ة و�أراق �أول دم��اء وعان��ى م��ن
�أول خ�س��ارة .يف تكوين  21 – 16 : 3قام اهلل نف�س��ه بذبح و�س��لخ بع�ض احليوانات
الرائع��ة التي كان ق��د خلقها لتوه.
تعلمن��ا ه��ذا احلادث��ة الكثري عن تقدمي الذبائح .لكن ما نريد �أن نعرفه عن الذبيحة
يف �إط��ار ه��ذا الكت��اب ه��و �إعالنه��ا ع��ن كون النعمة واملحبة  -ولي���س ال��شريعة �أو
الواج��ب  -هم��ا الداف��ع وراء الذبيح��ة الإلهي��ة .و�ض��ع اهلل يف جن��ة ع��دن مقايي���س
الكلفة ال�شخ�صية الباهظة التي كان على الرجال والن�ساء �إتباعها عندما يقدمون
له �أف�ضل ما لديهم عند ال�شكر والت�سبيح والتكري�س والعبادة .نرى ذلك على �سبيل
املث��ال يف تكوي��ن  5 – 3 : 4و   17 : 9 – 20 : 8و  19-1 :22وخ��روج 5 – 1 : 5
بع��د ذل��ك و�ض��ع اهلل يف الربي��ة نظ��ام الذبائح الطق�س��ية الت��ي اتبعها �ش��عبه ب�أمانة
ملئ��ات م��ن ال�س��نني� .أك��دت ه��ذه الذبائح عل��ى مب��ادرة اهلل الكرمية واعتماد �ش��عبه
الكامل عليه.

أفعال عملية:

مب��رور الوق��ت� ،أ�س��يء ا�س��تخدام ه��ذا النظ��ام الطق�س��ي كم��ا ي�س��اء ا�س��تخدام النعم��ة
يف الغال��ب .كذل��ك مت �إدراك �أن ه��ذا النظام لي���س هو احلل النهائ��ي .لذا بد�أ الأنبياء
يف طل��ب ن��وع �آخ��ر م��ن الذبائ��ح يتعل��ق بالأفع��ال العملي��ة كم��ا يتعلق بالإ�ش��ارات
الرمزي��ة ،ذبيح��ة تربط بني الأخالقيات ال�ش��خ�صية وال��شريعة الطق�س��ية.
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يو�ض��ح ك ًال م��ن مزم��ور  23 – 8 : 50و  19 – 16 : 51و�أمث��ال  8 : 15و 21
 27 :و�إ�ش��عياء  20 – 11 : 1و  14 – 1 : 58و  21 – 18 ، 4 – 1 : 66و�إرمي��ا : 6
 20و  28 – 21 : 7وداني��ال  43 – 38 : 2وهو�ش��ع  13 – 11 : 8وعامو���س : 5
 24 – 21وميخا  8 – 6 : 6هذا التطور احلا�سم يف معرفة الأنبياء مب�شيئة اهلل� .إن
معظ��م تعالي��م العه��د اجلدي��د العملية عن حياة الكني�س��ة له��ا جذورها يف ن�صو�ص 
مثل هذه.
ه��ذا الفه��م اجلدي��د للذبيح��ة كطق���س ي�ش�ير �إىل خال�صن��ا يف امل�س��يح ،وكطريق��ة
م�س��تمرة للعي���ش يف قدا�س��ة و�ص��ل ذروت��ه يف العه��د القدمي يف �أرب��ع ترانيم خلادم
الرب يف �إ�شعياء  9 – 1 : 42و  6 – 1 : 49و  11 – 4 : 50و .12 : 53 – 13 : 52
تتحدث هذه الرتانيم عن �ش��خ�ص كفر موته عن الآخرين ومتيزت حياته باملحبة
والعدالة والتوا�ضع والأمل والت�ضحية بالذات .ت�شري كل هذه الرتانيم �إىل ي�سوع� .إن
كل ذبائح العهد القدمي �إمنا ت�ش�ير نبو ًيا �إىل �ش��خ�ص ي�س��وع ،لأنها تعرب عن حاجة
ه��و وح��ده ال��ذي يف��ي به��ا ،وع��ن �إميان هو وح��ده الذي ي�س��وغه ،وتطالب ب�أ�س��لوب
حياة هو وحده من يجعله ممك ًنا .يف العهد القدمي كانت الذبيحة التي ُتقدم تنوب
ع��ن مقدمه��ا .لك��ن كان على ال�س��اجدين �أن ينكروا �أنف�س��هم دامئًا بطريقة ما أمام الله
وذلك عن طريق تقدمي �أف�ضل ما لديهم .علينا �أن نتذكر هذه احلقائق يف الكني�س��ة
اليوم .لقد مات امل�سيح مكاننا كي يكفر عن خطايانا ويوحدنا م ًعا ويح�رضنا �إىل
اهلل ،لكن الزال �إنكار الذات هو «الطق���س» الذي يطالب به من ميلك على حياتهم.

رس اإلمثار:

�إن الذبيح��ة ه��ي مرك��ز تعالي��م ي�س��وع .مبج��رد �أن �أدرك التالمي��ذ �أن ي�س��وع ه��و
امل�س��يح�� ،شرح له��م ي�س��وع معن��ى ذل��ك يف مت��ى  21 : 16ومرق���س 32 – 31 : 8
ولوق��ا  .22 : 9وعندم��ا اعرت���ض التالمي��ذ ،وبخه��م ي�س��وع و�أخربه��م �أن املطل��ب
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أي�ضا (متى  24 : 16ومرق�س  34 : 8ولوقا 9
الإلهي ببذل الذات ينطبق عليهم هم � ً
 .)23 :وعندم��ا مل يبتع��د الأثن��ا ع��شر �أعطاهم ي�س��وع ملحة من جم��ده يف متى 16
 27 :ولوقا  .26 : 9ويف خالل �أيام قليلة �أكد الآب على هذا املجد يف التجلي .ملا
اقرتب يوم ذبيحة ي�سوع الكاملة� ،أخذ ي�سوع يعلم تالميذه عن بذل النف�س ب�صورة
�أو�ضح .نقر�أ عن ذلك يف متى  27 – 25 : 20ومرق���س  45 – 41 : 10ولوقا : 22
 27 – 24ومتى  11 – 1 : 21ومرق�س  11 – 1 : 11ولوقا  38 – 28 : 19ويوحنا
 16 – 12 : 12ومرق�س  34 – 28 : 12ومرق�س  44 – 41 : 12ومتى 13 – 6 : 26
ومرق���س  9 – 3 : 14ويوحن��ا  8 – 1 : 12و .16 – 1 : 13
والأه��م م��ن ذل��ك كل��ه يعل��م ي�س��وع تالمي��ذه يف يوحن��ا � 33 – 23 : 12أن ب��ذل
ال��ذات ه��و ��سر الإثم��ار .قب��ل �أن تنمو �أية حب��ة يجب �أن متوت �أوالً .ل��و �أرادت احلبة
�أن حتافظ على وجودها الذاتي امل�س��تقل ،ف�س��تبقى جمرد حبة واحدة .لكن عندما
متوت هذه احلبة وتختفي ،ت�أتي بح�صاد وفري .يطبق ي�سوع هذا املبد�أ على نف�سه
وعل��ى كل م��ن �س��يتبعونه .غر���س ي�س��وع حيات��ه كب��ذرة �إمي��ان وكان موت��ه ذبيحة
�إمي��ان .وق��د فع��ل ذلك متطل ًع��ا �إىل احل�صاد الآتي .نرى هنا م��رة �أخرى كيف يربط
الكت��اب املقد���س بني املجد وب��ذل الذات.
احلفاظ على النف���س لن ي�ؤدي �إىل �ش��يء �س��وى احلفاظ على النف�س� .أما بذل النف�س
ف�سي�ؤدي �إىل النمو واملجد والإثمار .دعوتنا يف الكني�سة هي �أن منوت عن �أنف�سنا
م��ن �أج��ل الآخري��ن .ه��ذه ه��ي النعمة واملحبة الت��ي يطلبها اهلل من �ش��عبه وهذا هو
�رس منو الكني�سة.
ي��رد �أول ارتب��اط ب�ين الإمي��ان والذبيح��ة يف �ش��خ�ص هابي��ل (تكوي��ن 5 – 3 : 4
وعربانيني  .)4 : 11منذ ذلك احلني وعلى ال�شخ�ص �أن يتحلى بالإميان عند تقدمي
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ذاته ذبيحة هلل .ولكن عندما ن�ضحي بكل �ش��يء بقوة الإميان� ،سنكت�ش��ف �أن موت
ال��ذات لي���س ه��و النهاي��ة �أب� ًدا� .إن ال�صلي��ب ه��و الرم��ز العامل��ي للكني�س��ة لك��ن الق�بر
دائما .ي�ؤدي ب��ذل الذات غري الأناين النابع من النعمة واملحبة
الف��ارغ ه��و �أمامنا ً
لنمو وجمد الكني�س��ة.
�س�يرفع اهلل كني�س��ته يف ه��ذه احلي��اة �إىل م�س��تويات رائع��ة م��ن املحب��ة .و�س��يبارك
الكني�س��ة ب�ش��خ�صه وبح�ض��وره� .سي�س��تخدم اهلل الكني�س��ة ك��ي ُيظه��ر للع��امل قدا�س��ته
وحمبته .و�س��يعلن �س��لطانه وكماله وقوته من خالل الكني�س��ة� .س��يملأ جمد اهلل هذا
اجل��زء ال�صغ�ير م��ن الأر���ض الذي نوجد نحن فيه� .س��يكون هناك جمد يف الكني�س��ة
ك��ي ي��راه كل من حولنا.
ترك��ز الأج��زاء التالي��ة م��ن ه��ذا الكت��اب عل��ى تعالي��م العه��د اجلدي��د بخ�صو���ص 
الكني�سة بكل تفا�صيلها ال�صغرية .لكن بينما تقر�أ هذا الكتاب عليك �أن ت�ضع �أمام
عينيك ال�صورة الأكرب وتعلم �أن كل جزء من هذه التفا�صيل يهدف �إىل �أن ترى كل
الأمم جم��د اهلل يف الكني�س��ة.
يختل��ف الكث�ير م��ن الق��ادة فيم��ا بينه��م بخ�صو���ص بع���ض جوان��ب عقي��دة وحي��اة
الكني�س��ة .لك��ن عندم��ا تواجهن��ا �أزم��ة االختالف ه��ذه ،علينا �أن نتذك��ر �أن جمد اهلل
ُي��رى م��ن خ�لال الذبيح��ة� .إن القاع��دة العام��ة �رصيح��ة ووا�ضح��ة :النم��و واملج��د
ينبع��ان م��ن اخلدم��ة والب��ذل .يج��ب �أن تك��ون كل �أفكارن��ا ع��ن الكني�س��ة م�ؤ�س�س��ة
وثابت��ة عل��ى ه��ذا املبد�أ الرئي�س��ي.
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كنيسة املسيح
يعلم كل م�ؤمن �أن الكني�س��ة هي «كني�س��ة امل�س��يح»� .إنها كني�س��ته ملكه .وهذا يعني
�أن��ه م��ن اخلط��أ �أن ي�ش�ير �أ ًي��ا من��ا �إىل «كني�س��ته» �أو «كني�س��تنا» .لك��ن ال ي��درك كل
امل�ؤمن�ين �أن ي�س��وع مل يعل��م �ش��ي ًئا تقري ًب��ا ع��ن الكني�س��ة ب�ص��ورة �رصيح��ة ،حي��ث
ذكره��ا مرت�ين فق��ط يف كل تعاليم��ه (مت��ى  18 : 16و  .)17 : 18بالطب��ع ترتب��ط
مبا��شرا بالكني�س��ة على الرغم م��ن �أنه مل يذكرها باال�س��م.
تعالي��م ي�س��وع ارتباطً ��ا
ً
كلنا نعرف متى  18 : 16الذي يقدم فيه ي�س��وع وع ًدا ببناء الكني�س��ة على �صخرة
اع�تراف بطر���س �أن ي�س��وع ه��و امل�س��يح اب��ن اهلل احل��ي ،امل�س��يا املنتظ��ر ،اهلل القدير
�صان��ع املعجزات.
من املهم �أن نفهم �أن ال�صخرة التي ي�ش�ير �إليها ي�س��وع لي�س��ت بطر���س نف�س��ه ولكن
أي�ضا
�إعالن اهلل الذي �أعطاه الآب لبطر�س بخ�صو�ص امل�سيح .ومن املهم �أن نفهم � ً
�أن ي�س��وع ه��و ب��اين الكني�س��ة .يف ه��ذه الفق��رة يع��د ي�س��وع �أن يبني كني�س��ته بنف�س��ه
ويجعله��ا م��ن القوة بحيث ال تق��وي �أبواب اجلحيم عليها.
كان��ت �أب��واب املدين��ة ه��ي امل��كان الذي يجتمع فيه جمل���س املدينة ك��ي يتفاو�ض 
يف �أموره��ا .يق��ول ي�س��وع هن��ا �أن م�ش��ورات وا�س�تراتيجيات امل��وت واجلحي��م ل��ن
تنت�رص على الكني�سة .نعرف كذلك �أن الأبواب لها مهمة دفاعية ولي�ست هجومية.
�تخدما بوابات املدينة ك�س�لاح .لكن اجلي���ش الذي
ال يهاجم جي��
ً
�ش جي�ش��ا �آخر م�س� ً
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يق��ع علي��ه الهج��وم يحتم��ي وراء البواب��ات� ،أم ًال �أن تك��ون هذه البواب��ات قوية مبا
في��ه الكفاي��ة كي تبعد عن��ه املهاجمني.
وهذا يعني �أن ي�سوع كان يق�صد �أن موقف الكني�سة هو موقف هجومي .فالكني�سة
�سوف تذهب �إىل �أبواب اجلحيم كي تغري عليها رمبا لتنقذ ه�ؤالء امل�أ�سورين لديها.
و�أبواب اجلحيم لن تقوى عليها ولن ت�ستطيع ال�صمود �أمام هجماتها.
ر�أين��ا �أن العه��د الق��دمي يق��ول �أن عل��ى الكني�س��ة �أن تذه��ب �إىل كل الأمم و�أن مت�ل�أ
أي�ضا �أن متى  18 : 16يقول �أن الكني�س��ة يجب �أن تكون
الأر�ض مبجد اهلل .ور�أينا � ً
ذات طبيع��ة حربي��ة مهاجم��ة .وهات��ان احلقيقت��ان �أ�سا�س��يتان لتعالي��م العه��د
اجلدي��د الأك�ثر تف�صي ًال عن الكني�س��ة.

صالة املسيح من أجل كنيسته

تعك���س �ص�لاة ي�س��وع م��ن اج��ل تالمي��ذه يف يوحن��ا � 17أ�ش��واق قلب��ه قب��ل موت��ه،
وتق��دم �ص��ورة وا�ضح��ة ع��ن مهمة الكني�س��ة هنا عل��ى الأر�ض .نرى م��رة �أخرى يف
هذا اجلزء �صورة كبرية �شاملة تطلعنا على العديد من مقا�صد اهلل .علينا �أن ننظر
�إىل التفا�صي��ل الت��ي �س��نتناولها الح ًق��ا ع��ن حياة الكني�س��ة يف هذا الإط��ار العام ال
مبعزل عنه.
ال ي�ش�ير يوحن��ا  17ب�ص��ورة خا�ص��ة �إىل «الكني�س��ة» .لك��ن م��ا نفهم��ه م��ن ه��ذا
الإ�صح��اح بالإ�ضاف��ة �إىل م��ا تطلعنا عليه بع�ض ن�صو�ص العهد القدمي يو�ضح لنا
�رصاحة �أن ي�س��وع يت�ش��فع من �أجل الكني�س��ة يف هذه ال�صالة .يطلب ي�سوع يف هذه
ال�ص�لاة م��ن �أج��ل الكني�س��ة كي يكون لها خم���س �صفات:
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•
•
•
•
•

جمد اهلل
كلمة اهلل
فرح اهلل
وحدانية يف حمبة اهلل
مر�سلة �إىل العامل من قبل اهلل

إعالن مجد الله:
ال ينبغ��ي �أن ُنفاج��ئ ب��أن املج��د ه��و الأمر الأ�سا�س��ي املثقل به ي�س��وع يف �صالته.
وه��و يذك��ر كلم��ة «املج��د» والفعل منها «ميجد» ثماين مرات يف الأعداد ، 5 ، 4 ، 1
.24 ، 22 ، 10
ي�صل��ي ي�س��وع م��ن �أج��ل �أن يعل��ن اهلل نف�س��ه ك��ي يك��ون جمال��ه وجالل��ه و�س��لطانه
وقدا�س��ته جميعه��ا حا��ضرة يف الكني�س��ة وب�ين �أفراده��ا .نعرف �أن اهلل �أعلن نف�س��ه
يف �ش��خ�ص ي�س��وع يف �أي��ام العه��د اجلدي��د كم��ا نق��ر�أ يف يوحن��ا  .14 : 1بالطب��ع مل
يتعرف كل �شخ�ص على جمد اهلل الظاهر يف ي�سوع .وحتى الذين عرفوا ذلك – عند
التجل��ي – مل يعرف��وا م��ا كان عليهم فعله حياله.
ونعل��م �أن جم��د اهلل الي��وم يظه��ر «يف الكني�س��ة» .ت�صي��غ الكث�ير م��ن الرتجم��ات
رومي��ة  21 : 8عل��ى النح��و الت��ايل «احلري��ة املجي��دة لأوالد اهلل» .لك��ن ال�صياغ��ة
الأك�ثر دق��ة ه��ي« :حري��ة جمد �أوالد اهلل» .ي�ش�ير هذا الع��دد �إىل الإطالق �أو احلرية
التي نختربها عندما ُيعلن جمد اهلل يف و�سطنا .وهذا هو ما ي�صلي ي�سوع لأجله
يف يوحن��ا .24 : 17
وكم��ا كان احل��ال يف �أي��ام ي�س��وع ،ل��ن ي��درك كل �ش��خ�ص جم��د اهلل عندم��ا ُيعل��ن
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الي��وم .وكم��ا ح��دث عن��د التجلي ،لن يعرف الذين �س��يدركون هذا املج��د اليوم ماذا
عليه��م �أن يفعل��وا حيال��ه .لك��ن ال يج��ب �أن نن�س��ى �أب� ًدا �أن اهلل يري��د �أن يوج��د املجد
يف الكني�س��ة بوا�س��طة ي�س��وع امل�سيح بق�صد وحدانية الكني�سة ( )22 : 17وك�إعالن
للع��امل (.)23 : 17
ه��ذا الت�أكي��د عل��ى املج��د ل��ه �أربع��ة مع��اين هام��ة بالن�س��بة للكني�س��ة الي��وم ،حي��ث
يعن��ي �أن:
فهم العامل للمجد يعتمد على ما يراه من عمل اهلل يف الكني�سة.
•
إ�ش��عاعا خف ًي��ا �أو هال��ة
جم��د اهلل يظه��ر يف هيئ��ة �إن�س��انية� .إن��ه لي���س �
•
ً
مقد�س��ة .لكنه جمد عملي فعال ينعك���س يف حياة امل�ؤمنني وهم يعبدون ويعملون
ويخدم��ون م ًع��ا.
يج��ب �أن يك��ون هناك اختبار م�س��تمر لل�صلي��ب يف حياة كل فرد من �أفراد
•
الكني�سة ويف حياة الكني�سة كجماعة ،وذلك كما نقر�أ يف  2كورنثو�س .12 – 7 : 4
وحداني��ة الكني�س��ة و�إر�س��اليتها �إىل الع��امل هما من مقا�صد اهلل الأ�سا�س��ية
•
اختيارا مرتوكً ا لنا بل نتائج ترتبط ارتباطً ا وثي ًقا بح�ضور جمد
لنا� .إنهما لي�س��ا
ً
اهلل.
ين��ادي بع���ض الق��ادة بوجوب تركيز الكني�س��ة عل��ى وحدانيتها ،لأن هذا من �ش��أنه
�أن يح�رض جمد اهلل .وي�رص البع�ض الأخر على وجوب �أن تكون الأولوية للإر�سالية
والك��رازة ،لأن ه��ذا ه��و م��ا يح��ضر جم��د اهلل للكني�س��ة .لك��ن ي�س��وع يف يوحن��ا 17
ي�صل��ي م��ن �أج��ل العك���س ،حي��ث يق��ول �إنه علين��ا �أن نركز على معرف��ة جمد اهلل لأن
هذا املجد هو ما ي�س��بب الوحدانية والإر�س��الية.
ال يعن��ي ه��ذا �أن الرتكي��ز عل��ى االحت��اد والك��رازة �أم��ر خاط��ئ .لكن��ه يعن��ي �أن ه��ذا
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الرتكي��ز يجب �أن يكون ر ًدا يت�س��م باملحب��ة والكرم والت�ضحية بالذات على اختبار
حقيق��ي حل�ض��ور اهلل وجمال��ه وجالل��ه و�س��لطانه .له��ذا ال�س��بب يحت��ل ال�صلي��ب يف
التاري��خ مكان��ة مركزي��ة يف حي��اة الكني�س��ة وعبادتها وف��ن العمارة.

إرشاد كلمة الله:

�صلى ي�س��وع يف يوحنا  17خم���س مرات عن الكلمة وعن كالم اهلل يف الأعداد ، 6
 .20 ، 17 ، 14 ، 8تو�ضح �صالة ي�سوع �أنه يريد �أن تكون الكلمة هي مركز الكني�سة.
أفكارا �أو تقاليد الب�رش هي ما يجب �أن يحدد كل جانب من جوانب
كلمة اهلل ولي�س � ً
حياة الكني�سة .يو�ضح لنا يوحنا  17خم�سة �أ�شياء عن الكلمة والكني�سة:

-1

الكنيسة تحرس كلمة الله

نفه��م م��ن عدد � 6أن الكني�س��ة عليه��ا �أن «حتفظ» الكلمة .الفعل اليوناين امل�س��تخدم
هنا هو « »tereoومعناه «يحر�س» �أو «يحفظ يف �أمان» ولي�س «يطيع» .وهذا يعني
�أن الكني�س��ة مكلف��ة مب�س��ئولية حف��ظ كلم��ة اهلل يف �أم��ان والت�أك��د �أن��ه م��ا م��ن �أح��د
يعبث بها �أو يغريها �أو ي�ضيف �إليها �أو يحذف �ش��ي ًئا منها.
ولي���س معن��ى ذل��ك �أن نكر���س جهودن��ا لرتجم��ة بعينه��ا ولتف�س�ير ب�س��يط ل��كل عدد.
لكن��ه يعن��ي �أن نعم��ل بجد من �أجل فهم ال�س��ياق التاريخي والثقايف والديني الذي
�أُعطي��ت في��ه الكلمة حتى ن�س��تطيع �أن نطبقها بدق��ة يف حياتنا اليوم.

-2

الكنيسة تستمع إىل كل كلمة من كلامت الله

يرين��ا ع��دد � 14أن الكلم��ة لي�س��ت مقت��صرة عل��ى الأ�س��فار املقد�س��ة املكتوب��ة ب��ل
أي�ضا كلمات اهلل النبوية املوحى بها .ال ي�شجع ي�سوع الكني�سة على االلتزام
ت�شمل � ً
أي�ض��ا على االلتزام بكلم��ات اهلل التي يعطيها له.
بكلم��ات العه��د الق��دمي فقط ،بل � ً
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يجب على الكني�س��ة �أن ت�س��تمع بحر�ص �إىل الروح القد���س حتى متيز الكلمات التي
يعطيه��ا ي�س��وع الي��وم .وه��ذه الكلم��ات ســتكون متفقــة بالطبــع مع ما جاء يف األســفار
املقدســة .لكنهــا ســركز عــى جوانــب معينــة مــن الحقيقــة الكليــة لكلمــة اللــه مب��ا
يتنا�س��ب م��ع موقفن��ا .ورمب��ا تك��ون خمتلفة عما �أُعل��ن ب�صفة خا�صة يف ال�س��نوات
القليلة املا�ضية.

-3

كلمة الله تقدس الكنيسة

يو�ض��ح لن��ا ع��دد � 17أن التقدي���س ه��و م��ن وظائ��ف كلم��ة اهلل .الفع��ل اليون��اين
امل�ستخدم يف هذا العدد هو « »hagiazoوهو يعني «يف�صل» .نتناول هذه احلقيقة
يف اجل��زء ال�ساد���س م��ن كت��اب «معرف��ة ال��روح» من �سل�س��لة «�س��يف الروح».
عندم��ا ت�س��لم الكني�س��ة نف�س��ها لقي��ادة و�إر�ش��اد ال��روح ،ت�صب��ح �أك�ثر انف�ص��ا ًال ع��ن
تكري�سا لأعمال اهلل وتوجهاته
�أ�سلوب التفكري العاملي والتوجهات العاملية ،و�أكرث
ً
.

-4

الكلمة هي الحق كله

-5

الكلمة رضورية ملهمة الكنيسة

نق��ر�أ يف ع��ددي  17و � 19أن كلم��ة اهلل ه��ي «احل��ق» .الكلمة اليوناني��ة الواردة هنا
هي « »aletheiaوهي تعني «احلقيقة التي توجد يف قلب كل �شيء» .ال ت�شري الكلمة
�إىل حقيقة �أخالقية بعينها .لكنها ت�شري �إىل احلق بكل كماله ومداه .وهذا يعني �أن
كلم��ة اهلل لي�س��ت جم��رد «حقيق��ة» لكنها «كل احلق»� .إنها لي�س��ت جم��رد حقيقة بني
الكثري من احلقائق .لكنها احلقيقة التي ال توجد بجانبها �أي حقيقة �أخرى.

دورا حيو ًي��ا يف �إح�ض��ار النا���س �إىل الإمي��ان
يو�ض��ح ع��دد � 20أن كلم��ة اهلل تلع��ب ً
�ة تر���س و ُتبج��ل و ُتدر���س .وه��ي �إىل جان��ب ذل��ك كل��ه ج��زء م��ن
بي�س��وع� .إن الكلم� ُ
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�إر�س��الية الكني�س��ة .حي��ث �أن الكلم��ة ه��ي الت��ي حت��ضر النا���س �إىل الإمي��ان بي�س��وع
امل�س��يح ،علين��ا �أن نت�أك��د م��ن �أنه��ا حتت��ل مرك��ز �إر�س��اليتنا .ولي���س ذل��ك معن��اه �أن
ن�س��تخدم فق��ط كلم��ات مبا��شرة م��ن الكت��اب املقد���س بح�س��ب ترجمة بعينه��ا .لكن
معناه �أن ن�ضع �أنف�سنا حتت قيادة ي�سوع من خالل الروح و�أن ننقل الكلمات التي
يعطيه��ا لن��ا يف موقف ما.

ممتلئني بفرح الله:

لا يف تالمي��ذه .ال
يطل��ب ي�س��وع يف ع��دد  13م��ن �صالت��ه �أن يك��ون فرح��ه كام� ً
ي�صلي ي�سوع من �أجل �أن يفرح تالميذه �أو �أن يزيد فرحهم .لكنه ي�صلي �أن يكونوا
ممتلئ�ين بفرحه.
حتدث ي�سوع عن ذلك من قبل كما يف يوحنا  11 : 15و  .24 : 16كما �شهد يوحنا
املعمدان يف (يو� )29 :3أن فرحه �أ�صبح كام ًال لأنه �س��مع �صوت العري���س .الكلمة
اليوناني��ة الت��ي تعن��ي «ف��رح» ه��ي « »charaوه��ي قريب��ة ج� ًدا م��ن كلم��ة «»charis
الت��ي تعن��ي «نعم��ة» .البهج��ة ه��ي قا�س��م م�ش�ترك ب�ين الف��رح والنعم��ة .والفرح يف
العه��د اجلدي��د ه��و الرد الطبيعي عل��ى نعمة اهلل .ميكننا الق��ول �أن اهلل يبتهج عندما
يعطين��ا النعم��ة و�إننا نبتهج �أو نف��رح عندما ن�أخذ منه النعمة.
ولأن الكني�س��ة توج��د فق��ط م��ن خ�لال نعم��ة اهلل ،فعليه��ا �أن تتمي��ز بالف��رح .ر�أين��ا
�أن كني�س��ة العهد اجلديد كانت ممتلئة بالفرح .نقر�أ عن ذلك على �س��بيل املثال يف
�أعم��ال  8 : 8و  52 : 13و  3: 15ورومي��ة  13 : 15و 2كورنثو���س  2 : 8وفيلب��ي
 25 ، 4 : 1و 1ت�س��الونيكي  6 : 1و  9 : 3و 2تيموثاو���س  4 : 1وعرباني�ين : 13
 17و 1بطر���س  8 : 1و 1يوحن��ا  4 : 1و 2يوحن��ا  12و 3يوحن��ا  .4كم��ا ر�أين��ا �أن
�إ�شعياء  66 – 60يتطلع �إىل الكني�سة ويعلمنا  5 : 60و  3 : 61و  7 : 61عن الفرح
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الأبدي الذي �س��يملأ قلب �ش��عب اهلل .ويربط  7 : 60و  3 : 61بني الفرح وجمد اهلل.
وي�ؤك��د  11 – 10 : 61عل��ى �أن ه��ذا الف��رح ه��و �أح��د نتائج نعم��ة اهلل (ميكننا القول
�أن �إ�ش��عياء  11 – 10 : 61ه��و واح��د م��ن �أو�ض��ح ن�صو���ص العهد القدمي التي ت�ش�ير 
�إىل الكني�سة وتتحدث عن الفرح والنعمة واخلال�ص والتقدي�س والعرو�س والإعالن
«لكل الأمم»).

الوحدانية يف محبة الله:

ي�صل��ي ي�س��وع يف يوحن��ا � 17أرب��ع م��رات (الأع��داد  )23 ، 21 ، 11م��ن �أج��ل �أن
يتوح��د تالمي��ذه يف حمب��ة اهلل .الكلم��ة اليوناني��ة ال��واردة هن��ا ه��ي « »henوه��ي
تعني «واحد» .وهذا يعني �أن امل�س��يح يطالب بالوحدانية ولي���س باالحتاد .ي�صلي
«واحِ ًدا كَ َما َن ْح ُن» .وهذا يعني �أن العالقة بني الآب واالبن
ي�سوع من �أجل �أن نكون َ
والروح القد�س هي منوذج الوحدانية التي ي�صفها ي�سوع يف يوحنا  1 : 1و 24 : 8
 28 ،و  38 : 10و  11 – 9 : 14و .23 – 21 : 17
ي�ؤك��د الكث�ير م��ن ق��ادة الكني�س��ة على جوان��ب خمتلفة م��ن جوان��ب الوحدانية التي
ي�صلي ي�س��وع من �أجلها .ي�ؤكد بع�ضهم على �س��بيل املثال على �أن:
وحدانية اهلل تعني وحدانية الكنائ�س بكل الطرق املمكنة.
•
االخت�لاف ب�ين الأقاني��م الثالث��ة يعن��ي �أن وحدانيتن��ا يج��ب �أن تت�س��ع
•
للف��وارق الطائفي��ة واالختالف��ات املتعلق��ة بالتقالي��د.
وحدانيتنا يجب �أن تعك�س �أهداف كرازية م�شرتكة لأن هذا هو الت�أثري
•
املق�صود منها.
•
�صالة ي�سوع هي طلبة من �أجل �أن يعمل امل�ؤمنون م ًعا بتناغم.
يوحن��ا  12 – 11 : 14يعن��ي �أن وحدانيتن��ا يج��ب �أن تنعك���س م��ن خ�لال
•
ق��وى معجزي��ة.
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عندم��ا ننظ��ر �إىل كل ه��ذه الأم��ور م ًع��ا ،جنده��ا �صحيح��ة .لك��ن عيبه��ا الوحي��د ه��و
�أنه��ا ت�ض��ع م�س��ئولية الوحداني��ة عل��ى �أكتافن��ا الب��شرية .حقيق��ة �أن ي�س��وع ي�صل��ي
�إىل الآب تو�ض��ح �أن وحداني��ة الكني�س��ة تنب��ع من عمل �إله��ي وال ت�أتي كنتيجة لأية
حم��اوالت ب��شرية .نفه��م م��ن � 22 : 17أن ه��ذه الوحدانية ت�أتي م��ن الآب �إىل االبن
ث��م �إىل امل�ؤمن�ين.
يعتق��د بع���ض الق��ادة �أن ه��ذه الوحداني��ة ه��ي وحداني��ة ذات طاب��ع روح��ي ل��ن
نختربها ب�صورة كاملة �إال بعد عودة ي�س��وع .لكن هذا ر�أي غري مقبول .يقول عدد
ين ِ �إ َل َواحِ �دٍ» يعن��ي الفع��ل اليون��اين هن��ا �أن ه��ذه الوحداني��ة
ِ « :23ل َيكُو ُن��وا ُمك ََّملِ� َ
مطلق��ة مبعن��ى �أنه��ا كامل��ة �أو مكمل��ة .ي��رد الفعل هن��ا يف �صيغة املبن��ي للمجهول
مما يعني �أن امل�ؤمنني ال يجعلون �أنف�سهم واح ًدا بل ُيجعلون واح ًدا .كما �أن املدى
الزمن��ي للجمل��ة م�ؤق��ت ولي���س �أبد ًيا .مما يعن��ي �أن هذه الوحدانية لي�س��ت حمفوظة
لل�س��ماء لكنه��ا ل�ل�آن حتى ندعو العامل �إىل ي�س��وع ب�ص��ورة م�ؤثرة.
�سرنى الح ًقا �أن هذه الوحدة الع�ضوية هي �أ�سا�س كل ال�صور التي ير�سمها الكتاب
للكني�س��ة .على �س��بيل املثال «اجل�س��د»« ،البناء»« ،الهيكل»« ،العرو���س»« ،الكرمة».
لك��ن كل م��ا علين��ا �أن نعرف��ه الآن ه��و �أن الكني�س��ة يجب �أن تتمي��ز بالوحدانية و�أن
هذه الوحدانية يجب �أن:
تكون وا�ضحة للعيان مبا فيه الكفاية حتى ي�ؤمن العامل بي�سوع.
•
تكون م�ؤ�س�سة على اهلل.
•
يكون اهلل هو من�ش�أها.
•
ت�أت��ي �ص�لاة ي�س��وع يف خت��ام تعاليم��ه يف الع�ش��اء الأخ�ير .نق��ر�أ يف �س��ياق ه��ذه
التعالي��م ع��ن املحب��ة امل�ضحي��ة الوا�ضح��ة للعي��ان ( 35 – 34 : 13و - 12 : 15
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 .)17كم��ا نق��ر�أ يف � 35 : 13أن نتيج��ة ه��ذه املحبة م�ش��ابهة للنتيجة املرجوة من
�شفاعة ي�سوع من �أجل وحدانيتنا يف � .23 – 21 : 17إن ت�شابه النتيجة يدل على
وج��ود عالقة ب�ين املحبة امل�ضحي��ة والوحدانية.

مرسلة إىل العامل من قبل الله:

ي�ؤك��د كل م��ا نعرف��ه عن الكني�س��ة على �أن الذه��اب �إىل كل العامل هو مركز مهمتها.
وت�ؤكد �صالة ي�س��وع ال�ش��فاعية على هذه املركزية .يذكر ي�س��وع العامل  19مرة يف
مو�ضحا �أربعة �أ�شياء عن الكني�سة.
�صالته
ً
الكني�س��ة مر�س��لة �إىل الع��امل بنف���س الطريق��ة املادي��ة الت��ي �أر�س��ل بها الآب
•
ي�س��وع �إىل العامل .مهمة الكني�س��ة هي �أن تذهب �إىل العامل مثل ي�س��وع و�أن تعي���ش 
يف الع��امل مث��ل ي�س��وع و�أن تدع��و الع��امل مث��ل ي�س��وع.
الكني�س��ة توج��د يف الع��امل لكنه��ا لي�س��ت م��ن الع��امل .عل��ى الكني�س��ة �أن
•
تتداخ��ل م��ع الع��امل وتندم��ج معه .لك��ن عليها يف الوق��ت ذاته �أن تك��ون مبن�أى عن
الت�أث��ر ب��ه.
الع��امل يك��ره الكني�س��ة ولن يحبها �أو ي�ستح�س��ن ما تفعل��ه .وعلى الرغم من
•
�أنه��ا حتب��ه مبحب��ة اهلل� ،س��يكرهها وي�ضطهده��ا ب�ش��دة.
نتن��اول معار�ض��ة الع��امل للكني�س��ة يف اجل��زء الراب��ع من كت��اب «ملك اهلل»
•
من �سل�سلة «�سيف الروح»� .إن اهلل يحفظ الكني�سة من ال�رشير .الكلمة اليونانية التي
تعن��ي «يحف��ظ» ه��ي « »tereoوه��ي ت��رد يف الأع��داد  .15 ،12 ،11 ،6وه��ذا يعن��ي
�أن الكني�س��ة حمرو�س��ة م��ن قب��ل الآب� .إنن��ا حممي��ون وحم�صن��ون �ض��د كل هجمات
ال�رشير.
فهمن��ا م��ن مت��ى � 18 : 16أن الكني�س��ة تتخ��ذ موقفًا هجوم ًيا ال دفاع ًي��ا و�أن �أبواب
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اجلحي��م ل��ن تق��وى عل��ى هجماته��ا .ويعدن��ا يوحن��ا  15 : 17باحلماي��ة يف �س��ياق
احلدي��ث ع��ن الذه��اب �إىل الع��امل بكلمة اهلل وحمبته .علين��ا �أن نفهم �أن يوحنا : 17
 15يع�بر ع��ن نف���س احلقيق��ة ال��واردة يف متى  18 : 16لك��ن بكلمات خمتلفة.
ت�ؤك��د كلم��ة اهلل يف كل الكت��اب املقد���س عل��ى �أن الكني�س��ة معنية بالذه��اب �إىل كل
الأمم ومب��لء الع��امل مبج��د اهلل .يو�ض��ح ي�س��وع جل ًي��ا يف يوحن��ا � 17أن الكني�س��ة قد
�أُر�س��لت للع��امل ك��ي ي�ؤم��ن العامل ولكي ُي��رى جمد اهلل .لو �أننا كني�س��ة غري متمركزة
حول الإر�س��الية فنحن ل�س��نا كني�سته.
علين��ا �أن ن�ض��ع ه��ذا املب��د�أ الأ�سا�س��ي يف اعتبارن��ا ونح��ن ندر���س تعالي��م العه��د
لا ع��ن عقي��دة وبن��اء وحي��اة وه��دف الكني�س��ة.
اجلدي��د الأك�ثر تف�صي� ً
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االجتامع
للكلم��ة الإجنليزي��ة " "churchالعدي��د م��ن املع��اين ال�ش��ائعةُ .يعرفه��ا القامو���س
ب�أنه��ا "م��كان يجتم��ع فيه امل�س��يحيون للعبادة" .و�أول ما ي��رد �إىل ذهن الكثري من
الأ�ش��خا�ص العادي�ين عن��د �س��ماع كلمة "كني�س��ة" ه��و مبني.
يخل��ط �أ�ش��خا�ص �آخ��رون ب�ين كلمة "الكني�س��ة" واالجتماع��ات امل�س��يحية .فتجدهم
ي�س�ألونك "هل �ستذهب �إىل الكني�سة؟" يف حني �أن ق�صدهم هو "هل �ستذهب حل�ضور
االجتم��اع �أو اخلدم��ة؟" كم��ا يرب��ط بع���ض امل�ؤمنني بني الكني�س��ة وطائف��ة بعينها،
في�س��ألونك "�إىل �أي كني�س��ة تنتمي؟ هل �إىل الكني�س��ة الأجنليكانية �أم املعمدانية �أم
اخلم�س��ينية �أم الكاثوليكي��ة ...؟" �آخ��رون يفك��رون يف "الكني�س��ة" باعتباره��ا خدمة
عملية يكلف بها ال�ش��خ�ص ،فتجدهم يتحدثون عن "االلتحاق بالكني�س��ة".
الكلم��ة الإجنليزي��ة " "churchم�ش��تقة م��ن الكلم��ة البيزنطي��ة " "kurikeوالتي تعني
"االن�ضمام �إىل الرب" .لكن الكلمة اليونانية " "ekklesiaهي الكلمة امل�ستخدمة يف
"مدعوا".
العه��د اجلدي��د والتي تعن��ي حرف ًي��ا
ً
ت�شتق كلمة " "ekklesiaمن كلمتني يونانيتني هما " "ekمبعنى "خارج من" وكلمة
" "klesisمبعنى "دعوة" .جتعلنا هذه الكلمة نفكر يف اال�س��م الذي ا�س��تخدمه ي�س��وع
للإ�ش��ارة �إىل الروح القد���س .ي�ش�ير ي�س��وع �إىل الروح القد���س با�س��م "البارقليطُ ���س"
( )Parakletosخم���س مرات يف يوحنا  .17 – 13ومعنى "  "Parakletosهو "مدعو
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للوق��وف بجان��ب  ."...ترتب��ط "دع��وة اهلل" بطريق��ة م��ا ب��كال م��ن ال��روح والكني�س��ة –
وترتب��ط بالت��ايل بحياتن��ا يف ال��روح ويف الكني�س��ة� .س��نتناول العالق��ة ب�ين الروح
والكني�سة الح ًقا.

Ekklesia

ت��رد الكلم��ة اليوناني��ة " "ekklesiaيف العه��د اجلدي��د �أك�ثر م��ن مائ��ة م��رة وتع��رف
ب�صف��ة عام��ة ب�أنه��ا "كني�س��ة اهلل" .ن��رى ذلك يف �أعمال  28 : 20و 1كورنثو���س : 1
 2و  22 : 11و  9 : 15و 2كورنثو���س  1 : 1وغالطي��ة  13 : 1و 1ت�س��الونيكي 2
 14 :و 1تيموثاو���س  .15 : 3تو�ضح هذه احلقيقة �أن الكني�س��ة مدعوة من قبل اهلل
و�أنها تخ�صه �أي �أنها كني�س��ته.

خلفية يونانية:

عندم��ا حت��دث ي�س��وع يف مت��ى  18 : 16ع��ن "بن��اء كني�س��ته ( ،")ekklesiaمل يك��ن
ي�س��تخدم كلم��ة جدي��دة خمرتع��ة ال تعن��ي �ش��ي ًئا بالن�س��بة لتالمي��ذه .لكنه ا�س��تخدم
دائما يف �س��ياق املعام�لات اليومية ،ورب��ط هذه الكلمة
متام��ا ترد ً
كلم��ة مفهوم��ة ً
ب�ش��خ�صه� .إن �أردن��ا �أن نفه��م تعالي��م العه��د اجلديد عن الكني�س��ة ب�ص��ورة �صحيحة،
فعلين��ا �أن نفه��م �أو ًال معن��ى كلم��ة " "ekklesiaيف ذل��ك الوق��ت.
كانت كلمة " "ekklesiaت�شري يف اليونان �إىل جمهور الناخبني يف مدينة ما .ي�أتي
�سفري �أو ر�سول ر�سمي (� )keruxإىل املدينة ويدعو رجالها الأحرار �إىل التجمع يف
جمل���س املدينة حيث يتناق�ش��ون ثم ي�صوتون ل�صالح من يريدون انتخابه .وكان
ه��ذا التجم��ع ه��و "االجتم��اع" �أو ال��ـ " ."ekklesiaو"ن��شر الب�ش��ارة" يف العه��د اجلديد
يعني "�إعالن الر�س��الة بوا�س��طة ر�س��ول" من الفعل ( )kerussoوحمتوى الر�سالة هو
(.)kerugma
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ر�أين��ا �أن املعن��ى احل��ريف لكلم��ة " "ekklesiaه��و "مدع��و" .ي�ش�ير ه��ذا املعن��ى �إىل
دع��وة ال�س��فري �أو الر�س��ول للمواطن�ين .لك��ن كلم��ة " "ekklesiaيف ذل��ك الوق��ت كانت
ت�ش�ير �إىل "التجم��ع" �أو "االجتم��اع" ال��ذي نت��ج ع��ن دعوة الر�س��ول.
نق�ترب الي��وم م��ن املعن��ى الأ�صل��ي لكلم��ة " "ekklesiaعندم��ا نفك��ر يف الكني�س��ة
باعتباره��ا "اجتم��اع اهلل" .لق��د دعين��ا م��ن الع��امل ك��ي جنتم��ع م ًع��ا يف عالق��ة م��ع
امل�سيح.
كان جمه��ور الناخب�ين ( )ekklesiaيف كل مدين��ة يوناني��ة يتمت��ع ب�س��لطات غ�ير 
حم��دودة .كان ه��ذا اجلمه��ور ينتخب ويعزل الق�ضاة واحلكام والقادة الع�س��كريني.
كم��ا كان جمه��ور الناخب�ين م�س��ئو ًال ع��ن �س�ير كل العمليات الع�س��كرية ،حيث كان
يجم��ع التربع��ات والأم��وال مل�س��اندة احلم�لات الع�س��كرية .كم��ا كان يعل��ن احل��رب
وي�صن��ع ال�س�لام ،ويحم��ل القوات مبهامها املختلفة وير�س��لها للمحاربة نيابة عن
املدينة.
أك�ثر و�ضوح��ا.
الآن م��ع معرفتن��ا له��ذه اخللفي��ة ي�صب��ح معن��ى مت��ى � 18 : 16
ً
�س��تلعب ( )ekklesiaي�س��وع نف���س دور ال��ـ ( )ekklesiaيف اليون��ان .و�س��تكون ذات
طبيعة ع�س��كرية يف الأ�سا���س� .إن مل نفهم هذا املبد�أ الأويل ،ف�س��وف نخط�أ يف فهم
الكث�ير م��ن تعالي��م العه��د اجلديد عن الكني�س��ة.
م��ن املث�ير للده�ش��ة �أن كل اجتم��اع لل��ـ ( )ekklesiaيف اليون��ان كان يب��د�أ بال�صالة
وبتق��دمي الذبائ��ح .وكان املواطن��ون الأح��رار املجتمع��ون مت�س��اوين يف احلق��وق
والواجب��ات ومل يك��ن بينه��م �ش��خ�ص �أك�ثر �أهمي��ة م��ن غ�يره .دون �أن ن�س��هب يف
احلدي��ث ع��ن الدميقراطي��ة اليوناني��ة �أك�ثر من ذلك� ،س��نجد يف ه��ذه ال�صورة بع�ض 
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الأف��كار الأ�سا�س��ية املرتبط��ة با�س��تخدام كلم��ة ( )ekklesiaيف العه��د اجلدي��د .كم��ا
علينا �أن نتوقع وجود مبادئ مت�ش��ابهة يف �إطار اجتماع ي�س��وع �أي الكني�س��ة التي
ير�أ�س��ها اهلل.

خلفية من العهد القديم:

�إن ت�أث�ير الأ�س��فار العربي��ة املقد�س��ة عل��ى الأف��كار املرتبط��ة بال��ـ ( )ekklesiaيف
العه��د اجلدي��د له��و �أك�ثر م��ن ت�أث�ير ثقاف��ة املجتم��ع الهللين��ي .ت�س��تخدم الرتجم��ة
ال�سبعينية التي هي الرتجمة اليونانية للعهد القدمي كلمة ( )ekklesiaللإ�شارة �إىل
"جماعة �إ��سرائيل" .وا�س� ُتخد َِمت كلمة ( )ekklesiaيف الرتجمة ال�س��بعينية كمقابل
للكلم��ة العربي��ة (قه��ال) والت��ي يعن��ي الفع��ل منه��ا "يدع��و" .املعن��ى احل��ريف لكلمة
(قه��ال) هو "جمه��ور ُدعي لالجتم��اع م ًعا".
كان �إ��سرائيل ه��و �ش��عب اهلل املخل���ص ال��ذي خل�ص��ه اهلل م��ن العبودي��ة ودع��اه م��ن
م��صر ك��ي ميل��ك علي��ه يف �أر���ض املوعد .لق��د كان خال�صهم هو �أ�سا���س اجتماعهم
م ًعا.
للأ�س��ف ت�س��تخدم الكث�ير م��ن الرتجم��ات الإجنليزي��ة كلم��ة (� )congregationأي
"جماع��ة" كمقاب��ل للكلم��ة العربي��ة (قه��ال) وكلم��ة عربية �أخ��رى هي (�أي��داه) .لكن
كلمة (قهال) ت�ش�ير �إىل "ال�ش��عب" الذي اجتمع م ًعا ،يف حني ت�ش�ير كلمة (�أيداه) �إىل
"ح��دث" االجتماع.
ت��رد كلم��ة (قه��ال) ح��وايل  130م��رة يف العه��د الق��دمي .وت�س��تخدم الرتجم��ات
الإجنليزي��ة ثالث��ة مقاب�لات له��ا:
( )congregationكم��ا يف الوي�ين  33 ، 17 : 16وع��دد  7 : 10و 10 : 20
•
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و 1ملوك  14 : 8و� 1أخبار  20 : 29و� 2أخبار  3 : 6وعزرا  64 : 2ومزمور : 22
 22ويوئي��ل .16 : 2
( )assemblyكم��ا يف تكوي��ن  6 : 49وخ��روج  6 : 12وع��دد  5 : 14وتثنية
•
 22 : 5وق�ض��اة  2 : 20و�إرمي��ا .9 : 50
( )companyكما يف تكوين  11 : 35وعدد  4 : 22و�إرميا .8: 31
•
ي��دل تع��دد مقاب�لات كلمة (قه��ال) يف الرتجمات الإجنليزي��ة على فهم املرتجمني
ملعناه��ا حي��ث يراع��ون ال�س��ياق الت��ي ت��رد في��ه الكلم��ة ويح��ددون عل��ى �أ�سا�س��ه
مقابله��ا يف الرتجم��ة .ل��و كان ال�س��ياق يتح��دث ع��ن العب��ادة ي�س��تخدمون كلم��ة
( )congregationولو كان ال�س��ياق يتحدث عن نواحي �إدارية ما ي�س��تخدمون كلمة
(� .)assemblyأما لو كان ال�سياق حرب ًيا �أو ع�سكر ًيا ،في�ستخدمون كلمة (.)company
لك��ن كلم��ة (قه��ال) هي نف�س��ها التي ت��رد كل مرة يف الن�ص العربي ،وال�ش��عب الذي
دائما .لقد اجتمع ال�ش��عب م ًعا لي�س��بحوا اهلل ولينظموا
ت�ش�ير �إليه هو نف���س ال�ش��عب ً
�أنف�س��هم وليذهب��وا للقت��ال .علين��ا �إىل ح��د م��ا �أن ندم��ج معنى كلمت��ى ( )ekklesiaو
(قهال) عند درا�س��تنا ملعنى الكني�س��ة.
ي�صف �أعمال � 38 : 7ش��عب �إ��سرائيل ب�أنه "الكني�س��ة يف الربية" .ن�س��تطيع الآن �أن
نفهم �أن هذه العبارة لي�ست ت�شبي ًها لكنها و�صف فعلي دقيق ل�شعب اهلل املتجمع.
�س��نتناول العالقة بني �إ��سرائيل والكني�س��ة يف اجلزء ال�ساد�س من هذا الكتاب .لكن
يكفي الآن �أن نعرف �أربع حقائق عن كني�سة اهلل من خالل "كني�سة" العهد القدمي:
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متجمعة من العامل

ي�ص��ف هو�ش��ع � 12 – 1 : 11إ��سرائيل ب�أن��ه حمب��وب وب�أن اهلل دع��اه من م�رص .لقد
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دعا اهلل �شعب �إ�رسائيل من م�رص �إىل �أر�ض املوعد.
خل�ص ال�شعب من العبودية يف م�رص.
•
وعربوا خالل مياه البحر الأحمر.
•
حتمل ال�شعب الكثري من التجارب والإغراءات يف الربية.
•
أعداءهم.
•
وهزموا � َ
ودخلوا كنعان.
•
يلق��ي كل ه��ذا ال�ض��وء عل��ى التجم��ع الروح��ي للكني�س��ة باالنتق��ال م��ن عبودي��ة
اخلطي��ة �إىل امل�يراث املوع��ود وامل�ص�ير املمج��د ع��ن طري��ق اخلال���ص واملعمودية
والق��وة املمنوح��ة واحل��رب الروحي��ة.
نع��رف �أن خال��ص �إ��سرائيل كان بكامل��ه نتيج��ة لتدخ��ل اهلل ذو ال�س��لطان ولي���س
لأي �شيء �آخر .لقد كان هذا اخلال�ص هو عمل نعمة .مل ي�ستطع ال�شعب �أن يخل�ص 
نف�س��ه م��ن العبودي��ة وال �أن يع�بر البح��ر الأحم��ر �أو يه��زم جيو���ش فرع��ون بقوت��ه
اخلا�ص��ة .مل يك��ن ه��ذا ال�ش��عب لي�س��تمر عل��ى قي��د احلي��اة يف الربي��ة لوال �إر�ش��اد اهلل
وعطائ��ه – وهكذا.
تنطبق نف���س هذه احلقائق على الكني�س��ة� .إننا �ش��عب اهلل املجتمع وهو يحبنا وقد
دعان��ا م��ن الع��امل .لق��د جمعنا لنف�س��ه بعم��ل عظيم للنعم��ة .وبدون حمبت��ه وتدخل
�سلطانه وخال�صه وقوته و�إر�شاده وعطائه ،ما كان من املمكن �أن توجد الكني�سة
�أب ًدا.
معن��ى ذل��ك �أن نتوق��ع تركيز تعاليم العهد اجلديد عن الكني�س��ة على مبادئ الدعوة
والنعمة واالعتماد الكامل على اهلل.
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مجتمعة م ًعا

دع��ا اهلل �إ��سرائيل ك��ي يك��ون �ش��عبه .اجتم��ع �أبن��اء وبن��ات �إبراهي��م م ًع��ا وكان
�ارا جماع ًي��ا يف الأ�سا���س.
اختباره��م هلل ه��و اختب� ً
تركوا م�رص م ًعا.
•
عربوا البحر الأحمر م ًعا.
•
�أكلوا و�رشبوا م ًعا.
•
اجتازوا يف الربية م ًعا.
•
أعداءهم م ًعا.
•
واجهوا � َ
اختربوا اهلل م ًعا.
•
دخلوا كنعان م ًعا.
•
ينطب��ق نف���س الأم��ر عل��ى الكني�س��ة� .إن دع��وة اهلل لي�س��ت دع��وة فردي��ة فق��ط ولي���س
اخلال���ص جم��رد �أم��ر فردي� .إننا �أخوة و�أخوات يف امل�س��يح� .إننا �أمة جديدة ،ج�س��د
وبن��اء – وهك��ذا .لق��د كُ تب��ت ر�س��ائل العه��د اجلدي��د �إىل جمموع��ات م��ن النا���س
املجتمعني م ًعا يف �أماكن معينة .دون هذا العامل اجلماعي القوي الفعال ،ت�صبح
الكني�س��ة املجتمع��ة غ�ير ذي معنى.
معن��ى ذل��ك �أن نتوق��ع ت�أكي��د تعالي��م العه��د اجلدي��د ع��ن الكني�س��ة عل��ى عالق��ات
املحب��ة والوحداني��ة واالهتم��ام العمل��ي والت�س��امح والقب��ول املتب��ادل.

-3

مجتمعة للتمتع بعالقة

مل يك��ن �ش��عب �إ��سرائيل يجتم��ع هك��ذا ب�لا هدف .لقد ُدع��ي �أفراد ال�ش��عب لالجتماع
م ًع��ا ك��ي يتمتعوا بعالقة مع اهلل .دعيوا ليكونوا �أوالده و�ش��عبه و�أمته.
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كان عه��د اهلل م��ع �إبراهي��م ومو�س��ى يف تكوي��ن  17وخ��روج  6ه��و �أ�سا���س ه��ذه
العالقة .يف هذين الن�صني يعد اهلل �أن ي�أخذ �إ��سرائيل �ش��ع ًبا له و�أن يكون هو �إل ًها
لهم .وعد اهلل �أن ي�سكن و�سطهم كما نرى يف عمود النار وخيمة االجتماع والهيكل.
ينطبق نف���س الأمر على الكني�س��ة .ي�س��وع هو "عمانوئيل" اهلل معنا .لقد ُدعي الروح
القد���س كي يكون بجانبنا� .إن عالقتنا الفردية واجلماعية مع اهلل هي �أ�سا���س كل
�شيء.
يخربن��ا مرق���س � 13 : 3أن ي�س��وع عندم��ا "دع��ا" تالمي��ذه االثني ع��شر ،دعاهم كي
يكونوا معه .دعاهم كي يكونوا م ًعا يف عالقة معه .وقد ت�أ�س�س �إر�سالهم ملواجهة
العدو على هذه العالقة.
معنى ذلك �أن نتوقع ت�أكيد تعاليم العهد اجلديد عن الكني�س��ة على �أولوية عالقتنا
مع اهلل وعلى �أمور مثل اجتماعنا م ًعا لل�صالة والعبادة والت�سبيح وال�رشكة.

-4

مجتمعة للحصول عىل نصيب ما

وم�ص�يرا.
ت�ضمن��ت دع��وة �إبراهي��م يف تكوي��ن  8 – 1 : 17وع� ًدا وق�ص� ًدا ومريا ًث��ا
ً
تو�ضح عربانيني  8 : 11هذا الأمرُ .دعي �ش��عب اهلل كي يرحتلوا نحو مق�صد حمدد
وهو كنع��ان �أر�ض املوعد.
ينطب��ق نف���س الأم��ر عل��ى الكني�س��ة .لقد جتمعن��ا م ًعا من "م�رصنا" ك��ي نرحتل نحو
مرياثنا املوعود (يعطينا  1تيموثاو�س  12 : 6ملحة عن هذه احلقيقة)� .إننا ورثة
اهلل ووارث��ون م��ع امل�س��يح .وقد قبلنا الروح القد���س ك�ضم��ان مل�صرينا الأبدي.
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نعل��م �أن الكني�س��ة اجتمع��ت م��ن �أج��ل ق�ص��د جميد .وعلين��ا �أن نبد�أ يف ر�ؤية �أنف�س��نا
على حقيقتنا وهي �إننا جمتمعون م ًعا يف �سياق خطة اهلل الأبدية .يدعو اهلل لنف�سه
�شع ًبا واح ًدا من كل الأمم مل�صري واحد هو املجد .ونحن جزء من هذه الدعوة.
�إنن��ا نرتب��ط ع��ن طري��ق ال�صلي��ب – ب�ص��ورة عجيب��ة ال نفهمه��ا وال ندركه��ا – م��ع
مالي�ين ال تع��د وال حت�ص��ى م��ن امل�ؤمنني يف كل دولة وقارة يف هذا العامل .ونحن
متحدون مع جموع غفرية من الأخوة والأخوات املجتمعني حول عر�ش حمل اهلل
مع ه�ؤالء امل�ؤمنني ال�س��اكنني يف جمده يف ملكوته ال�س��ماوي.
لق��د جذبن��ا اهلل ب�ص��ورة قوي��ة نح��و م�ص�ير �أب��دي رائع حتدثن��ا عنه �أف�س���س .13 : 4
أي�ضا
وكما كان �شعب �إ�رسائيل يعرف �أنه �سي�صل �إىل �أر�ض املوعد ،تعلم الكني�سة � ً
�أنه��ا �س��تنتهي �إىل وحداني��ة الإمي��ان و�س��ت�صل �إىل معرف��ة اب��ن اهلل� .س��وف ن�ش��كل
الإن�س��ان الكام��ل ونك��ون على قيا���س قامة ملء امل�س��يح� .سن�ش��بع �إىل التمام مبلء
اهلل ،و�س��نتحد مع كل الأ�ش��ياء يف ال�س��ماء وعلى الأر�ض حتت ر�أ�س واحد هو ي�سوع
امل�سيح.

دالئل كلمة (:)ekklesia

ر�أين��ا �أن كلم��ة ( )ekklesiaيف وق��ت العه��د اجلدي��د كان��ت كلم��ة معروف��ة ت�ش�ير �إىل
�ش��عب اهلل .حتم��ل ه��ذه الكلم��ة معن��ى �إع��داد اهلل ل�ش��عب ميج��ده ويظه��ر م��ن خالل��ه
حمبت��ه ونعمت��ه وقوته ل��كل الأمم.
لك��ن العه��د اجلدي��د ال ي�س��تخدم كلم��ة ( )ekklesiaلي�ص��ف الكني�س��ة بطريق��ة واح��دة
فق��ط ب��ل بثالث طرق خمتلف��ة لكنها مكمل��ة لبع�ضها البع�ض.
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لقد تعرفنا من خالل كلمة ( )ekklesiaعلى مفهوم:
•
الكني�سة اجلامعة
الكنائ�س املحلية
•
كني�سة البيت
•
من املمكن ا�س��تخدام كل و�صف من هذه الأو�صاف مبفرده للحديث عن الكني�س��ة.
لكن �سيكون لنا فهم كامل للكني�سة �إن نظرنا للثالثة م ًعا.

الكنيسة الجامعة:

تتك��ون ه��ذه الكني�س��ة م��ن كل امل�س��يحيني احلقيقي�ين يف كل م��كان عل��ى الأر���ض 
ويف ال�سماء� .إنها كل جماعة امل�ؤمنني الأحياء منهم والراقدين .ي�شار �إىل الأحياء
غال ًب��ا ب��ـ "الكني�س��ة املحارب��ة" و�إىل الراقدي��ن بـ "الكني�س��ة املنت��صرة" .وهذا يعني
�أنه ال ميكن �إطالق و�صف "الكني�سة اجلامعة" على �أي جتمع كن�سي �أو طائفي على
الأر�ض.

�إن الكني�س��ة اجلامع��ة غ�ير مرئي��ة ولي���س له��ا م��ا يع�بر عنه��ا .لك��ن كل الكنائ���س
املحلي��ة وكنائ���س البي��وت ه��ي م��ا يع�بر عنه��ا هن��ا عل��ى الأر���ض .ي�ش�ير الكت��اب
املقد���س �إىل الكني�س��ة اجلامع��ة يف ن�صو���ص مث��ل �أف�س���س  22 : 1و  21 ، 10 : 3و
 32 ، 27 – 23 : 5و 1كورنثو�س  32 : 10و  28 : 12وفيلبي  6 : 3وكولو�سي 1
 24 ، 18 :و 1تيموثاو���س .15 : 3

الكنائس املحلية:

عل��ى الرغ��م م��ن �أن العه��د اجلدي��د ال يذك��ر �أب� ًدا تعب�ير "الكنائ���س املحلي��ة"� ،إال �أن
امل�ؤمن�ين يف منطق��ة معين��ة �أو مدين��ة معين��ة كان ُي�ش��ار �إليهم عل��ى �أنهم جزء من
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الكني�س��ة ( .)ekklesiaعلى �س��بيل املثال كني�س��ة �أف�س���س وكني�س��ة كورنثو���س .كانت
بع�ض كنائ�س املدن هذه كنائ�س كبرية تتكون هي نف�سها من عدة كنائ�س مقامة
يف البي��وت .ن��رى ذل��ك عل��ى �س��بيل املث��ال يف �أعم��ال  1 : 13ورومي��ة  1 : 16و1
كورنثو���س  2 : 1و  19 : 16وغالطي��ة  2 : 1و 1ت�س��الونيكي  1 : 1وكولو�س��ي : 4
 16ور�ؤي��ا .22 : 3 – 1 : 2
من املهم �أن نفهم �أن الكني�س��ة املحلية يف العهد اجلديد ال تتطابق مع ما ن�س��ميه
نح��ن الي��وم "الكني�س��ة املحلي��ة" .الكنائ���س املحلي��ة احلديث��ة ه��ي وح��دات م��ن ال��ـ 
(� )ekklesiaأ�صغر من الكني�س��ة يف منطقة ما مدنية كانت �أو ريفية .ومن امل�ؤ�س��ف
�أن هذه الكنائ�س تت�رصف ب�صورة م�ستقلة عن بقية الكنائ�س يف منطقتها .مل يكن
الأم��ر هك��ذا يف العه��د اجلدي��د .ب��ل كان��ت كل الكنائ���س يف مدين��ة م��ا �أو منطق��ة ما
ترتبط م ًعا وتتعاون م ًعا ككني�سة واحدة يف هذا املكان .على �سبيل املثال عندما
كت��ب بول���س �إىل الكني�س��ة يف كورنثو���س ،مل يك��ن يكتب �إىل اجتم��اع �صغري منعزل
يف �ش��ارع جانب��ي يخ��دم يف حمي��ط �صغري .لكن��ه كان يكتب �إىل كني�س��ة العا�صمة
الكب�يرة الت��ي له��ا العديد من االجتماع��ات يف كل �أنحاء املدينة.
�س��نتناول يف اجل��زء الث��اين ع��شر م��ن ه��ذا الكت��اب كي��ف ميك��ن تفعي��ل م�صطل��ح
"الكني�س��ة املحلية" من خالل �ش��بكات الكنائ���س وذلك من �أجل تقوية ج�سد امل�سيح
اليوم.

كنيسة البيت:

كان��ت جتمع��ات البي��وت يف العه��د اجلدي��د جتمع��ات كب�يرة وكان ُينظ��ر �إليها على
�أنه��ا كني�س��ة .ل��ذا كان��ت الكني�س��ة تنم��و يف ه��ذه الأط��ر االجتماعي��ة .مل يك��ن هناك
�ان كن�س��ية ر�س��مية ولذل��ك كانت البيوت هي م��كان جتمع امل�ؤمن�ين .ميكننا �أن
مب� ٍ
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نطلق على ( )ekklesiaالبيت تعبري "جتمع كن�سي" وهي مذكورة يف رومية 5 : 16
و 1كورنثو���س  19 : 16وكولو�س��ي  15 : 4وفليم��ون 2 : 1
هذه الإ�ش��ارات القليلة لكني�س��ة البيت هي �ش��هادة هامة من الروح عن رغبة ي�سوع
يف ر�ؤية الكني�سة يف نطاق جتمعات �صغرية تخرتق كل جزء من املجتمع ،معربة
تعبريا �صاد ًقا عن �صفات اجلماعة امل�سيحية.
ً
كان��ت ه��ذه التجمع��ات الكن�س��ية تق��وم ب��كل �ش��يء تنط��وي علي��ه كلم��ة (،)ekklesia
ف��كان له��ا قي��ادة وكان��ت متار���س كل الأم��ور الت��ي عل��ى الكني�س��ة ممار�س��تها .لق��د
كان��ت وح��دات كامل��ة من الـ ( .)ekklesiaلكنها مل تكن كنائ���س م�س��تقلة �أو منعزلة
جزءا من الكني�س��ة يف
ب��ل �أج��زاء متداخل��ة مع ال��كل الأكرب� .أي كانت بعبارة �أخرى ً
مدينته��ا �أو منطقته��ا .وم��ن املحتم��ل �أن قي��ادة الكني�س��ة يف املنطق��ة �أو املدين��ة
كان��ت ُت�س��تمد م��ن قادة الكنائ���س املنعق��دة يف البيوت.
ل��ذا م��ا ن�س��ميه نح��ن الي��وم "كني�س��ة حملي��ة" يق�ترب يف معن��اه م��ن الكنائ���س التي
ي�صفها العهد اجلديد بالكنائ���س املنعقدة يف البيوت �أكرث مما يقرتب �إىل كنائ���س
امل��دن �أو الكنائ���س الت��ي ترتب��ط مبنطق��ة معين��ة يف العه��د اجلدي��د.
م��ن امله��م �أن نفه��م هذه الفوارق حتى ال نطبق �أ�سا�س��يات و�أمثلة العهد اجلديد عن
كنائ���س املدن على الكنائ���س املحلية اليوم .على �س��بيل املثال ر�س��الة كورنثو���س
الأوىل هي ر�سالة مكتوبة لكل الكنائ�س يف كورنثو�س �أي �إىل كل امل�ؤمنني هناك.
�أو بعبارة �أخرى �إىل كل جمموعة الكنائ�س املنعقدة يف البيوت والتي تعتمد على
بع�ضه��ا البع���ض وتتداخ��ل مع بع�ضها البع�ض .لكننا الي��وم عادة ما نطبق تعاليم
هذه الر�س��الة على الكنائ���س املحلية التي تختلف عن الكنائ���س املحلية يف العهد
اجلديد من حيث كونها جماعة فردية منعزلة وم�س��تقلة.
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وه��ذا يعن��ي �أن ن�صو���ص مث��ل  1كورنثو���س  18 : 11ي�س��تخدمها الق��ادة ملعاجل��ة
االنق�سامات داخل اجلماعة الكن�سية لك ًال منهم ال ملعاجلة ال�شقاق بني اجلماعات
الكن�س��ية املختلف��ة .كم��ا يطبق��ون ن�صو���ص مث��ل  1كورنثو���س  30 – 1 : 12ع��ادة
على نحو طائفي ال م�ش�ترك.
بالطب��ع تنطب��ق كل الن�صو���ص ع��ن الكني�س��ة اجلامع��ة عل��ى التجمع��ات الكن�س��ية.
لك��ن الف��رق يف التطبي��ق ال��ذي ذكرن��اه �س��اب ًقا يج��ب �أن ي�ؤخ��ذ يف االعتبار.
كل ه��ذا ي�ؤك��د عل��ى ع��دم وج��ود تعب�ير واح��د كام��ل ع��ن الكني�س��ة اجلامع��ة عل��ى
الأر���ض .لك��ن هن��اك الكث�ير م��ن التعب�يرات الأر�ضي��ة عنه��ا .وهذه لي�س��ت تعبريات
ح�رصي��ة منف�صل��ة وم�س��تقلة لأنها مرتبطة جمي ًعا بامل�س��يح ومرتبطة مع بع�ضها
البع���ض عن طريق امل�س��يح.

الكنائس الطائفية:

م��ن املع��روف �أن �أي��ام العه��د اجلدي��د مل ت�ش��هد م��ا نعرف��ه نح��ن الي��وم بالكنائ���س
الطائفي��ة ،حي��ث ظهرت هذه الكنائ���س يف تاريخ الكني�س��ة فيم��ا بعد .وهذا ال يعني
ع��دم وج��ود م��كان للطوائ��ف بل يعن��ي وجوب التزام ه��ذه الطوائف مبب��ادئ العهد
اجلدي��د ع��ن ال��ـ ( .)ekklesiaيج��ب �أن ُتظه��ر ه��ذه الطوائ��ف للع��امل م��ا يقول��ه العه��د
اجلدي��د ع��ن ال��ـ ( )ekklesiaال �أن تبتع��د عنه.
ر�أين��ا �أن كلم��ة (ُ )ekklesiaت�س��تخدم بث�لاث ط��رق �أ�سا�س��ية يف العه��د اجلدي��د:
الكني�س��ة اجلامع��ة والكني�س��ة املحلي��ة وكني�س��ة البيت .ومن املهم �أن ن��درك هنا �أن
كلمة ( )ekklesiaمل ُت�ستخدم لت�شري �إىل امل�سيحيني يف م�ساحة جغرافية وا�سعة �أو
يف �أمة ب�أكملها .فال يوجد يف العهد اجلديد �ش��يء من قبيل "الكني�س��ة القومية" .ال
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يوج��د يف العه��د اجلدي��د م��ا يقاب��ل بع���ض التعب�يرات الت��ي ن�س��تخدمها الي��وم مث��ل
"كني�س��ة �إجنلرتا" �أو "الكني�س��ة املعمدانية" �أو "الكني�س��ة اخلم�س��ينية".
ترد �أقرب �إ�ش��ارة يف العهد اجلديد �إىل كني�س��ة يف نطاق جغرايف وا�س��ع يف �أعمال
 .31 : 9ت�صيغ العديد من الرتجمات هذا العدد على النحو التايل�" :أما الكني�سة يف
جميع اليهودية واجلليل وال�س��امرة فكان لها �س�لام وكانت ُتبني" .ت�ش�ير ترجمات
�أخرى �إىل "الكنائ�س" ولي�س "الكني�سة"� .أ ًيا كانت الرتجمة امل�ستخدمة ،ال يقول هذا
العدد �أن كلمة ( )ekklesiaميكن �أن ترتبط مب�س��احة جغرافية وا�س��عة .ي�ش�ير �أعمال
 31 : 9يف الواق��ع �إىل كني�س��ة �أور�ش��ليم الت��ي ت�ش��تتت يف املناط��ق املج��اورة بع��د
ا�ضطهاد �شاول لها كما يرد يف �أعمال .1 : 8
كي��ف نتعام��ل إ � ًذا م��ع كيان��ات الكنائ���س الطائفي��ة والقومي��ة املوج��ودة الي��وم؟
هن��اك بع���ض املمي��زات الت��ي ميك��ن �أن ن�س��تفيد منه��ا وبع���ض الأخط��ار التي يجب
هاما عن كون الـ ()ekklesia
�أن نتجنبها .ميكن �أن تكون الكني�سة القومية �شاه ًدا ً
�أو�سع نطا ًقا من �أي تعبري حملي عنها .هناك بالطبع ( )ekklesiaواحدة �أي كني�سة
واحدة ي�سوع هو ر�أ�سها� .سيعود ي�سوع من �أجل عرو�سه ال من �أجل ن�سائه (.!)harem
وتتكون كني�س��ته من كل امل�ؤمنني يف كل مكان .تعترب �ش��بكات الكنائ���س القومية
هام��ا ع��ن عاملي��ة ج�س��د امل�س��يح .لكن م��ن املهم ج� ًدا �أال تنظر
�أو الطائفي��ة �ش��اه ًدا ً
كل طائفة لنف�سها على �أنها املمثل امل�ستقل والع�رصى والأعلى للكني�سة .بل يجب
�أن تتذك��ر �أنه��ا منظم��ة �أو كي��ان متوا�ضع ي�س��هل التعبري عن ال��ـ ( )ekklesiaيف كل
امل�س��تويات .ويج��ب �أن يك��ون بينه��ا وب�ين الكيانات املماثلة لها اح�ترام وتعاون
متب��ادل عل��ى امل�س��توى املحل��ي والقوم��ي وحت��ى العامل��ي� .أي �ش��يء غ�ير ذلك هو
�ش��قاق يف ج�سد امل�سيح.
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ميكنن��ا حت��ى يف العه��د اجلديد تبني "تي��ارات" �أو "عائالت" خمتلفة من الكنائ���س.
قام الر�س��ل املختلفون بت�أ�سي���س العديد من الكنائ���س التي كانت تعك���س بالت�أكيد
�س��مات و�أ�س��اليب خمتلفة طب ًقا لن�ش��أتها وتكوينها العام وموقعها اجلغرايف .رمبا
كانت الكنائ���س التي �أ�س�س��ها بول���س خمتلفة يف بع�ض اجلوانب عن الكنائ���س التي
�أ�س�س��ها بطر���س �أو يوحن��ا �أو �أبولو���س .لك��ن ال ميك��ن الق��ول بوجود �ش��قاق بني هذه
�زءا م��ن نهر واح��د هو نهر قوة و�ش��خ�ص امل�س��يح
التي��ارات لأنه��ا جمي ًع��ا كان��ت ج� ً
ر�أ���س الكني�س��ة .لهذا تعترب تعاليم بول���س يف  1كورنثو���س  4 – 1 : 3هامة ج ًدا ملا
يج��ب �أن نك��ون علي��ه ونفعله اليوم باعتبارنا كني�س��ة (.)ekklesia
وف��وق ذل��ك كل��ه يج��ب �أن تعك���س الكيان��ات الطائفي��ة وحداني��ة كني�س��ة امل�س��يح
وترك��ز عل��ى ت�س��هيل التعب�ير ع��ن ال��ـ ( )ekklesiaعل��ى امل�س��توى املحل��ي وم�س��توى
التجمع��ات الكن�س��ية.

مبادئ ال ـ ()ekklesia

مل تكن �أية كني�سة من كنائ�س العهد اجلديد جمرد جمموعة �شكلية من امل�سيحيني.
فعلى الرغم من �أهمية العالقة يف كيان الـ ( ،)ekklesiaكانت كني�سة العهد اجلديد
�أكرث من جمرد عالقة �شكلية داخل اجتماع كبري �أو بيت �صغري.
هن��اك �أربع��ة مب��ادئ كتابي��ة رئي�س��ية يج��ب �أن تتواف��ر قب��ل �أن نطلق عل��ى جماعة
ما من امل�ؤمنني كني�س��ة.

•

القيادة

عل��ى الرغ��م م��ن �أن امل�س��اواة يف املرتب��ة والقيم��ة ج��زء ال يتج��ز�أ م��ن فك��رة ال��ـ 
(� ،)ekklesiaإال �أن ه��ذا ال يعن��ي امل�س��اواة يف الوظيف��ة .كان��ت اجتماع��ات املدين��ة
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�خا�صا خمتلف�ين ليقوم��وا بوظائ��ف الق�ض��اة واحل��كام دون �أن
اليوناني��ة تع�ين �أ�ش� ً
تعطي لواحد منهم �أهمية فوق الآخر .كان لك ًال منهم وظيفة خمتلفة لكنهم كانوا
مت�س��اوين يف املنزل��ة والقيم��ة .فال��كل واحد داخل الكني�س��ة.
�إن القي��ادة مب��د�أ حي��وي داخ��ل ال��ـ ( .)ekklesiaيج��ب �أن يك��ون ل��كل �ش��خ�ص داخ��ل
الكني�س��ة هيئ��ة ووظيف��ة .ويج��ب �أن تك��ون القي��ادة حا��ضرة يف الكني�س��ة .امل�س��يح
هو القائد وقد فو�ض نوا ًبا للقيادة وحملهم م�س��ئولية االهتمام الروحي ب�أع�ضاء
كني�سته .لكن هذا ال يعني �أن القادة يتمتعون مبنزلة �أعلى �أو قيمة �أ�سمى من باقي
الأع�ض��اء .كل م��ا يف الأم��ر �أنه��م مكلفون بوظيفة مميزة .نتن��اول هذه احلقيقة يف
اجلزء الثامن.

•

الوكالة

•

العضوية

تعب�يرا �صاد ًق��ا ع��ن معن��ى ال��ـ ( ،)ekklesiaيج��ب �أن تقب��ل
لك��ي تك��ون الكني�س��ة
ً
اجلماعة امل�سئولية الكاملة التي �أعطاها ي�سوع للكني�سة ب�صفته ر�أ�سها وب�صفتها
ج�س��ده� .إن املجموع��ات الت��ي جتتم��ع م��ن اج��ل هدف�ين �أو ثالث��ة مث��ل التب�ش�ير 
وال�ش��فاء وال��شركة لي�س��ت كنائ���س �صحيحة .الكني�س��ة تعني فعل كل �ش��يء �س��نقوم
بدرا�س��ته يف اجل��زء التا�س��ع.

ال ميك��ن �أن يك��ون هن��اك كني�س��ة معروف��ة دون وجود �أع�ضاء معروف�ين .كان لدى
جتمعات املدن اليونانية قائمة ب�أ�سماء كل رجال املدينة .وكان لكل فرد حقوق
وم�س��ئوليات وواجبات حمددة .من �أ�سا�س��يات الـ (� )ekklesiaأن يعرف كل �ش��خ�ص 
م��ن ه��م �أع�ض��اء اجلماع��ة وم��ن ه��م لي�س��وا �أع�ضاءها .يجب عل��ى الق��ادة �أن يدربوا
الأع�ض��اء عل��ى اخلدمة ولن يكون ه��ذا ممك ًنا دون ع�ضوية فعالة.
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كان م�ؤمن��و العه��د اجلدي��د �أع�ض��اء يف الكني�س��ة املنعق��دة يف البي��ت ويف الكني�س��ة
املحلي��ة ويف الكني�س��ة اجلامع��ة .وعلين��ا الي��وم �أن ن�ش��جع ه��ذا التوج��ه الثالث��ي
للع�ضوي��ة يف الكني�س��ة.

•

الرشكة

ال ُيع�بر ع��ن الكني�س��ة �أب� ًدا باعتباره��ا جماع��ة م�س��تقلة منف�صل��ة ع��ن بقية اجل�س��د.
هن��اك "كني�س��ة واح��دة" ويج��ب �أن يك��ون كل تعب�ير ع��ن ال��ـ ( )ekklesiaيف ��شركة
م��ع كل الأج��زاء الأخ��رى� .إن الوح��دة والتع��اون عام�لان مهم��ان م��ن �أج��ل التعبري
ال�ص��ادق عن ال��ـ (.)ekklesia

تحدي الـ ()ekklesia

ه��ذه املب��ادئ الأربع��ة م��ع اخللفي��ة اليوناني��ة لكلم��ة ( )ekklesiaوخلفي��ة العه��د
الق��دمي متث��ل حت��دي للعدي��د م��ن التوجه��ات واملمار�س��ات املنت��شرة يف الكنائ���س
اليوم .علينا �أن نفهم جي ًدا الثالث ق�ضايا الأ�سا�س��ية التي �سنناق�ش��ها فيما يلي �إن
�أردن��ا �أن يك��ون لن��ا فه��م �صحيح ملعنى الكني�س��ة.

األبنية:

يع��رف الكث�ير م��ن امل�ؤمن�ين الي��وم �أن الكني�س��ة لي�س��ت بن��اء ،وم��ع ذل��ك يت��صرف
بع�ضه��م كم��ا ل��و كان البن��اء ه��و قل��ب الكني�س��ة .فم��ا يح��دث داخ��ل املبن��ى ه��و يف
الغال��ب كل م��ا تعني��ه الكني�س��ة له��م� .إن �أ�س��لوب التفكري املن�صب عل��ى املبنى يقيد
الكني�سة لأن حجم و�شكل وهيئة املبني ميكن �أن يعوق ويقو�ض ن�شاطها .الكني�سة
الت��ي تن�ص��ب ر�ؤيته��ا على املبنى ه��ي بالكاد كني�س��ة كتابية.
نح��ن نحت��اج �إىل املباين بالطبع يف ثقافتن��ا ومناخنا الغربي .لكن املباين جمرد
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�أداة وال ينبغي �أن نبجلها �أو ن�س��مح لها ب�أن حتل حمل الهوية احلقيقية للكني�س��ة.
علين��ا �أال نن�س��ى �أب� ًدا �أن الكني�س��ة الأوىل مل تك��ن له��ا �أبني��ة مقام��ة م��ن اج��ل ه��دف
أي�ض��ا �أن الكنائ���س ��سريعة النم��و يف �أفريقي��ا و�أمري��كا
مع�ين .وعلين��ا �أن نالح��ظ � ً
الالتيني��ة و�آ�س��يا لي���س لديها مباين م�ؤث��رة �أو فخمة.

االجتامعات:

يخل��ط الكث�ير م��ن امل�ؤمن�ين الي��وم ب�ين "الكني�س��ة" و "االجتم��اع" بنف���س الطريق��ة
التي تخلط بها العديد من ترجمات الكتاب املقد���س بني كلمتى "قهال" و "�إيداه".
يعتق��د ه��ؤالء غال ًب��ا �أنهم يتممون ق�صد الكني�س��ة بعمل الكث�ير من االجتماعات.

لكن لو كانت الكني�سة مقت�رصة على االجتماعات ،فهذا يعني توقفها عن الوجود
بانته��اء االجتماع��ات .ه��ذه ه��ي الطريقة الت��ي يت�رصف بها الكثري م��ن امل�ؤمنني.
عندم��ا يغ��ادر ه��ؤالء االجتم��اع (�أو املبن��ي) ،ي�ش��عرون �أنه��م ترك��وا الكني�س��ة حتى
ي�أتون �إليه��ا يف االجتماع التايل.
�إنن��ا ال نك��ون ( )ekklesiaلأننا جنتم��ع م ًعا .لكننا جنتمع م ًعا لأننا (� .)ekklesiaإن
أي�ضا �سل�سلة من امل�سئوليات الأر�ضية .تفقد الكثري
الكني�سة هي عالقة �أبدية وهي � ً
من الكنائ�س قوتها وحيويتها عندما تتقولب داخل �إطار االجتماعات.

املنظامت أو الهيئات:

�إن الكني�س��ة كائ��ن ح��ي تدي��ن بحياته��ا هلل ولي���س لرتتي��ب ب��شري� .إنها كني�س��ة اهلل
وهي توجد فقط بنعمته وقوته و�س��لطانه .مثلها مثل الأبنية واالجتماعات ،يجب
�أن يكون للرتتيبات والتنظيم دور عامل داخل الـ ( )ekklesiaلكن ينبغي �أال ت�سيطر
�أو تطغي عليها.
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تقود الرتتيبات الزائدة املبالغ فيها �إىل وجود نظام ال ينفع ب�ش��يء و�إىل ت�شوي���ش 
يف حتديد الأهداف و�إىل نظم ثقيلة ومرهقة .كما ميكن �أن حتل الأهداف امل�ؤ�س�سية
حم��ل الأهداف الروحية .وتت��سرب الأه��داف التجارية واملمار�س��ات العلمانية �إىل
الكني�سة ويحل الطموح مكان اخلدمة.
�إن نظ��م القي��ادة الهرمي��ة ه��ي نظم م�س��تمدة من احلي��اة التجاري��ة .ويخلط البع�ض 
ب�ين االلت��زام الكن�س��ي وااللت��زام بالرتتيب��ات املنظم��ة .وروي� ًدا روي� ًدا ت�أخ��ذ ه��ذه
التنظيم��ات احلي��اة واملرون��ة م��ن الكني�س��ة .عل��ى م��دار التاري��خ واهلل يعط��ي حياة
دائما التجديد الروحي لكنهم
جديدة لكني�سته بوا�سطة روحه .وقد �أحب امل�ؤمنون ً
نظم��وه ث��م �أخ�ضعوه لن�س��ق معني� .إن خطة اهلل للكني�س��ة ه��ي جتديد دائم ورحلة ال
تتوق��ف نح��و املج��د .ق�ص��د اهلل لن��ا ه��و �أن ن�س��تمر يف التح��رك نح��وه .لك��ن حمبتنا
كثريا ما حتبط ه��ذا الق�صد.
الب��شرية للتنظي��م والرتتي��ب واحلف��ظ والوقاي��ة ً
�إن كل تعبري عن الـ ( )ekklesiaمن �أ�صغر جتمع كن�س��ي يف البيت �إىل �أكرب كني�س��ة
حملية ،يجب �أن يكون حتت قيادة امل�سيح� .إن الكني�سة هي �أعظم مثال على م�شيئة
اهلل وق�ص��ده عل��ى الأر���ض� .إنه��ا اجل�س��د الذي اختار اهلل �أن يعك���س من خالله جمده
ل��كل الع��امل .ه��ذه الكني�س��ة يج��ب �أن تخدمها الرتتيب��ات والتنظيمات ال �أن ت�س��يطر
عليها وتخ�ضعها وتعوقها.
دائم��ا نحو
�إن الكني�س��ة املجتمع��ة يج��ب �أن تك��ون دائم��ة احلرك��ة .يج��ب �أن ت�س��عى ً
�إيج��اد ط��رق منا�س��بة لف��ك �س��جن امل�أ�س��ورين ولإظه��ار جم��د اهلل ولرب��ط �أع�ضائها
دائما نح��و مرياث املجد املوع��ود الذي يرفعه
باملحب��ة .عل��ى الكني�س��ة �أن تتح��رك ً
اهلل �أم��ام �أعيننا.
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الرشكة
كلم��ة ( )ekklesiaه��ي الكلم��ة اليوناني��ة الرئي�س��ية الت��ي ي�س��تخدمها العه��د اجلدي��د
لتعري��ف "الكني�س��ة" .لك��ن هن��اك جمموع��ة هام��ة م��ن الكلم��ات اليوناني��ة الت��ي
ي�س��تخدمها الكت��اب املقد���س لو�ص��ف الكني�س��ة.
الكلم��ة اليوناني��ة " "koinosتعني "م�ش�تركً ا" وهناك الكثري م��ن الكلمات اليونانية
املرتبطة بالكني�سة امل�شتقة من هذا اجلذر.
هن��اك كلمة " "koinoniaالتي تعني "اال�ش�تراك م ًع��ا لهدف وا�ضح موحد" .وترتجم
ه��ذه الكلم��ة يف موا�ض��ع خمتلف��ة ب��ـ "��شركة" و"خلط��ة" و "توزي��ع" كم��ا ن��رى يف
فليم��ون  6 : 1و 2كورنثو���س  14 : 6ورومي��ة  26 : 15و 2كورنثو���س 13 : 9
و�أعم��ال .42 : 2
�خ�صا يت�ش��ارك م��ع الآخري��ن يف ه��دف ع��ام".
�أم��ا كلم��ة " "koinonosفتعن��ي "�ش� ً
وه��ي غال ًب��ا م��ا ترتج��م يف العهد اجلديد بـ "رفيق" �أو "��شريك" .ترد هذه الكلمة يف
عرباني�ين  33 : 10و 1بطر���س  1 : 5ولوق��ا .10 : 5
ومعن��ى كلم��ة " "koinoneoه��و "ي�ش�تركوا م ًع��ا" وه��ي ُترتج��م �إما "يكون له ��شركة
م��ع" (وبالإجنليزي��ة � )to have fellowshipأو "يتوا�ص��ل" .كلم��ة " "fellowshipيف
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الإجنليزي��ة لي�س��ت فع�لاً ،وبالتايل تكون الرتجم��ة احلرفية لكلمة "  "koinoneoيف
الإجنليزي��ة ه��ي "."to fellowship
�خ�صا ي�ش�ترك م��ع �آخري��ن يف
هن��اك � ً
أي�ض��ا كلم��ة " "sunkoinonosالت��ي تعن��ي "�ش� ً
هدف عام وا�ضح حمدد" .ترتجم هذه الكلمة بـ "�رشيك يف" �أو "رفيق يف" وهي ترد
يف رومي��ة  17 : 11و 1كورنثو���س  23 : 9وفيلب��ي  7 : 1ور�ؤي��ا .9 : 1
�أم��ا كلم��ة " "sunkoinoneoفتعن��ي "ي�ش�ترك يف �ش��يء �أو م��ع �ش��يء" وه��ي ترتج��م
"ي�ش�ترك يف" كم��ا يف �أف�س���س  11 : 5وفيلب��ي  14 : 4ور�ؤي��ا .4 : 18
تو�ض��ح جمموع��ة كلم��ات "� "koinosأنن��ا كم�ؤمن�ين ن�ش�ترك يف كل �أم��ور اهلل .ه��ذه
هي "�رشكة القدي�سني" .ولهذا فكلمة "ال�رشكة" هي و�صف دقيق للكني�سة.
مثله��ا مث��ل كلمة ( ،)ekklesiaت�ش�ير كلم��ة (� )koinoniaإىل العالقة التي لنا مع اهلل
والت��ي لن��ا م��ع بع�ضن��ا البع�ض من خ�لال ال�صليب والروح .يعت�بر بع�ض امل�ؤمنني
يف الع��صر احلدي��ث �إن ( )koinoniaه��ي واح��دة م��ن ممار�س��ات الكني�س��ة ،وه��ذا ما
يفعلون��ه بع��د انته��اء اخلدم��ة .لك��ن "ال��شركة تطوق كل �ش��يء نحن علي��ه كم�ؤمنني
وكل �شيء منلكه ونفعله� .إنها كلمة �أخرى للكني�سة ،ولهذا ت�شري بع�ض املجموعات
�إىل �أنف�س��ها بتعبري جمموعات "ال��شركة" (.)The Fellowship

ما هي الرشكة؟

�أف��كار الكث�ير م��ن النا���س عن الكني�س��ة حتمل القليل ج� ًدا من معنى ال��ـ (.)ekklesia
وه��ذا ه��و احل��ال م��ع �أفكارهم عن "ال��شركة" ومعن��ى كلم��ة (� .)koinoniaإن ما يرد
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على �أذهاننا اليوم عندما يذكر �أحد كلمة "ال�رشكة" رمبا يكون بعي ًدا كل البعد عن
معن��ى كلمة ( )koinoniaيف العهد اجلديد.
�إن �أب�س��ط طريق��ة لفه��م معن��ى ال��شركة الكتابي��ة ه��ي �أن نفك��ر به��ا عل��ى �أنه��ا
"اال�ش�تراك م��ع �ش��خ�ص م��ا يف �ش��يء م��ا" .وه��ذا يعني �أن هن��اك مطلبني �أ�سا�س��يني
لل��شركة الكتابي��ة:
فك��رة "االجتم��اع م ًع��ا" ه��ي فك��رة �أ�سا�س��ية لأن��ه م��ن امل�س��تحيل �أن يكون
•
لل�ش��خ�ص ��شركة مبف��رده ومبع��زل ع��ن اجلماع��ة .وال��شركة ،كما هو احل��ال مع كل
�أم��ور الكني�س��ة ،ه��ي �أم��ر جماع��ي قائ��م عل��ى وج��ود عالق��ات.
يجب �أن يكون هناك هدف م�ش�ترك ك�أ�سا���س لل��شركة .لأنه من امل�ستحيل
•
�أن تكون ال�رشكة بال هدف .ومعنى ال�رشكة هو "الت�شارك يف �شيء ما مع الآخرين"
ولي���س جمرد "ارتباط م��ع الآخرين"
يج��ب �أن ي�صن��ع ه��ذان املطلب��ان ثورة يف فهمنا ملعنى ال��شركة ويجعالنا نعطي
م�س��مى �آخ��ر "لأكواب القه��وة" التي نتناوله��ا بعد اخلدمة.
ي�صف العهد اجلديد ال�رشكة بثالث طرق تكمل بع�ضها البع�ض:
ال�رشكة يف �شيء.
•
تقدمي �شيء لل�رشكة.
•
ال�رشكة يف �شيء مع �آخر.
•
علين��ا �أن نق��در حقيق��ة �أن ال��شركة الكتابي��ة تت�ضم��ن هذه الأم��ور الثالثة،
•
ولي�سفقطواحد �أواثننيمنها.
•
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الرشكة يف يشء:

ي�شري هذا الأمر يف العهد اجلديد �إىل ما يلي:
�رشكاء يف م�رشوع �أو عمل ما ( 2كورنثو�س  23 ، 4 : 8ولوقا .)10 : 5
•
•
ال��شركة يف جترب��ة (عل��ى �س��بيل املث��ال اال�ضطهاد كم��ا يف عربانيني 10
 33 :ور�ؤي��ا  9 : 1واملعان��اة كم��ا يف  2كورنثو���س  7 : 1والعب��ادة كم��ا يف 1
كورنثو���س  18 : 10والقت��ل كم��ا يف مت��ى .)30 : 23
ال�رشكة يف امتياز عام (رومية  17 : 11و 1كورنثو�س .)23 : 9
•
ال��شركة يف حقيق��ة روحي��ة عام��ة (فيلب��ي  7 : 1و 1بطر���س  1 : 5و2
•
بطر���س .)4 : 1
ال��شركة يف اخلطي��ة (�أف�س���س  11 : 5و 1تيموثاو���س  22 : 5و 2يوحن��ا 1
•
 11 :ور�ؤي��ا .)4 : 18
ال�رشكة يف ممار�سة روحية عامة ( 1كورنثو�س .)16 : 10
•
ال��شركة يف اهلل وم��ع اهلل نف�س��ه ( 1كورنثو���س  9 : 1و 2كورنثو���س : 13
•
 14وفيلب��ي  1 : 2و  10 : 3و 1يوحن��ا .)3 : 1

تقديم يشء للرشكة:

عل��ى الرغ��م م��ن �أن ال��شركة يف العه��د اجلدي��د ع��ادة م��ا تعني "اال�ش�تراك يف �ش��يء
م��ا م��ع �ش��خ�ص م��ا"� ،إال �أن هن��اك العدي��د م��ن الن�صو�ص الت��ي تعني ال��شركة فيها
"تقدمي �ش��يء لال�ش�تراك فيه مع �آخر" .وهذا يبني �أن ال��شركة ترتبط ارتباطً ا وثي ًقا
بال�س��خاء والنعم��ة .ن��رى ه��ذا االرتب��اط يف رومية  26 : 15و 2كورنثو���س  4 : 8و
 .13 : 9ورمب��ا يك��ون ه��ذا ه��و املعن��ى املق�ص��ود م��ن فيلب��ي  5 : 1وفليم��ون .6 : 1
�س��نفهم هذي��ن الن�ص�ين جي� ًدا �إن ف��سرناهما هك��ذا :ي�ش��كر بول���س اهلل م��ن �أجل كرم
فليم��ون وك��رم �أه��ل فيلبي املتمثل يف م�س��اندتهما املالية خلدمة الإجنيل .مل يكن
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بول���س ي�ش��كر م��ن �أج��ل �أن �أه��ل فيلب��ي يك��رزون بالإجني��ل ب��ل م��ن �أجل م�س��اندتهم
للك��رازة بالإجنيل ب��شركة �أموالهم.
ال�س��ياق ال��ذي ي��رد في��ه �أعم��ال  44 : 2و  32 : 4ي�ؤي��د �أن ال��شركة هن��ا ترتب��ط
"بالعط��اء" ولي���س "بالتق��دم لال�ش�تراك يف �ش��يء" .اعتق��د الكث�ير م��ن الق��ادة يف
املا�ض��ي �أن �أعم��ال  42 : 2يتح��دث ع��ن ترتي��ب اخلدم��ة يف الكني�س��ة الأوىل ،و�أن
"�رشكتهم" هي "عطا�ؤنا" .لكن هذه الن�صو�ص يف اليونانية ت�شري �إىل ال�رشكة التي
هي �رشكة م�شكلة ر�سم ًيا .وقد ت�ضمنت هذه ال�رشكة العطاء ك�أ�سا�س للتعبري عنها.

املشاركة:

وا�ضح��ا مبا فيه الكفاية .ت�ش�ير غالطية 9 : 2
هن��اك ن���ص واحد عن ال��شركة لي���س
ً
�إىل "ميني ال�رشكة" .ال نعلم بالتحديد معنى هذه العبارة .رمبا كانت رم ًزا للرغبة
ال�صاحلة والربكة �أو �إ�شارة رمزية للوحدة �أو للعطاء املادي.
يعتقد البع�ض �أن �إ�ش��ارة بول���س املتكررة لل��شركة ككلمة تدل على "العطاء ال�سخي
الذي ي�س��اند الكرازة بالب�ش��ارة" تعني �أن كلمة "اليمني" يف عبارة "ميني ال��شركة"
ت��دل عل��ى تقدم��ة م��ن ق��ادة �أور�ش��ليم لتموي��ل خدم��ة بول���س ب�ين الأمم .وكان ه��ذا
ه��و ال�س��بب وراء حر���ص بول���س على �أن ير�س��ل الذي��ن �آمنوا م��ن الأمم معونة مالية
لكني�سة �أور�شليم.
كل ما ن�س��تطيع قوله بت�أكيد هنا هو �أن كلمة ( )koinoniaيف غالطية  9 : 2ت�ش�ير 
�إىل ��شركة حقيقي��ة م��ن قب��ل قادة �أور�ش��ليم يف خدمة بول���س ب�ين الأمم ،ومن قبل
بول���س يف خدمتهم بني اليهود.
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أساسيات الرشكة

�إن ال��شركة لي�س��ت �ش��ي ًئا يفعل��ه امل�ؤمن��ون �أو يوجدون��ه م��ن خ�لال �أعماله��م
وتوجهاته��م .ب��ل ال��شركة ه��ي �ش��يء ن�أخ��ذه م��ن اهلل .تك�ش��ف  1كورنثو���س 9 : 1
ع��ن املب��ادرة الإلهي��ة يف ال��شركة عندما تق��ول �إن اهلل دعانا �إىل ال��شركة مع ابنه.
ويو�ضح  1يوحنا � 7 – 3 : 1أن كل ��شركة حقيقية �إمنا هي م�ؤ�س�س��ة على امل�س��يح.
وكل �شيء ن�شرتك فيه م ًعا كم�سيحيني ،ن�شرتك فيه يف امل�سيح ومن خالل امل�سيح.
�إن��ه الواح��د ال��ذي نح��ن فيه وه��و الواحد الذي ن�ش�ترك فيه.
ت�س��تخدم رومي��ة  17 : 11لغ��ة �ش��عرية ك��ي تو�ض��ح �أن كل امل�ؤمن�ين م��ن الأمم
ه��م "��شركاء" يف الأ�ص��ل املقد���س �أي اب��ن اهلل .لق��د طُ عمن��ا يف زيتون��ة "�إ��سرائيل
احلقيق��ي" ال��ذي �أ�صل��ه ه��و امل�س��يح� .إنن��ا ال ن�س��تطيع �أن نطع��م �أنف�س��نا .و��شركتنا
يف وم��ع "�إ��سرائيل احلقيق��ي" تعن��ي �أن حي��اة "ال�ش��جرة" و "اجل��ذر" – �أي �إ��سرائيل
احلقيق��ي واالب��ن � -س��تبد�أ يف ال��سريان فين��ا� .س��نتناول ه��ذا اجلان��ب م��ن جوان��ب
ال��شركة بالتف�صي��ل يف اجل��زء ال�ساد���س.
أي�ضا م��ن عمل الروح الذي هو
تو�ض��ح فيلب��ي � 2 – 1 : 2أن ال��شركة احلقيقي��ة ه��ي � ً
روح ال�رشكة .من خالل الروح ن�شرتك مع االبن ومن خالل الروح تكون لنا �رشكة
مع امل�ؤمنني – اليهود والأمم – الذين يعي�شون فيه.

من خالل الكلمة:

تب��د�أ ال��شركة يف  1يوحن��ا  3 – 2 : 1ب�إع�لان اهلل م��ن خ�لال االب��ن كلم��ة احلي��اة.
لقد ن�رش الر�سل الأخبار ال�سارة ب�أن ي�سوع �أتى ل ُيظهر الآب وليمكننا من �أن تكون
لن��ا ��شركة م��ع الآب .ولق��د ا�ش�تركنا م��ع الر�س��ل يف �إعالنه��م له��ذه الأخبار ال�س��ارة
عندم��ا قبلنا ر�س��التهم وهكذا حدث��ت الـ (.)koinonia
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يو�ض��ح  1يوحن��ا � 20 : 5أن ه��ذه ال��شركة لي�س��ت قائم��ة عل��ى املوافق��ة العقلي��ة
ولكنها قائمة على معرفة احلق واختباره� .إن ��شركتنا مع الكلمة احلي �أي ي�س��وع
امل�سيح م�ستمدة من الكلمة املكتوبة �أي الكتاب املقد�س .هذا هو غذاء �رشكتنا مع
بع�ضن��ا البع���ض يف الكني�س��ة بينما ن�ش��جع بع�ضنا البع�ض ونح��ث بع�ضنا البع�ض 
بهذا التعليم.

من خالل الصليب:

نعل��م �أن خطيتن��ا ف�صلتن��ا ع��ن اهلل و�أن ي�س��وع م��ات ليجع��ل ال��شركة م��ع اهلل �أم� ً�را
ممك ًنا .تو�ضح ك ًال من �أف�س�س  18 – 13 : 2و 1يوحنا  7 : 1و � 10 : 4أن ال�صليب
و�ضع �أ�سا���س ال��شركة بني اهلل والب��شرية وبني �أع�ضاء الكني�س��ة بع�ضهم البع�ض.
تو�ضح هذه الأعداد �أنه من امل�س��تحيل �أن نف�صل بني "ال��شركة مع اهلل" و "ال��شركة
م��ع بع�ضن��ا البع���ض" .لق��د حق��ق ال�صلي��ب للب��شرية عالق��ة ر�أ�س��ية وعالق��ة �أفقي��ة
جديدتني.

من خالل الروح:

تذكرن��ا كلم��ات "النعم��ة" املعروف��ة يف  2كورنثو���س � 14 : 13أن ال��روح القد���س
فهما للح��ق وت�أكي ًدا
ينت��ج ال��شركة ويحفظه��ا لن��ا� .إن��ه روح ال��شركة وه��و يعطين��ا ً
عمي ًق��ا لعالقتنا م��ع الآب.
ولأنن��ا في��ه وه��و فين��ا ك�أف��راد ،ي�ش�ترك الروح معن��ا يف ح�ضور وقوة وقدا�س��ة اهلل.
ولك��ن لأن كل امل�ؤمن�ين في��ه م ًع��ا ،فه��و يوحدن��ا م ًع��ا ك�ش��عب اهلل وميكنن��ا م��ن �أن
ن�ش�ترك م ًع��ا فيه ويف بركات امل�س��يح.
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التعبري عن الرشكة

ت�صف �أعمال  42 : 2كيف كر���س امل�ؤمنون الأوائل �أنف�س��هم لل��شركة (.)koinonia
وه��ذا ال يعن��ي اجلوان��ب غري الر�س��مية للحياة يف الكني�س��ة – �أي ممار�س��ات ما قبل
وبع��د االجتماع��ات .يت�ضم��ن معن��ى ( )koinoniaوج��ود ق�صد وه��دف كما يت�ضمن
كل �ش��يء نحن مدعوون لفعله م ًعا كم�س��يحيني.
ميك��ن �أن ُيع�بر ع��ن ال��شركة احلقيقي��ة داخ��ل كي��ان وا�ض��ح فيم��ا يتعل��ق بهويت��ه
�زءا من �أي تعبري حملي عن الكني�س��ة
وق�ص��ده ووظيفت��ه .امل�ؤمن��ون الذين لي�س��وا ج� ً
�يما يف عالقته��م بامل�س��يح .وكذل��ك تفع��ل �أي جماع��ة حملي��ة
يهمل��ون �إهم��ا ًال ج�س� ً
لي�س��ت له��ا عالق��ة ��شركة مع اجلماع��ات املحلية الأخ��رى التي هي جزء من ج�س��د
امل�سيح ر�أ�س الكني�سة� .سنتناول هذه احلقيقة بالتف�صيل يف اجلزء الثاين ع�رش يف
�س��ياق احلديث عن �ش��بكات الكنائ���س.
ميكن �أن نعرب عن ال��شركة ب�أ�س��اليب وا�ضحة مثل ال�صالة والعبادة واملمار�س��ات
االجتماعية وال�س��لوك العملي .لكن العهد اجلديد يو�ضح خم���س طرق يجب �أن تعرب 
الكني�سة بها عن ال�رشكة التي �أعطاها اهلل لنا يف امل�سيح.

-1

عشاء الرب:

�إن ع�ش��اء ال��رب ه��و تعب�ير �أ�سا�س��ي وحي��وي ع��ن ��شركتنا لدرج��ة �أن الكث�ير م��ن
الكنائ���س تطل��ق عليه "ال��شركة املقد�س��ة" .نعل��م �أن كلمة "ال��شركة" (وبالإجنليزية
 )communionهي �إحدى ترجمات كلمة ( .)koinoniaلذا �سيكون من اجليد �أحيا ًنا
�أن نطلق على "ع�ش��اء الرب" "ع�ش��اء ال��شركة".

�س��نتناول ع�ش��اء ال��رب يف اجل��زء العا��شر م��ن ه��ذا الكت��اب ،لك��ن علين��ا �أن نالح��ظ
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خ�صي�صا
الآن �أن ع�شاء الرب – كما تو�ضح  1كورنثو�س  17 – 16 : 10ر�سمه اهلل
ً
كطريقة للت�أكيد على وحدتنا امل�س��تمرة مع امل�س��يح يف دمه ومع بع�ضنا البع�ض 
يف ج�سده.
ل��ذا لي���س م��ن امل�س��تغرب �أن ي��ورد بول���س يف  1كورنثو���س 40 : 14 – 17 : 11
تعاليمه العملية عن املواهب الروحية والعبادة واجل�سد واملحبة يف �سياق حديثه
تعب�يرا
ع��ن ع�ش��اء ال��رب .كان ع�ش��اء ال��ـ ( )koinoniaيف كني�س��ة العه��د اجلدي��د ه��و
ً
وا�ضح��ا للعي��ان عن كل جوانب ال��شركة يف الكني�س��ة.
ً

-2

عطاء املحتاجني:

ر�أين��ا �أن ال��شركة احلقيقي��ة تت�ضم��ن العط��اء .ولأن لن��ا ��شركة روحي��ة م��ع بع�ضنا
أي�ضا ��شركة مادية م��ع بع�ضنا البع�ض.
البع���ض يف امل�س��يح ،يج��ب �أن يك��ون لنا � ً
ال��شركة ( )koinoniaاحلقيقي��ة يف امل�س��يح ت���ؤدى تلقائ ًي��ا �إىل العط��اء امل��ادي
للمحتاج�ين .وه��ذا العط��اء ه��و تعب�ير ع��ن ال��شركة ودلي��ل عل��ى وجوده��ا .تو�ض��ح
ن�صو���ص مث��ل �أعم��ال  47 – 40 : 2ورومي��ة  26 : 15و 1تيموثاو���س 18 : 6
وعرباني�ين  1 : 13و 1يوحن��ا � 17 : 3أن ال�س��خاء يف العط��اء ه��و م��ا يطلب��ه اهلل بل
يتوقعه منا .و�أي �ش��يء �أقل من العطاء ال�س��خي للم�س��يحيني املحتاجني هو �إنكار
لل��شركة ورف���ض لل��ـ (.)koinonia

-3

دعم الخدمة املسيحية:

كث�يرا م��ا و�ص��ف بول���س ال��شركة اخلا�ص��ة الت��ي متت��ع بها م��ع الكني�س��ة يف مدينة
ً
فيلبي يف منطقة مكدونية .كان م�ؤمنو فيلبي يعربون عن �رشكتهم با�ستمرار من
خالل دعم خدمة بول�س ورحالته بال�صالة واملال .نرى ذلك يف  2كورنثو�س : 8
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 4 – 3وفيلب��ي  5 – 4 : 1و .19 – 15 : 4
�إن دع��م اخلدم��ة به��ذه الطريق��ة ه��و تعب�ير مه��م عن ال��شركة ،لأنه بعطائن��ا ن�صبح
"��شركاء" يف الإجني��ل م��ع ه��ؤالء الذي��ن يعظون .وتو�ضح لنا  2كورنثو���س – 1 : 9
 15كي��ف يباركن��ا اهلل يف املقابل.

-4

تحمل األمل:

يج��ب �أال نن�س��ى �أب� ًدا �أنن��ا كم�س��يحيني مدع��وون �أحيا ًن��ا للت��أمل م��ن �أج��ل امل�س��يح.
وعندم��ا نفع��ل ذل��ك �س��و ًيا �أو ن�ش�ترك مع م��ن يت�أملون ون�س��اندهم ،ف�إنن��ا نعرب عن
��شركتنا يف امل�س��يح .نقر�أ عن هذه احلقيقة يف  2كورنثو���س  7 : 1وفيلبي 10 : 3
و  14 : 4وفليم��ون  7 : 1وعرباني�ين  33 : 10ور�ؤي��ا .9 : 1
تو�ض��ح ن�صو���ص مث��ل  1بطر���س  13 : 4و 1كورنثو���س � 26 : 12أن وحدتن��ا م��ع
امل�س��يح وم��ع ج�س��ده تعن��ي �أن ن�ش��عر مبا يح��دث لأخوتن��ا و�أخواتنا ونت�أث��ر به� .إن
ال��شركة احلقيقية هي تعبري عن هذه احلقيقة �س��واء كانت امل�ش��اركة هي يف فرح
الفرح�ين �أو يف دم��وع املت�أملني.

-5

نرش البشارة:

يف �ض��وء م��ا قلن��اه �س��اب ًقا� ،س��يكون م��ن ال�صع��ب تخي��ل �أي تعلي��م ع��ن الكني�س��ة ال
ي�ؤك��د عل��ى �أهمي��ة �إعالن املجد ون��شر الب�ش��ارة لكل الأمم.
أي�ضا
ي�صف كاتب  1بطر���س  1 : 5نف�س��ه ب�أنه "��شريك املجد العتيد �أن ُيعلن" هنا � ً
يظهر الوعد باملجد �أمام �أعيننا .يقول  2بطر�س � 4 : 1إننا بالفعل �رشكاء الطبيعة
الإلهية �أي املجد.
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ت��رد كل تعالي��م بول���س ع��ن ال��شركة تقري ًب��ا يف �س��ياق حديث��ه عن ��شركة الب�ش��ارة
– حت��ى و�إن كان��ت تعاليم��ه الوا�ضح��ة ع��ن "امل�ش��اركة يف الإجني��ل" تعن��ي الدع��م
املادي ولي�س الكرازة .تو�ضح ك ًال من  1كورنثو�س  23 : 9وغالطية  9 : 2وفيلبي
 7 ، 5 : 1وفليم��ون � 6 : 1أن ال��شركة يج��ب �أن ُيع�بر عنه��ا حت��ى تنت��شر الب�ش��ارة
ب�ص��ورة �أكرث فعالي��ة وت�أثري.
�إن اله��دف امل�ش�ترك ل��شركتنا لي���س احل�صول عل��ى الربكة الفردية ولكنه م�ش��اركة
كل الأمم بالأخبار ال�س��ارة م�ش��اركة حيوية حتى ُيرى جمد اهلل يف كل العامل
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الجزء الخامس

صور الكنيسة
بالإ�ضاف��ة �إىل الكلمت�ين اليونانيت�ين ( )ekklesiaو ( ،)koinoniaي�س��تخدم العه��د
تعب�يرا
اجلدي��د  12كلم��ة م�ص��ورة لي�ص��ف الكني�س��ة .ال تع�بر كل �ص��ورة مبفرده��ا
ً
لا ع��ن الكني�س��ة .لك��ن ال�صور جمي ًعا ت�س��اعدنا على فهم الكني�س��ة وكيف تبدو:
كام� ً
�شعب اقتناء ( 1بطر�س .)9 : 2
•
ج�سد امل�سيح (�أف�س�س .)23 : 1
•
هيكل اهلل ( 1كورنثو�س .)16 : 3
•
عرو�س امل�سيح ( 2كورنثو�س .)2 : 11
•
فالحة اهلل ( 1كورنثو�س .)9 : 3
•
عائلة اهلل (�أف�س�س .)15 : 3
•
قطيع امل�سيح ( 1بطر�س .)2 : 5
•
مدينة اهلل (ر�ؤيا .)2 : 21
•
كرمة امل�سيح (يوحنا .)5 - 1 : 15
•
جي�ش اهلل (متى .)19 - 18 : 16
•
كهنوت ملوكي ( 1بطر�س .)9 : 2
•
�أمة مقد�سة ( 1بطر�س .)9 : 2
•
وا�ضح��ا لن��ا �أن مبدئ��ي "االجتم��اع" و "اله��دف امل�ش�ترك" – �أي
يج��ب �أن يك��ون
ً
مبدئ��ي ال��ـ ( )ekklesiaو ال��ـ ( )koinoniaحا��ضران يف كل ه��ذه ال�ص��ور .وهن��اك
أي�ض��ا ثالث��ة مب��ادئ �أخ��رى مرتبط��ة بهذه ال�ص��ور وهي:
� ً
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الطبيعة املتحدة للكني�سة
•
العالقة بني اهلل و�شعبه
•
الوظيفة التي �أعطاها اهلل لكني�سته.
•
بينم��ا نتن��اول كل �ص��ورة م��ن ه��ذه ال�ص��ور ،علين��ا �أن نبح��ث ع��ن ه��ذه املب��ادئ
معناه��ا بالن�س��بة ملوقفن��ا.

شعب اقتناء:

ي�صف  1بطر���س  9 : 2الكني�س��ة ب�أنها "�ش��عب اقتناء"� .إننا ه�ؤالء الرجال والن�س��اء
الذي��ن اختاره��م اهلل بعناي��ة م��ن ب�ين كل الب��شر كي ننتم��ي �إليه .لق��د اختارنا ح ًقا
ودعانا وجمعنا مع بع�ضنا البع�ض ومع �شخ�صه .ال ميكن �أن تنك�رس كلمة اهلل �أب ًدا.
وال ميكن �أن ت�س��قط حمبته .وقد دعينا للتمتع بعالقة حميمة معه.
لك��ن ه��ذه احلقيق��ة مل تك��ن ب�إعالن جديد يف العهد اجلديد .الر�س��الة الثابتة يف كل
دائم��ا ما يف�ضل �ش��عب – �أمة – ويختاره كي ي�ش��اركه
الكت��اب املقد���س ه��ي �أن اهلل ً
حيات��ه .ر�أين��ا ه��ذه احلقيق��ة يف خ��روج  7 : 6وه��ي تتك��رر يف كال العهدي��ن القدمي
واجلدي��د حتى ت��رد يف ر�ؤيا .3 : 21

إرسائيل شعب الله

كان �ش��عب �إ��سرائيل يف العه��د الق��دمي ه��و "�ش��عب اهلل" .لق��د اختاره��م اهلل ودخ��ل
معه��م يف عه��د .وق��د كان��ت حياته��م مرتبط��ة بحي��اة اهلل م��ن خ�لال مبادرت��ه ذات
ال�سلطان.
مل يخ�تر �ش��عب �إ��سرائيل �أن يك��ون �ش��ع ًبا هلل .لك��ن اهلل هو ال��ذي اختارهم ،وحررهم
م��ن العبودي��ة و�أعطاه��م ال��شريعة والعه��د ،وقاده��م �إىل �أر���ض كنع��ان و�أعطاه��م
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مملكة .كما �أر�سل لهم الأنبياء وخل�صهم من ال�سبي و�أعطاهم ابنه .لقد كانت نعمة
اهلل ذات ال�سلطان هي وحدها العاملة يف كل هذه الأمور التي �أو�ضحت حمبة اهلل
ل�شعبه.
ويف املقاب��ل �أج��اب �ش��عب �إ��سرائيل اهلل ع��ن نعمت��ه بالع�صي��ان واخلطي��ة والف�ش��ل
والتذمر واخليانة والرف�ض وال�ضالل وراء �آلهة �أخرى .وقد عاقبهم اهلل يف حمبته.
دائما بالرحمة وبوعد ا�س��تعادتهم و�ش��فائهم .نرى
لك��ن ه��ذا العق��اب كان مرتبطً ��ا ً
ذلك على �س��بيل املثال يف هو�ش��ع .11 – 7 : 11
عندم��ا نت�أم��ل يف معام�لات اهلل م��ع �ش��عبه يف العه��د الق��دمي� ،س�نرى �أن مب��د�أ
اخلال���ص يعم��ل يف كل خلفياته��ا .نق��ر�أ ع��ن ه��ذه احلقيقة يف حزقي��ال – 19 : 11
 25و  11 : 14و�إرمي��ا  23 : 7و  7 : 24و  22 :30و .40 – 37 : 32
�إن مب��د�أ "�ش��عب اهلل" ه��و الفك��رة الرئي�س��ية يف �س��فر هو�ش��ع .الب��د �أن هو�ش��ع  -م��ن
خالل خيانة زوجته � -ش��عر ب�أمل اهلل الناجت عن عدم �أمانة �ش��عب �إ��سرائيل نحوه.
ت�ش�ير الأ�س��ماء النبوي��ة الت��ي �أعطاه��ا اهلل لأبن��اء هو�ش��ع يف الإ�صحاح�ين الأول
والث��اين �إىل رف��ض �إ��سرائيل وخال�ص��ه .كم��ا تو�ض��ح رحم��ة اهلل يف معامالت��ه م��ع
�شعبه .لكن هو�شع  23 – 21 : 2يتطلع �إىل يوم ي�صبح فيه من هم لي�سوا �شعب اهلل
�ش��عبه .وهذا �إ�ش��ارة �إىل الكني�س��ة كما يف  1بطر���س .10 : 2
لقد طُ عمت الكني�س��ة – عن طريق الإميان بامل�س��يا يف �إ��سرائيل احلقيقي و�أ�صبحت
دائما .عندما نقر�أ �سفر
�شعب اهلل احلقيقي الآتي من كل �أمة ،ال�شعب الذي �أراده اهلل ً
الأعمال� ،سنعرف كيف قاد الروح امل�ؤمنني الأوائل من اليهود �إىل معرفة حقيقية
وتكرارا يف ر�سائل بول�س.
مرارا
ً
�أن الب�شارة لي�ست مقت�رصة عليهم .ترد هذه الفكرة ً
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على �سبيل املثال رومية  8 – 6 : 9وغالطية  8 – 6 : 3و .16 : 6
ي�ؤك��د رف��ض �إ��سرائيل وتبن��ي الكني�س��ة وتطعيمه��ا يف البقية الأمينة من �إ��سرائيل
على �سلطان اهلل وخال�صه .نرى ذلك يف لوقا  77 – 68 ، 17 – 16 : 1و ، 10 : 2
� .32 – 31س��وف نتن��اول ه��ذه احلقيق��ة يف اجل��زء ال�ساد���س من ه��ذا الكتاب.

معنى أن نكون شعب الله

يو�ض��ح تثني��ة � 6 – 5 : 4أن �إ��سرائيل دع��ي ك��ي يك��ون �ش��عب اهلل لي���س فقط ليتمتع
بنعم��ة اهلل .كان عل��ى �ش��عب �إ��سرائيل �أن يحف��ظ ��شريعة اهلل "�أم��ام �أع�ين ال�ش��عوب"
يف الأر���ض الت��ي كانوا �س��يدخلونها .من خالل طاعة �إ��سرائيل� ،س��يتمجد اهلل �أمام
أي�ضا ُدعيت مثل �إ�رسائيل كي تكون �شعب اهلل يف
�أعني ال�شعوب الأخرى .الكني�سة � ً
الع��امل .لق��د دعين��ا ك��ي نطيع��ه ونخدم��ه "يف الأر�ض �أم��ام �أعني ال�ش��عوب".
�إن كل التعاليم العملية يف  1بطر�س  19 : 4 – 11 : 2تنبع من كون الكني�سة �شعب
اهلل بح�س��ب  1بطر���س  .9 : 2يو�ضح هذا �أن الق�صد من �س��لوكنا الفردي واجلماعي
ه��و �أن "نخ�بر بف�ضائ��ل م��ن دعان��ا" .كم��ا يج��ب �أن يعك���س �س��لوكنا ه��ذا جم��د اهلل.
دائما �أن ميجده �شعبه يف العامل .لقد دعينا �إىل
الأمر بب�ساطة هو �أن ق�صد اهلل هو ً
�إعالن �شخ�صه يف الكني�سة للعامل الذي ال يعرفه من خالل حياتنا ك�شعب له .نرى
ذلك يف متى  16 – 14 : 5و 2كورنثو�س  18 – 16 : 6وتيط�س .14 – 11 : 2
�أن نك��ون �ش��عب اهلل الي��وم يعن��ي �أن نعمل م ًعا يف حياتن��ا اجلماعية يف عامل ي�ؤكد
عل��ى القي��م الفردي��ة وال�ش��خ�صية .لي���س ه��ذا �س��ه ًال بالت�أكي��د .لك��ن علين��ا �أن نتذكر
دائم��ا ون�ؤك��د على �أننا "�ش��عب اهلل" ولي���س "�أفراد هلل".
ً
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ت�ؤك��د كل �ص��ورة م��ن �ص��ور الكني�س��ة على الطبيع��ة اجلماعية الأ�سا�س��ية للكني�س��ة.
وم��ع ذل��ك الزال امل�ؤمن��ون اليوم يتحدثون عن "�إمياين" و "خال�صي" و "كني�س��تي"
و "عالقت��ي م��ع اهلل" وهك��ذا .كم��ا يطب��ق الكثري من القادة تعالي��م العهد اجلديد عن
عمل ومواهب الروح واحلرب الروحية يف �إطار فردي ،ويعلمون من الر�سائل كما
لو كانت مر�س��لة �إىل �أفراد م�ؤمنني بينما احلقيقة لي�س��ت كذلك
.
عل��ى الكني�س��ة �أن تعي��د اكت�ش��اف كونه��ا "�ش��عب اهلل" بطريق��ة م��ا .لق��د ح��ان الوقت
لك��ي نفه��م �أنن��ا مواطن��و ال�س��ماء� ،أبن��اء امللك��وت ،رعاي��ا كلمت��ه و�أنن��ا نعم��ل حتت
قي��ادة ال��روح� .إننا م ًع��ا للرب.

جسد املسيح:

ت�صف �أف�س���س  23 : 1الكني�س��ة ب�أنها "ج�س��د امل�س��يح" .رمبا يكون هناك الكثري من
امل�ؤمنني الذين مل يعتادوا على حقيقة كون الكني�سة "�شعب اهلل" .لكنهم معتادون
على و�صف الكني�س��ة بج�س��د امل�س��يح .ومع ذلك ال يعمل الكثري منهم يف �إطار هذه
احلقيقة وال يعي�شون باعتبار امل�سيح هو ر�أ�س اجل�سد.
�إن التعلي��م اخلا���ص بج�س��د امل�س��يح ه��و قم��ة التعالي��م الالهوتي��ة املتعلق��ة
بالكني�س��ة� .إن الكني�س��ة باعتباره��ا ج�س��د امل�س��يح مرتبط��ة ب��ه ارتباطً ��ا ال ينف�صم.
امل�س��يح هو ر�أ�س��نا ونحن ج�س��ده .وهذا يعني �أننا معتمدون عليه من �أجل حياتنا
أي�ض��ا �أنن��ا م ًع��ا وكيل��ه يف ه��ذا الع��امل .وكم��ا �أن �أج�س��ادنا ه��ي
و�إر�ش��ادنا .ويعن��ي � ً
الو�س��يلة الت��ي نتح��رك ونعم��ل بها يف هذا العامل ،كذلك ج�س��د امل�س��يح هو الو�س��يلة
التي ي�س��تخدمها ليعمل يف هذا العامل .وكما �أن كل ما نفعله يف هذا العامل نفعله
أي�ضا .كل ما يريد امل�سيح �أن
من خالل �أج�سادنا املادية ،هكذا احلال مع امل�سيح � ً
يفعل��ه يف الع��امل �إمن��ا يفعل��ه ع��ن طريق ج�س��ده� .إن الكني�س��ة املمتلئة م��ن روح اهلل
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ه��ي الو�س��يلة الأ�سا�س��ية التي ي�س��تخدمها امل�س��يح ليعم��ل يف هذا العامل� .س��نتناول
ه��ذه احلقيق��ة بتف�صيل �أكرث الح ًقا يف اجل��زء الرابع .كما نتناول بالتف�صيل خدمة
امل�س��يح م��ن خ�لال ج�س��ده يف كت��اب "اخلدم��ة بالروح" من �سل�س��لة "�س��يف الروح".
�أما الآن فيكفي �أن نعرف �أهمية �أن يكون ج�س��د امل�س��يح ج�س� ًدا عام ًال بالكامل يف
خدمة وعمل امل�س��يح .لأنه بدون هذا الن�ش��اط والعمل ،نكون وك�أننا نقدم للم�س��يح
ج�س� ًدا م�ش��لو ًال عاج� ًزا ع��ن احلرك��ة كي يعمل ب��ه .ال يرغب �أحد يف �أن يكون ج�س��ده
عاج ًزا لأنه يف هذه احلالة لن ي�ستجيب �إىل �أي �إ�شارة �أو توجيه من املخ .لذا علينا
ب�صفتنا ج�س��د امل�س��يح �أن نكون م�س��تعدين لال�ستجابة �إىل توجيهاته و�إىل احلركة
ك��ي نقوم بعمل��ه يف العامل.
�س��نتناول يف اجلزء الثالث ع��شر العالقة بني رئا�س��ة امل�س��يح للج�سد وملء اجل�سد.
�س��نعرف �أن��ه لك��ي يك��ون ح�ض��ور امل�س��يح جل ًيا يف ج�س��ده ،يج��ب علين��ا �أن نحافظ
على ارتباطنا بالر�أ���س الذي هو امل�س��يح .وهذا يعني الت�أكد من �أن الكني�س��ة تعمل
كلية حتت �س��لطان وحتكم امل�س��يح ،و�أن ج�س��د امل�س��يح على الأر�ض كامل الأعداد
والتدري��ب واحلركة وفوق ذلك كله ي�س��تجيب للر�أ���س ويطيعه.
ال توج��د �ص��ورة اجل�س��د يف العه��د الق��دمي �أو يف الب�ش��ائر �أو يف �س��فر الأعم��ال .لك��ن
كثريا يف ر�سائله .يف ذلك الوقت كانت الكلمة اليونانية ""soma
بول�س ي�ستخدمها ً
الت��ي تعن��ي "ج�س� ًدا" ت�س��تخدم يف الع��ادة لو�ص��ف احت��اد �أي �ش��يء يتك��ون من عدة
�أع�ض��اء – جمل���س ال�ش��يوخ عل��ى �س��بيل املث��ال – وبالت��ايل كان ا�س��تخدام الكلم��ة
ومفهوما.
وا�ضحا
باالرتب��اط بالكني�س��ة
ً
ً
ي�ستخدم العهد اجلديد تعبري "ج�سد امل�سيح" بثالث طرق:
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موت امل�سيح على ال�صليب (رومية  4 : 7وعربانيني .)10 : 10
•
•
ال��شركة الت��ي نختربه��ا يف ع�ش��اء ال��رب ( 1كورنثو���س  16 : 10و : 11
.)29 - 23
جماع��ة امل�ؤمن�ين الذي��ن �أ�صبح��ت وحدانيته��م ممكن��ة من خ�لال ال�صليب
•
والتي يعرب عنها من خالل ع�شاء ال�رشكة (( )koinoniaرومية  5 – 4 : 12و�أف�س�س
 23 : 1وكولو�س��ي .)24 - 18 : 1

الوحدانية

ال ي�ش�ير بول���س �أب ًدا �إىل ج�س��د امل�س��يحيني �أو ج�س��د امل�ؤمنني .وهذا يعني �أنه ي�ش�ير 
�إىل وح��دة ع�ضوي��ة يذكره��ا يف �أف�س���س  .16 – 15 : 2كم��ا �أن��ه يطال��ب الكني�س��ة �أن
تكون حتت قيادة امل�س��يح الر�أ�س.
�اعا من �صورة ال�ش��عب التي تو�ضح �أنن��ا ننتمي �إىل اهلل
�إن �ص��ورة اجل�س��د �أك�ثر ات�س� ً
وح��ده ولي���س �إىل �أي �ش��خ�ص �آخ��ر .لكن �صورة اجل�س��د تعلمنا �أن��ه علينا �أن نلت�صق
بامل�س��يح وجند حياتنا فيه وننقاد به لأنه بدون امل�س��يح ال يوجد حياة وال رجاء
وال كني�سة.
ت�ؤك��د ه��ذه ال�ص��ورة عل��ى �أن ي�س��وع ه��و ر�أ�س��نا ونح��ن ج�س��ده� .إنن��ا مرتبط��ون معه
ب�ص��ورة حيوي��ة ونعتم��د علي��ه كلنا .ونحن نقوم بعمل امل�س��يح حت��ت قيادته .وكل
دورا متف��ر ًدا ال غن��ى عن��ه .بالطب��ع يوج��د امل�س��يح باعتباره اهلل
ع�ض��و فين��ا يلع��ب ً
بعي � ًدا ع��ن الكني�س��ة .لك��ن  1كورنثو���س  12 : 12تو�ض��ح م��دى ارتب��اط الكني�س��ة
باالب��ن .رمب��ا يوج��د ه��و بعي� ًدا عن��ا لكننا ال ميك��ن �أن نوج��د �أب ًدا بعي� ًدا عنه.
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جامعة ومحلية

ي�ش�ير "اجل�س��د" يف �أف�س���س  23 : 1و  16 : 2و  16 ، 12 ، 4 : 4و 30 ، 23 : 5
وكولو�سي  18 : 1و  23 – 17 : 2و � 15 : 3إىل الكني�سة اجلامعة التي حتدثنا عنه
قبالً.
�أم��ا يف رومي��ة  5 – 4 : 12و 1كورنثو���س  17 – 16 : 10و 27 – 12 : 12
في�ش�ير بول���س �إىل الكني�س��ة املحلي��ة � -أي �إىل جمموع كنائ���س البي��وت التي توجد
يف كل املدينة وتكون م ًعا كني�س��تها – باعتبارها ج�س��د امل�س��يح .ت�ش�ير العديد من
اجلماعات الكن�س��ية �إىل نف�س��ها كج�س��د امل�س��يح ،لكن العهد اجلديد مل ي�صف �أب ًدا �أي
جماع��ة كني�س��ة مبفرده��ا كاجل�س��د� .إن "اجل�س��د" املحل��ي ه��و جماع��ة "حملي��ة" ،هو
جم��رد تعبري عن �أو انعكا���س جل�س��د امل�س��يح الواحد.
كت��ب بول���س �إىل كني�س��ة كورنثو���س به��دف معاجل��ة االن�ش��قاقات ب�ين اجلماع��ات
الكن�س��ية يف املدين��ة بخ�صو���ص الق��ادة واملواهب واخلدمة وع�ش��اء الرب .وجاءت
تعاليمه عن اجل�س��د لتذكرهم �أنهم م ًعا ي�ش��كلون ج�س��د امل�س��يح يف كورنثو���س و�أن
اجلماع��ات الكن�س��ية املختلف��ة حتتاج �إىل بع�ضه��ا البع�ض.
ر�أين��ا �أن كل تعب�ير ع��ن الكني�س��ة لي���س هو الكني�س��ة ،لكنه يعطي �ص��ورة كاملة عن
اجل�س��د يف امل��كان ال��ذي يوج��د في��ه .تو�ضح لن��ا كولو�س��ي � 10 : 2أن كل تعبري عن
الكني�س��ة هو "مملوء فيه".
نع��رف �أن كل الكت��اب وم��لء اهلل وعم��ل امل�س��يح الكام��ل وكل وع��ود الكت��اب
واملواهب الكاملة واملواهب وعمل الروح القد�س كلها �أمور حا�رضة يف كل تعبري
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عن الكني�س��ة .لكن  -بح�س��ب تعليم ج�س��د امل�س��يح الواحد  -ال يوجد تعبري م�س��تقل
بذات��ه ب��ل كل التعب�يرات معتم��دة على بع�ضه��ا البع�ض.
عل��ى كل جماع��ة كن�س��ية �أن تتم�س��ك به��ذه احلقائ��ق املتوازي��ة واملكمل��ة لبع�ضه��ا
البع�ض عن الكني�س��ة:
نحن كاملون فيه.
•
نحتاج ب�شدة �إىل كل اجلماعات الكن�سية الأخرى يف منطقتنا املحلية.
•

معنى أن نكون الجسد

الوحداني��ة والنم��و والعم��ل والتكاث��ر كله��ا �صف��ات تنط��وي عليه��ا �ص��ورة اجل�س��د.
تو�ضح ك ًال من  1كورنثو�س  12و�أف�س�س  4الكثري من الأ�شياء التي ينطوي عليها
كوننا ج�س��د امل�س��يح والتي تربط بهذه ال�صفات.
�أن نك��ون اجل�س��د يعن��ي �أن نك��ون متحدي��ن م��ع امل�س��يح و�أن ننم��و م ًع��ا ك��ي نك��ون
مث��ل امل�س��يح و�أن نعم��ل م ًعا مع امل�س��يح و�أن نزيد ونكرث م��ن �صورته .مهما كانت
االختالف��ات ب�ين اجلماع��ات الكن�س��ية املختلف��ة ،حتت��اج ه��ذه اجلماع��ات ك ًال �إىل
الأخ��رى وتنتم��ي ك ًال �إىل الأخ��رى .علين��ا �أن ننم��ي عالق��ة بينن��ا تت�س��م باملحب��ة
والت�س��امح نح��و بع�ضن��ا البع���ض (1كورنثو���س  20 – 12 :12و�أف�س���س .)3 : 4
ترينا التعاليم الكتابية عن اجل�سد �أننا جمي ًعا يجب �أن:
ن�شرتك يف عمل اخلدمة (�أف�س�س .)12 : 4
•
ننمو يف معرفة امل�سيح (�أف�س�س .)14 - 13 : 4
•
•
نكون مرتبطني ببع�ضنا البع�ض (�أف�س�س .)16 - 15 : 4
نق��در املواه��ب الروحي��ة لأنه��ا متجد اهلل وتبني اجل�س��د ( 1كورنثو���س 12
•
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.)7 - 3 :
•
نقدر �أهمية كل موهبة ( 1كورنثو�س .)26 - 21 : 12
ن�ستخدم املواهب (رومية .)6 : 12
•
ندرك تنوع املواهب ( 1كورنثو�س .)10 - 8 : 12
•
جند يف طلب املواهب وخا�صة موهبة النبوة ( 1كورنثو�س .)31 : 12
•
منتحن املواهب ( 1ت�سالونيكي .)21 : 5
•
نت�أكد �أن امل�س��يح هو الر�أ���س املطلق لكل تعبري عن الكني�س��ة (كولو�س��ي 1
•
 22 – 17 :و .)19 – 18 : 2

بناء الله:

أي�ض��ا �ص��ورة البن��اء لي�ص��ف الكني�س��ة .وخيم��ة االجتم��اع
ي�س��تخدم العه��د اجلدي��د � ً
والهي��كل يف العه��د الق��دمي هم��ا بالطبع وراء هذا الت�ش��بيه� .إن الكني�س��ة هي املكان
ال��ذي يوج��د في��ه اهلل .ه��ي امل��كان ال��ذي يتمت��ع في��ه �ش��عب اهلل بح�ض��وره ويقدم له
ال�ص�لاة والت�س��بيح وال�س��جود والذبائ��ح .وق��د ر�أين��ا �أن الكني�س��ة ه��ي امل��كان ال��ذي
يعل��ن في��ه اهلل جمده.

تُعرف الكنيسة بأنها:

بناء اهلل ( 1كورنثو�س .)9 : 3
•
هيكل اهلل ( 1كورنثو�س  16 : 3و 2كورنثو�س .)16 : 6
•
بيت امل�سيح (عربانيني  6 : 3و 2بطر�س .)5 : 2
•
هيكل مقد�س (�أف�س�س .)21 : 2
•
•
�سكنى الروح القد�س (�أف�س�س .)22 :2
ترب��ط كلم��ات ي�س��وع يف يوحن��ا  21 – 19 : 2ب�ين فك��رة اجل�س��د والبن��اء .وه��ذا
يو�ض��ح �أن الكني�س��ة يج��ب �أن تك��ون هي��كل امل�س��يح بق��در م��ا ه��ي ج�س��ده.
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بناء روحي

كان��ت خيم��ة االجتم��اع والهي��كل �أ�سا�س��يني لل�س��جود يف �إ��سرائيل .لك��ن ي�س��وع
يعلمن��ا يف يوحن��ا � 24 – 19 : 4أن هن��اك �س��جو ًدا �أف�ض��ل و�أن ه��ذا ال�س��جود ه��و
روح��ي ال م��ادي.
�أو�ض��ح ي�س��وع �أن النا���س ل��ن يكون��وا يف حاج��ة �إىل �أبنية مقد�س��ة خا�صة لل�س��جود
لأنهم هم �أنف�سهم �سيتقد�سون بالروح القد�س .كما لن يكونوا يف حاجة �إىل تقدمي
ذبائح مادية لأنهم هم �أنف�س��هم �س��ي�صبحون ذبائح حية.
الزال بع���ض امل�ؤمن�ين الي��وم للأ�س��ف يعتق��دون �أن مبن��ى كني�س��تهم ه��و م��كان
خا�ص ،هيكل جديد .لكن �شعب اهلل  -الكني�سة  -هو هيكل اهلل والبناء الذي ي�سكن
اهلل فيه.
يف العه��د الق��دمي اخت��ار اهلل خيم��ة االجتم��اع كرم��ز حل�ض��وره ب�س��بب طبيعته��ا
املتنقلة واملرنة .كان �ش��عب اهلل يتحرك عندما يتحرك اهلل و�أينما يتحرك .وكانوا
يحمل��ون خيمة االجتم��اع معهم.
�أم��ا الهي��كل �أو البن��اء الثاب��ت ف��كان فك��رة داود .لك��ن اهلل اعرت���ض عل��ى ذل��ك يف 2
�صموئيل  .7 – 1 : 7ومع ذلك �سمح �أن ُيبنى الهيكل كما �سمح �أن يكون لإ�رسائيل
مل�كًا .لكن ق�صده الأ�سا�س��ي مل يك��ن تركيز العبادة يف مبنى ثابت.
حقيق��ة �أن الكني�س��ة ه��ي بن��اء اهلل الروح��ي يج��ب �أن جتعلن��ا نفك��ر بحر���ص ب�ش��أن
موقفن��ا من الأبني��ة املادية.
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مؤسسة عىل املسيح

ي�س��تخدم العه��د اجلدي��د العدي��د م��ن ال�ص��ور الت��ي تو�ض��ح �أن امل�س��يح يوج��د يف كل
ج��زء من �أج��زاء البناء .فهو:
امل�صمم والباين (متى .)18 : 16
•
الأ�سا�س ( 1كورنثو�س  11 : 3وكولو�سي .)7 - 6 : 2
•
حجر الزاوية ( 1بطر�س  8 – 4 : 2و�أف�س�س .)22 - 20 : 2
•
تو�ض��ح ه��ذه الأع��داد �أن الكني�س��ة تتوق��ف ع��ن كونه��ا "بن��اء" اهلل مبج��رد �أن تبتع��د
ع��ن امل�س��يح .وحينه��ا ي�صيبها جفاف روح��ي وينحل البناء.

مبنيون بالروح

تو�ض��ح �أف�س���س � 22 : 2أن البن��اء هو يف الروح وبوا�س��طة ال��روح .دون عمل الروح،
ال ميكن �أن ت�صبح الكني�سة م�سكن اهلل واملكان الذي يوجد فيه� .إن كل �شيء يتعلق
بالكني�س��ة �إمنا يعتمد على الروح القد���س ،فح�ضوره وقوته وقدا�س��ته تعطي احلياة
واحليوية للكني�س��ة .يجب �أن تكون عبادتنا و�صالتنا ووعظنا وخدمتنا كلها "يف
ال��روح".

مبنية من حجارة حية

تو�ض��ح  1كورنثو���س � 17 – 9 : 3أنن��ا يج��ب �أن نك��ون حري�ص�ين ب�ش��أن م��ا ن�ضعه
�وف يتحن بنار اهلل .ويو�ضح  2بطر���س � 5 – 4 : 2أننا
يف البناء لأن كل �ش��يء �س� ُ
حجارة حية يجب �أن ُتبنى م ًعا مكونة بي ًتا روح ًيا على امل�س��يح ويف امل�س��يح .كل
احلج��ارة مت�س��اوية يف الأهمي��ة وعل��ى كل حج��ر �أن يج��د مكان��ه ال�صحيح ويرتبط
باحلجارة املحيطة به� .سي�ضعف املبنى كله �إن كان هناك حجر لي�س يف مكانه.
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الزال يف مرحلة التشييد

م��ن امله��م �أن نفه��م �أن البن��اء الزال يف مرحل��ة الت�ش��ييد .وه��ذا يعن��ي �أن هن��اك
بع�ض "ال�سقاالت" و "املواد اخلام" التي توجد حول املبنى والتي تبدو غري جذابة.
يج��ب �أن ت�ش��كل  2كورنثو���س  5 – 1 : 5توجهن��ا وجتربتن��ا بينم��ا نتطل��ع بتوق��ع
�إىل "امل�سكن الذي من ال�سماء" والذي ينتظرنا .لكن حتى ذلك احلني �سيكون الروح
معن��ا ك�ضم��ان �أو عرب��ون للمج��د ال��ذي ينتظرن��ا .وعلينا �أن ن�صل��ي ونعمل م ًعا مع
اهلل لكي ت�صبح الكني�س��ة هي امل�س��كن الذي يريده ،حتى ت�صبح البيت الذي ميتلئ
بح�ضوره و�شخ�صه وجماله و�سلطانه وطبيعته وحمبته وت�سبيحه – �أو باخت�صار
مبجده.

عروس املسيح:

يع��رف الكث�ير م��ن امل�س��يحيني الإجنيلي�ين واخلم�س��ينيني �أن الكني�س��ة هي عرو���س
امل�س��يح .لكن قليلني هم من يعرفون �أن تعبري "عرو���س امل�س��يح" ال يظهر يف العهد
اجلديد.
ت�ش�ير ر�ؤيا � 17 : 22إىل "العرو���س" ون�س��تدل من  2كورنثو���س � 2 : 11أن الكني�س��ة
�سوف ت�صبح عرو�س امل�سيح .وتو�ضح �أف�س�س � 33 – 22 : 5أن العالقة بني امل�سيح
والكني�س��ة ت�ش��به العالقة بني الرجل وامر�أته .لدينا هنا �صورة �أخرى لها جذورها
يف العه��د الق��دمي .حتدثن��ا ه��ذه ال�صورة ع��ن وحدة وثيقة متوقعة بني اهلل و�ش��عبه.
نرى ذلك على �سبيل املثال يف �إ�شعياء  8 – 1 : 54و .5 – 4 : 62

إرسائيل كالعروس

ب�صفته��ا عرو���س اهللُ ،دعي��ت �إ��سرائيل �إىل �أن تك��ون يف عالق��ة تكري���س والت��زام
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نوع��ا م��ن الزن��ا (�إرمي��ا 3
م��ع اهلل .كان العه��د الق��دمي يعت�بر الع�صي��ان والتجاه��ل ً
وحزقي��ال  .)16لك��ن هو�ش��ع  20 – 14 : 2يو�ض��ح �أن اهلل الزال يح��ب عرو�س��ه على
الرغ��م من ع��دم �أمانتها.
ن��رى عالق��ة "ال��زواج" ب�ين �إ��سرائيل واهلل يف مزم��ور  45ويف ن�ش��يد الأن�ش��اد .ل��و
كان اهلل ي�ش��عر نحو �إ��سرائيل كما يقول ن�ش��يد الأن�ش��اد  ،11 – 9 : 4فكم وكم ي�ش��عر
نحو الكني�سة.
ي�س��تخدم ي�س��وع �ص��ورة العر���س يف مرق���س  20 – 18 : 2ومت��ى 14 – 1 : 22
متحد ًث��ا ع��ن نف�س��ه كالعري���س وع��ن ملك��وت ال�س��موات كوليم��ة العر���س.
متاما وتو�ضح ثالث حقائق
�صورة الكني�س��ة كعرو���س امل�س��يح هي �صورة كتابية ً
هامة عن الكني�سة:
يج��ب �أن تك��ون الكني�س��ة نقي��ة م��ن جه��ة الأخ�لاق والتعلي��م (�أف�س���س : 5
•
 33 – 22و  1كورنثو���س .)4 - 2 : 11
•
امل�سيح يحب الكني�سة ب�شدة.
يجب �أن حتب الكني�سة امل�سيح ب�شدة.
•
ينتظرنا كم�ؤمنني يوم عر���س جميد ي�صفه لنا ر�ؤيا  .9 – 6 : 19ويجب �أن ميلأنا
هذا الوعد بالرجاء وي�شجعنا على �أن جنهز �أنف�سنا لهذا اليوم.

صور أخري:
فالحة الله

ت�ص��ف  1كورنثو���س  9 : 3الكني�س��ة ب�أنه��ا "فالحة اهلل" .ت�صي��غ الرتجمات القدمية
للكت��اب ه��ذا التعب�ير بـ "زراع��ة اهلل" .كال ال�صياغتان �صحيح ،حيث ير�س��م كالهما
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�ص��ورة احلق��ل امل��زروع .نفه��م من هذه ال�صورة �أن الكني�س��ة هي احلقل الذي حرثه
اهلل ك��ي ي�أتي بثمار.

عائلة الله

تو�ض��ح �أف�س���س � 15 : 3أن الكني�س��ة ه��ي "عائل��ة اهلل" .اهلل �أبون��ا وي�س��وع ه��و البك��ر
ب�ين �أخ��وة كثريي��ن هم امل�ؤمنني .ب�صفته الأب يعطي اهلل للكني�س��ة كل ما حتتاجه
م��ن �أج��ل حياته��ا وعمله��ا .ونح��ن ك�أخوة و�أخ��وات مدع��وون �إىل �أن نح��ب بع�ضنا
البع�ض ونخدم بع�ضنا البع�ض ونعك�س للعامل �صورة العائلة التي يجب �أن تكون
فينا.

قطيع املسيح

ي�ش��به  1بطر���س  2 : 5الكني�س��ة بالقطي��ع� .إنن��ا خ��راف اهلل وي�س��وع ه��و "راعين��ا
ال�صال��ح"� .إن��ه يحبن��ا ويعرفن��ا ويحر�س��نا ويرعان��ا .وعلين��ا �أن نبق��ى بالق��رب منه
وبالق��رب م��ن بع�ضنا البع�ض .فاخلروف البعيد عن القطيع هو الذي يكون عر�ضة
للذئ��اب والل�صو�ص.
مدينة اهلل
تو�ص��ف املدين��ة يف كل �س��فر الر�ؤي��ا ب�أنه��ا "مدين��ة اهلل" – م��كان احلك��م والأم��ان
والراحة واجلمال والتنا�س��ق .لن تت�أ�س���س املدينة بدون اهلل .ولن ينتهي ت�أ�سي�س��ها
حت��ى تن��زل املدين��ة ال�س��ماوية م��ن ف��وق� .أم��ا الآن فنحن مدع��وون �إىل العي���ش يف
مدينة اهلل على الأر�ض ،م�ؤثرين على املجتمع كي يقبل �إىل اهلل حتى ت�أتي املدينة
الأخرية.

كرمة املسيح

ي�ص��ف ي�س��وع نف�س��ه يف يوحن��ا  5 – 1 : 15ب�أن��ه "الكرم��ة احلقيقي��ة" .كم��ا ي�ص��ف
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ر�س��له بالأغ�ص��ان .ت�س��اعدنا ه��ذه ال�ص��ورة عل��ى �أن نفه��م وحدتن��ا الأ�سا�س��ية م��ع
أي�ضا �أن الإثم��ار �إمنا هو نتيجة البقاء
امل�س��يح وم��ع بع�ضن��ا البع�ض .وتو�ضح لنا � ً
الثاب��ت يف الكرم��ة احلقيقي��ة الواحدة.

جيش الله

هن��اك العدي��د م��ن الن�صو���ص يف العه��د اجلدي��د الت��ي تو�ض��ح �أن للكني�س��ة طبيع��ة
ع�س��كرية .على �س��بيل املثال متى  19 – 18 : 16و�أف�س���س  20 – 10 : 6و 1بطر���س
 .8 : 5ال ي�صف العهد اجلديد الكني�س��ة ب�أنها "جي���ش" .ولكن مع ذلك جند �أن ي�س��وع
يتوقع من �شعبه �أن يدخل يف حرب روحية .هذه ال�صورة م�ستمدة من كل ن�صو�ص 
العهد القدمي التي ت�صف �إ��سرائيل يف حربها �ضد �أعدائها.

كهنوت ملويك

يق��ول  1بطر���س  9 : 2ع��ن الكني�س��ة �إنه��ا "كهن��وت ملوك��ي" .وه��ذا يو�ض��ح �أنن��ا
جمي ًع��ا دعين��ا ك��ي نخ��دم امللك ع��ن طريق خدمة �ش��عب امللك بكل الط��رق املمكنة
لك��ن خا�ص��ة ع��ن طري��ق ال�صالة والت�س��بيح.

أمة مقدسة

يدع��و  1بطر���س  9 : 2الكني�س��ة "�أم��ة مقد�س��ة" .وه��ذا يعن��ي �أنن��ا منف�صل��ون م��ن
�أجل حياة جماعية تتميز بالتكري�س .والأهم من ذلك ،تو�ضح لنا هذه ال�صورة �أن
هويتن��ا الواح��دة يف امل�س��يح تعل��و وتتفوق عن مرياثن��ا الطبيع��ي وثقافتنا و�أ�صل
جن�س��نا� .إن والءنا الأول هو ل�ش��عب اهلل ولي���س ل�ش��عبنا الطبيعي.

الكنيسة:

ال تعرب �أ ًيا من هذه ال�صور مبفردها عن الكني�س��ة ب�ش��كل كامل .وال يجب �أن نعطي
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لإحداها �أهمية عن الأخرى .لكن يجب �أن ننظر �إليها جمي ًعا نظرة متوازنة ،حيث
تعطينا هذه النظرة �صورة عامة عن الكني�سة.
ت�س��اعدنا خلفي��ة العه��د الق��دمي للكث�ير م��ن ال�صور عل��ى �أن نفهم �أن الكني�س��ة كانت
يف خط��ة اهلل الأزلي��ة .لك��ن م��ن امله��م ج� ًدا �أن نالح��ظ كي��ف ت�ؤك��د كل ال�ص��ور على
الطبيع��ة املتح��دة للكني�س��ة ،وت�ش�ير �إىل العالق��ة ب�ين اهلل و�ش��عبه و�إىل الوظائ��ف
املختلف��ة الت��ي �أعطاها اهلل للكني�س��ة.
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الكنيسة وامللكوت وإرسائيل والدولة
لق��د حتدثن��ا ع��ن امل�ص�ير املمج��د ال��ذي ينتظ��ر الكني�س��ة و�أر�س��ينا بع���ض املب��ادئ
أي�ضا الكلمات وال�صور التي ت�صف الكني�سة
الكتابية الهامة عن الكني�سة .وتناولنا � ً
واملب��ادئ التي نتعلمها منها.
وقب��ل �أن ننتق��ل لدرا�س��ة املب��ادئ الكتابي��ة ع��ن بن��اء وقي��ادة وحي��اة ون�ش��اط
الكني�س��ة ،علينا �أن نت�أكد من �أننا ال نخلط بني الكني�س��ة وبع�ض املبادئ الكتابية
الأخرى.
ماهية امللكوت:
يتن��اول كُ َّت��اب "مل��ك اهلل" ب�ش��يء م��ن التف�صي��ل التعالي��م الكتابي��ة املتعلق��ة
بامللك��وت .الكلم��ة اليوناني��ة " "basileiaالت��ي تعن��ي "ملكو ًت��ا" تنط��وي على الكثري
من املعاين" :ال�س��لطان" و "ال�س��لطة امللكية" و "ال�س��يادة" .وهي ت�ش�ير �إىل ممار�س��ة
احلكم ولي���س �إىل الدولة �أو ال�ش��عب الذي يحكمه امللك .بب�س��اطة امللكوت لي���س هو
الكني�سة.
عندم��ا نفك��ر يف معن��ى كلم��ة "مملك��ة" الي��وم ،مني��ل �إىل الرتكي��ز عل��ى الدول��ة �أو
ال�شعب .لكن كلمة " "basileiaتعني "ملك اهلل" ولي�س "مملكة اهلل"� .إنها ت�صف امللك
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كفعل ميار�س��ه اهلل ،وال ت�صف �ش��ع ًبا ما �أو مكا ًنا ما� .إن الكلمة حتول تركيزنا عن
ذواتن��ا – عن الكني�س��ة -وتوجهنا نح��و ملك امللوك.
يت�ض��ح ا�س��تخدام تعب�ير "امللك��وت" يف العه��د الق��دمي كتعب�ير دال عل��ى ممار�س��ة
املل��ك يف ن�صو���ص مث��ل مزم��ور  ، 13 – 8 : 145 ، 19 : 103 ، 28 : 22داني��ال 4
 .25 :كذلك يت�ضح مبد�أ ممار�سة امللك يف العهد اجلديد يف ن�صو�ص مثل متى : 6
 10ولوق��ا  2 : 11و 12 : 19
يتح��دث الن���ص الأخ�ير ع��ن �إن�س��ان ��شريف اجلن���س ذه��ب �إىل ك��ورة بعي��دة لي�أخ��ذ
لنف�سه ملكًا ويرجع .ي�شري هذا املثل �إىل ممار�سة كانت قائمة يف تلك الأيام .كان
امل�س��ئولون م��ن الإمرباطورية الرومانية يذهب��ون �إىل روما ليح�صلوا على من�صب
احلاك��م �أو عل��ى احلق يف حكم جزء مع�ين من الإمرباطورية.
ه��ذه ه��ي الكيفي��ة الت��ي �أ�صب��ح بها هريود���س الكب�ير ملكًا عل��ى اليهودي��ة .تو�ضح
ه��ذه الق�ص��ة �أن كلم��ة " "basileiaتعن��ي "احل��ق يف احلك��م" وال ت�ش�ير �إىل اململك��ة
مبعن��ى �أبعاده��ا اجلغرافية.

امللكوت الحارض

�س��بق وقلن��ا �أن ي�س��وع مل يذك��ر "الكني�س��ة" يف تعاليم��ه �رصاح��ة .لك��ن "امللك��وت"
كب�يرا م��ن ه��ذه التعالي��م .ب��د�أ ي�س��وع خدمته ب��أن �أعلن يف مرق���س : 1
�زءا ً
يحت��ل ج� ً
� 15 – 14أن الزم��ان ق��د كُ م��ل و�أن ملك��وت اهلل ق��د اق�ترب .كرر ي�س��وع �إعالن �إتيان
ملك��وت اهلل يف مت��ى  28 : 12ولوق��ا  20 : 11ودل��ل عل��ى ذلك ب�إخراج ال�ش��ياطني.
�أو�ض��ح ال�س��لطان عل��ى الأرواح ال��شريرة �أن ملك��وت ال�س��موات اخرتق ملك ال��شرير،
و�أن املل��ك �أق��وى م��ن مغت�ص��ب امللك��وت .لق��د �أت��ى امللك��وت يف ي�س��وع وبوا�س��طته.
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وكان "امللك��وت" ه��و الفك��رة الرئي�س��ية يف تعاليم��ه وخدمت��ه� .إن ي�س��وع ب�صفت��ه
امل�س��يا هو مركز كل �ش��يء تعلنه الب�ش��ائر عن امللكوت .كما �أن امللكوت هو مركز
كل �ش��يء يعلم ي�س��وع عنه.

امللكوت املستقبيل

أي�ض��ا �أن��ه "لي���س بع��د" .نق��ر أ�
عل��م ي�س��وع �أن امللك��وت ق��د �أت��ى وه��و "الآن" ،وعل��م � ً
يف مت��ى  10 – 1 : 5عل��ى �س��بيل املث��ال �أن الكث�ير م��ن فوائد امللكوت �س� ُتجنى يف
امل�س��تقبل .فعل��ى الرغ��م م��ن �أن "املطوب�ين" �أخ��ذوا امللك��وت بالفع��ل� ،إال �أن هن��اك
�ش��ي ًئا �س��ي�أتي يف امل�س��تقبل – الراح��ة وامل�يراث والرحمة وهكذا.

أي�ض��ا حا��ضرة وم�س��تقبلة .ل��و �أن امللك��وت ق��د
�ص�لاة ي�س��وع يف مت��ى  10 : 6ه��ي � ً
�أتى كلية ،ملا كانت هناك حاجة �أن ن�صلي من �أجل قدومه .ي�ش�ير ي�س��وع يف متى
� 22 – 21 : 7إىل ي��وم دينون��ة م�س��تقبلي عندم��ا يتح��دث ع��ن دخ��ول امللك��وت .يرد
نف���س املعن��ى يف مت��ى  11 : 8ولوق��ا  .29 – 28 : 13كان ي�س��وع يف كل خدمت��ه
يتطل��ع �إىل ي��وم ي�أت��ي في��ه امللكوت بكل ملئه وكماله .ن��رى ذلك يف متى 42 : 13
–  43و  28 – 27 : 16و  21 : 20و  29 : 26ومرق���س  1 : 9و  37 : 10و : 14
 25ولوق��ا 18 : 22
دائما �إىل حقيقة �أن امللكوت
عندما ندر���س ونت�أمل يف "ملك اهلل" ،علينا �أن ننتبه ً
أي�ض��ا �إىل معرفة
ه��و "الآن" و "لي���س بع��د"� .إنن��ا نخت�بر مل��ك اهلل الآن .لكننا نتطلع � ً
أي�ضا
ملكوته يف امل�ستقبل .هناك العديد من �أمور امللكوت التي لنا اليوم .وهناك � ً
العديد من �أمور امللكوت التي ننتظرها يف امل�ستقبل.
�إن كان لن��ا الفه��م ال�صحي��ح للملك��وت – �أي املل��ك ال�ش��خ�صي هلل  -فعلينا �أن ن�ضع
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يف اعتبارنا �أربعة مبادئ عنه:
يخ���ص هلل � -إن��ه ملكوت اهلل وممار�س��ة م�س��تمرة لل�س��لطة م��ن قبل اهلل .اهلل
•
ه��و امل�س��ئول وه��و وح��ده ال��ذي ميل��ك.
فع��ال وق��وي � -إن امللك��وت لي���س جترب��ة م�ؤقت��ة .لكن��ه ق��دوم دائ��م للملك
•
�داءه.
كل��ي الق��وة ك��ي ميل��ك عل��ى �ش��عبه ويقه��ر �أع� َ
ي�س��وع ه��و م�ؤ�س�س��ه  -يتح��دث لوق��ا  33 – 32 : 1ع��ن ي�س��وع باعتب��اره
•
الذي �سيجل���س على كر�س��ي داود والذي لن يكون مللكه نهاية .وتربط كل الب�ش��ائر
بني امللكوت وابن الإن�سان كما نرى على �سبيل املثال يف متى  28 : 16ومرق�س
.1: 9
للخال���ص � -أو�ض��ح ق��دوم امللك��وت �أن عم��ل اهلل امللكي ي�صل لكل النا���س
•
يف كل الأمم يف كل الأجيال كي يخل�صهم ويباركهم .كان �إخراج ال�شياطني دلي ًال
عل��ى قوة امللك .ودلت معجزات ال�ش��فاء عل��ى حمبته ورحمته .لكن غفران اخلطايا
كان ه��و �أعظ��م معج��زة لإع�لان امللك��وت (لوق��ا .)21 - 20 : 5

امللكوت يف العهد الجديد

�إن امللك��وت ه��و تقري ًب��ا الفك��رة الرئي�س��ية يف كل تعاليم ال�س��يد امل�س��يح .وترد �أكرث
كثريا يف
التعالي��م ع��ن امللك��وت يف الب�ش��ائر .ال يظه��ر تعب�ير "امللك��وت" بع��د ذل��ك ً
العه��د اجلدي��د .لك��ن مب��د�أ املل��ك ال�ش��خ�صي الفع��ال هلل م��ن خ�لال �ش��خ�ص امل�س��يح
ينعك�س يف كل العهد اجلديدُ .ت�ستخدم تعبريات مثل "ربوبية امل�سيح" بد ًال من لفظ
"امللك��وت" لكن كالهما ي�ش�ير �إىل نف���س احلقيق��ة وهى "ملك اهلل".
عندم��ا ندر���س الطريق��ة الت��ي يتح��دث به��ا العه��د اجلديد ع��ن "امللكوت"� ،س��نالحظ
�أن جميع ن�صو�ص امللكوت تتناول نف�س الأفكار :احلا�رض وامل�ستقبل واملعار�ضة
واخلال���ص واملرياث وكلمة اهلل ونعمة اهلل.
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تتضمن تعاليم العهد الجديد عن امللكوت ما ييل:

ترتبط ر�ؤية امللكوت ودخوله بالوالدة الثانية (يوحنا .)21 – 1 : 3
•
الب�ش��ارة ه��ي ب�ش��ارة امللك��وت وهي الت��ي �أعلنت عن قدوم��ه (متى 23 : 4
•
و  35 : 9و  14 : 24ومرق���س .)15 - 14 : 1
هناك فرق بني امللك املادي وامللك الروحي (يوحنا .)38 - 33 : 18
•
امللك��وت ه��و حمت��وي الك��رازة وال�ش��هادة (�أعم��ال  8 : 19و  25 : 20و
•
 .)23 : 28غال ًبا ما ي�س��تخدم �س��فر الأعمال تعبري "كلمة الرب" لي�ش�ير �إىل حمتوي
ر�س��الة الب�ش��ارة كم��ا يف �أعم��ال  .10 : 19يعط��ي كال التعبريي��ن نف���س املعن��ي.
ي��وازي �أعم��ال  25 – 24 : 20ب�ين امللك��وت و "ب�ش��ارة النعم��ة .ويرب��ط
•
�أعم��ال  23 : 28و  31 : 28ب�ين امللك��وت والتعلي��م ع��ن ال��رب ي�س��وع امل�س��يح.
امللكوت لي�س جمموعة من القواعد والتنظيمات (رومية .)17 : 14
•
امللكوت لي�س جمرد �شيء نتحدث عنه ( 1كورنثو�س .)20 : 4
•
يج��ب �أن يعي��ش �أع�ض��اء امللك��وت بطريق��ة تلي��ق ب��اهلل ( 1ت�س��الونيكي : 2
•
.)12
املرياث امل�س��تقبلي للملكوت هو �أ�سا���س التوجه �إىل ال�س��لوك الأخالقي (1
•
كورنثو���س  10 – 9 : 6وغالطي��ة  21 : 5و�أف�س���س .)5 : 5
ال �أحد يدخل امللكوت بجهوده الب�رشية ( 1كورنثو�س .)50 : 15
•
امللكوت هو هدف العمل التب�شريي (كولو�سي .)11 : 4
•
يرتب��ط امللك��وت باخلال���ص واملغف��رة .كم��ا يرتب��ط بالتغل��ب الفع��ال عل��ى
•
ق��وى ال��شر (كولو�س��ي .)14 – 13 : 1
امللك��وت ه��و ملك��وت حا��ضر وم�س��تقبلي ( 1كورنثو���س 28 – 24 : 15
•
وعرباني�ين  .)28 : 12
حتم��ا (ر�ؤيا  9 : 1و 15 : 11
•
امللك��وت يالق��ي معار�ضة ولكنه �سيت�أ�س���س ً
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و  .)10 : 12ال�صورة املجيدة لأور�ش��ليم اجلديدة هي حتقيق لكل الوعود الكتابية
ع��ن امللكوت امل�س��تقبلي.
نق��ر�أ يف �أعم��ال � 3 : 1أن ي�س��وع عل��م تالمي��ذه ع��ن امللك��وت خ�لال ف�ترة الأربع�ين 
يوم��ا ب�ين قيامت��ه و�صعوده .حاول التالميذ �أن يفهموا امللك ال�ش��خ�صي هلل عندما
ً
كان ي�س��وع موج��و ًدا بينه��م باجل�س��د .لك��ن كيف �س��يعمل ملكوت اهلل بينما امل�س��يح
غري موجود باجل�س��د؟
من املفرت�ض �أن ي�سوع �أعطي تالميذه تعليمات ب�ش�أن طريقة حياتهم وكرازتهم،
حي��ث يو�ض��ح �أعم��ال � 7 : 17أنه��م ا�س��تمروا يف �إع�لان ي�س��وع كمل��ك .كان مل��ك اهلل
يحك��م حي��اة امل�س��يحيني الأوائ��ل وميي��ز الر�س��الة الت��ي �أعلنوه��ا .كان ي�س��وع ه��و
�س��يدهم� ،س��واء حتدث��وا عنه كمل��ك لليهود �أو ك��رب (قي�رص) للأمم.

امللكوت والكنيسة

يخط��ئ بع���ض امل�ؤمن�ين يف اعتقاده��م �أن "امللك��وت" و "الكني�س��ة" هم��ا نف���س
ال�ش��يء .وق��د ن��ادى �أغ�سطينو���س وه��و م��ن ق��ادة الكني�س��ة يف الق��رن اخلام���س بهذا
التعليم يف كتابه "مدينة اهلل" الذي كان له �أثر كبري على امل�سيحيني من الكاثوليك
والربوت�س��تنت لع��دة �أجي��ال .هن��اك بالطب��ع عالق��ة ب�ين امللك��وت والكني�س��ة .لك��ن
االثنني لي�سا نف�س ال�شيء� .إن امللكوت لي�س طريقة للنظر �إىل الكني�سة �أو لو�صفها.
والكني�س��ة ميلكه��ا اهلل ويحكمه��ا ،ل��ذا م��ن غري املمك��ن �أن تكون ه��ي "ملك اهلل".
الكني�س��ة ه��ي جماع��ة الأ�ش��خا�ص الذي��ن ينتم��ون �إىل امل�س��يح :الأحي��اء منهم على
الأر���ض واملوج��ودون منه��م مع��ه يف ال�س��ماء� .أم��ا امللك��وت فه��و كل عم��ل اهلل يف
الع��امل من خالل �ش��خ�ص امل�س��يح.
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ال�س��يد امل�س��يح ه��و مرك��ز ك ًال م��ن الكني�س��ة وامللك��وت .لك��ن "الكني�س��ة" تلف��ت
انتباهنا �إىل نتائج عمله� ،إىل العرو���س واجل�س��د وهكذا .يف حني �أن امللكوت يركز
على �ش��خ�صه وعلى عمله .الكني�س��ة هي جماعة و��شركة الأ�ش��خا�ص الذين �س��معوا
دعوته وقبلوا الب�شارة وامللكوت ،الذين ي�شرتكون يف خال�ص امللكوت وينتظرون
وراث��ة امللكوت .لكن الكني�س��ة لي�س��ت ه��ي امللكوت.
امللك��وت ُي��رى م��ن خ�لال الكني�س��ة� .إنن��ا مدع��وون �إىل �إع�لان امللك��وت ع��ن طري��ق
كلم��ات اهلل والأعم��ال ال�صاحل��ة والآيات والعجائب� .إننا ن��ور العامل وملح الأر�ض 
نعي���ش حتت �س��لطان امللك ونتعلم منه وحده .وعليه نقول �أن الكني�س��ة هي �أداة �أو
قناة ي�صل من خاللها ت�أثري امللكوت� .إننا ننفذ مهام امللكوت باحلياة حتت ملك
اهلل .بعبارة �أخرى ميكننا �أن نقول �أن اهلل ميلك علينا ولكننا ل�سنا ُملك اهلل .الكثري
من �أخطاء الكني�س��ة الفكرية والعملية هي نتيجة للخلط بني الكني�س��ة وامللكوت.
لق��د �أت��ى امللكوت ،وامل�س��يح ه��و امللك .ويظهر ملك امل�س��يح ب�ص��ورة �أو�ضح عندما
تك��ون الكني�س��ة �ضعيف��ة واهن��ة وكذل��ك عندما تكون قوي��ة مزده��رة .ال يعتمد ملك
امل�س��يح عل��ى حال��ة الكني�س��ة �أو ظ��روف الع��امل لأن امللكوت هو له وم��ن حقه .لكن
الكني�س��ة تعتم��د عل��ى امللكوت ومدعوة لل�ش��هادة عن امللك��وت يف هذا العامل.
وه��ذا يعن��ي �أن الكني�س��ة مدع��وة للك��رازة بامللك��وت للع��امل ،ولل�ص�لاة م��ن �أجل �أن
دائم��ا بامللكوت ،لكنها
ي�أت��ي امللك��وت باملج��د .كم��ا يجب على الكني�س��ة �أن تنقاد ً
لن ت�صب��ح هي امللكوت.
مل يح��ث امل�ؤمن��ون الأوائ��ل النا���س عل��ى االرتب��اط بالكني�س��ة .لكنه��م نا�ش��دوهم
لقب��ول امللك��وت وحك��م امللك� .إن االنتماء �إىل الكني�س��ة ه��و نتيجة لدخول امللكوت
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وللخ�ض��وع ملل��ك اهلل .وه��ذا ي�ؤك��د عل��ى �أن تركيزن��ا يج��ب �أن ين�صب عل��ى امللكوت
وامللك ولي���س على الكني�س��ة.
يرك��ز "فك��ر امللك��وت" عل��ى مل��ك اهلل وعل��ى �أعمال��ه .وه��ذا الرتكي��ز ه��و �أح��د الطرق
لتحريرن��ا م��ن االن�ش��غال "بجماعتن��ا الكن�س��ية" و "طائفتن��ا" و "تقاليدن��ا" .كم��ا
ي�س��اعدنا على التحرر من �أ�صفاد توجه الكني�س��ة املحلية امل�س��تقلة حتى ننظر �إىل
�أبع��د من �أنف�س��نا وم��ن و�ضعنا.
ي�صب��ح تركي��ز الكني�س��ة الأوىل عل��ى كنائ���س املدين��ة الت��ي تعتم��د عل��ى بع�ضه��ا
البع�ض والتي تكون �شبكة فيما بينها ممك ًنا عمل ًيا عندما يهتم امل�ؤمنون والقادة
"مبلكوت��ه" �أكرث من "كنائ�س��هم".

الكنيسة وامللكوت وإرسائيل:

ا�س��تخدم اهلل �ش��عب �إ��سرائيل يف وقت العهد القدمي لإعالن جمده للعامل ولت�أ�سي���س
ملك��ه عل��ى الأر���ض .لكنن��ا نعل��م �أن الكثريي��ن يف �ش��عب �إ��سرائيل رف�ض��وا مل��ك اهلل
عندما جاء متج�س� ًدا .لقد ا�س��تمر ملكوت اهلل يف �ش��خ�ص امل�س��يح وهو الآن مفتوح
ل��كل النا���س من كل الأمم.

ترين��ا الإ�صحاح��ات العظيم��ة الت��ي كتبه��ا بول���س ع��ن �إ��سرائيل يف ر�س��الة رومية
(� )11 - 9أن اهلل مل ينه معامالته مع �إ�رسائيل ملجرد �أنه رف�ض امل�سيح .لكن اهلل
يعمل الآن على تو�سيع ملكوته من خالل الكني�سة ولي�س من خالل �شعب �إ�رسائيل.
لق��د حاولن��ا عل��ى م��دار ه��ذا الكتاب �أن ن�ؤ�س���س فهمنا للكني�س��ة عل��ى معامالت اهلل
م��ع �ش��عب �إ��سرائيل قب��ل يوم اخلم�س�ين .لك��ن الكثري م��ن امل�ؤمنني الي��وم يختلفون
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ب�ش��دة ب�ش��أن العالقة املحددة بني �إ��سرائيل والكني�س��ة مما ي�ؤثر على الطريقة التي
يطبق��ون به��ا تعاليم العهد القدمي على الكني�س��ة.
ل��و �أردان��ا �أن نفه��م التعالي��م الكتابية املتعلقة بهذا الأم��ر ،فعلينا �أن منتحن �أفكار
النا���س عنه ،ونت�أكد من �أننا ن�س��تخدم الت�ش��بيهات الكتابية ب�صورة �صحيحة ،و�أن
معرفتن��ا الكتابي��ة ال تقت��صر عل��ى جم��رد بع���ض الأع��داد القليل��ة امل�أخ��وذة م��ن
�سياقها.
هناك فكرتان �شائعتان عن العالقة بني �إ�رسائيل والكني�سة وهما:
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يوحد البعض متا ًما بني إرسائيل والكنيسة

يتب��ع ه��ذا الفري��ق "اله��وت الإحالل" الذي يق��ول بوجود عهد واحد عام ي��سري يف
ق�ص��ة معام�لات اهلل م��ع �ش��عبه ،و�أننا نرى ذل��ك يف العهد القدمي يف �إ��سرائيل ويف
متاما
العهد اجلديد يف الكني�س��ة .يقول ه�ؤالء �أن معامالت اهلل مع �إ��سرائيل ت�ؤذن ً
مبعامالت اهلل مع الكني�سة .ويعلمون �أن الكني�سة حلت حمل �شعب �إ�رسائيل ك�شعب
عه��د اهلل .ر�أين��ا �أن �إ��سرائيل ه��ي �ص��ورة للكني�س��ة .لك��ن ال ينبغ��ي �أب� ًدا �أن ننظر �إىل
ق�ص��ة �ش��عب �إ��سرائيل عل��ى �أنها لي�س��ت �أكرث م��ن تنب�ؤ بالكني�س��ة .هناك �أوجه �ش��به
و�أوج��ه اخت�لاف ب�ين العه��د القدمي والعهد اجلديد مما يعن��ي �أننا ال ميكن �أن نوحد
بني �إ�رسائيل والكني�سة .ر�أينا �أن اهلل تعامل بالنعمة واخلال�ص مع �شعب �إ�رسائيل.
أي�ضا �أن هناك فر ًقا �شا�س� ًعا بني ��شريعة مو�س��ى وعهد النعمة اجلديد
لكننا عرفنا � ً
يف امل�س��يح .نتن��اول ه��ذه احلقيق��ة بالتف�صي��ل يف كتابي "مل��ك اهلل" و "اخلدمة يف
الروح".
يق��ود مث��ل ه��ذا التوج��ه امل�ؤمن�ين �إىل تطبي��ق كل تعالي��م العه��د الق��دمي اخلا�ص��ة
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ب�إ�رسائيل على الكني�سة اليوم .يعتقد ه�ؤالء �أن ملك اهلل على �إ�رسائيل الزال ينطبق
عل��ى الكني�س��ة .لكنن��ا ر�أينا �أن ه��ذا ال يتفق �أب ًدا مع تعالي��م العهد اجلديد.

-2
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ه��ذا الفري��ق املع��روف با�س��م "الفا�صل�ين" يق��ول �إن �إ��سرائيل والكني�س��ة كيان��ان
متام��ا و�أن اهلل ل��ه ق�ص��دان خمتلف��ان ل�ش��عبني منف�صل�ين .ال ي�ؤم��ن هذا
منف�ص�لان ً
الفري��ق �أن هن��اك ا�س��تمرارية �أو ت�ش��ابه ب�ين العهدي��ن .ونتيج��ة لذل��ك يتجاهل��ون
درو���س العه��د الق��دمي للكني�س��ة ويتجاهل��ون اجل��ذور اليهودية للكني�س��ة.

يفه��م "الفا�صل��ون" ع��ن ح��ق �أن امللك��وت �أعط��ى لإ��سرائيل .لكنه��م ي�ؤمن��ون �إميا ًنا
متاما من �إ��سرائيل و�أُعطى بكامله للكني�س��ة .ن�سي ه�ؤالء
خاط ًئا ب�أن امللكوت زال ً
�أن �إ��سرائيل ك�أم��ة قطع��ت م��ن عه��د اهلل ،لك��ن يف ه��ذا اجل��ذر طُ ع��م امل�ؤمن��ون م��ن
اليه��ود والأمم .مل يع��د امللك��وت ينتم��ي �إىل �أم��ة واح��دة فق��ط ب��ل �إىل كل الأمم يف
الكني�س��ة التي هي جمتمع امللكوت اجلديد� .إن الكني�س��ة هي "كومنولث" �إ��سرائيل.
ويوما ما �س��يزول العمى من �أمة �إ��سرائيل كي يتحقق ق�صد اهلل باخلال�ص للعامل.
ً
�إن الكني�س��ة بالن�س��بة لليه��ود والأمم ه��ي خط��ة اهلل املركزي��ة .وه��ذا يعن��ي �أن��ه ال
ينبغي الإعالء �أو التقليل من �ش�أن �إ�رسائيل يف �إطار مقا�صد اهلل مللكوته .لقد �أتت
الكني�س��ة �إىل الوج��ود م��ن خالل �إ��سرائيل وامتدت رحم��ة اهلل للكل من خالل رف�ض 
�إ�رسائيل للملكوت .ويف نهاية الأيام �سيت�سبب ا�ستعادة �إ�رسائيل يف اخلال�ص لكل
الأمم� .س��ي�ؤدي م��لء �إ��سرائيل �إىل م��لء الأمم .نق��ر�أ ع��ن هذه التعالي��م يف متى : 21
 43ورومي��ة  11 – 9و�أف�س���س  17 : 1و .22 – 11 : 2

إرسائيل – قوم ًيا وروح ًيا

دائم��ا �إىل ال�ش��عب اليه��ودي� .أم��ا يف
ت�ش�ير كلم��ة "إ��سرائيل" يف الكت��اب املقد���س ً
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رومي��ة  ،6 : 9ف ُت�س��تخدم كلم��ة "�إ��سرائيل" بطريقت�ين مت�ضادت�ين .ويعتم��د الكث�ير 
عل��ى ه��ذه احلقيق��ة يف تف�س�يرهم لكلم��ة "�إ��سرائيل" يف باق��ي الكتاب املقد���س� .إن
�أك�ثر طريق��ة مبا��شرة لفه��م رومي��ة  6 : 9ه��ي �أن نع��رف �أنه��ا �إ�ش��ارة لليه��ود فق��ط
لأنه��ا ت��رد يف منت�ص��ف فق��رة تتحدث عن معامالت اهلل مع اليه��ود .الفكرة القائلة
�أن ه��ذا الع��دد يجعلن��ا نف��سر بع���ض الإ�ش��ارات �إىل "�إ��سرائيل" على �أنها �إ�ش��ارة �إىل
"الكني�س��ة" ه��ي فكرة غري واقعي��ة باملرة.
�إن م��ا تتح��دث عن��ه رومي��ة  6 : 9ه��و وج��ود ف��رق ب�ين اليه��ود بع�ضه��م البع���ض:
فهن��اك اليه��ود "امل�ؤمن��ون" واليه��ود "غ�ير امل�ؤمن�ين" .هن��اك �إ��سرائيل "القومي��ة"
و�إ��سرائيل "الروحية .ميكننا القول �أن رومية  6 : 9تو�ضح �أن لي���س كل اليهود هم
م�ؤمن�ين .لكنن��ا ال ن�س��تطيع الق��ول �أنها تو�ض��ح �أن كل امل�ؤمن�ين هم يهود.
علين��ا �أن نحر���ص يف فهمن��ا ملعن��ى جمل��ة بول���س "لأَ ْن ل َْي�� َ�س َجمِي� ُ�ع ا َّلذِي� َ�ن مِ � ْ�ن
ون" .الفه��م الطبيع��ي لهذه اجلملة يف �س��ياقها هو �أن "لي���س
��سرائِيل ُِّي َ
��سرائِيلَ ُه� ْ�م �إِ ْ َ
�إِ ْ َ
كل اليه��ود ه��م يه��ود حقيقي��ون يف ع�ين اهلل" .يتح��دث بول���س ع��ن البقي��ة داخ��ل
�إ�رسائيل والتي متثل �شعب اهلل احلقيقي .لقد �ضيق بول�س نطاق معنى �إ�رسائيل كي
ي�ش��مل م��ا يقول��ه البقية م��ن اليهود امل�ؤمن�ين احلقيقيني .ال ميكنن��ا �أن نف�صل بني
تام��ا �أو نوحد بينهما توحي� ًدا كامالً.
�إ��سرائيل والكني�س��ة ف�ص� ً
لا ً

"البقية" و "النبتة املطعمة" و "األغصان املكسورة"

�صحيح��ا ،علين��ا �أن نفه��م ثالثة
فهم��ا
ً
ك��ي نفه��م العالق��ة ب�ين �إ��سرائيل والكني�س��ة ً
�أف��كار كتابي��ة هامة ه��ي" :البقية" و"النبت��ة املطعمة" و"الأغ�صان املك�س��ورة".
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يو�ض��ح لن��ا العه��د الق��دمي �أن اليه��ود امل�ؤمن�ين �أ�صبح��وا بقي��ة داخ��ل �إ��سرائيل
القومية .ت�شري رومية � 5 : 11إىل هذه احلقيقة .لقد حلت بركة اهلل على هذه البقية
الذي��ن ه��م امل�ؤمن�ين احلقيقي�ين باهلل والذين كان��وا جميعهم من �إ��سرائيل يف يوم
اخلم�سني.
م��ن امله��م �أن نفه��م �أن عه��د اهلل اجلدي��د يف امل�س��يح ُ�صن��ع م��ع هذه البقي��ة امل�ؤمنة
م��ن �أم��ة �إ��سرائيل .وق��د تنب��أ العهد الق��دمي بهذا من قب��ل .ي�صف �إرمي��ا  31عهد اهلل
م��ع �إ��سرائيل وك��سر العه��د من قبل �إ��سرائيل ووع��د اهلل ب�صنع عه��د جديد مع "بيت
�إ��سرائيل" يف الأع��داد .34 – 31
ت��شرح رومي��ة � 24 – 17 : 11أن امل�ؤمن�ين م��ن الأمم طُ عم��وا يف نف���س اجل��ذر
املقد���س مثل اليهود كي نكون ��شركاء يف �أ�صل ال�ش��جرة ود�سمها .وهذا يعني �أننا
�زءا من �ش��عب اهلل امل�ؤمن و�أننا ن�س��تفيد من كل وع��ود اهلل لليهود .لكنه
�أ�صبحن��ا ج� ً
جزءا من �أمة �إ��سرائيل.
ال يعن��ي �أنن��ا �أ�صبحن��ا يهو ًدا �أو ً
تناق���ص ع��دد امل�ؤمن�ين م��ن اليه��ود على م��دار القرون حت��ى و�ص��ل �إىل بقية قليلة
يف ي��وم اخلم�س�ين .لكنه��م ت�ضاعف��وا بع��د ذلك بطريق��ة عجيبة وه��ي "تطعيم" نبتة
امل�ؤمن�ين م��ن الأمم املمتلئ�ين م��ن الإمي��ان يف ال�ش��جرة .وه��ذا يعن��ي �أن نفك��ر يف
الكني�س��ة عل��ى �أنه��ا "اليه��ود امل�ؤمنون بالإ�ضافة �إىل نبت��ة الأمم املطعمة" .ويعني
�ض متام��ا الفك��رة القائل��ة ب ��أن الكني�س��ة بطريق��ة م��ا حل��ت حم��ل
أي�ض��ا �أن نرف��
� ً
ً
�إ��سرائيل يف مقا�ص��د اهلل.
لق��د كان �ش��عب اهلل امل�ؤم��ن يتك��ون كل��ه م��ن اليه��ود يف الأ�سا���س .وبع��د ذل��ك طُ ع��م
املالي�ين م��ن الأمم يف اجل��ذر اليه��ودي ك��ي ي�س��تفيدوا م��ن الوع��ود وم��ن امل�يراث
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الروح��ي .لك��ن علين��ا �أن ن��درك �أنن��ا مل ُنطع��م يف �أغ�ص��ان �إ��سرائيل القومي��ة الت��ي
قطعه��ا اهلل م��ن ال�ش��جرة .ع��ن طري��ق ال�صليب ت�صاحل��ت البقية امل�ؤمنة م��ن اليهود
م��ع امل�ؤمن�ين م��ن الأمم و�أ�صبح��وا واح� ًدا معه��م حت��ى يك��ون هن��اك "�أم��ة جدي��دة"
– "م�س��كن جدي��د هلل يف ال��روح" .لكنن��ا نع��رف �أن �أم��ة �إ��سرائيل الزال��ت موج��ودة.
وعلينا �أن نقبل تعاليم رومية  11املتعلقة برف�ض �إ�رسائيل للم�سيح وبكونها الآن
مقطوع��ا م��ن �ش��جرة اهلل .لك��ن رف�ض �إ��سرائيل للم�س��يح لي���س كام ًال ولي���س
غ�ص ًن��ا
ً
نهائ ًي��ا .نق��ر�أ يف رومي��ة  27 – 25 : 11وع � ًدا ب ��أن اليه��ود �س��وف يتحول��ون �إىل
ي�س��وع و�أنه��م بالإمي��ان بامل�س��يح �س� ُيطعمون م��رة �أخرى يف �ش��جرة اهلل املقد�س��ة.
ال يعني هذا الوعد �أن ن�س��اند �أمة �إ��سرائيل هكذا دون تفكري .لكنه يعني �أن نت�ش��فع
ل��دى اهلل حت��ى يحف��ظ وع��ده و�أن ن�ش��ن ح��رب روحي��ة حتى ُت��زال كل العقب��ات التي
تق��ف يف طري��ق حتقي��ق الوع��د.
الفه��م ال�صحي��ح له��ذه ال�ص��ور الث�لاث ي�س��اعدنا عل��ى فه��م �أن الكني�س��ة ال ميك��ن �أن
لا مع �إ��سرائيل �أو تنف�ص��ل عنها انف�صا ًال كام�لاً .احلقيقة هي
تتوح��د توحي� ًدا كام� ً
�أننا منف�صلون عن الأغ�صان املك�س��ورة ومتوحدون مع اجلذر املقد���س .وهذا يدل
على �أننا يجب �أن نكون حري�صني يف حديثنا وتفكرينا عن العالقة بني �إ��سرائيل
والكني�سة.

شعب واحد:

ن��رى يف كت��اب "اخلدم��ة بال��روح" �أن كل ب��ركات اهلل لإبراهي��م وكل بركات��ه
لإ��سرائيل املرتتب��ة على طاعة ال�ش��عب �إمن��ا تنطبق على كل امل�س��يحيني امل�ؤمنني
أي�ضا �أن �أ ًيا من اللعنات التي �صبها اهلل
احلقيقي�ين – اليه��ود منه��م والأمم  .ون��رى � ً
على �إ�رسائيل لعدم طاعته ال تنطبق علينا لأنه كما تعلمنا غالطية  13 : 3افتدى
95

املجد يف الكنيسة

امل�س��يح كل من ي�ؤمن من اليهود والأمم من لعنة النامو���س� .إن الب�ش��ارة بحق هي
"�أخبار �سارة".
دائم��ا �ش��عب واح��د فقط هلل .يف مرحلة معينة م��ن التاريخ كان كل
لق��د كان هن��اك ً
�شعب اهلل هذا هو من �أمة �إ�رسائيل �إىل �أن جاء فجر يوم متى  43 : 21ومل يعد �شعب
مقت�رصا على هذه الأمة فقط .فقد قادة اليهود ونامو�سهم �سلطانهم عندما بد�أ
اهلل
ً
ع��صر ملك��وت اهلل �أي املل��ك ال�ش��خ�صي هلل .هن��ا ب��د�أ ي�س��وع يف بن��اء كني�س��ته� ،أمته
اجلديدة� ،ش��عب اهلل اجلديد ،على �أ�سا���س جذر اليهود امل�ؤمنني .وعلى ال�صليب ُبني
أخريا يف يوم
�إن�س��ان واحد جديد من "البقية" ومن ما �س��يكون "النبتة املطعمة" .و� ً
ما �س�يرجع اليهود غري امل�ؤمنني وغري الأمناء �إىل امل�س��يح و�س� ُيعاد تطعيمهم يف
�ش��عب اهلل احلقيقي ثم يعود امل�سيح.
دائم��ا �ش��عب واح��د فق��ط هلل .وكان ه��ذا ال�ش��عب قبل
يج��ب �أن نفه��م �أن��ه كان هن��اك ً
يوم اخلم�س�ين  ُي�سمي"�إ��سرائيل" لكنه �أ�صبح ُيعرف بالكني�س��ة بعد هذا اليوم .رمبا
تك��ون الكني�س��ة ه��ي "�أم��ة جدي��دة" .لك��ن علينا �أال نن�س��ي �أب� ًدا اجلذر اليه��ودي الذي
طُ عمنا فيه .ر�أينا يف اجلزء الأول من هذا الكتاب �أننا ال ن�س��تطيع �أن نفهم املعنى
احلقيق��ي للكني�س��ة �إن جتاهلن��ا العه��د القدمي وركزنا فقط عل��ى العهد اجلديد.
�إن الكني�س��ة ه��ي مرك��ز مقا�ص��د اهلل ه��ذه الأي��ام .لكنن��ا جم��رد مرحل��ة يف الق�ص��ة
التي بد�أت ب�إبراهيم والتي �ست�ستمر حتى ن�صل �إىل م�صرينا املمجد الذي ينتظرنا.
ولك��ي نفه��م ق�ص��د اهلل من ناحية الكني�س��ة ،علينا �أن نفهم معامالت اهلل مع �ش��عبه
عرب الأجيال.
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الكنيسة والدولة:

وكث�يرا منه��م يعم��ل
ينتم��ي الكث�ير م��ن امل�ؤمن�ين الإجنلي��ز �إىل "كني�س��ة �إجنل�ترا"
ً
بجد حتى يطبق كل املبادئ املت�ضمنة يف االنتماء �إىل "كني�س��ة الدولة" .وي�صلي
ع��دد غف�ير م��ن امل�ؤمن�ين يف �ش��مال �أمري��كا م��ن �أج��ل �أن تتف��ق قوان�ين الدول��ة مع
فهمهم للأخالقيات الكتابية .كما يجد عدد كبري من امل�ؤمنني يف �أفريقيا و�آ�س��يا
�أن عليه��م �أن يتعاي�ش��وا م��ع حكوماته��م الت��ي تع��ادي الكني�س��ة .يف الواقع ال يوجد
�أي تعب�ير ح��ايل ع��ن الكني�س��ة ال يعمل بجد حتى ي�صل �إىل �إجابة على هذا ال�س��ؤال
دائما واملتعلق بالعالق��ة مع الدولة.
ال��ذي ُيث��ار ً
وكم��ا ه��و احل��ال يف تن��اول العالق��ة ب�ين الكني�س��ة و�إ��سرائيل ،جن��د �أن بع���ض 
متام��ا ب�ين الكني�س��ة والدول��ة ويف�ص��ل البع���ض الآخ��ر بينهم��ا
امل�ؤمن�ين يوح��دون ً
كلي��ة .قب��ل �أن نفك��ر يف تنظي��م و�أن�ش��طة الكني�س��ة ،علين��ا �أن نت�أك��د م��ن الرب��ط ب�ين 
الكني�س��ة والدول��ة بطريق��ة كتابي��ة .يف الواق��ع ال ميكن �أن يتواجد �أحد يف الكني�س��ة
دون �أن يتواجد يف الدولة .و�س��واء �أدركنا ذلك �أم ال ،تقوم الطريقة التي ننظم بها
كني�ستنا و�أن�شطتها على الطريقة التي ننظر بها �إىل العالقة بني الكني�سة والدولة.
خلفية العهد القديم:
كان ل��كل �أم��ة م��ن الأمم املحيط��ة ب�ش��عب �إ��سرائيل �آلهته��ا ودينه��ا .وميكننا القول
�أن "الأم��ة" و "الدي��ن" كان��ا �ش��ي ًئا واح� ًدا وقته��ا .لق��د كان رئي���س الأمة هو رئي�س��ها
الديني .وكان على ال�ش��عب �أن يطيعه يف الأمور املتعلقة بالعقيدة .نرى ذلك على
�س��بيل املث��ال يف داني��ال  .3كان عل��ى كل �ش��خ�ص ينتمي للأم��ة �أن ينتمي لدينها
أي�ض��ا .وم��ن مل يتبع دين الأم��ة كان ُي�ضطهد.
� ً
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مل يك��ن الأم��ر خمتل ًف��ا يف �إ��سرائيل .عندم��ا �أ�س���س �أخ��اب عب��ادة البع��ل كالديان��ة
اجلدي��دة للأم��ة ،ب��دء يف ا�ضطهاد �أنبياء اهلل .وك��رد على ذلك� ،أعلن �إيليا ق�ضاء اهلل
وقت��ل �أنبي��اء البع��ل .لق��د كان هن��اك م��كان لدي��ن واح��د فق��ط و�أي �ش��يء �آخ��ر كان
أن يحا.
يج��ب � ُ
كان��ت كل ح��روب �إ��سرائيل ه��ي ح��روب م��ن �أج��ل �أه��داف ديني��ة .وكان احلاك��م
اليهودي هو �شخ�صية دينية .كما كان على الأ�شخا�ص الذين يريدون تغري دينهم
�أن يرحل��وا .مل يك��ن هن��اك �أي ف�ص��ل بني املواطن��ة يف الدولة واالنتم��اء �إىل الدين.
يوج��د الي��وم بع���ض "اليه��ود الأ�صولي�ين" الذين يريدون تف�س�ير العه��د القدمي بهذه
الطريقة اال�س��تبدادية القا�س��ية .لكننا نرى يف تاريخ التفا�س�ير اليهودية �أن الدين
اليه��ودي تخل��ى ع��ن ه��ذا التوحي��د بني الدي��ن والدولة من��ذ وقت طوي��ل .لكن هناك
بع���ض الديان��ات الأخ��رى التي الزال��ت تقرتف هذا اخلط�أ .ن��ري مثال على ذلك يف
مب��د�أ الإ�س�لام املتط��رف املتعل��ق باخلليف��ة وال��ذي مبقت�ض��اه ي�س��عي الإ�س�لام نحو
�أ�س��لمه كل العامل وبد�أ حكم اهلل من خالل ال��شريعة امل�ؤ�س�س��ة على القر�آن وال�س��نة.
عل��ى عك���س اليهودي��ة احلديث��ة� ،أكد الإ�س�لام على م��دار التاريخ من خالل تفا�س�ير 
كل علمائه على الوحدة بني الدين والدولة وحر�ص على تطبيق ق�ساوة الن�صو�ص 
القر�آني��ة .لك��ن على امل�س��يحيني �أن يتوجهوا نحو تعاليم امل�س��يح ك��ي يرف�ضوا هذا
الفك��ر الثيوقراط��ي الذي يوحد بني الدين والدولة.

ثورة يسوع:

يف مت��ى � 22 – 15 : 22أج��اب ي�س��وع ع��ن �س��ؤال ماكر يتعل��ق بال�رضائب .وجاءت
�إجابت��ه حمدث��ة ث��ورة يف توج��ه "الدولة الواحدة – الدين الواح��د" يف العهد القدمي.
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عندما �س�أله بع�ض الفري�سيني والهريودي�سيني (الذين كانوا �أعداء ماكرين) ب�ش�أن
مقدما مبد�أ
هل يجوز �أن يدفع اليهود جزية لقي�رص �أم ال � ،أجاب ي�سوع على الفور ً
امللكوت القائم على الف�صل بني الدين والدولة.
كذل��ك تخل���ص ي�س��وع ب�إجابته م��ن الفخ الذي حاول الفري�س��يون والهريودي�س��يون
�إيقاعه فيه .لو �أجاب ي�سوع "نعم" يكون بذلك م�صد ًقا على �سلطة قي�رص وبالتايل
على ديانته .ولو �أجاب "ال" يكون مطي ًعا ل�رشيعة مو�سى يف تثنية 15 – 14 :17
لكن موق ًعا نف�سه يف م�شاكل مع الرومان.
كان الدين��ار ال��ذي ا�س��تخدمه ي�س��وع لتو�ضي��ح تعاليم��ه عمل��ة وثني��ة ،حي��ث كانت
العملة يف �سلطنة �أوغ�سط�س وطيباريو�س متجد الإمرباطور .كان الدينار يف وقت
منقو�ش��ا علي��ه فوق �صورة الإمرباط��ور الكلمات التالية" :طيباريو���س
طيباريو���س
ً
قي��صر �أوغ�سط���س اب��ن الإل��ه �أوغ�سطو���س" .وعل��ى وجه��ه الآخ��ر ُنق�ش��ت عب��ارة
"� "Pontifex Maximusأي "الكاه��ن الأعل��ى" .وه��ذا يعن��ي �أن الدين��ار كان اعرتا ًف��ا
دائما� ،أظهر ي�سوع
ب�أن الإمرباطور يتمتع مبكانة دينية بل �إلهية .وكما هو احلال ً
�أن �س��لطانه ال�ش��خ�صي �أعظم من النامو���س ولأول مرة يف تاريخ العامل يف�صل بني
الدي��ن والدول��ة بكلمات��ه "�أعط��وا ما لقي�رص لقي�رص وم��ا هلل هلل" .بعبارة �أخرى كان
ي�س��وع يق��ول �أن الكني�س��ة يج��ب �أن تخ�ض��ع مدن ًيا للملك وحترتمه .لكن امللك لي���س
م��ن حقه �أن ي�ش��كل املعتق��دات الدينية لرعاياه.
بد ًال من �أن يتحدث ي�س��وع عن مبد�أ "دولة واحدة – دين واحد" ،علم ي�س��وع ال�ش��عب
�أن يتبعوا ال�س��لطات املتمايزة لقي�رص واهلل يف دائرتي �س��لطانهما املتوازيتني .مل
يكن ي�س��وع يطلب من ال�ش��عب �أن يق�س��م حياته �إىل ق�س��مني" :ق�س��م روحي" و "ق�س��م
علم��اين" .لكن��ه كان ي�أمره��م ب��أن يحيوا حي��اة واحدة مقد�س��ة و�أن يتعلموا الف�صل
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بني مناحي ال�س��لطة املتداخلة يف هذه احلياة الواحدة ويطيعوا ك ًال منها.
كلمات ي�س��وع تعني �أن "الكني�س��ة" و "الدولة" يجب �أن يكونا متمايزين يف فكرنا.
على �سبيل املثال يجب �أن يكون لك ًال منهما:
قواع��د ع�ضوي��ة خمتلف��ة – املواطن��ة يف الدول��ة حتدده��ا احلكوم��ات
•
القومي��ة ول��كل دولة قواعدها املختلفة .لكن كل امل�ؤمنني هم �أع�ضاء يف الكني�س��ة
اجلامع��ة.
– تن��ح مواطن��ة الدول��ة �إم��ا بال��والدة و�إم��ا عن��د الوف��اء
•
بداي��ات خمتلف��ة ُ
ببع���ض القواع��د .لك��ن ع�ضوي��ة الكني�س��ة تب��د�أ فق��ط باخلال���ص وال��والدة الثاني��ة.
وظائ��ف خمتلف��ة – تهت��م الدول��ة ب�إر�س��اء ال�س�لام والأم��ن واحلكوم��ة� .أم��ا
•
الكني�س��ة فتع��ظ وتطب��ق مب��ادئ الب�ش��ارة.
م�س��ئولني خمتلفني – الكني�س��ة يقودها �ش��يوخ ورعاة وق�ساو�سة خمتلفني
•
ال يلعب��ون �أي دور يف احلكوم��ة .لك��ن الدول��ة يقودها �سيا�س��يون وق�ضاة لي���س لهم
�أي دور �أو مكان��ة يف الكني�س��ة.
�أ�س��لحة خمتلف��ة – رمب��ا حتت��اج الدولة للأ�س��لحة عن��د احلرب .لكن �أ�س��لحة
•
متام��ا.
الكني�س��ة ه��ي �أ�س��لحة روحي��ة ً
�أن�ش��طة خمتلف��ة – ال يج��ب عل��ى الكني�س��ة �أن متار���س وظائ��ف الدولة .كما
•
ال يج��ب عل��ى الدول��ة �أن تتدخ��ل يف حي��اة الكني�س��ة.

مترد قسطنطني:

يف عام  312م �أي بعد �أقل من ثالثمائة عام من حياة الكني�سة حتول ق�سطنطني
�إىل امل�سيحية .ويف عام  313م �أ�صدر مر�سوم ميالن الذي و�ضع نهاية لال�ضطهاد
املنظ��م �ض��د امل�س��يحيني وجع��ل امل�س��يحية ديان��ة ��شرعية .وق��د كان��ت ه��ذه حلظة
حا�س��مة يف جع��ل امل�س��يحية الديان��ة ال�س��ائدة يف الإمرباطوري��ة الروماني��ة والتي
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ُتوجت ب�إعالنها ديانة الدولة الر�سمية على يد الإمرباطور ثيودو�سيو�س مع نهاية
الق��رن الراب��ع .وق��د كان ه��ذا حتد ًي��ا لكلم��ات ي�س��وع يف مت��ى  .22كم��ا كان �أعظ��م
تراجع اختربته الكني�س��ة يف حياتها.
بالطب��ع مل يب� ُد الأم��ر هك��ذا بالن�س��بة للكث�ير م��ن امل�ؤمن�ين والق��ادة وقته��ا ،فبع��د
�أجي��ال م��ن اال�ضطه��اد الدم��وي كانت هذه اخلطوة يف نظ��ر الكثريين خطوة رائعة
ح ًق��ا .لك��ن الب�ش��ارة �أ�صبحت ديانة "حملية" و�أ�صبحت معمودية الأطفال ممار�س��ة
عاملي��ة وكان كل م��ن يول��د داخ��ل الإمرباطورية "امل�س��يحية" ي�صبح م�س��يح ًيا .بد�أ
ا�ضطه��اد غ�ير امل�س��يحيني و�أ�صبح��ت احل��روب ت�س��مى "حم�لات �صليبي��ة" و�أ�صبح
دورا يلعبونه يف �شئون الدولة .وكان حاكم الدولة يعترب نف�سه
للرعاة والأ�ساقفة ً
ر�أ���س الكني�س��ة .منذ عهد ق�سطنطني �أ�صبحت الدولة ترتبط بالكني�سة ب�إحدى ثالث
طرق مت�ضادة:
عالق��ة ع��داء – الدول��ة ت�ضطه��د الكني�س��ة و�/أو الكني�س��ة حتتق��ر الدول��ة.
•
متام��ا.
وق��ادة الكني�س��ة �إم��ا �أن يع��ادوا الدول��ة ب�ش��دة �أو يتجنبوه��ا ً
متاما يف
•
عالق��ة دم��ج – الدول��ة والكني�س��ة كيان واحد .الكني�س��ة مندجم��ة ً
حي��اة الدول��ة و ُينظ��ر �إليه��ا عل��ى �أنه��ا ج��زء ال يتج��ز�أ م��ن حي��اة الأم��ة.
الق��ادة الديني��ون يف بع���ض ال��دول �أق��وى م��ن الق��ادة ال�سيا�س��يني .بينم��ا يف
البع�ض الآخر ي�س��ود عك���س هذا الو�ضع .وعلى الرغم من �أن هاتني العالقتني هما
ال�س��ائدتان يف التاري��خ� ،إال �أنهم��ا ال يتفق��ان م��ع مب��د�أ ي�س��وع الثوري .ل��و �أردنا �أن
يك��ون لن��ا الفك��ر امل�س��يحي ال�صحيح عن العالقة بني الكني�س��ة والدول��ة ،فعلينا �أن
نتب��ع الطريق��ة الثالثة وهي:
التوازي ال�س��لمي – الكني�س��ة والدولة هما كيانان خمتلفان .وهناك حرية
•
ديني��ة وتعددي��ة ديني��ة داخ��ل �أي دول��ة واح��دة .والف�صل ب�ين الكني�س��ة والدولة يف
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ه��ذه احلال��ة هو ف�صل �س��لمي ال ي�س��مح لأي م��ن الطرفني باغت�صاب �س��لطة الطرف
الآخ��ر ،ب��ل يجعلهم��ا يتواج��دان جن ًب��ا �إىل جن��ب ،ت�س��اند ك ًال منهم��ا الأخرى.
ال تدع��ي الكني�س��ة �أو حت��اول �أن تك��ون "دي��ن الدول��ة" .وال تتح��دث �أب� ًدا ع��ن "دول��ة
م�س��يحية" .لك��ن الكني�س��ة ت�س��اند حري��ة ال�ضم�ير الدين��ي والتخل�ص م��ن اال�ضطهاد
الدين��ي .ورغبته��ا ه��ي �أن يقبل النا���س طواعي��ة �إىل الإميان بامل�س��يح.

وهذا يعني أن الكنيسة:

تعرتف بالدولة – رومية 2 – 1 : 13
•
تكرم الدولة – رومية 7 : 13
•
تطيع الدولة – رومية 1 : 13
•
تعار���ض الدول��ة عندما ت�صدر ت��شريعات جترب النا���س على ع�صيان كلمة
•
اهلل – �أعم��ال – 18 : 5
20
�ورا" للدول��ة .لكن لي���س عليها �أن ت�س��عي
يج��ب عل��ى الكني�س��ة �أن تك��ون ً
"ملح��ا" و"ن� ً
نحو فر�ض الأخالقيات امل�سيحية على ال�شعب عن طريق ت�رشيعات الدولة .بالطبع
علين��ا �أن ن�س��عى نح��و الت�أث�ير على ت��شريعات الدول��ة و�أن نتحدث �إليه��ا نبو ًيا و�أن
نح��اول الت�أث�ير عل��ى ال��ر�أي الع��ام بحياتنا وكلماتنا املقد�س��ة .لك��ن ال يجب علينا
�أب� ًدا �أن ن�س��تخدم الط��رق العاملي��ة لفر���ض ملك��وت اهلل على �أنا���س يرف���ض ملك اهلل
عليهم.
ت�س��عد الكني�س��ة عندم��ا ي�ش��ارك بع��ض �أع�ضائه��ا يف �أم��ور الدول��ة .لكنه��ا ال تعط��ي
له ��ؤالء الأع�ض��اء مكان��ة �أف�ض��ل� .إنه��ا ت�صل��ي م��ن �أج��ل ال�سيا�س��يني امل�ؤمن�ين 
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وت�ساندهم بنف�س الطريقة التي ت�ساند بها ال�سمكري امل�ؤمن وامليكانيكي امل�ؤمن
وعام��ل املتج��ر امل�ؤمن.
ال يعن��ي ه��ذا التوج��ه التن��ازل ع��ن الدول��ة "لل�ش��يطان" كم��ا يق��ول بع���ض الق��ادة.
كما ال يعني م�ساندة الفل�سفة العلمانية التي ت�سعى نحو خ�صخ�صة الدين و�إزاحة
الكني�س��ة بعي ًدا عن �أي دور ميكن �أن تلعبه يف احلياة العامة مبا يف ذلك ال�سيا�س��ة
والتعلي��م .لك��ن ه��ذا التوج��ه ي�ؤك��د عل��ى �أن اهتم��ام الكني�س��ة املبا��شر ين�ص��ب على
امللكوت ولي���س على الدولة ،و�أن امللكوت ال يت�أ�س���س عن طريق ت��شريعات الدولة.
لق��د كان ذل��ك خط��أ ق�س��طنطني وعلينا �أن نحر�ص عل��ى عدم تكراره.
علين��ا �أن نفه��م �أن الدول��ة تق��ع حت��ت �س��لطان اهلل كم��ا يو�ض��ح بول���س يف رومي��ة
 .1 : 13بالطب��ع للكني�س��ة دور نب��وي يف الع��امل وعليه��ا �أن تو�صل كلمة اهلل للدولة
عندم��ا يحثه��ا ال��روح عل��ى ذل��ك �أو عندم��ا تطلب الدول��ة منها .لكن الكني�س��ة متتلك
�أ�سلحة روحية فقط تتمثل يف ال�صالة والكلمة .وهدف امللكوت ال يتحقق بالطرق
وال�ضغ��وط العاملية.
لق��د ُدعين��ا �أن "نعط��ي م��ا لقي�رص لقي�رص وما هلل هلل" .يجب �أن تذكر كلمات ي�س��وع
الكني�سة �أنه عليها �أن حترتم الدولة وال تغت�صب �سلطاتها .كما �أن كلماته هي �أمر
نب��وي للدول��ة ب��أال تتدخل يف الأمور الديني��ة� .إن لهذه العبارة ال�صغرية الكثري من
الدالالت لك ًال من الكني�سة والدولة.
ه��ذه �أم��ور �صعب��ة .لك��ن املب��د�أ الأ�سا�س��ي وا�ض��ح :علين��ا �أن جنع��ل ه��ذا "الت��وازي
ال�س��لمي" �أو "الف�ص��ل ال��ودي" يح��دد كيفي��ة ارتباط الكني�س��ة بالدول��ة .كما يجب �أن
يك��ون ه��ذا الف�ص��ل املقد���س هو الذي يحدد قراراتنا ب�ش��أن كل �أمر من هذه الأمور.
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االنتامء إىل الكنيسة
لي���س هن��اك ف�ص��ل يف العه��د اجلدي��د ب�ين االنتم��اء �إىل امل�س��يح واالنتم��اء �إىل
جزءا
الكني�س��ة .تو�ضح تعاليم ي�س��وع عن الكرمة يف يوحنا � 8 – 1 : 15أننا نكون ً
جزءا منه .ي�س��تخدم يوحنا  15الكلمة اليونانية
م��ن بع�ضن��ا البع���ض عندما نكون ً
العام��ة " "menoالت��ي تعن��ي "يعي���ش با�س��تمرار" يف �ش��يء .وه��ي غال ًب��ا م��ا ُترتجم
"يثب��ت يف" �أو "ي�س��تمر يف" .م��ن امل�س��تحيل �أن ن�س��تمر يف العي���ش يف الكرم��ة
احلقيقية دون �أن نعي���ش با�س��تمرار مع الأغ�صان الأخرى التي تعي���ش فيها .وهذا
يعني �أنه من امل�س��تحيل �أن يبقي �ش��خ�ص ما يف الكني�س��ة احلقيقية دون �أن يبقى
يف امل�س��يح.
ت�ؤك��د كل �ص��ور الكني�س��ة التي در�س��ناها عل��ى �أهمية عالقتن��ا اجلماعية باهلل .لكن
�أرب��ع م��ن ه��ذه ال�ص��ور (اجل�س��د والعرو���س والبن��اء والكرمة) ت��دل على �أن الكني�س��ة
ه��ي �أك�ثر م��ن جمرد جماعة من الأ�ش��خا�ص .تدل هذه ال�ص��ور على �أن االنتماء �إىل
الكني�س��ة يعني ارتباطً ا حيو ًيا يف عالقة ع�ضوية متحدة مع امل�س��يح ومع بع�ضنا
البع�ض.
وه��ذا يعن��ي �أن��ه ال يكف��ي �أن نك��ون عل��ى قائم��ة ع�ضوي��ة �أح��د الكنائ���س �أو �أن من��ر
بطق�س ديني معني ،فهذه الأ�شياء لها معنى فقط له�ؤالء الذين يثبتون يف امل�سيح
ويعي�ش��ون يف عالقة حيوية م�س��تمرة معه من خالل الروح.
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كب�يرا
�زءا
ً
يدع��ي الكث�يرون الي��وم �أنه��م ي�ؤمن��ون ب��اهلل و�أنه��م م�س��يحيون .لك��ن ج� ً
ج� ًدا منه��م ال ي�تردد عل��ى �أي م��كان لل��شركة وعد ًدا �أق��ل ي�صبحون �أع�ض��اء فعالني
بع�ض��ا م��ن ه��ؤالء الذين
يف �أي تعب�ير حمل��ي ع��ن ج�س��د امل�س��يح .وللأ�س��ف ال�ش��ديد ً
يح�رضون االجتماعات الكن�سية لي�س لهم عالقة بي�سوع .ت�صف  2تيموثاو�س : 3
 5ه��ؤالء ب��أن لهم �ص��ورة التقوى لكنهم منك��رون قوتها.

البداية املسيحية:

اال�س��مية – �أي �أن يكون ال�ش��خ�ص م�س��يح ًيا باال�س��م فقط – هي واحدة من امل�شاكل
الكربى التي تواجه الكني�س��ة يف كل العامل .وهي ثمر مترد ق�س��طنطني ولذلك فهي
وا�ضح��ة ج� ًدا يف �أورب��ا حي��ث يوج��د �أك�بر ع��دد م��ن امل�س��يحيني اال�س��ميني يف كل
الع��امل �أجم��ع .وه��ذا هو �أحد الأ�س��باب الذي يدعونا للكرازة بالب�ش��ارة بكل ملئها.
خال�صا كام ًال لكل الب��شرية .لكنه ي�أمر يف الوقت نف�س��ه
�إننا نعلم �أن ي�س��وع يقدم
ً
بالتوب��ة ال�ش��خ�صية الفردي��ة .يق��دم ي�س��وع مغفرة كامل��ة بنعمته لكل رج��ل وامر�أة
وطف��ل .لكنن��ا ن�أخذ هذه املغفرة من خالل الإميان ال�ش��خ�صي.

وا�ضح��ا يف
يرب��ط العه��د اجلدي��د ب�ين التوب��ة والإمي��ان .ويج��ب �أن يك��ون كالهم��ا
ً
حي��اة ال�ش��خ�ص قب��ل �أن ُيقب��ل يف حي��اة الكني�س��ة .وم��ع ذل��ك يتطل��ب االنتم��اء �إىل
الكني�س��ة �أك�ثر م��ن جمرد الإمي��ان والتوبة .يذك��ر العهد اجلديد �أمري��ن �آخرين يجب
�أن يحدث��ا عندم��ا يب��د�أ امل�ؤم��ن حيات��ه اجلدي��دة يف امل�س��يح وهم��ا معمودي��ة املاء
واالمت�لاء بالروح القد���س.
به��ذه الطريق��ة يب��د�أ امل�ؤمن��ون حياته��م اجلدي��دة عل��ى �أ�س���س قوي��ة ويكون��ون عل��ى
ا�س��تعداد للب��دء يف �إتب��اع امل�س��يح .ع��ن طري��ق ه��ذه العنا��صر الأربع��ة ( -التوب��ة
والإميان واملعمودية واالمتالء) – ي�صبح امل�ؤمنون يف كامل اال�ستعداد للبدء يف
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حي��اة ال��شركة والتلم��ذة وال�ش��هادة .لذا علينا الي��وم �أن نت�أكد �أن ينطل��ق امل�ؤمنون
اجل��دد يف حياته��م امل�س��يحية من العه��د اجلديد.
علين��ا �أن ن�ش��جع النا���س عل��ى البداي��ة الكتابي��ة حلياته��م امل�س��يحية وحياته��م يف
الكني�س��ة م��ن خالل تطبيق العنا��صر الأربعة للبداية امل�س��يحية:

التوبة

تو�ض��ح ن�صو���ص مث��ل لوق��ا  8 : 3و  3 : 13و�أعم��ال  31 – 30 : 17و 20 : 26
�أهمية "التوبة" .لكن العديد من امل�ؤمنني اليوم ال يعرفون بال�ضبط ما تعنيه هذه
الكلم��ة ،معتقدي��ن �أنه��ا جم��رد تغي�ير يف ال�س��لوك .علينا �أن نفهم ما يتوقعه ي�س��وع
من ال�ش��خ�ص ال��ذي عليه �أن يتوب.
املعن��ى احل��ريف للكلم��ة اليوناني��ة " "metanoiaوالت��ي ُترتج��م ع��ادة "يت��وب" ه��و
"تغ�ير يف التفك�ير" .تتك��ون ه��ذه الكلم��ة م��ن �ش��قني :الأول ه��و " "metaمبعن��ى
"بع��د" وه��و ينط��وي عل��ى معن��ى "التغي�ير" (كم��ا يف كلم��ة "� "metamorphosisأي
االن�سالخ) وال�شق الثاين هو " "nousمبعنى "يفكر" �أو "يفهم" .وهذا يعني �أن التوبة
ه��ي "تغي�ير يف الفه��م الداخل��ي" ولي���س جم��رد "تغي�ير يف ال�س��لوك اخلارج��ي"� .إن
التوب��ة الكتابي��ة تعن��ي اعتناق �أف��كار اهلل والطريقة اجلديدة للتفكري املقد���س الذي
يق��ود ب��دوره للحي��اة كم��ا يريده��ا اهلل �أن تك��ون .التوب��ة هي تغيري ث��وري يف القيم
تغيريا عقل ًي��ا وقلب ًيا يقود �إىل تغيري
والتوجه��ات والنظ��رة العام��ة .تت�ضمن التوبة
ً
ث��وري يف احلي��اة� .إن معن��ى كلم��ة " "metanoiaهو ث��ورة كاملة.
�إن �أف�ض��ل طريق��ة لفه��م دع��وة العه��د اجلدي��د �إىل التوب��ة ه��ي �أن نفهمه��ا عل��ى �أنها
دعوة لتغيري الطريقة التي نفهم اهلل بها ،و�إىل تغري فكرنا من نحوه .ميكن �أن نقر�أ
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ع��ن ه��ذا املعن��ى يف قل��ب تعالي��م بول���س يف �أعم��ال  30 – 22 : 17والت��ي و�صل��ت
ذروته��ا يف دعوت��ه �إىل التوبة.
احلي��اة املتغ�يرة ه��ي ثم��ر ه��ذه التوب��ة� .إنه��ا النتيج��ة الطبيعي��ة لفه��م م��ن ه��و اهلل
بح��ق ،وم��ا فعل��ه م��ن خالل امل�س��يح ،ومعرف��ة قيمه الإلهي��ة التي ال تتغ�ير �أب ًدا.
وه��ذا يعن��ي �أن اخلط��وة الأويل للم�ؤمن يف "البداية امل�س��يحية" ه��ي �أن يتوقف عن
التفكري يف اهلل بالطريقة ال�سلبية التي اعتادها يف املا�ضي ،و�أن يبد�أ يف االرتباط
باهلل ك�أب مملوء غفران ونعمة ورحمة وحمبة وقبول.
ولأن بول���س كان يكتب �إىل �أنا���س م�ؤمنني بالفعل ،يكاد ال يتحدث عن التوبة يف
ر�س��ائله .لكن رومية  2 : 12تو�ضح �أن �س��لوكنا يجب �أن يت�أثر بفكرنا املتغري� .إن
�س��لوكنا ميكن �أن يت�ش��كل على �أ�سا���س مبادئ وقيم و�أهداف املجتمع املعا�رص �أو
يتغري بتجديد الذهن.
تو�ض��ح رومي��ة � 2 : 12أن "جتدي��د الذه��ن" ه��و ال��ذي ي�س��اعدنا عل��ى التميي��ز وعلى
اختبار �إرادة اهلل .عندما نبد�أ يف التفكري مثل اهلل� ،سنن�ش��غل ب�إرادته ولي���س بطرق
العامل.
نتن��اول معن��ى التوب��ة بالتف�صي��ل يف اجل��زء الث��اين من كت��اب "ملك اهلل" .و�س��نذكر
هن��ا الكلم��ات اليوناني��ة الث�لاث الت��ي ت��رد يف العه��د اجلدي��د مبعن��ى "توب��ة" :كلمة
"  "metanoeoت�ص��ف اجلان��ب "الفك��ري" للتوب��ة ،وكلم��ة " "metamelomai
ت�ص��ف جانبها "ال�ش��عوري" ،وكلمة " "epistrephoالت��ي ت�صف اجلانب "االجتاهي"
�أي االجت��اه بعي� ًدا ع��ن اخلطي��ة ونح��و �أ�س��لوب حياة جديد م�ؤ�س���س عل��ى طاعة اهلل.
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تت�ضم��ن التوب��ة احلقيقي��ة ه��ذه العنا��صر الثالث��ة .والعن��صر الأول – �أي التغ�ير 
الفكري – هو العن�رص ال�رضوري للخال�ص .لأنه مبجرد �أن نتوب – �أي منر بتجديد
ث��وري كام��ل لأذهانن��ا – نبد�أ يف التفكري يف ي�س��وع بطريق��ة خمتلفة وحينها فقط
ميك��ن �أن نقبل��ه .وت��ؤدي ه��ذه التوب��ة �إىل اخلط��وة الثاني��ة م��ن خط��وات "البداي��ة
امل�سيحية".

اإلميان

الإمي��ان ه��و اخلط��وة الثاني��ة من خط��وات "البداي��ة امل�س��يحية" .والإمي��ان الكتابي
هو النتيجة الطبيعية للتوبة الكتابية لأن الإميان يعني قبول احلقيقة عن ي�سوع،
والت��صرف طب ًق��ا لفهمنا اجلديد ل�ش��خ�ص اهلل .نتناول ه��ذه احلقيقة بالتف�صيل يف
كتاب "الإميان احلي" من �سل�س��لة �س��يف الروح".
�أن ي�صب��ح ال�ش��خ�ص م�س��يح ًيا يعن��ي �أن يب��د�أ عالق��ة م��ع ي�س��وع امل�س��يح .يت�ضم��ن
الإمي��ان ت�صدي��ق احلقائ��ق الكتابي��ة التي تتح��دث عنها ن�صو�ص مث��ل رومية : 10
 10 – 8الت��ي تق��ول �أن ي�س��وع ه��و اب��ن اهلل و�أن��ه حي الي��وم لأن اهلل الآب �أقامه من
الأموات.
�إن الإمي��ان الكتاب��ي يعن��ي �أك�ثر م��ن جم��رد الت�صدي��ق العقل��ي .الكلم��ة اليوناني��ة
الت��ي تعن��ي "�إميا ًن��ا" ه��ي ( )Pistisوه��ي م�ش��تقة م��ن الفع��ل ( )peithoال��ذي يعن��ي
"يقنع �أو ي�س��تميل" .لذا فمعنى ( )Pistisهو "االقتناع ال�ش��ديد ب�ش��يء ما" �أو "اليقني
امل�ؤ�س���س عل��ى ال�س��مع" وله��ذا ت��صر رومي��ة  17 : 10عل��ى �أن الإمي��ان ه��و باخل�بر
واخل�بر بكلمة اهلل.
لك��ن الإمي��ان الكتاب��ي ي�ش�ير �إىل مبد�أ ن�صدق��ه ونعمل مبقت�ضاه .الإميان بامل�س��يح
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يعن��ي �أن نث��ق في��ه كلي��ة ونقبل��ه ل�ش��خ�صه ونطيع��ه ب�ص��ورة مطلق��ة ونفك��ر ونعمل
بطريقته.

واإلميان يف سياق "البداية املسيحية" يعني:

الثق��ة الكلي��ة يف �أنن��ا ال ن�س��تطيع عم��ل �ش��يء لنخل� �ص �أنف�س��نا� .إنن��ا ال
•
ن�س��تطيع حت��ى �أن ن�ش��ارك ول��و ب�ش��يء �صغ�ير ج�� ًدا يف عملي��ة خال�صن��ا.
االقتناع التام ب�أن امل�سيح فعل كل �شيء يتطلبه خال�صنا.
•
�أن نقبل امل�سيح ب�إرادتنا احلرة ون�صبح �أوال ًد هلل.
•
�أن نبد�أ يف ال�سري معه يف طرقه.
•
ت�ص��ف ن�صو���ص مث��ل يوحن��ا  35 : 6و  31 – 30 : 20ورومي��ة  32 : 8و�أف�س���س 1
 3 :املدى الذي حتقق به العالقة احلية مع امل�سيح احل�صول على �رشوط اخلال�ص 
ال��ذي جعل��ه اهلل ممك ًنا يف �ش��خ�ص ي�س��وع.
�إن الإمي��ان ال ينت��ج الغف��ران �أو اخلال��ص �أو الربك��ة .لك��ن اهلل ه��و م��ن مينحن��ا كل
ه��ذه العطاي��ا بالنعم��ة .ل��و �أمن��ا ب��اهلل وب�ص��دق كلمت��ه ،ف�س��نقبل عطاي��اه ونطبقها
يف حياتن��ا .وه��ذا يعن��ي �أن الإمي��ان يق��وم كلي��ة عل��ى نعم��ة اهلل .يعتق��د الكث�ير من
امل�ؤمن�ين �أن �إميانن��ا ه��و ال��ذي يخل�صن��ا .لكننا نخل�ص بنعم��ة اهلل ،فالأمر كله يف
ي��ده ه��و وقائ��م عل��ى عمل��ه .كل م��ا علين��ا �أن نفعل��ه ه��و �أن ن�ؤمن ب��أن اهلل فعل كل
�ش��يء يف �ش��خ�ص ي�س��وع ،و�أن نقبل حقيقة �أننا ال ن�س��تطيع �أن نفعل �أي �ش��يء ،و�أن
وا�ضحا يف رومية
نبد�أ يف حياة الثقة يف امل�سيح واالعتماد عليه .نرى هذا الأمر
ً
 5 : 4و�أف�س���س  .10 – 8 : 2كل ه��ذا يو�ض��ح �أن الإمي��ان لي���س جم��رد فع��ل االهت��داء
ال��ذي يح��دث م��رة واحدة ب��ل هو حياة تتميز بالثقة الدائمة امل�س��تمرة يف �ش��خ�ص 
اهلل ويف قدرت��ه عل��ى فعل كل �ش��يء.
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عل��ى الرغ��م م��ن �أن الإمي��ان ه��و اخلطوة الثاني��ة من خط��وات "البداية امل�س��يحية"،
�إال �أنه مثل التوبة يعترب بداية لعملية م�ستمرة على مدار احلياة .فكما ينمو فهمنا
ل�ش��خ�ص اهلل وطرق��ه عل��ى م��دار حياتنا ،هكذا تنم��و ثقتنا واعتمادنا على �ش��خ�ص 
ي�سوع.

املعمودية

معمودي��ة امل��اء ه��ي اخلطوة الثالثة يف "البداية امل�س��يحية" وه��ي تختم �أو ت�صدق
عل��ى الت��زام امل�ؤم��ن اجلديد نحو امل�س��يح� .إنها عالمة ر�س��مية �أو دليل على الإميان
لذلك فهي ت�أتي بعد الإميان وال ت�س��بقه �أب ًدا.
الرتتي��ب الكتاب��ي ه��و "�آم��ن" ث��م "اعتم��د" .وه��ذا يعن��ي �أن الأطف��ال ال ينبغ��ي �أن
ُيعمدوا لأن الطفل ال ي�س��تطيع �أن يتوب �أو ي�ؤمن �أو ي�صبح تلمي ًذا لي�س��وع امل�س��يح.
وم��ع ذل��ك ال ينبغ��ي �أن تع��وق هذه احلقيقة الآباء عن اتخاذ قرار تكري���س �أطفالهم
للرب كما فعلت حنة مع طفلها �صموئيل يف � 1صموئيل  ،28 : 1وكما يحدث يف
الكثري من الكنائ���س التي تعمد البالغني فقط �أو من هم بالغني كافية كي يتخذوا
ق��رار �إتباع الرب.
�إن املعمودي��ة عل��ى عك���س التوب��ة والإمي��ان ه��ي غ�ير �أ�سا�س��ية للخال���ص .لكنه��ا
تعه��د علن��ي ب�إتب��اع امل�س��يح و�إع�لان بال��والء للواح��د الذي نث��ق فيه كلية� .س��نعود
له��ذه النقط��ة بالتف�صي��ل يف اجلزء العا��شر.
لكن يكفي الآن �أن نعرف �أن املعمودية هي لي�س��ت جمرد �ش��يء يفعله امل�ؤمن كي
يظهر �إميانه وتوبته .يو�ضح العهد اجلديد �أن اهلل نف�سه يعمل من خالل املعمودية
بطريقة وا�ضحة وقاطعة .املاء هو عالمة �أو ختم على العديد من الأمور الروحية
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التي متمها اهلل :على �سبيل املثال:
حا��ضرا يف املعمودي��ة وه��و
ال��روح يرتب��ط باملعمودي��ة :يك��ون ال��روح
•
ً
يتم��م عم��ل اهلل م��ن خ�لال املعمودية وه��و العطية املوع��ودة باملعمودي��ة (يوحنا
 5 : 3و�أعم��ال  28 : 2و  18 – 17 : 9و  47 :10و 1كورنثو���س  13 : 12و2
كورنثو���س  22 : 1و�أف�س���س  13 : 1وتيط���س .)5 : 3
�إن بنوتنا ُختم عليها يف املعمودية (غالطية .)27 - 24 : 3
•
ترتب��ط املعمودي��ة بالغف��ران والتطه�ير م��ن اخلطي��ة (�أعم��ال  38 : 2و 22
•
 16 :وتيط���س  5 : 3وعرباني�ين .)22 : 10
ال��والدة اجلدي��دة ودخ��ول امللك��وت يرتبطان باملعمودي��ة (يوحنا – 3 : 3
•
 5وتيط���س .)5 : 3
يف املعمودي��ة يخت��م اهلل عل��ى احتادن��ا م��ع االب��ن وا�ش�تراكنا يف م��وت
•
ودف��ن امل�س��يح واال�ش�تراك يف ج�س��ده (مت��ى  19 : 28و�أعم��ال  16 : 8و 5 : 19
ورومي��ة  11 – 1 : 6و 1كورنثو���س  13 : 12وغالطي��ة .)27 : 3
كل ه��ذه ال�بركات ال ت�أت��ي ع��ن طري��ق املعمودي��ة .لك��ن اهلل ي�ؤك��د عليه��ا من خالل
املعمودي��ة .وعل��ى الرغ��م من �أنه يتعهد بها عن��د املعمودية� ،إال �أننا نتمتع بها من
خ�لال �إمي��ان الطاع��ة ال��ذي ي�أت��ي بع��د املعمودية .تو�ض��ح رومي��ة  11 – 1 : 6هذه
احلقيقة� .إن بركات املعمودية – التي هي اخلطوة الثالثة يف "البداية امل�سيحية" –
ال تعم��ل هك��ذا بطريق��ة �أوتوماتيكي��ة .لكن املعمودية هي وعد اهلل ب��أن ي�ؤمن هذه
ال�بركات للم�ؤم��ن اجلدي��د .املعمودي��ة تنظ��ر �إىل اخللف �إىل عم��ل اهلل على ال�صليب،
وتنظ��ر �إىل الأم��ام �إىل حياة �إميان جديدة.
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قبول الروح

اخلط��وة الرابع��ة والأخ�يرة يف "البداي��ة امل�س��يحية" تع��د امل�ؤم��ن حلي��اة �إمي��ان
جدي��دة يف الكني�س��ة .ي�س��تخدم العهد اجلدي��د الكثري من العب��ارات املختلفة لي�صف
قب��ول ال��روح مث��ل "االمت�لاء بال��روح" – "املعمودي��ة بال��روح" – "م�س��حة الروح" –
"اخلت��م بال��روح".
أ� ًي��ا كان التعب�ير امل�س��تخدم ،يو�ض��ح العه��د اجلدي��د �أن ال��روح القد���س ه��و خت��م اهلل
عل��ى عملي��ة الإمي��ان .ي�أت��ي الروح القد���س لي�س��كن يف حياة امل�ؤمن به��دف �إعداده
خلدم��ة فعالة و��شركة فعالة معه.
كان ال��روح يعم��ل به��ذه الطريق��ة يف حي��اة الأنبي��اء يف العه��د الق��دمي ،حي��ث كان
ي�س��كن فيه��م ويعطيه��م الق��وة الالزم��ة لتتمي��م عم��ل اهلل .يتنب��أ ك ًال م��ن يوئي��ل : 2
 29 – 28وحزقي��ال � 27 – 25 : 36أن وق ًت��ا �س��ي�أتي �سي�س��كن ال��روح في��ه يف كل
امل�ؤمنني ومي�س��حهم بالقوة.
�سي�س��ل ليع�ين كل امل�ؤمن�ين 
يعل��م ي�س��وع يف يوحن��ا � 23 -16 : 14أن ال��روح ُ
عندما يعود هو �إىل ال�سماء .وتو�ضح  2كورنثو�س � 18 – 17 : 3أن عمل الروح هو
�أن ي�أت��ي "بح�ض��ور" امل�س��يح و "عمل��ه" �إىل حياة كل م�ؤمن.
وبالطب��ع تو�ض��ح رومي��ة � 9 : 8أن ال��روح يعمل يف كل م�س��يحي من��ذ حلظة الوالدة
الثانية .لكن م�سحة الروح �أو معمودية الروح هي اللحظة اخلا�صة التي ي�ضع فيه
اهلل عالم��ة ملك��ه عل��ى امل�ؤمن عندما يختم��ه بروحه.
أي�ض��ا الإع��داد م��ن قب��ل ال��روح للخدم��ة الفعال��ة .وهذا
االنتم��اء �إىل امل�س��يح يعن��ي � ً
الإعداد لي�س �أوتوماتيك ًيا .لكنه ي�أتي مع قبول الروح عند الوالدة الثانية .يو�ضح
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ك ًال م��ن لوق��ا  49 : 24و�أعم��ال  8 : 1و  45 – 44 : 10و  17 – 15 : 11و : 19
� 6 – 2أن قب��ول ال��روح ه��و جترب��ة واعية وا�ضحة تكون م�صحوبة بظواهر روحية.
نفه��م م��ن �أعم��ال  17 – 14 : 8و  17 : 9و � 2 : 19أن كني�س��ة العه��د اجلدي��د كان��ت
ؤثرا للم�سيح .هناك
تت�أكد من �أن كل م�ؤمن قبل الروح حتى يكون �شاه ًدا فعا ًال وم� ً
ق�ص��د يوج��د وراء ه��ذا القبول احلا�س��م للروح وه��و �أن ي�صبح الروح القد���س حقيقة
دائم��ا يف حي��اة امل�ؤمن�ين� .إن��ه اختب��ار م�س��تمر حل�ضور اهلل ال��ذي يعطينا
خمت�برة ً
الق��وة ويعدن��ا ويحررن��ا ويعينن��ا يف حي��اة �ش��هادتنا ع��ن امل�س��يح .هن��اك خم�س��ة
مب��ادئ كتابية ترتبط به��ذا الإعداد:
اله��دف م��ن قب��ول ال��روح ه��و م�س��حنا بالقوة من �أج��ل اخلدم��ة (لوقا : 24
•
 49ويوحنا  15 – 7 : 16و�أعمال  .)8 : 1مل ُيعطِ الروح لنا من �أجل حتقيق �أهداف
�أنانية ،لكن لكي ي�س��اعد الكني�س��ة على الو�صول �إىل ال�ضائعني ولكي تتمم املهام
الت��ي كلفه��ا اهلل بها.
الإع��داد �أو التقوي��ة ه��و �أم��ر مت��اح ل��كل امل�ؤمن�ين وال يقت��صر عل��ى قل��ة
•
خا�ص��ة منه��م� .إن��ه ل��كل ع�ض��و م��ن �أع�ضاء الكني�س��ة (�أعم��ال  )39 - 38 : 2و "لكل
مقت�رصا عل��ى �أيام العه��د اجلديد فقط.
الذي��ن يدعوه��م ال��رب �إلهن��ا" .كم��ا �أنه لي���س
ً
الإعداد ي�أتي بعد الإميان .جند يف كل الأمثلة الكتابية �أن الذين ميتلئون
•
بال��روح يكون��ون ق��د �أمن��وا بالفع��ل .وهذا يو�ضح �أن امل�س��حة بقوة ال��روح ال ُتعطي
لنا �أوتوماتيك ًيا عند الوالدة الثانية .نرى �أن قادة الكني�سة الأوىل كانوا يت�أكدون
م��ن �أن كل م�ؤم��ن يطل��ب ال��روح وكان��وا ي�صل��ون مع��ه كي يقب��ل ال��روح (�أعمال : 8
 17 – 14و  17 : 9و  6 – 2 : 19و�أف�س���س .)13 : 1
الإع��داد ه��و هب��ة جماني��ة .لق��د ان�س��كب ال��روح ي��وم اخلم�س�ين وه��و الآن
•
موجود من �أجل كل الكني�سة .الروح هو عطية اهلل لكل م�ؤمن ولي�س مكاف�أة له�ؤالء
املقد�س�ين �أو املوهوب�ين ب�ش��كل خا���ص (غالطي��ة .)14 - 13 ، 2 : 3
يت�ض��ح �إع��داد ال��روح م��ن خالل ال��كالم النبوي وخا�ص��ة التكلم بالأل�س��نة.
•
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نق��ر�أ يف � 1صموئي��ل  11 – 10 : 10و  24 – 20 : 19وع��دد � 30 – 16 : 11أن
النا���س يف العهد القدمي كانوا يتنبئون عندما يحل الروح القد���س عليهم .لذا لي���س
�ا ي�س��حون بقوة
م��ن امل�س��تغرب �أن يتح��دث النا���س نبو ًي��ا يف العه��د اجلدي��د عندم� ُ
الروح ،وذلك كما نرى يف لوقا  67 ، 45 – 41 : 1و�أعمال  4 : 2و 47 – 44 : 10
و � .6 – 5 : 19إن التكل��م ب�أل�س��نة ه��و �ش��كل جدي��د م��ن �أ�ش��كال ال��كالم النب��وي يف
العهد اجلديد للروح القد�س .لكن كل �أ�شكال الكالم النبوي يف العهد اجلديد تهدف
�إىل ت�س��بيح اهلل �أو �إىل ال�ش��هادة القوي��ة ع��ن ال��رب املقام.
يري��د بع���ض الأ�ش��خا�ص �أن يعرف��وا ه��ل �س��يذهبون �إىل ال�س��ماء �أم ال �إن مل يتعمدوا
مل ي�سحوا بقوة الروح .يو�ضح الكتاب املقد�س �أننا خل�صنا بالنعمة بوا�سطة
و�إن ُ
الإمي��ان فق��ط .واملعمودي��ة وقب��ول ال��روح لي�س��ا ��شرطني لدخ��ول ال�س��ماء .لكنهم��ا
��شرطان للتمت��ع مبواعي��د وفوائد احلياة الأبدي��ة يف هذه احلياة.
�إن االنتم��اء �إىل امل�س��يح ه��و �أك�ثر م��ن جم��رد احل�ص��ول عل��ى "تذك��رة �إىل ال�س��ماء".
فه��ذا االنتم��اء يعن��ي الإع��داد للحي��اة م��ع ومن �أجل ي�س��وع هن��ا على الأر���ض ،و�أن
نك��ون ج�س��ده ونق��وم بعمله بت�أث�ير وفاعلية ،معلنني جمده ل��كل الأمم ،وحماربني
أعداءه وكل الأمور التي ذكرناها �س��اب ًقا� .إن اهلل يريدنا �أن ن�أخذ كل �ش��يء يحفظه
� َ
لن��ا و�أن ال نقن��ع بالقلي��ل.

االرتباط الكنيس:

ر�أين��ا �أنن��ا �أ�صبحن��ا �أع�ض��اء يف الكني�س��ة نتيجة لإمياننا بي�س��وع امل�س��يح .و�أن كل
أي�ضا �أننا
م�ؤم��ن حقيق��ي ي�صب��ح تلقائ ًيا
ع�ضوا يف الكني�س��ة اجلامعة .لكنن��ا ر�أينا � ً
ً
يج��ب �أن نع�بر ع��ن ع�ضويتنا يف الكني�س��ة اجلامعة من خالل الع�ضوية يف كني�س��ة
حملي��ة �أو جتم��ع كن�س��ي� .إن االرتب��اط بكني�س��ة حملي��ة ه��و مطل��ب �أ�سا�س��ي م��ن كل
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م�سيحي .ومن الوا�ضح �أنه ال ميكن �أن تكون هناك حياة حقيقية يف الكني�سة دون
ه��ذا االرتب��اط .ال ميك��ن للج�س��د �أن يعم��ل دون �أع�ضاء مرتبطة وممي��زة� .إن �أع�ضاء
الكني�س��ة ه��م ق��وة عامل��ة .نقر�أ يف �أف�س���س � 12 – 11 : 4أن قادة الكني�س��ة مدعوون
لتكمي��ل امل�ؤمن�ين م ًع��ا ولإعداده��م لعم��ل اخلدم��ة .وي�صب��ح ه��ذا الأم��ر ممك ًنا فقط
عندم��ا يع��رف الق��ادة من هم الأ�ش��خا�ص املرتبطني ح ًقا به��ذا التعبري املحلي عن
الكني�سة.
التعب�ير اليون��اين ال��ذي ي�س��تخدمه العهد اجلدي��د لو�صف ع�ضوية الكني�س��ة هو (epi
 )to autoيظه��ر ه��ذا التعب�ير لأول م��رة يف �أعم��ال " 15: 1وكان ع��دة �أ�س��ماء م ًعا".
أي�ض��ا يف �أعم��ال  1 : 2و : 2
ي��دل ه��ذا التعب�ير عل��ى كي��ان م�ش��كل ر�س��م ًيا .كما يرد � ً
 44و .47 : 2
يق��ول بع���ض الق��ادة �أن الكنائ���س يف العه��د اجلدي��د مل يك��ن له��ا ترتي��ب �أو تنظي��م
مع�ين و�أن ال��روح القد���س يبارك امل�ؤمنني فقط عندم��ا ال يكون هناك نظام يحده.
لك��ن النا���س كان��وا يعرفون عندم��ا ين�ضمون �إىل كني�س��ة من كنائ���س العهد اجلديد
�ورا
ويعرف��ون ح�ين يغ��ادرون – كم��ا يف  1كورنثو���س  .2 : 5كان��وا ميار�س��ون �أم� ً
معين��ة عندم��ا يجتمع��ون يف الكني�س��ة .كان��وا ملتزم�ين نحو بع�ضه��م البع�ض .وقد
اجتمع��وا ك��ي يقوموا مبه��ام معينة.
كانت ُيعرب عن كل ��شركة ب�ش��كل ر�س��مي ذي نظام وترتيب ،حيث مل تكن اجلماعة
جزءا من ج�سد واحد تربطه
جمرد جمموعة مفككة من الأفراد .لكن الأع�ضاء كانوا ً
جزءا من ج�سد
م ًعا روابط روحية �شكلها ال�صليب .كانت �رشكة كل اجتماع كن�سي ً
واحد وكان يرتبط مع التعبريات املحلية الأخرى عن اجل�سد باملحبة وااللتزام.
يو�ض��ح لن��ا تعلي��م "اجل�س��د" يف �أف�س���س  16 – 15 : 4وكولو�س��ي � 19 – 18 : 2أن
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ال ييز عن االلتزام الكن�سي ،وذلك لأن االنتماء �إىل امل�سيح يعني
االلتزام امل�سيحي ُ
�أن نك��ون يف احت��اد داخ��ل اجل�س��د الواح��د .واالرتب��اط بالر�أ���س يعني االلت��زام نحو
باق��ي �أع�ض��اء اجل�س��د يف الكني�س��ة املحلي��ة يف �إط��ار عالقة عاملة تتمي��ز باعتماد
الأع�ض��اء على بع�ضهم البع�ض.
�إن مل "نثب��ت" يف ��شركة حملي��ة ،ف�إنن��ا نعر��ض �أنف�س��نا خلط��ر اجلف��اف الروح��ي.
و�إن مل تك��ن اجلماع��ة املحلي��ة ملتزم��ة نحو جريانها م��ن اجلماعات الأخرى ،فهي
أي�ضا معر�ضة خلطر الإ�س��اءة �إىل اجل�س��د الواحد .ال ي�س��تطيع �أي فرد �أو �أي جماعة
� ً
�أن تعي���ش احلي��اة امل�س��يحية يف انع��زال .لك��ن يج��ب �أن يك��ون هناك الت��زام �صادق
نحو اجل�س��د الواحد على كل امل�س��تويات.
ن��رى م��ن خ�لال حياة ي�س��وع وحياة الكني�س��ة الأوىل �أن امل�ؤمنني الأوائل مار�س��وا
التزامه��م نح��و بع�ضه��م البع���ض بخم���س ط��رق مكملة لبع�ضه��ا البع�ض .لك��ن �أغلب
ق��ادة الكنائ���س كان��وا يرك��زون على اثنني منها فق��ط حتى وقت قريب:
ا�ستجابة �شخ�صية لل�سيد امل�سيح
•
التجمع الكن�سي.
•
التزاما �ش��خ�ص ًيا
ُيتوق��ع م��ن امل�ؤمن�ين – (بح�س��ب فكر ه�ؤالء القادة) � -أن يلتزموا
ً
�زءا م��ن جماع��ة حملية توج��د يف الغالب م�س��تقلة عن
نح��و امل�س��يح و�أن يكون��وا ج� ً
اجلماع��ات املحلي��ة الأخ��رى .علين��ا �أن نفهم �أن امل�ؤمنني يف الكني�س��ة الأوىل كان
يع�برون ع��ن التزامهم نحو بع�ضهم البع���ض بالعديد من الطرق.

الرفيق:

نع��رف م��ن يوحن��ا  26 : 19و � 20 : 21أن يوحن��ا الر�س��ول كان قري ًب��ا م��ن ي�س��وع
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ب�ش��كل خا���ص .فه��و "التلمي��ذ الذي كان ي�س��وع يحب��ه" .على الرغم �أن ي�س��وع كانت
ل��ه عالقت��ه اخلا�ص��ة م��ع الآب ،وكان��ت له عالقة م��ع التالميذ االثنى ع��شر ودائرة
خا�صا .كم��ا كان هناك
التالمي��ذ الأو�س��ع م��ن ذل��ك� ،إال �أن��ه وج��د يف يوحنا رفي ًق��ا ً
ثالث��ة تالمي��ذ ه��م الأكرث قر ًبا له وهم بطر���س ويعق��وب ويوحنا.
يعطين��ا ي�س��وع يف مت��ى  20 : 18احل��د الأدن��ى ال��ذي ال ميك��ن �إنقا�ص��ه ك��ي يك��ون
حا�رضا و�س��ط اثنني �أو ثالثة جمتمعني با�س��مه.
املجتمعون كني�س��ة .يكون ي�س��وع
ً
وقد �أو�ضح ي�سوع بذلك الوحدة الأ�سا�سية املكونة للـ ( )ekklesiaيف العهد اجلديد.
ي�ص��ف مت��ى  5 – 1 : 10كي��ف كلف ي�س��وع الر�س��ل باخلدمة و�أر�س��لهم اثنني اثنني.
عندما ذهب ه�ؤالء للخدمة ،مل يذهب ك ًال مبفرده بل كان لكل واحد رفيق خا�ص.
أي�ضا جمموعة �أكرب مكونة من �س��بعني ر�سو ًال
ي�س��جل لوقا � 1 : 10أن ي�س��وع �أر�س��ل � ً
اثن�ين اثن�ين .ويو�ض��ح �أعم��ال  25 : 12و  25 : 16كي��ف كان لبول���س �سل�س��لة م��ن
الرفقاء املقربني .وحتى يف ر�ؤيا  11هناك �ش��اهدان ولي���س واحد �أو عدد كبري.
مبد�أ الرفقة م�ؤ�س���س على العالقات الأزلية الأبدية املوجودة بني الأقانيم الثالثة
– الآب واالبن والروح القد���س – الذين هم واحد .ي�ش�ير الكتاب املقد���س با�س��تمرار
�إىل عم��ل "الآب واالب��ن وال��روح القد���س" م ًع��ا .كم��ا تتك��رر الإ�ش��ارة �إىل عم��ل "الآب
واالب��ن" وعم��ل "الكلمة والروح"� .إن مبد�أ ال��شركة ولي���س الفردية هو قلب �إمياننا.
ي�ش�ير تكوي��ن � 27 – 26 : 1إىل الطبيع��ة امل�ش�تركة للب��شر ،ويو�ض��ح جل ًي��ا �أن ه��ذه
الطبيع��ة ه��ي �ص��ورة اهلل .كم��ا يو�ض��ح تكوي��ن  18 : 2الأهمي��ة الت��ي يعطيه��ا اهلل
و�ضوحا للتعب�ير عن هذا املبد�أ .لكن
للرفق��ة الإن�س��انية� .إن ال��زواج ه��و �أكرث الطرق
ً
ال يج��ب �أن نق��صر الرفق��ة داخل الكني�س��ة على املنزل.
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ميكنن��ا �أن ن��رى مب��د�أ الرفق��ة يف حي��اة الكني�س��ة يف العه��د القدمي من خ�لال رفقاء
مث��ل مو�س��ى وه��رون – داود ويوناث��ان – �إيلي��ا و�ألي�ش��ع – راع��وث ونعم��ي – حجي
وزربابل – يو�شيا وزكريا – عزرا ونحميا .كان معظم ه�ؤالء الأ�شخا�ص متزوجني
لك��ن رفقته��م يف اهلل ذهبت �إىل �أبع��د من زوجاتهم و�أزواجهم.
فيم��ا ع��دا �إيلي��ا و�ألي�ش��ع اللذي��ن كان��ا نبيني ،كان باق��ي رفقاء العهد الق��دمي ه�ؤالء
�أنا���س له��م دع��وات خمتلف��ة م��ن اهلل .وقد ع��ززت رفقتهم خدماتهم اخلا�صة ب�ش��كل
كب�ير .وعلين��ا �أن نتعلم م��ن عالقاتهم م ًعا.
جتاهل��ت الكني�س��ة ه��ذا املب��د�أ اله��ام يف حياته��ا ب�ش��كل كب�ير .هن��اك القلي��ل فق��ط
م��ن الرج��ال الذي��ن كان له��م رفي��ق مق��رب دائ��م يف خدمته��م .لكن ه��ؤالء القليلني
باركهم اهلل بركة عظيمة .هناك على �سبيل املثال ت�شارلز وجون و�سلي (Charles
 - )and John Wesleyنيكوال���س زينزن��دورف و�أوج�س��ت �س��باجننربج (Nikolaus
 – )Zinzendorf and August Spangenbergدواي��ت م��ودي و �إي��را �س��انكي
(.)Dwight Moody and Ira Sankey
لق��د دع��م مب��د�أ الرفق��ة ه��ذا �أ�سا���س احلرك��ة الإر�س��الية املوارفي��ة الت��ي بد�أه��ا
زينزن��دورف و�س��باجننربج .ب�ين عام��ي  1732و � 1757أر�س��لت ه��ذه احلرك��ة
خم�س�ين زوجا من املر�س��لني �إىل كل �أنحاء العامل من قرية هرنهات ()Herrnhut
ً
ال�صغ�يرة يف �ساك�س��ونيا (.)Saxony
كث�يرا باملوارفي�ين وكان يحر���ص عل��ى �أن يكون لكل �ش��خ�ص 
ت�أث��ر ج��ون وي�س��لي ً
�آم��ن عل��ى يدي��ه رفي��ق روح��ي ير�ش��ده يف تلمذت��ه للم�س��يح .رمب��ا ج��ذب كث�ير م��ن
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�خا�صا �أكرث للإميان .لكن
الوعاظ يف �أيام و�س��لي مثل هوايتفيلد (� )Whitefieldأ�ش� ً
أك�ثر دواما.
مب��د�أ الرفق��ة جعل �أ�س��طورة و�س��لي يف الكني�س��ة �أقوى و�
ً
ل��و كن��ا جادي��ن ب�ش��أن الفهم الكتابي ملعنى الكني�س��ة ،ف�س��وف جند طر ًقا لت�ش��جيع
وتنمي��ة الرفق��ة احلقيقية داخل الكني�س��ة لك��ن دون �أن نق�صي االلتزامات الكن�س��ية
الأخ��رى جان ًب��ا� .س�نرى يف اجل��زء احل��ادي ع��شر �أن من��وذج الكني�س��ة املكون��ة م��ن
خالي��ا ي�س��اعد عل��ى وجود كني�س��ة م�ؤ�س�س��ة على مبد�أ الرفقة ،حي��ث �أن قلب منوذج
اخللي��ة ه��و "�إن اجتم��ع �أثن�ين �أو ثالث��ة با�س��مي �أك��ون يف و�س��طهم".

الخلية:

حقيق��ة �أن ي�س��وع اخت��ار جماع��ة �صغ�يرة م��ن اثن��ي ع��شر تلمي� ًذا ك��ي يعلمه��م عن
دائما ُيبقي بالقرب
قرب حقيقة نتعلم منها .نرى يف �سفر الأعمال �أن بول�س كان ً
منه جماعة �صغرية تتعلم منه وتخدم معه .مل يكن هناك عدد حمدد لهذه اجلماعة
دائما ترتاوح بني ثالثة واثني ع��شرة.
لكنها كانت ً
لا ميك��ن لأف��راد
هن��اك العدي��د م��ن الق��وى املحرك��ة يف جمموع��ة به��ذا الع��دد .فمث� ً
املجموع��ة �أن يعرف��وا بع�ضه��م البع���ض جي � ًدا و�أنه��م ينتم��ون لبع�ضه��م البع���ض 
خا�صا يلعبونه .يبدو �أن املجموعات املكونة من هذا العدد
دورا ً
ويعرفون �أن لهم ً
م��ن الأ�ش��خا�ص كان��ت ه��ي منوذج قي��ادة العهد اجلدي��د للتدريب ،حي��ث ميكن لكل
ف��رد �أن ينم��ي دوره يف خدم��ة امل�س��يح بطريق��ة �آمن��ة.
ت��دور الكث�ير م��ن التعاليم الكتابية عن الكني�س��ة حول "افعلوا ه��ذا �أو ذاك لبع�ضكم
البع�ض" .كل هذه التحري�ضات ميكن �أن تعمل على �أكمل وجه يف نطاق جمموعة
�صغرية احلجم.
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لق��د كان��ت للمجموع��ات اخللوي��ة ال�صغ�يرة �صف��ة م��ن �صف��ات الكني�س��ة يف �أوقات
أ�سا�سا للرهبان
النمو والربكة .على �سبيل املثال كان هذا البعد يف احلياة الكن�سية � ً
الأوائ��ل الذي جذبوا �أوربا للإميان بوعظهم.
كان زينزن��دورف ي�ؤم��ن �أن��ه "ال ميك��ن �أن توج��د م�س��يحية دون جماعة حتيا حياة
م�ش�تركة" .كم��ا كان يحر���ص عل��ى �أن يتجم��ع رفق��ا�ؤه م ًع��ا يف جماع��ات �صغ�يرة
ك��ي ي�صل��ون م ًع��ا ويهتمون ببع�ضهم البع���ض ويتعلمون من بع�ضه��م البع�ض .لقد
كان هذا النموذج اخللوي من �أ�س�س الإر�ساليات املوارفية� .أخذ و�سلي هذا النظام
اخلل��وي وط��وره من خالل "نظام الف�صول" الذي �س��هل العبادة والتلمذة للم�ؤمنني
اجل��دد م��ن خ�لال جمموعات �صغرية ال تزيد عن �أثني ع��شر م�ؤم ًنا.
�أ�س�س��ت الكثري من كنائ���س الع�رص احلديث جمموعات خلوية يف ال�س��نوات الأخرية.
لك��ن ه��ذه املجموع��ات ت�ض��م �أع�ض��اء �أك�ثر بكثري من �أثني ع��شر .وه��ي ذات توجه
يرك��ز عل��ى مب��د�أ "االجتم��اع" .اجته ق��ادة الكنائ���س يف ال�س��بعينيات والثمانينيات
يف ظ��ل وج��ود ع��دد قليل م��ن املجموع��ات اخللوية� ،إىل ت�أ�سي���س خدم��ات م�صغرة
يف و�س��ط الأ�س��بوع  -ك�صورة م�صغرة لالجتماعات الكن�س��ية – ولي�س �إىل ت�أ�سي�س
جمموع��ات للعم��ل والتدري��ب والكرازة تعرب عن ال��ـ ( )ekklesiaوالـ ( )koinoniaيف
منطق��ة حملي��ة وحتمل �صفات الكني�س��ة يف املا�ضي.
�إن من��وذج الكني�س��ة اخللوي��ة يه��دف �إىل ت�صحي��ح ه��ذا اخلط��أ و�س��وف نتن��اول ذلك
يف اجلزء احلادي ع��شر.

الجامعة الكنسية:

مبج��رد �أن تك��ون اجلماع��ة �أك�ثر م��ن اثن��ي ع��شر� ،س��يكون م��ن ال�صع��ب �أن يع��رف
كل ع�ض��و الع�ض��و الآخ��ر .يف املجموع��ات الت��ي ت�تراوح م��ن � 12إىل  200ع�ض��و
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يظ��ل هن��اك مق��دار م��ن الألفة ب�ين �أفرادها و�إمكانية �أن يعرف كل �ش��خ�ص �أ�س��ماء
الأ�ش��خا�ص الآخري��ن ويت�ش��ارك معه��م بطريق��ة ما .ميكنن��ا �أن ن��رى جماعات بهذا
احلج��م يف لوق��ا  20 – 1 : 10و�أعم��ال  .15 : 1كم��ا �أن الكث�ير م��ن كنائ���س العه��د
اجلدي��د بد�أت بهذا امل�س��توي.
هن��اك الكث�ير ال��ذي ميك��ن �أن نفعل��ه يف حج��م اجلماعات الكن�س��ية .يج��ب �أن تكون
اجلماعة الكن�سية كبرية �إىل احلد الذي يجعل لها وجو ًدا مرئ ًيا يف املجتمع املحلي
و�صغرية �إىل احلد الذي ميكن الأفراد من اال�شرتاك يف العبادة طب ًقا ملا يرد يف 1
كورنثو�س .26 : 14
اجت��ه ق��ادة الكني�س��ة اخلم�س��ينية من��ذ ث��ورة الإ�ص�لاح �إىل الرتكي��ز عل��ى اجلماع��ة
الكن�س��ية ككل ب�ص��ورة ع�رصي��ة .وق��د مث��ل ه��ذا التوج��ه ال�ضي��ق عائ ًق��ا �أم��ام من��و
الكني�س��ة و�إع��داد امل�ؤمن�ين و�إر�س��الهم للخدم��ة وتلم��ذة امل�ؤمن�ين اجل��دد .ر�أينا يف
اجل��زء الثال��ث �أن الكني�س��ة الي��وم ُينظ��ر �إليه��ا يف �إط��ار جتم��ع "اجلماع��ة الكن�س��ية"
م ًع��ا .ويعتق��د الكث�ير من الأ�ش��خا�ص �أن هذا ه��و التعبري الدقيق عن ال��ـ (.)ekklesia
رمبا يكون هذا التفكري هو �أحد الأ�ش��ياء الهامة التي علينا �أن نغريها لو �أردنا �أن
ن�س��تعيد نب�ض م�س��يحية العه��د اجلديد.

االحتفاالت:

عندما تكون اجلماعة الكن�سية مكونة من �أكرث من  200فرد ،ت�صبح االجتماعات
جم��ا ًال مل�ش��اهدة الآخري��ن .لك��ن العه��د اجلديد يحت��وي على الكثري م��ن الأمثلة عن
جماع��ات كث�يرة الع��دد كان ه��دف اجتماعه��ا ه��و �س��ماع كلم��ة ال��رب .وه��ذه ه��ي
جتمع��ات االحتفاالت.
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التجمع��ات الكب�يرة – الت��ي ت�تراوح م��ن � 200إىل ع��دة �آالف �ش��خ�ص  -له��ا ق��وة
لا فق��ط
خا�ص��ة ت�ؤ�س���س هوي��ة جماعي��ة قوي��ة .وذل��ك عل��ى الرغ��م م��ن �أن ع��د ًدا قلي� ً
م��ن امل�ؤمن�ين ه��م م��ن يكون لهم خدمة علني��ة .نرى �أمثلة على ه��ذا التعبري عن الـ 
( )ekklesiaيف كني�سة �أور�شليم كما يرد يف �أعمال  41 : 2و  .4 : 4كانت التجمعات
الكث�يرة �أم� ً�را معت��ا ًدا حي��ث ا�س��تمرت الكني�س��ة يف �إتباع ي�س��وع والتواج��د يف رواق
�س��ليمان يف هي��كل �أور�ش��ليم .كان امل�ؤمن��ون اجل��دد يجتمع��ون هناك م��ع م�ؤمنني
�آخرين ليتعلموا ويت�شجعوا يف الإميان .كانت هذه التجمعات فر�صة للكرازة حيث
كان الكثري من اليهود الذين ي�أتون �إىل الهيكل يوم ًيا لل�صالة ينجذبون �إىل نب�ض 
اجلماعة امل�س��يحية اجلديدة.
وكان��ت االحتف��االت هام��ة لأنه��ا كان��ت جتع��ل امل�ؤمن�ين ي�ش��عرون �أنه��م ج��زء من
كل �أك�بر وت�ش��جعهم عل��ى �إظه��ار �إميانهم عل ًنا .كما كانت االحتفاالت �ش��هادة لكل
املدين��ة على وجود الكني�س��ة ودليل عل��ى �أنها حية.
يج��ب �أن يك��ون ل��كل م�ؤم��ن الي��وم فر�ص��ة حل�ض��ور ه��ذا الن��وع م��ن االجتماع��ات
االحتفالي��ة .لك��ن علين��ا �أن نتذك��ر �أن الكني�س��ة �أك�ثر م��ن جم��رد احتف��ال.

املحافل الكنسية:

�إنن��ا مدع��ون كم�ؤمن�ين بي�س��وع امل�س��يح �إىل �أن نك��ون رفق��اء روحي�ين لبع�ضن��ا
أي�ض��ا ب�صفتنا
البع���ض� ،إىل �أن نك��ون �أخ��وة و�أخ��وات يف امل�س��يح .لكنن��ا مدع��وون � ً
�ش��عب اهلل �إىل �أن نك��ون كومنول��ث روح ًي��ا .يج��ب على الكني�س��ة �أن تعك���س جمد اهلل
عل��ى امل�س��تويني العامل��ي ال�صغ�ير والك��وين� :أي من خالل االجتماع��ات التي ت�ضم
اثنني �أو ثالثة وكذلك من خالل املحافل املقد�س��ة التي تعرب عن معنى الأمة كما
يف الوي�ين .21 : 23
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ت��دل املحاف��ل املقد�س��ة عل��ى �أن الكني�س��ة ه��ي "�ش��عب اهلل" وت�ؤك��د عل��ى �أه��داف
الكني�س��ة ك�ش��عب �أو �أمة ،وعلى هويتنا وملء امل�س��يح كما تو�ضح �أف�س���س – 13 : 4
 .16املحافل املقد�سة ل�شعب �إ�رسائيل يف العهد القدمي تو�ضح مبادئ ونقاط قوة
مث��ل هذه التجمع��ات العامة:
تذكار هتاف البوق – توبة عامة (الويني .)25 - 23 : 23
•
يوم الكفارة – خال�ص عام (الويني .)32 - 26 : 23
•
عيد املظال – فرح عام (الويني .)44 - 33 : 23
•
كانت الأعياد �أ�سا�س��ية يف حياة �ش��عب �إ��سرائيل ،حيث كانت تعمق �شعور االنتماء
�إىل الأم��ة لأنه��ا كان��ت تذك��ر ال�ش��عب �أن هويتهم تكمن يف �ش��خ�ص اهلل وفيما فعله
لأجله��م .ت�ؤك��د ن�صو���ص العه��د اجلدي��د مث��ل عرباني�ين  25 – 24 : 10عل��ى �أن
ه��ذا املب��د�أ ينطب��ق علين��ا عل��ى الرغ��م م��ن �أنن��ا ال نحتف��ل ب��أي �أعياد طق�س��ية .على
عك���س املجموعات اخللوية واالجتماعات الكن�س��ية والتجمعات االحتفالية ،تعترب 
املحافل املقد�سة اجتماعات ميكن �أن نعرب من خاللها عن تراثنا الروحي ك�شعب
اهلل ،وذل��ك كم��ا ي�ص��ف  1بطر���س  .10 – 9 : 2لذل��ك كانت ه��ذه االجتماعات قليلة.
كان ي�س��وع – مثالنا يف كل �ش��يء – مرتبطً ا يف رفقة حميمة مع بطر���س ويعقوب
ويوحنا .كما كان مرتبطً ا بالتالميذ االثني ع�رش ومبجموعة التالميذ الأكرب الذين
أي�ضا مرتبطً ا باجلموع املكونة من �آالف �أرادوا
اختار من بينهم ال�سبعني ر�سوالً .و� ً
�أن ي�س��معوه وه��و يتح��دث �إليه��م .كان ي�س��وع يتحرك ب�س��هولة بني ه��ذه اجلماعات
املختلفة ون�ستطيع �أن نرى �أن الكني�سة الأوىل اتبعت مثاله.
هن��اك ن��وع م��ن التوت��ر يف احلف��اظ عل��ى ه��ذه االرتباطات م ًع��ا ،فكل م�ؤمن ي�ش��عر
براح��ة �أك�ثر يف جمموع��ة م��ا وبراح��ة �أقل يف جمموع��ة �أخري .لكن علين��ا �أن نعيد
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التعامل مع بع�ض من عدم االتزان الذي نعاين منه حال ًيا حتى ن�ستطيع �أن نخترب 
اختبارا كام ًال ومنار�سه.
معنى الكني�س��ة
ً
ل��و �أردن��ا �أن نتح��رك نح��و الكني�س��ة الكتابي��ة ،فم��ن امله��م �أن نعي��د اكت�ش��اف ه��ذه
امل�س��تويات اخلم�س��ة م��ن االرتباط��ات بينن��ا ك�أف��راد وكجماع��ات كن�س��ية .فب��دون
هذا االرتباط القوي� ،س��تظل الكني�س��ة �ضعيفة ومنق�س��مة ولن ن�ستطيع �أن ن�صل �إىل
العامل بالب�ش��ارة.
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القيادة يف الكنيسة
ر�أين��ا �أن العه��د اجلدي��د ينظ��ر �إىل الكني�س��ة باعتبارها مركب ع�ض��وي ()organism
ولي���س منظمة (ُ .)organizationيعرف قامو���س �أك�س��فورد للغة الإجنليزية املركب
الع�ض��وي ب�أن��ه "كي��ان منظم يتكون من �أجزاء مرتبط��ة م ًعا ومعتمدة على بع�ضها
البع�ض ولها حياة م�ش�تركة".
وه��ذا يعن��ي �أن الكني�س��ة ميكن �أن تعمل ب�ص��ورة م�ؤثرة عندما تكون كل التعبريات
عن الكني�سة اجلامعة (كل الرفقاء واملجموعات اخللوية واالجتماعات االحتفالية
واملحافل الكن�س��ية وكل الكنائ���س املحلية وكنائ���س البيوت) معتمدة على بع�ضها
أي�ضا �أن الكني�سة ميكن �أن تعمل ب�شكل
البع�ض ومعتمدة م ًعا على امل�سيح .ويعني � ً
م�ؤث��ر فق��ط عندم��ا يك��ون له��ا بن��اء وقي��ادة .كان جم��د اهلل يف العه��د الق��دمي يظه��ر
حيثما كان يوجد بناء مثل الهيكل وخيمة االجتماع .وكل �صورة من �صور العهد
وكثريا منها تدل على درجة معينة
اجلديد عن الكني�سة تت�ضمن بناء من نوع ما،
ً
من احلكومة والقيادة.
نوع��ا م��ن التنظي��م .احلج��ارة
كم��ا �أن كل �ص��ورة ه��ي �ص��ورة جماعي��ة تتطل��ب ً
حتت��اج �إىل �أن ُترت��ب وتل�ص��ق م ًع��ا .اجل�س��د يج��ب �أن يرتب��ط بالع�ض�لات والعظ��ام.
ال�ش��عب يحتاج �إىل حكومة جيدة والأبنية حتتاج �إىل ت�صميم جيد و�أ�سا���س متني.
وحتت��اج اجليو��ش �إىل قي��ادة ماه��رة و�إال �س� ُتهزم.
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قبل �أن نخترب هذه الأ�شياء علينا �أن نذكر �أنف�سنا بثالثة مبادئ كتابية هامة:
كل ع�ض��و يف ج�س��د امل�س��يح ه��و مو�ض��وع م��ن قبل اهلل –  1كورنثو���س 12
•
.18 :
كل ع�ض��و يف اجل�س��د ه��و مرك��ب ومقرتن مب�ؤازرة مع باقي �أع�ضاء اجل�س��د
•
– �أف�س���س .16 : 4
كل ع�ض��و م��ن �أع�ض��اء اجل�س��د ل��ه حياة امل�س��يح الر�أ���س – يوحن��ا – 1 : 15
•
.8
كم��ا علين��ا �أن نتذك��ر املب��ادئ الثالث��ة الت��ي تت�أ�س���س عليه��ا جتمع��ات امل��دن
اليوناني��ة والت��ي تق��وم عليه��ا �ص��ورة ال��ـ (:)ekklesia
كان��ت ل��كل (� )ekklesiaس��لطات غ�ير حم��دودة :كان��ت تنتخ��ب الق��ادة
•
وتعزله��م وتوج��ه العملي��ات الع�س��كرية وجتم��ع الأم��وال وتكل��ف كل �ش��خ�ص مب��ا
ينا�س��به م��ن مه��ام.
كانت كل ( )ekklesiaتبد�أ بال�صالة وتقدمي الذبائح.
•
كان��ت كل ( )ekklesiaتعام��ل مواطنيه��ا عل��ى �أنه��م مواطن��ون �أح��رار
•
مت�س��اوون يف احلق��وق والواجب��ات .فلي���س هن��اك ف��رد �أك�ثر �أهمي��ة م��ن غ�يره.

البناء التنظيمي للكنيسة:

ال ميك��ن �أن يعم��ل �أي تعب�ير ع��ن الكني�س��ة دون بناء تنظيمي .ل��و �أننا بد�أنا جماعة
كن�سية اليوم ف�سوف نحتاج �إىل و�ضع ترتيبات لعقد االجتماعات و�أخذ القرارات.
وعلين��ا �أن نتعل��م م��ن الكت��اب املقد���س وال��روح كي��ف نع�بر ع��ن حياتن��ا الكن�س��ية.
ال يعطين��ا الكت��اب املقد���س خمططً ��ا مثال ًي��ا لبن��اء الكني�س��ة .لكنه مع ذل��ك يعطينا
العدي��د م��ن املب��ادئ الهام��ة يف ه��ذا ال�ش��أن .يج��ب �أن ُتطب��ق هذه املب��ادئ يف �أية
كني�س��ة ج��ادة ب�ش��أن �أن ت�صبح هيئتها �أق��رب �إىل الكتاب.
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موحد لكن متنوع

ت�ؤكد �صورة اجل�س��د على �أن لكل ع�ضو من الأع�ضاء الكثريين يف الكني�س��ة وظيفة
خمتلف��ة .وعل��ى كل بن��اء وتنظي��م كن�س��ي �أن ي�س��عى نح��و التعبري عن وح��دة الق�صد
داخل اجل�س��د وكذلك على تنوع وظائفه.
هن��اك مب��د�أ ه��ام يتعلق بالكني�س��ة وهو" :كني�س��ة واح��دة ومواهب متع��ددة" .علينا
�أن نطب��ق ه��ذا املبد�أ عمل ًيا يف كل كني�س��ة حت��اول �أن تتبع املبادئ الكتابية .يجب
�أن ُتنظ��م الكنائ���س ب�ش��كل م��ا بينما حتر�ص على وجود م�س��احة كافي��ة للعديد من
التعبريات املختلفة عن خدمة امل�س��يح.

متساوون لكن مختلفون

ي�ؤك��د العه��د اجلدي��د عل��ى مب��د�أ امل�س��اواة الذي هو ج��زء ال يتجز�أ من ال��ـ ()ekklesia
اليوناني��ة .يو�ض��ح ك ًال م��ن  1كورنثو���س  26 – 22 : 12ويعق��وب � 4 – 1 : 2أن��ه ال
يوج��د م��كان "للمنزل��ة" يف الكني�س��ة.

كم��ا �أن �أع�ض��اء اجل�س��د الت��ي تظه��ر �أ�ضع��ف ه��ي �رضوري��ة و�أع�ض��اء اجل�س��د الت��ي
نح�سب �أنها بال كرامة نعطيها كرامة �أف�ضل ،هكذا احلال مع ج�سد الكني�سة .فه�ؤالء
الأع�ض��اء الذي��ن يبدون �أقل �أهمية يج��ب �أن ُيكرموا و ُيقدروا.
�إننا جمي ًعا مت�ساوون يف نظر اهلل ،وكل �أع�ضاء اجل�سد هم مت�ساوون .لذا علينا �أال
نتبع الأبنية التنظيمية التي ت�صنف بع�ض الأ�ش��خا�ص على �أنهم �أهم من غريهم.
رمبا يكون الذين �أُ�ؤمتنوا على مواهب القيادة لهم م�سئوليات �أكرب و�أعظم .لكن هذا
ال يعن��ي �أنه��م �أه��م من باقي �أع�ضاء اجل�س��د �أو �أنهم يتمتعون مبنزلة �أعلي .بالطبع
يج��ب �أن تك��ون قيادتن��ا عالي��ة التنظيم مثلما ُتنظ��م �أف�ضل الأعم��ال .لكن توجهنا
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الذي تت�أ�س���س عليه هذه القيادة يجب �أن يكون امل�س��اواة يف القيمة وامل�س��اواة يف
الق��در.
ويف �إط��ار ه��ذه امل�س��اواة يج��ب �أن يك��ون هن��اك تن��وع يف الوظيفة .ال��ـ ()ekklesia
حكام��ا والبع���ض الأخ��ر ك��ي
اليوناني��ة كان��ت تع�ين بع���ض الأع�ض��اء ك��ي يكون��وا
ً
يكونوا ق�ضاة .كما كانت تر�س��ل بع�ض املواطنني خارج املدينة يف مهام معينة.
روح��ا واح� ًدا،
تو�ض��ح �أف�س���س  13 -11 : 4و 1كورنثو���س � 11 – 4 : 12أن هن��اك ً
لك��ن مواهب عديدة يوزعها ح�س��ب م�ش��يئته.
رمب��ا يق��ع البع���ض يف خط��ر �إعط��اء موهب��ة م��ا �أهمي��ة �أك�بر م��ن باق��ي املواهب �أو
اعتب��ار مهم��ة �أو وظيف��ة م��ا �أكرث �أهمية من الكل .ال تقول  1كورنثو���س – 28 : 12
دائما املبد�أ الذي تر�س��يه
� 31أن التنب��ؤ ه��و املوهب��ة العلي��ا .لكنن��ا يج��ب �أن نطب��ق ً
 1كورنثو���س .13 : 13

االندماج يف عضوية كاملة

معظ��م الكنائ���س احلديث��ة له��ا ق��ادة م��ن ال�صف��وة املتمر�س��ة .يعتق��د �أع�ض��اء ه��ذه
الكنائ�س �أنهم يجب �أن ي�ساندوا راع ًيا متمك ًنا من كل �شيء من املفرت�ض �أن يقوم
ب��كل �ش��يء نياب��ة عنه��م .لك��ن الروح قاد الكني�س��ة يف ال�س��نوات الأخ�يرة نحو احلق
الكتاب��ي القائ��ل �أن اخلدمة معطاة لكل القدي�س�ين.
ت��شرح �أف�س���س � 12 – 11 : 4أن الق��ادة عليه��م �أن يع��دوا القدي�س�ين لعم��ل اخلدم��ة
ال �أن يقوم��وا باخلدم��ة نياب��ة عنه��م� .إن من��و و�صحة اجل�س��د يعتمدان عل��ى الكفاءة
الوظيفية لكل ع�ضو .حتتاج الكنائ���س �إىل �أنظمة ت�ش��جع هذه احلقيقة احليوية لأن
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اجل�س��د العامل بكل �أع�ضائه هو اجل�س��د الذي ي�ستطيع القيام بعمل امل�سيح و�إكمال
امله��ام التي �أُعطيت له.

مرونة تامة

م��ن املع��روف �أن الأج�س��ام امليت��ة ال تنم��و وال تتغ�ير .لك��ن الكائن��ات احلي��ة ه��ي
دائم��ة احلرك��ةُ .يعل��م ي�س��وع يف لوق��ا � 39 – 37 : 5أن اخلم��ر اجلدي��دة حتت��اج �إىل
زقاق جديدة .يف تلك الأيام كان النبيذ غري املختمر يو�ضع يف �أكيا�س م�صنوعة
من جلود احليوانات .كان النبيذ يتمدد وهو يختمر وكانت الأكيا�س مرنة مبا فيه
الكفاية حتى تت�س��ع لهذا التمدد .وبعد �أن ُي�س��تخدم النبيذ ،ال ميكن �إعادة ا�س��تخدام
الأكيا���س لأنها تكون قد فقدت مرونتها �إال �إذا ُنقعت جي ًدا حتى ت�س��تعيد طبيعتها
املطاطية.
بنف���س الطريق��ة ال ت�س��تطيع �أنظم��ة الكني�س��ة �أن حتت��وي احلي��اة اجلدي��دة لل��روح
ومن��وه عندم��ا تك��ون �صارمة وغري مرنة� .إن الطريقة الوحيدة التي ميكن �أن تعمل
به��ا �أنظم��ة الكني�س��ة ب�ش��كل م�ؤث��ر هي �أن تك��ون مرنة مبا فيه الكفاية حتى ت�س��مح
بالتجدي��د الدائم ال��ذي يعطيه الروح.
�إن الق�ضي��ة الهام��ة هن��ا ه��ي �أنن��ا ال نحت��اج �إىل �إق��رار وتقن�ين �أنظم��ة كني�س��تنا �أو
�إعطائه��ا �أهمي��ة غ�ير �رضوري��ة .لك��ن علين��ا �أن ن��درك �أن �أنظم��ة الكني�س��ة هي مثل
جزءا من
ال�س��قالة اخلارجية التي ت�س��اعد على اكتمال بناء مبنى ما لكنها لي�س��ت ً
هذا املبني� .إن الأنظمة مثل الإطار اخل�ش��بي عدمي احلياة الذي تنمو عليه الكرمة.
ثمارا
وال يج��ب �أب� ًدا �أن نخل��ط بين��ه وب�ين الكرم��ة .الكرم��ة وحده��ا هي التي تنت��ج ً
ولي���س الإطار اخل�ش��بي الذي ت�ستند عليه.
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حري�ص�ين دائم��ا عل��ى بن��اء الأنظم��ة
مبج��رد �أن ن��درك ه��ذه احلقيق��ة� ،س��نكون
ً
الكن�س��ية ال�صحيح��ة الت��ي ت�س��هل العم��ل احلقيق��ي لبن��اء الكني�س��ة� .إنن��ا لن نتم�س��ك
"بع��ادات" �أنظم��ة الكني�س��ة التقليدي��ة الت��ي توقف��ت ع��ن كونه��ا م�ؤث��رة ونافعة منذ
دائم��ا للتغيري ول�ترك �أنظمتنا
وق��ت طوي��ل .لك��ن �س��نكون ب��د ًال من ذل��ك م�س��تعدين ً
وتقاليدن��ا املبطل��ة غ�ير الفعال��ة و�إبداله��ا ب�أنظم��ة جدي��دة يف مرون��ة حقيقي��ة من
قب��ل الروح.

حكومة الكنيسة:

ال توج��د �أم��ة �أو جي��ش �أو مدين��ة �أو عائل��ة �أو كني�س��ة ميك��ن �أن تعم��ل دون حكومة.
مل ت�س��تقر الكني�س��ة عل��ى م��دار التاري��خ عل��ى نظ��ام واح��د له��ذه احلكوم��ة ،حيث �أن
العهد اجلديد مل ي�ضع قواعد �صارمة يف هذا ال�ش��أن .لكن الكتاب املقد���س يعطينا
توجيه��ات علين��ا �أن نطبقها مب�س��اعدة الروح.
نعل��م �أن امل�س��يح ه��و ر�أ���س الكني�س��ة لذا يج��ب �أن يكون كل تعبري عن ال��ـ ()ekklesa
حتت حكومته .لي���س هناك �أي نظام ب��شري ميكنه �أن ي�س��تخرج ن�س��خة كاملة من
حكم امل�س��يح .رمبا يعرب امل�س��يح عن حكمه من خالل فرد �أو جمموعة من الأفراد
�أو م��ن خ�لال كل �ش��عبه .اهلل يف �س��لطانه كام��ل احلرية للتعبري عن م�ش��يئته كيفما
ي�ش��اء .وما علينا �س��وى �أن ن�ستمع له جي ًدا.
لقد ا�ستخدمت الكني�سة يف العادة واح ًدا من �أربعة نظم �أ�سا�سية حلكومة الكني�سة:

•

األسقفية

طب ًق��ا لنظ��ام كني�س��ة �إجنل�ترا ،ل��كل �أبر�ش��ية كني�س��ة ول��كل كني�س��ة ق���س وف��وق كل
ق���س هن��اك �أ�س��قف .ه��ذا النظ��ام الهرم��ي ال ميكن��ه �أن يعم��ل جي� ًدا �إال عندم��ا يكون
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الأ�س��اقفة والق�ساو�س��ة ممتلئ�ين م��ن حمب��ة اهلل .ي�ؤم��ن ه��ذا النظام الرعاي��ة اجليدة
للرعاة �أنف�س��هم.

•

املشيخية

ه��ذا ه��و حك��م جمموع��ة �صغ�يرة م��ن ال�ش��يوخ الذي��ن اختاره��م نظ��ام مع�ين .يعمل
ه��ذا احلك��م جي� ًدا عندم��ا يك��ون ال�ش��يوخ على اتف��اق مع بع�ضه��م البع���ض ،وعندما
يكون��ون ق��د �س��معوا �إرادة اهلل م ًع��ا .و�أعظ��م ميزة يف هذا النظام ه��و �أن الكل يعرف
من يحكمون الكني�س��ة املحلية .كما �أن مبد�أ التعددية يف امل�ش��يخة هو نقطة �أمان
نرحب بها.

الجامعة الكنسية

ه��ذا حك��م دميقراط��ي ت�ش�ترك في��ه كل اجلماع��ة الكن�س��ية .يعم��ل ه��ذا النظ��ام جي ًدا
عندم��ا تتح��رك كل اجلماع��ة بقوة اهلل وتكون وا�ضحة ومتفقة ب�ش��أن �إرادته .يعمل
هذا النظام ب�صورة مثالية حيث ي�س�ير طب ًقا حلقيقة �أن امل�س��يح هو يف كل اجل�س��د
ولي���س فق��ط يف جمموع��ة خمت��ارة .لكن م�ش��كلة هذا النظ��ام هو �أن الأغلبية لي�س��ت
دائم��ا عل��ى �ص��واب كم��ا نرى يف ع��دد .10 : 14 – 1 : 13
ً

•

الرسولية

هذا حكم ر�سول يدعو النا�س �إىل �أن يتبعوه �أو يتبعوها ويقوم �أو تقوم بعمل الرب.
يعم��ل ه��ذا النظ��ام جي� ًدا عندما يك��ون القائد قد �أخذ ر�ؤية وم�س��حة من اهلل .وتكمن
دائم��ا ر�ؤي��ة وا�ضح��ة ُتتب��ع .مت��د القي��ادة الر�س��ولية
ق��وة ه��ذا النظ��ام يف �أن هن��اك ً
والنبوي��ة ال�صحيح��ة احلي��اة الكن�س��ية ب�أ�سا���س تق��وم علي��ه وحت��دد االجتاه��ات
للكني�سة طب ًقا خلطة اهلل العليا .كما �أن مثل هذه القيادة ت�ضع النظام يف الكني�سة
وتطل��ق ج�س��د امل�س��يح خلدمت��ه .لك��ن تبقى بع�ض الأ�س��ئلة ب�ش��أن هذا النظ��ام :ماذا
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يحدث عندما ي�س��يء القائد الر�س��ويل ا�س��تخدام من�صبه ويظهر اال�س��تبداد بال�سلطة
يف امل�ش��هد؟ كيف ترتبط القيادة الر�س��ولية بالأ�ش��كال الأخرى املعربة عن ال�سلطة
داخ��ل الكني�س��ة؟ م��ن ال��ذي يرع��ى القائ��د؟ وم��ن ال��ذي يت��وىل مكان��ه �أو مكانها يف
حالة موته؟
نوع��ا م��ن حكوم��ة
ميك��ن اعتب��ار النظ��ام الباب��وي لكني�س��ة روم��ا الكاثوليكي��ة ً
نظاما هرم ًيا يحكم
الكني�سة الر�سولية .يكون الإكلريو�س يف الكني�سة الكاثوليكية ً
الكني�س��ة .ويوج��د الباب��ا على ر�أ���س هذا النظام وميثل �س��لطته العلي��ا .والبابا الذي
ُيعترب �أ�س��قف روما ي�أخذ القرارات وهي قرارات ذات �س��لطة �س��ارية على الكني�س��ة.
يعتقد البع�ض �أن املن�صب البابوي وال�سلطة البابوية تنتقل من بابا �إىل �أخر .وقد
بد�أ الأمر كله يف �إعالن امل�سيح لبطر�س ك�أول بابا ،وهذا طب ًقا للتف�سري الكاثوليكي
ملتى  .18 : 16لكن – وكما قلنا يف اجلزء الثاين – مل يكن ي�سوع ي�شري �إىل بطر�س
باعتباره ال�صخرة ،فال�صخرة هي اعرتاف بطر�س بالإميان �أن ي�سوع هو امل�سيح.
م��ن الوا�ض��ح �أن��ه ال يوج��د �أي نظ��ام كام��ل م��ن �أنظم��ة حكوم��ة الكني�س��ة .ويو�ض��ح
التاري��خ �أن اهلل ميك��ن �أن ي�س��تخدم �أ ًيا من ه��ذه الأنظمة .علينا فقط �أن منيز �صوته
�س��واء يف اجلماعة الكن�س��ية �أو يف اخلدمة اخلارجية �أو يف جماعة ال�ش��يوخ .هناك
�س��بعة مبادئ روحية علينا �أن نتذكرها عندما نناق���ش حكومة الكني�س��ة:
امل�سيح هو الر�أ�س الوحيد للكني�سة وهو قائدها الأوحد.
•
هن��اك العدي��د من مواهب القيادة املعطاة للكني�س��ة وهذه املواهب لي�س��ت
•
مقت��صرة عل��ى �ش��خ�ص واح��د ي�س��تطيع القي��ام ب��كل �ش��يء.
امل�س��يح نف�س��ه حا��ضر يف كل الأع�ض��اء ،ف��كل ع�ضو ميكنه �أن ي�س��تمع �إىل
•
اهلل لنف�س��ه م��ن خ�لال ال��روح.
لا و�أنبياء كي يحكموا الكني�س��ة ويوجهونها طب ًقا
•
�أعطى اهلل للكني�س��ة ر�س� ً
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للر�ؤي��ة الت��ي �أخذوه��ا من��ه.
�أت��ى ي�س��وع ال لك��ي ُيخ��دم ب��ل ليخ��دم .وق��د �أعطان��ا مث��ا ًال نتبعه يف غ�س��ل
•
�أرجل نوابه يف القيادة� .إ�شكال احلكومة اال�ستبدادية والقهرية يجب �أال يكون لها
م��كان يف الكني�س��ة.
لكل تعبري عن الكني�سة تكامله .كما �أنه وحدة فعالة.
•
يجب �أن يكون كل تعبري عن الكني�س��ة معتم ًدا على كل التعبريات املحلية
•
الأخ��رى ول��ه عالق��ة م��ع التعب�يرات الأو�س��ع ع��ن اجل�س��د عامل��ي النط��اق.

القيادة الكنسية:

ال ميك��ن لأي كني�س��ة �أن تعم��ل دون وج��ود ق��ادة� .إن امل�س��يح ه��و قائ��د الكني�س��ة،
يحكمها ويوجهها من خالل كلمته وروحه .ومهما كان دورنا يف الكني�سة ،علينا
�أن نكون خا�ضعني لرئا�سة امل�سيح وقيادته .عندما نخ�ضع للم�سيح ،فنحن نخ�ضع
لبع�ضنا البع�ض لأننا كلنا مت�ساوون يف االرتباط بامل�سيح .تعلمنا �أف�س�س 21 : 5
�أنن��ا كلن��ا خا�ضع��ون لبع�ضنا البع�ض لأننا نرى امل�س��يح يف بع�ضنا البع�ض .وهذا
أ�شخا�صا قليلني يحكمون الكل .لكنها تعني �أن الكل يخدم
يعني �أن القيادة لي�ست �
ً
بع�ضه البع�ض بطرق متعددة .والقيادة هي واحدة من هذه الطرق.

-1

القيادة املحلية

كان لكني�سة العهد اجلديد قيادة مزدوجة تتكون من ال�شيوخ وال�شمام�سة.

الشيوخ واملراقبون

ي�ش�ير العهد اجلديد �إىل ك ًال من ( )episkoposو ( .)presbuterosكلمة ()episkopos
م�ش��تقة م��ن كلمت�ين هما ( )epiمبعنى "ف��وق" و ( )skopeaمبعنى "ينظر" .واملعنى
احلريف للكلمة هو "مراقب" .والكلمة غال ًبا ما ُترتجم "�أ�سقفًا" وهي ترد يف �أعمال
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 28 : 20وفيلبي  1 : 1و 1تيموثاو�س  2 : 3وتيط�س  7 : 1و 1بطر�س .25 : 2
�يخا" .وه��ي كلم��ة �أخ��رى ت�ص��ف نف���س ال�ش��خ�ص 
�أم��ا ( )presbuterosفتعن��ي "�ش� ً
باعتباره "مراقب" �أو "�أ�س��قف" .نرى ذلك يف �أعمال  28 – 17 : 20حيث ي�س��تدعى
بول�س �شيوخ ( )presbuterosالكني�سة يف �أف�س�س ثم يدعوهم �أ�ساقفة (.)episkopos
ت��دل كلم��ة "�ش��يخ" عل��ى التجرب��ة الروحي��ة النا�ضج��ة والفه��م الروح��ي الواع��ي
للقادة .كما تدل كلمتا "�أ�سقف" ومراقب" على دورهما �أو مكانهما داخل الكني�سة.
�إن ال�ش��يوخ ه��م الذي��ن "يراقب��ون" �أو "يرعون" القدي�س�ين .نرى ذلك يف  1بطر���س 5
أي�ض��ا �أن ال�ش��يوخ "يرعون" �ش��عب اهلل .وي�ؤكد
 .4 – 1 :يو�ض��ح ه��ذا الن���ص املقد���س � ً
�أعم��ال  28 : 20عل��ى ه��ذه احلقيق��ة .كم��ا يو�ض��ح �أعم��ال  23 : 14و 17 : 20
وفيلبي  1 : 1وتيط�س  5 : 1ويعقوب � 14 : 5أن كل كني�سة يجب �أن تعني جمموعة
�صغ�يرة م��ن ال�ش��يوخ والق�سو���س .الن�صو���ص الوحيدة التي ت�ش�ير �إىل �أ�س��قف واحد،
ت�ش�ير �إم��ا �إىل امل�س��يح ( 1بطر���س � )25 : 2أو ت�ص��ف م��ا ينبغ��ي �أن يك��ون علي��ه كل
�أ�س��قف كفرد ( 1تيموثاو���س .)1 : 3
تعطين��ا ك ًال م��ن  1تيموثاو���س  7 – 1 : 3وتيط���س  9 – 5 : 1قائم��ة بال�صف��ات
الت��ي عل��ى كل �أ�س��قف �أن يتحل��ى به��ا .ويو�ضح �أعم��ال  30 : 11و 23 ، 6 – 4 : 15
و  4 : 16و 1تيموثاو���س  14 : 4و  17 : 5ويعق��وب  14 : 5و 1بطر���س � 2 : 5أن
كل �ش��يخ و�أ�سقف يقوم بـ:
زيارة املر�ضى و�شفا�ؤهم.
•
الوعظ بكلمة اهلل والتعليم ال�صحيح.
•
�أخذ املواهب نيابة عن اجلماعة.
•
و�ضع الأيادي على الأع�ضاء الذين نالوا موهبة واالعرتاف بهم.
•
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•
•

رعاية ومراقبة اجلماعة املحلية.
اال�شرتاك يف املجامع الكن�سية ذات النطاق الأو�سع.

كان الكثري من ال�ش��يوخ مت�س��اوين يف املكانة وكانوا يعملون م ًعا كما نقر�أ يف 1
تيموثاو�س  14 : 4حني و�ضع ال�شيوخ الأيادي على تيموثاو�س .لكن �أعمال : 15
متقدما بني �ش��يوخ �أور�ش��ليم .كان يعقوب
�يخا
 21 – 5يخربنا �أن يعقوب كان �ش� ً
ً
�أول بني جماعة ذات �أفراد مت�ساوين يف املكانة.
م��ن البديه��ي �أن نتوق��ع �أن��ه يف كل تعب�ير �ص��ادق ع��ن الكني�س��ة – عل��ى الأق��ل على
م�ستوى الكني�سة املحلية يف العهد اجلديد – يوجد �أ�شخا�ص �أخذوا موهبة �أو �أكرث
م��ن خدم��ات امل�س��يح اخلم���س .ويب��دو �أن هذه اخلدمات اخلم���س �أو مواه��ب القيادة
التي تذكرها �أف�س�س  11 : 4هي على امل�ستوى املحلي جزء من عمل فريق ال�شيوخ:
ر�س��ل – �أنبي��اء – مب��شرون – رع��اة – معلم��ون.
�أم��ا اخلدم��ات الت��ي م��ا وراء امل�س��توى املحل��ي فتق��ع يف نط��اق ه��ذا النم��وذج
القيادي وال تغت�صب �سلطة قيادة الكني�سة املحلية .لكن يجب �أن نقول هنا ثانية
�أن الكني�س��ة املحلية يف العهد اجلديد ال تنطبق على ما ن�س��ميه نحن اليوم "كني�س��ة
حملي��ة" .ر�أين��ا يف اجل��زء الثالث �أن كنائ�س��نا املحلية اليوم تتفق �أكرث مع كنائ���س
البي��وت يف العه��د اجلدي��د .ل��ذا ال يج��ب �أب ًدا �أن ن�س��تخدم منوذج امل�ش��يخة يف العهد
اجلديد كتربير على االنعزال واالنف�صال الذي نراه بني اجلماعات الكن�س��ية اليوم.
�يوخا كان
�يوخا حكم��وا الكني�س��ة و�ش� ً
تو�ض��ح  1تيموثاو���س � 17 : 5أن هن��اك �ش� ً
له��م دور يف اخلدم��ة العام��ة والوع��ظ والتعلي��م .مل تكن القي��ادة احلكومية مرتبطة
بال��ضرورة بالق��درة عل��ى الوع��ظ.
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وختام��ا ميكنن��ا �أن نق��ول �أن ال�ش��يوخ مدعوون حلرا�س��ة و�إر�ش��اد ورعاية الكني�س��ة
ً
– �أي �إىل حرا�س��ة القطي��ع وحمايت��ه م��ن الع��دو و�إر�ش��اده عل��ى طري��ق اهلل ورعايت��ه
بالوع��ظ والتعلي��م .وبالن�س��بة لدورهم �أو من�صبهم ،فه��م "مراقبون" .وهم يتميزون
بالن�ض��ج الروح��ي وم��ن هنا جاء و�صفهم بال�ش��يوخ وعمله��م يف رعاية قطيع اهلل،
أي�ضا "رعاة".
حيث ي�س��مون � ً

الشاممسة

ال�شمام�س��ة مدع��وون ومع��دون مل�س��اعدة ال�ش��يوخ يف كل الأم��ور العملي��ة املتعلق��ة
باخلدم��ة حت��ى يتثنى لل�ش��يوخ التفرغ لعمله��م يف املراقبة الروحية.

الكلم��ة اليوناني��ة الت��ي تعن��ي �شما���س ه��ي ( )diakonosومعناها "خ��ادم" .وغال ًبا
م��ا ت�س��تخدم يف العه��د اجلدي��د مبعن��ى "خدم��ة م��ن ي�أكل��ون عل��ى املائ��دة" كما يف
مرق���س  31 : 1ولوقا  40 : 10على �س��بيل املثال .من املده��ش �أن ي�س��وع يتحدث
عن نف�س��ه باعتباره "ال�شما���س" يف لوقا  26 : 22يف �س��ياق خدمة املائدة.
أي�ض��ا باالرتب��اط باخلدم��ة العملي��ة العام��ة كم��ا يف
ُت�س��تخدم كلم��ة (ً � )diakonos
رومي��ة  25 : 15و 2كورنثو���س  .4 : 8كم��ا ُت�س��تخدم لو�ص��ف م��ن يعاونون بول���س
بطريقة عملية كما يف �أعمال  22 : 19وفليمون  13وكولو�سي  7 : 4و�أف�س�س : 6
 .21نناق���ش معن��ى ه��ذه الكلم��ة يف اجلزء الأول من كت��اب "اخلدمة بالروح".
يف رومي��ة  7 : 12و 1بطر���س ُ 11 : 4ي�ش��ار �إىل "اخلدم��ة" ( )diakoniaباعتباره��ا
موهب��ة خا�ص��ة م��ن اهلل .وهي على نف���س القدر مع التنب�ؤ والقيادة ،وميار�س��ها من
�أخذوها من اهلل.
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يفه��م الكث�يرون �أن الرج��ال الذي��ن امتلئ��وا م��ن ال��روح يف �أعم��ال  6كان��وا ه��م
ال�شمام�س��ة الأوائ��ل عل��ى الرغ��م من �أنه��م مل ي�أخذوا هذا اال�س��م .كان ه�ؤالء الرجال
م�س��ئولني ع��ن توزي��ع الأم��وال عل��ى الأرام��ل وتفري��غ الر�س��ل خلدم��ة الكلمة.
ي�ص��ف  1تيموثاو���س � 11 – 8 : 3ش��خ�صية ال�شما���س .ويب��دو �أن  1تيموثاو���س
 11 : 3يذكر �شمام�س��ة من الن�س��اء (�أي �شما�س��ات) .ت�ش�ير رومية � 1 : 16إىل فيبي
كخادمة (�شما�س��ة).
علين��ا �أن نتذك��ر �أن الألق��اب غ�ير مهم��ة .م��ا يه��م ه��و �أن الوظائ��ف القيادي��ة يف
الكني�س��ة له��ا م��ن يقوم��ون عليه��ا .ال حتت��اج الكنائ���س املحلي��ة �أن ت�س��مى قادته��ا
"�شيوخا" و "�شمام�سة" طاملا هناك قيادة حمددة ومتعاونة تقوم بهذه الوظائف.
ً

-2

القيادة ما وراء املحلية

كان ل��كل كني�س��ة حملي��ة يف العه��د اجلدي��د قيادته��ا اخلا�ص��ة وكان��ت خا�ضع��ة
مبا�رشة لي�سوع ر�أ�س الكني�سة .يحتوي �سفر الر�ؤيا على ر�سائل خمتلفة من الر�أ�س
�إىل كل كني�س��ة يف �آ�س��يا ال�صغ��رى .وج��ه ي�س��وع كلم��ة خا�ص��ة ل��كل كني�س��ة عل��ى
حدة .لكن كل الكنائ�س كان يجب �أن ت�سمع كل الر�سائل .لهذا يقول ي�سوع يف ر�ؤيا
 29 ، 17 ، 11 ، 7 : 2و " 22 ، 13 ، 6 : 3ا�س��معوا م��ا يقول��ه ال��روح للكنائ���س".
ي�ؤك��د ه��ذا عل��ى حقيق��ة �أن الكني�س��ة املحلي��ة هي جم��رد تعبري واحد عن اجل�س��د؟ ال
ميكنن��ا االنف�ص��ال عن بع�ضنا البع�ض ويجب �أن تكون هناك عالقة بني الكنائ���س
وبع�ضه��ا البع�ض.
وواح��دة م��ن ط��رق احلف��اظ عل��ى العالق��ة ب�ين الكنائ���س بع�ضه��ا البع���ض ه��ي
االع�تراف باخلدم��ة عل��ى امل�س��توى م��ا وراء املحل��ي .وهذا يعن��ي �أن نقبل خدمات
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هي عطية اهلل لكل اجل�س��د على الرغم من �أنها �آتية من تعبري �آخر عن الكني�س��ة يف
دولة �أخري .وهذا هو بال�ضبط ما نراه يف �سفر الر�ؤيا .كان لكل كني�سة من كنائ�س
�آ�س��يا قيادته��ا املحلي��ة لكنه��ا كانت ت�س��تفيد من خدمة يوحنا الأو�س��ع نطا ًقا.
بالطب��ع يج��ب �أن تت�أ�س���س كل اخلدم��ات املذك��ورة يف �أف�س���س  11 : 4يف �إط��ار
الكنائ���س املحلي��ة الت��ي يج��ب �أن تعمل جن ًب��ا �إىل جنب مع ال�ش��يوخ كما يف �أعمال
 6 : 15و  .23 – 22لك��ن يب��دو �أن خدم��ات �أف�س���س  11 : 4له��ا وظيف��ة تتع��دي
الإط��ار املحلي.
يج��ب �أن يرع��ي ال�ش��يوخ الكنائ���س املحلي��ة ويراقبونه��ا روح ًيا .رمب��ا يكون بع�ض 
لا و�أنبياء ومب��شرين ورعاة ومعلمني .ووظيفتهم ك�ش��يوخ
من ه�ؤالء ال�ش��يوخ ر�س� ً
متام��ا عل��ى النط��اق املحلي .ي�رص بع���ض القادة على �أن الر�س��ل ميكنهم
مقت��صرة ً
دائما مر�سلون من قبل كني�سة ما.
�أن يعملوا فقط يف نطاق ما وراء املحلي لأنهم ً
لكن يبدو �أن دعوة الر�سول كان لها وظيفة عاملة داخل الكني�سة املحلية يف العهد
اجلدي��د .ه��ذا لأن اخلدم��ة الر�س��ولية الزمة لإعطاء الكني�س��ة هيئة ور�ؤي��ة .علينا �أن
نتذك��ر م��رة �أخ��رى هنا �أن الكني�س��ة املحلية يف العهد اجلديد خمتلفة عن كنائ�س��نا
املحلي��ة الي��وم� .إن الأ�ش��خا�ص الذي��ن �أعطاه��م اهلل مواه��ب �أف�س���س  11 : 4ميكنه��م
�أن ميار�س��وا خدمته��م يف كني�س��تهم املحلي��ة وخارجه��ا .يرح��ب �ش��يوخ الكنائ���س
املحلية الأخرى به�ؤالء الأ�شخا�ص كما حدث مع بول�س يف �أعمال .25 – 17 : 21
لك��ن عل��ى ه��ؤالء الأ�ش��خا�ص اخل�ضوع لل�ش��يوخ الذين رحب��وا بهم.

الرسل

الكلم��ة اليوناني��ة ( )apostlosالت��ي تعن��ي "ر�س��والً" م�ش��تقة من كلمت�ين هما ()apo
مبعنى "من" و( )stelloمبعنى "ير�س��ل" .ومعناها احلريف هو "�ش��خ�ص مر�س��ل �إىل".
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ومعنى ذلك �أن الر�س��ل هم الأ�ش��خا�ص املر�س��لون �أو املكلفون بر�سالة� .إن ال�شخ�ص 
الذي يكلف الر�س��ل يف الكني�س��ة بحمل ر�س��الة ما هو امل�سيح نف�سه.
هناك على الأقل ثالثة �أنواع من الر�سل يف العهد اجلديد:
ي�سوع امل�سيح الذي �أر�سله اهلل – عربانيني  1 : 3و يوحنا .3 : 17
•
الر�سل امل�ؤ�س�سون الذين �أر�سلهم ي�سوع – لوقا  13 : 6و .10 : 9
•
الر�س��ل العام�ين الذين �أر�س��لهم ر�أ���س الكني�س��ة عن طريق نواب��ه من القادة
•
– �أعم��ال  4 : 14ورومي��ة  7 : 16و 1ت�س��الونيكي .6 : 2
الر�س��ل امل�ؤ�س�س��ون ه��م الر�س��ل الذي��ن اختاره��م ي�س��وع ك�ش��هود عي��ان كان��وا مع��ه
من��ذ البداي��ة .كان��وا له��ؤالء الر�س��ل ممي��زات فردي��ة غ�ير متك��ررة .كان لهم �س��لطان
خا���ص لل�ش��هادة ع��ن تعالي��م ي�س��وع ون��شرها .وقد كان��وا بالطبع م��ن اجليل الأول
م��ن امل�ؤمنني.
يعلم بع�ض القادة �أن الر�س��ل امل�ؤ�س�س�ين هم الر�س��ل الوحيدون  .لكن العهد اجلديد
ي�س��مى برنابا و�أندرونكو���س وجيانو���س (رمبا تكون امر�أة) ر�سالً .وتدل �أف�س�س : 4
متام��ا .وبالطبع لن ن�صل
� 11أن كل املواه��ب معط��اة لبن��اء الكني�س��ة حتى تن�ضج ً
�إىل هذه املرحلة حتى ي�أتي ي�سوع.
هام��ا يف بن��اء القدي�س�ين و�إعداده��م
دورا ً
ل��ذا ميكنن��ا الق��ول �أن الر�س��ل يلعب��ون ً
للخدم��ة يف كل زم��ان وم��كان حت��ى نهاي��ة الأزمن��ة� .أر�س��ل ي�س��وع الر�س��ل الأوائ��ل
دائم��ا روا ًد
�أمام��ه �إىل الأماك��ن الت��ي كان م��ن املزم��ع �أن يزوره��ا .وكان الر�س��ل ً
ير�س��لون ليتقدموا عمل الب�ش��ارة .يو�ضح الكتاب املقد���س �أن الر�سل لهم العديد من
ال�صف��ات املميزة:
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-1

األبوة

-2

السلطة

-3

آيات وعجائب

-4

تدريب القادة ومنح املواهب الروحية

تو�ض��ح  1كورنثو���س � 15 : 4أن الأب��وة الروحي��ة ه��ي قل��ب اخلدم��ة الر�س��ولية.
والأب��وة هن��ا تعن��ي قي��ادة حكمي��ة تعط��ي احلياة ،قي��ادة ترعى وحتم��ي .تو�ضح 1
كورنثو���س � 10 : 3أن الر�س��ل ي�ؤ�س�س��ون عم��ل اهلل ويبن��ون الكني�س��ة .كم��ا يلهم��ون
الآخري��ن بر�ؤي��ة اهلل ويحثونه��م عليه��ا.

نفه��م م��ن  2كورنثو���س � 8 : 10أن الر�س��ل يتمتع��ون ب�س��لطة يف ال��روح ك��ي ي��روا
ر�ؤية اهلل متحققة .لكن ينبغي �أن نفهم هنا �أن هذه لي�ست �سلطة على الكنائ�س .لقد
�س��اند بول���س الكنائ���س و�ش��جعها وواجه ما بها من خطايا و�أخطاء لكنه مل يوجه
له��ا �أب� ًدا �أي �أوام��ر ،حيث �أن هذا ه��و دور القادة املحليني.
تو�ضح  2كورنثو���س � 12 : 12أن خدمة املعجزات هي �صفة �أ�سا�س��ية من �صفات
الر�سول .لكننا نفهم من  1كورنثو�س � 2 : 9أن الدليل الأ�سا�سي على �صحة الر�سولية
و�صحة �أي خدمة هو الثمر .وثمر الر�سولية هو كنائ�س قوية ونامية.

دائم��ا ي��درب �آخرين وير�س��لهم للخدمة.
كان بول���س دائ��م ال�س��فر يف جماع��ة وكان ً
ن��رى ذل��ك يف  2تيموثاو���س  2 : 2ورومي��ة .12 – 11 : 1

142

سينكلا يف ةدايقلا

-5

تنظيم وتقوية الحياة الكنسية

-6

دعوة خاصة

ي�ص��ف �أعم��ال  23 : 14و  41 : 15الر�س��ل وه��م يعين��ون ق��ادة حملي�ين للكنائ���س
حديث��ة الت�أ�سي���س ويزورون هذه الكنائ���س لتقويتها.

تو�ض��ح  2كورنثو���س � 13 : 10أن بول���س كان مدع� ً�وا ملهم��ة معين��ة .الر�س��ل لي�س��وا
مدعني هكذا .لكنهم مر�س��لون �إىل �أماكن معينة و�أ�ش��خا�ص معينني.

األنبياء

الكلم��ة اليوناني��ة ( )prophetesالت��ي تعن��ي "نب ًي��ا" م�ش��تقة من كلمت�ين هما ()pro
مبعنى "يتقدم" و ( )phemiمبعنى "يتحدث" واملعنى احلريف للكلمة هو "ال�شخ�ص 
ال��ذي يتق��دم متحد ًث��ا" .ت�ص��ف الكلم��ة ال�ش��خ�ص ال��ذي يتح��دث بكلم��ات اهلل ويعل��ن
�أفكاره.
الأنبي��اء مدع��وون �أن يحي��وا حياة تتميز بالتوا�صل القريب من اهلل .يدخل الأنبياء
�إىل ح�رضة اهلل وي�سمعون �أفكاره ثم يخرجون لإعالنها ول�رشح ما يفعله اهلل .كما
يواجه الأنبياء مقايي�س و�سلوك الكني�سة والعامل .كل ما على الأنبياء فعله هو �أن
يعلنوا فكر اهلل وعمله دون �أن ي�صبغوا ر�سالته ب�آرائهم وقيمهم الثقافية .نفهم من
العهد اجلديد �أن هناك نوعني من الأنبياء:
الأنبي��اء ال��ذي يعمل��ون يف نط��اق الكني�س��ة املحلي��ة فق��ط ،حي��ث ُي�ش��جع
•
الأع�ض��اء ب�ص��ورة دائم��ة عل��ى �أن يطلب��وا م��ن اهلل �أن يعطيهم النبوة ( 1كورنثو���س
 28 ، 10 : 12و  9 – 8 ، 1 : 13و .)39 - 29 ، 6 – 1 : 14
الأنبي��اء الذي��ن يعمل��ون عل��ى نط��اق �أو�س��ع ومعروف��ون على امل�س��توى ما
•
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وراء املحل��ي (�أعم��ال  30 – 27 : 11و  .)11 - 10 : 21ه��ؤالء ه��م الأنبي��اء الذين
ت�ش�ير �إليه��م �أف�س���س .11 : 4
ت�ضمنت خدمة النبي يف العهد اجلديد �سبعة مبادئ:
كانت خدمة معرتفًا بها ر�سم ًيا .كانت الكني�سة تالحظ �أن هناك جمموعة
•
من الرجال �أو الن�ساء ي�أخذون نبوات بانتظام وينقلونها للكني�سة ،فكانت تعرتف
به��م ك�أنبي��اء .مل يك��ن ه��ؤالء يعينون يف هذا املن�صب ب��ل كان ُيعرتف بهم عندما
يثبت��ون �أن لهم ��شركة يف خدمة امل�س��يح النبوية.
كان��ت خدمته��م تت�ضم��ن �إعالن��ات ع��ن حقائ��ق – �أعم��ال  30 – 27 : 11و
•
.3 – 1 : 13
كانول يتحدثون بوحي الروح القد�س – �أعمال .27 : 11
•
مل يك��ن الأنبي��اء مع�صوم�ين م��ن اخلط��أ فيما يتعل��ق بكل تفا�صي��ل النبوة
•
الت��ي ينطق��ون به��ا .كان��ت نب��وة �أغابو���س (�أعم��ال  )11 - 10 : 21يف جممله��ا
�صحيح��ة .لك��ن بع���ض تفا�صيلها مل تتحقق بال�ص��ورة التي تنب�أ بها عنها .وهذا ال
�صحيحا .وهكذا مل يت�رصف بول�س طبق ُا للر�سالة.
يلغي حمتوى ر�سالته الذي كان
ً
لكنه ا�ستخدمها ليعد نف�سه للمحاكمة القادمة .وهذا يو�ضح �أن واجبنا نحو النبوة
ه��و �أن "نحك��م عليه��ا" كم��ا يف  1كورنثو���س  .32 – 29 : 14الكلم��ة اليوناني��ة
امل�س��تخدمة هن��ا ه��ي ( )diakrisisوه��ي تعن��ي "ميي��ز" �أو "يف�ص��ل" .وه��ذا يو�ض��ح
�أن الآخري��ن (الكلم��ة اليوناني��ة " "allosت�ش�ير �إىل الأنبي��اء الآخري��ن) ال يقبل��ون
�أو يرف�ض��ون كل الر�س��الة .لكنه��م كان��وا يف�صل��ون الق��شرة الب��شرية وي�ش�يرون �إىل
اجلوه��ر الإلهي.
كانوا يتنب�أون بامل�ستقبل كما يف �أعمال .30 – 27 : 11
•
كان��وا يعط��ون توجيه��ات للخدم��ة ت�ؤك��د �أ�ش��ياء معروف��ة بالفع��ل – �أعمال
•
 13 – 11 : 13و 1تيموثاو���س  18 : 1و  14 : 4و 2تيموثاو���س .6 : 1
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كانوا ي�شريون �إىل ما يفعله اهلل كما يف �أعمال  .30 – 27 : 11مل يطالب
•
�أغابو�س ب�أية ا�ستجابة لنبوته .لكنه حذر فقط من اجلوع الآتي وترك الأمر للنا�س
كي يت�رصفوا ب�ش�أنه� .إن مهمة النبي الذي يعمل على النطاق ما وراء املحلي هي
�أن يعل��ن كلم��ة اهلل ،وعل��ى الق��ادة املحلي�ين �أن يقرروا ما �س��يفعلونه طب ًق��ا للنبوة.
لنالح��ظ هن��ا الق�ص��د العملي للنبوة والذي هو �صفة مميزة ل��كل الأنبياء الكتابيني
احلقيقي�ين� .إن دع��وة الأنبي��اء ه��ي خدم��ة ج�س��د امل�س��يح وتن��اول املواق��ف الت��ي
مت��ر به��ا الكني�س��ة حت��ى تك��ون النتائ��ج العملية ه��ي منو وبن��اء الكني�س��ة .لقد عمل
امل�ؤمنون طب ًقا لنبوة �أغابو���س وبدءوا يف �أعمال �إغاثة من �أجل معونة امل�ؤمنني
الفق��راء خالل املجاع��ة يف اليهودية.
أي�ض��ا للخو���ض يف املواق��ف ال�ش��خ�صية كم��ا ح��دث يف ق�ضي��ة
الأنبي��اء مدع��وون � ً
�س��جن بول���س يف روم��ا ،واملواق��ف املحلية والعاملي��ة ب�صفتهم �ص��وت اهلل النبوي
املعط��ى للعامل.

املبرشون

"مب��شرا" م�ش��تقة م��ن كلمت�ين هم��ا
الكلم��ة اليوناني��ة ( )euangelistesالت��ي تعن��ي
ً
( )euمبعن��ى "�س��ار" و( )angelosمبعن��ى "ر�س��ول" .ومعن��ى الكلم��ة ه��و "ال�ش��خ�ص 
الذي يحمل الأخبار ال�س��ارة" .لكن لقب ( )euangelistesمل يظهر �س��وى ثالث مرات
فقط:
بول�س يحث تيموثاو�س على �أن يقوم بعمل املب�رش ( 2تيموثاو�س .)5 : 4
•
ي�صف �سفر الأعمال فيلب�س ب�أنه "املب�رش" (�أعمال .)8 : 21
•
ترد هذه الوظيفة يف قائمة املواهب اخلا�صة للكني�سة ( �أف�س�س .)11: 4
•
عل��ى الرغ��م م��ن �أن كل امل�س��يحيني مدع��وون لإعالن الأخبار ال�س��ارة� ،إال �أن هناك
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�خا�صا �أعطاه��م اهلل موهب��ة الب�ش��ارة .كان ل��ك ًال من فيلب���س وتيموثاو���س وهما
�أ�ش� ً
املب��شران الوحي��دان الل��ذان يتح��دث عنهما العه��د اجلديد خدمات على امل�س��تويني
املحل��ي وم��ا وراء املحل��ي .ي�صف �س��فر الأعمال �س��فر فيلب���س �إىل ال�س��امرة قبل �أن
ي�س��تقر يف قي�رصية .كما �س��افر تيموثاو���س مع بول���س قبل �أن ي�س��تقر يف �أف�س���س.

الرعاة

املعن��ى احل��ريف للكلم��ة اليوناني��ة ( )poimenه��و "راع��ي" ،وه��ي ت�ص��ف ال�ش��خ�ص 
ال��ذي يهت��م باحليوان��ات ويطعمه��اُ .ت�س��تخدم الكلم��ة جماز ًي��ا لت�ص��ف "الرع��اة"
امل�س��يحيني الذين يهتمون بقطيع اهلل ويخدمونه .ي�س��وع هو الراعي ال�صالح ،وهو
ي�س��تمر يف االعتن��اء بقطيع��ه م��ن خ�لال "الرع��اة النواب" ،م��ن خالل الرع��اة الذين
�أعطاهم لكني�س��ته.
يتح��دث كل الكت��اب املقد���س ع��ن قي��ادة "الراع��ي" باعتبارها م��ا يف قلب اهلل نحو
�ش��عبه .ن��رى ذل��ك عل��ى �س��بيل املثال يف تكوي��ن  15 : 48و  24 : 49ومزمور : 23
 1و  9 : 28و  72 – 70 : 78و�إ�ش��عياء  11 : 40وحزقي��ال  24 – 23 : 34ومت��ى
 6 : 2و  36 : 9ويوحن��ا  11 : 10و  17 – 16 : 21و�أعم��ال  31 – 28 : 20و1
بطر���س  .4 – 1 : 5هناك العديد من امل�س��ئوليات التي تقع على عاتق الرعاة نحو
قطيعهم:
اجلمع – الراعي يعرف الغنم وعليه �أن يجمعه م ًعا يف قطيع.
•
احلماية – يحر�س الراعي قطيع اهلل بحياتهم.
•
مراع جيدة.
•
الإر�شاد – يقود الراعي القطيع �إىل ٍ
الإطعام – يت�أكد الراعي من �أن الغنم ي�أكل جي ًدا.
•
ال�صالة – الراعي يظل منتب ًها وي�ستمر يف ال�صالة من �أجل كل القدي�سني.
•
انتباه��ا �ش��خ�ص ًيا ل��كل ف��رد يف القطي��ع .عل��ى
اال�س��تماع – يعط��ي الراع��ي
•
ً
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الرع��اة �أن ي�أخ��ذوا يعق��وب  19 : 1عل��ى حمم��ل اجل��د ويتعلم��وا �أن ي�س��تمعوا �إىل
الآخري��ن ويفهمونه��م.
الن�ص��ح – الراع��ي ي�صح��ح وين�ص��ح ويتح��دث باحلقيق��ة يف حمب��ة ك��ي
•
لا يف امل�س��يح.
يك��ون كل �ش��خ�ص  كام� ً
الرعاي��ة – عل��ى الراع��ي �أن يطب��ق  1يوحن��ا  18 – 16 : 3ويعق��وب : 2
•
 18 – 15ويهت��م عمل ًي��ا باحتي��اج �أي ف��رد م��ن �أف��راد القطي��ع.
ال�ش��فاء – ي�ش��في الرع��اة اخل��روف املري���ض ،وعليه��م �أن يحر�ص��وا على �أن
•
�زءا م��ن حي��اة القطي��ع.
يك��ون ال�ش��فاء ج� ً
الن�ص��ح – يحم��ل الرع��اة �أثق��ال القطي��ع ع��ن طري��ق �إع�لان كلم��ة اهلل له��م
•
بطريق��ة ت��دل عل��ى االهتم��ام والعناي��ة.
امل�س��اندة – يقب��ل الرع��اة امل�س��ئولية الروحي��ة ع��ن القطي��ع وي�س��عون نحو
•
م�س��اندة القطي��ع وت�ش��جيعه وبنائ��ه.

املعلمون

أي�ضا �أن امل�س��يح �أعطى الكني�س��ة "معلمني" .الكلمة اليونانية
تقول �أف�س���س ً � 11 : 4
(� )didaskalosأي "معلم" تعني "يعطي �إر�شادات" �أو "ير�شد".
من��ح اهلل البع���ض الق��درة عل��ى فه��م احلقائ��ق الكتابي��ة و��شرحها ل��كل القدي�س�ين 
بطريقة عملية منظمة.نفهم من  2تيموثاو���س � 17 – 16 : 3أن املعلمني يجب �أن
ي�س��تخدموا الكتاب املقد���س لكي:
يعلموننا ما يطلبه اهلل.
•
يوبخوننا عندما نعرث.
•
يقوموننا ويو�ضحوا لنا كيف نعود فنتبع احلق.
•
يدربوننا على البقاء على الطريق ال�صحيح.
•
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املعلم��ون ه��م م��ن يهذب��ون امل�ؤمن�ين ب�إر�ش��ادهم يف ط��رق وتوجه��ات اهلل.
واملعلمون هم من ي�ستخدمهم الروح القد�س لت�شكيل حياة امل�سيحيني على �صورة
امل�س��يح .ن��رى ه��ذا ال��دور امله��م للتعليم يف الكني�س��ة يف مت��ى  20 : 28و�أعمال : 2
 42و 1تيموثاو���س  17 : 5و�أعم��ال  28 : 20ورومي��ة .7 : 12
دورا ال غن��ى عنه يف الكني�س��ة .فهم يبنون على الأ�سا���س
يلع��ب الرع��اة واملعلم��ون ً
ال��ذي و�ضع��ه الر�س��ل والأنبي��اء واملب��شرين .يبق��ى الكثريون منه��م يف مكان واحد
رمب��ا لع��دة �س��نوات يهتمون بالكني�س��ة .وي�ؤ�س�س��ون الكني�س��ة على الأ�س���س الكتابية
م�ؤكدين على وحدة كل امل�ؤمنني على مدار القرون وعرب العامل من كل الثقافات.
دورا حيو ًي��ا على امل�س��توى م��ا وراء املحل��ي .غال ًبا
كم��ا يلع��ب الرع��اة واملعلم��ون ً
م��ا يدع��و اهلل ه��ؤالء الذي��ن �أعطاه��م موهبة التعليم �إىل ال�س��فر والتنق��ل خا�صة كي
يعلم��وا املعلم�ين الآخري��ن .كما ميك��ن ملن منحهم اهلل موهبة الراعي �أن ي�س��اعدوا
ه�ؤالء الرعاة الذين لي���س لهم من يرعاهم ب�س��بب نظام احلكومة يف كنائ�س��هم.
تو�ض��ح لن��ا �أف�س���س � 12 : 4أن كل اخلدم��ات �أعطاه��ا ي�س��وع للكني�س��ة ك��ي يعده��ا
للخدمة .والكلمة اليونانية التي ا�س��تخدمها ي�س��وع مبعنى خدمة هي (.)diakonia
تنط��وي ه��ذه الكلمة عل��ى اخلدمة العملية والعقلية وغ�س��ل الأرجل وخدمة املوائد.
عل��ى كل م�ؤم��ن �أن يخ��دم اهلل ويخدم التالميذ الآخري��ن ويخدم العامل .لكن الهدف
م��ن جمموع��ات الق��ادة املختلفة هي الت�أكد من �أن الكني�س��ة ككل تتميز بهذا النوع
م��ن اخلدمة املتوا�ضعة.
لك��ن الأه��م م��ن ذل��ك كل��ه ه��و �أن عم��ل ج�س��د امل�س��يح ه��و عم��ل �أو خدم��ة امل�س��يح
نف�س��ه� .إن مواه��ب وخدم��ات القي��ادة لي�س��ت موج��ودة ك��ي حت��ل حمل عمل اجل�س��د.
لك��ن خدم��ات �أف�س���س  11 : 4مثله��ا مث��ل كل مواه��ب القي��ادة الغر���ض منه��ا ه��و
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�إعداد الكني�س��ة كي تخدم يف العامل وت�ش��هد له كما فعل امل�س��يح .هذه هي الطريقة
الوحيدة التي ميكن �أن ننفذ بها املهمة التي كلفنا بها ي�سوع يف متى – 18 : 28
 .20لي�س��ت مواه��ب القي��ادة هد ًف��ا يف حد ذاتها .لكنها موجودة كي تعد القدي�س�ين 
لعم��ل اخلدمة.
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الكنيسة العاملة
ر�أين��ا يف �أف�س���س � 3أن امل�س��يح حم��ل كني�س��ته م�س��ئولية �إع�لان جم��ده (طبيعت��ه
وحكمته و�سلطانه وح�ضوره) لكل الأمم يف العامل الأر�ضي وللر�ؤ�ساء وال�سالطني
يف ال�س��ماويات.
كم��ا تناولن��ا كلم��ات ي�س��وع يف مت��ى  18 : 16وخل�صن��ا �إىل �أن الكني�س��ة الت��ي
أي�ضا �صالة ي�س��وع يف يوحنا
بناه��ا تتمي��ز بطبيع��ة هجومي��ة حمارب��ة .وتناولن��ا � ً
 17وفهمن��ا �أن كني�س��ته يج��ب �أن تك��ون منق��ادة بكلمت��ه وممتلئ��ة بفرحة وموحدة
مبحبت��ه ومر�س��لة �إىل الع��امل كي ي�ؤمن النا���س بي�س��وع.
وعلقن��ا عل��ى معن��ى كلم��ة (قه��ال) يف العه��د الق��دمي وخل�صن��ا �إىل �أن ()ekklesia
امل�س��يح باملث��ل جتتم��ع م ًع��ا م��ن �أجل ت�س��بيح اهلل وحمارب��ة �أعدائ��ه و�إعالن جمده
�أم��ام كل الع��امل بالطريق��ة الت��ي حتي��ا به��ا واملحب��ة الت��ي متي��ز ه��ذه احلي��اة.
بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك در�س��نا معن��ى كلمت��ي ( )ekklesiaو ( )koinoniaو�أدركن��ا �أنن��ا
جتمعن��ا م ًع��ا ك��ي ن�ش�ترك يف ق�صد واحد ولكي ن�ؤ�س���س عالق��ة حميمة مع اهلل ومع
بع�ضن��ا البع���ض ولك��ي ن�صل �إىل م�صرينا املمج��د الذي يحفظه اهلل لنا.
أي�ض��ا لل�ص��ور الكتابي��ة ع��ن الكني�س��ة ور�أين��ا �أن ه��ذه ال�ص��ور تو�ض��ح لن��ا
ونظرن��ا � ً
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أي�ض��ا �أننا ال يجب �أن نخلط
طبيعتن��ا اجلماعي��ة وعالقتن��ا باهلل وق�صدنا .و�أدركنا � ً
ب�ين الكني�س��ة و�إ��سرائيل القومي��ة �أو الدول��ة .وق��د �س��اعدنا كل ذل��ك عل��ى الإمل��ام
ب�ص��ورة عام��ة ع��ن حي��اة الكني�س��ة وخدمته��ا ،وفه��م �أنن��ا غ�ير ملزم�ين بتطبي��ق
ال��شريعة اليهودي��ة �أو بلع��ب دور الدول��ة.
لا ع��ن الكني�س��ة كل ه��ذه املب��ادئ،
تطب��ق تعالي��م العه��د اجلدي��د الأك�ثر تف�صي� ً
"جمع��ت" ك��ي تعم��ل يف خم���س نواح��ي .تتداخ��ل ه��ذه
مو�ضح��ة لن��ا �أن كني�س��ة اهلل ُ
النواحي اخلم���س مع بع�ضها البع�ض ب�صورة كبرية .لكن يجب �أن توجد ك ًال منها
يف الكني�س��ة ب�صورة فعالة لو �أرادت الكني�س��ة �أن تكون متكاملة ومتوازنة بح�س��ب
ق�ص��د اهلل لها.

العبادة:

الدع��وة العلي��ا للكني�س��ة الواح��دة ه��ي �أن نتعب��د هلل� .إننا مدعوون قبل كل �ش��يء �أن
نكون جماعة عابدة.

ما معنى العبادة؟

الكلم��ة الإجنليزي��ة (� )worshipأي عب��ادة تعن��ي "�إعط��اء قيم��ة ل�ش��يء �أو �ش��خ�ص".
وه��ي تعن��ي (� )worth - shipأي �إعط��اء الكرام��ة مل��ن ي�س��تحقها.
علين��ا كلم��ا اجتمعن��ا م ًع��ا �أن نتعبد للآب ونعرتف ب�ش��خ�صه كاخلال��ق وفادي كل
العامل .علينا �أن نتعبد لي�سوع من �أجل �شخ�صه .فهو االبن الأزيل الأبدي وخمل�ص 
كل العامل .وعلينا �أن نتعبد للروح القد�س املعزي الذي يعطينا الت�شجيع.
للعب��ادة امل�س��يحي ج��ذور يف العه��د الق��دمي ،خا�صة يف ن�صو�ص مث��ل مزمور : 96
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 8 ، 4و  9 : 99و  .13 : 148تنطبق هذه الن�صو�ص علينا اليوم كما كانت تنطبق
من��ذ �آالف ال�س��نني عندم��ا كُ تب��ت لأول مرة.
هناك كلمتان عربيتان �أ�سا�سيتان تردان يف العهد القدمي مبعنى "العبادة":
"ه�س��تاهواه" ومعناه��ا احل��ريف "االنحن��اء" مما يعني �أن ال�س��جود ه��و انحناء �أمام
اهلل عالم��ة عل��ى االح�ترام" .ه�س��تاهواه" ه��ي الطريق��ة الطبيعي��ة الت��ي يق�ترب به��ا
�أنا���س خطاة من �إلههم القدو���س .نرى ذلك على �س��بيل املثال يف مزمور – 6 : 95
 11و 2مل��وك  36 : 17و� 2أخب��ار .18 : 20
تتك��رر العالق��ة ب�ين "االنحن��اء" �أو "ال�س��قوط عل��ى الوج��ه" و "العب��ادة لل��رب"
يف العه��د اجلدي��د .عل��ى �س��بيل املث��ال مت��ى  11 : 2و  9 : 4و�أعم��ال  25 : 10و1
كورنثو���س  25 – 24 : 14ور�ؤي��ا  10 : 4و  14 : 5و  12 – 11 : 7و  16 : 11و
 10 ، 5 : 19و  .8 : 22
�أم��ا الكلم��ة اليوناني��ة الأ�سا�س��ية الت��ي ت��رد يف العه��د اجلدي��د مبعن��ى عب��ادة فه��ي
( )proskuneoوالت��ي تعن��ي حرف ًي��ا "يعط��ي قبلة يف اجت��اه  ."...ميكننا �أن نفكر يف
الأم��ر باعتب��اره "انحن��اءة اح�ترام" �أو "تبجي��ل" �أو "تقدي��ر" .وت��دل الكلم��ة عل��ى �أن
عبادتن��ا يج��ب �أن يتميز باملحب��ة العابدة.
عندما جنتمع �س��و ًيا وقبل �أن نبد�أ يف ت�س��بيح اهلل و�ش��كره ،علينا �أن نق�ضي بع�ض 
الوقت يف توا�ضع متذكرين عظمة وقدا�سة �إلهنا الرائع وحمبته العظيمة.
الكلم��ة العربي��ة الثاني��ة الت��ي ت��رد مبعن��ى "عب��ادة" ه��ي "عب��وداه" وه��ي تعن��ي
"خدم��ة" مم��ا يعن��ي �أن تعب�ير "خدم��ة العب��ادة" هو نوع م��ن تكرار الكالم واحل�ش��و.
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�إن العبادة احلقيقية تت�ضمن ت�سبيح اهلل ب�أفواهنا وخدمته بحياتنا .نرى ذلك يف
مزم��ور .19 – 16 : 116

إجابة

�إن العبادة هي �إجابتنا هلل .مما يعني �أنه يبد�أ من عند اهلل� .أمر اهلل �ش��عب �إ��سرائيل
�أن يتعب��دوا ل��ه ودعاه��م ك��ي ي�س��جدوا ل��ه و�أعطاه��م تعليم��ات ب�ش��أن العب��ادة التي
يريدها.

يف خ��روج  26 : 10يخ�بر مو�س��ى فرع��ون �إن ال�ش��عب ال يع��رف مب��اذا يعب��د ال��رب
حت��ى ي�أت��وا �إىل امل��كان الذي �س��يقودهم اهلل �إليه.
التعبد الذي ي�صفه �أعمال  11 : 2ورومية  16 – 15 : 8هو �إجابة عن عمل الروح
القد���س .عندم��ا يح��ل الروح القد���س علين��ا تكون �إجابتن��ا الطبيعي��ة �أو ردنا هو �أن
ن�س��بح الآب ونتعبد له .وتو�ضح �أف�س���س � 20 – 18 : 5أن التعبد اجلماعي يت�أ�س���س
عل��ى اختبارنا لالمتالء بالروح.
يق��ول يوحن��ا � 24 – 23 : 4أن الآب يريدن��ا �أن نتعب��د ل��ه "بال��روح واحل��ق"� .إن اهلل
ال يهت��م ب�أذواقن��ا املو�س��يقية لكن��ه يت��وق �إىل �أن تكون قلوبنا و�أذهاننا م�س��تقيمة
دائما باحلق.
دائما "يف الروح" و�أذهاننا م�ش��بعة ً
�أمامه و�أن تكون حياتنا ً
يج��ب بالطب��ع �أن نت�أك��د م��ن �أن تعبدن��ا يف الكني�س��ة متج��دد ول��ه معنى؛ ومنا�س��ب
لثقافتن��ا لأن اهلل ال يري��د لعبادتن��ا �أن تك��ون ممل��ة ومتك��ررة .يريدن��ا اهلل �أن نعبده
بط��رق مبتكرة جدي��دة ومثرية تعك���س طبيعته املبدعة.
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ذبيحة

ر�أين��ا يف اجل��زء الأول �أن املج��د والذبيحة مرتبطان م ًعا يف الكتاب املقد���س .ظهر
جم��د اهلل ب�أو�ض��ح �ص��ورة يف بذل��ه لنف�س��ه ،ولهذا فال�صليب ولي���س الق�بر الفارغ �أو
احلمام��ة ه��و الرم��ز العظي��م للكني�س��ة.
يرتب��ط تعبدن��ا الب��شري يف كل الكت��اب املقد���س بالذبيح��ة .له��ذا نخت�بر جم��د اهلل
الي��وم يف �أوق��ات العبادة.
�إن املب��د�أ ال��ذي ير�س��يه � 2صموئي��ل  24 : 24يغل��ف كل فك��رة كتابية ع��ن العبادة.
كان عل��ى النا���س يف العه��د الق��دمي �أن يقدم��وا هلل �أف�ض��ل م��ا لديه��م يف الذبيح��ة.
وعل��ى الرغ��م م��ن �أن الذبائ��ح الدموي��ة انته��ت بذبيح��ة امل�س��يح الكامل��ة النهائي��ة
عل��ى ال�صلي��ب� ،إال �أنن��ا الزلن��ا مدعوي��ن �إىل تقدمي ذبائ��ح هلل يف العهد اجلديد .على
الكني�س��ة يف العه��د اجلدي��د �أن تتعب��د هلل:
بذبيح��ة �أج�س��ادنا (رومي��ة  1 : 12و  16 : 15وفيلب��ي  20 : 1و 17 : 2
•
و  2تيموثاو���س .)6 : 4
بذبيح��ة �أموالن��ا وممتلكاتن��ا (عرباني�ين  16 : 13ومت��ى  24 : 6و1
•
تيموثاو���س  10 : 6ولوق��ا  38 : 6و 2كورنثو���س .)13 – 11 : 9
بذبيح��ة ت�س��بيحنا (عرباني�ين  16 : 13ومزم��ور  4 – 1 : 66ومت��ى : 26
•
 30و�أعمال  25 : 16و  1كورنثو���س  26 : 14و�أف�س���س  19 : 5وكولو�س��ي 16 : 3
ويعق��وب .)13 : 5

مبادئ كتابية

�إن الوظيف��ة الأ�سا�س��ية للكني�س��ة ه��ي �أن تتعب��د هلل .ل��و �أن التعب��د لي���س ه��و مرك��ز
كل تعبري عن الكني�س��ة ،ف�س��تكون كل الأعمال الأخرى للكني�س��ة لي�س��ت يف حملها.
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نتن��اول معن��ى العب��ادة بالتف�صي��ل يف كتاب "العب��ادة بالروح واحلق" من �سل�س��لة
"�س��يف ال��روح" .لك��ن علين��ا هن��ا �أن ن��درك ثالث��ة مب��ادئ �أ�سا�س��ية ع��ن العب��ادة يف
الكني�سة.
يعتم��د التعب��د عل��ى ح�ض��ور الروح القد���س .نق��ر�أ يف فيلب��ي � 3 : 3أننا نعبد
•
اهلل بال��روح و�أن كل عبادتن��ا تعتم��د علي��ه .ب��دون الروح ال ن�س��تطيع �أن نتحدث مع
الآب� .إن ال��روح القد���س ير�ش��دنا �إىل ت�س��بيحنا و�صلواتن��ا ،ويقودن��ا �إىل احل��ق،
ويدي��ن خطايان��ا ،ويعطين��ا مواه��ب رائعة ت�س��اعدنا على التعب��د هلل وعلى خدمته.
يج��ب �أن يك��ون تعبدن��ا موج ًه��ا هلل وح��ده� .إن دع��وة مزم��ور  3 : 34ه��ي
•
دعوة �أبدية للعبادة هلل .عندما ي�صبح تعبد الكني�سة جمرد ترديد للرتانيم الروحية
ال ي�صب��ح عب��ادة.
يج��ب �أن يبن��ي التعب��د ج�س��د امل�س��يح .يتك��رر الفع��ل " "oikodomeoال��ذي
•
يعن��ي حرف ًي��ا "يبن��ي بي ًت��ا" يف الإ�صحاح��ات العظيم��ة الت��ي كتبه��ا بول���س يف 1
كورنثو���س ُ .14 – 11يرتج��م ه��ذا الفع��ل يف الإجنليزي��ة بفع��ل ال معن��ى ل��ه ه��و
"� "edifyأي "يه��ذب" .تو�ض��ح  1كورنثو���س � 26 : 14أن كل جان��ب م��ن جوان��ب
�س��جودنا يج��ب �أن "يبنين��ا م ًع��ا ويبن��ي كني�س��ة اهلل".

الكلمة:

ر�أين��ا يف اجل��زء الث��اين �أن الكني�س��ة حتف��ظ وحتر���س احلقيق��ة الأبدي��ة املطلقة التي
ه��ي كلم��ة اهلل املكتوب��ة .هن��اك العدي��د م��ن الأم��ور الت��ي تع��ادي الكلم��ة الي��وم يف
كل الع��امل .يف �أوروب��ا عل��ى �س��بيل املث��ال يحي��ا النا���س يف ثقاف��ة ما بع��د احلداثة
الت��ي تنك��ر مب��د�أ احلقيقة املطلقة .وهذا يعني �أن علينا �أن نعلم احلق ونعظ به بكل
االهتم��ام والو�ضوح املمكن.
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م��ن امله��م ج� ًدا �أن نحاف��ظ عل��ى تكري�س��نا لكلمة اهلل ،حي��ث �أن كل الأف��كار والطرق
احلديث��ة م��ن املمك��ن �أن تبعدن��ا عنه��ا .لك��ن كلم��ة اهلل يج��ب �أن تظل هي الأ�سا���س.
يج��ب �أن يعتم��د كل جان��ب م��ن جوان��ب احلي��اة الكن�س��ية عل��ى املب��ادئ الكتابي��ة.
يحتاج كل م�ؤمن �إىل ت�شجيع م�ستمر كي يخ�ضع فكره لكلمة اهلل .جند �أن امل�ؤمنني
اجل��دد ال ميلك��ون يف الغال��ب �أي خلفي��ة كتابي��ة بينم��ا يعرفون الكث�ير والكثري من
الأف��كار الب��شرية .ل��ذا يجب �أن يتعلموا مبادئ النعمة والإميان ��سري ًعا.
ن��رى يف �أعم��ال � 11 : 2أن الكني�س��ة ب��د�أت بال�س��جود لكنه��ا ��سري ًعا م��ا انتقل��ت �إىل
الكرازة بكلمة اهلل كما نرى يف �أعمال  .40 – 14 : 2ان�سكب الروح و�سجد التالميذ،
لكن النا���س "نخ�س��وا يف قلوبهم" فقط عندما �س��معوا كلمة اهلل املعلنة بقوة الروح.
حدث نف���س ال�ش��يء يف �أعمال �ُ .3ش��في رجل بقوة الروح ف�س��بح اهلل .لكن �أعمال : 4
 4ي�س��جل �أن الك��رازة بالكلم��ة ه��ي الت��ي جعلت النا���س ت�ؤمن.
يرين��ا الكت��اب املقد���س �أن الكني�س��ة الأويل ا�س��تغلت كل فر�ص��ة لك��ي تك��رز بكلم��ة
اهلل .ن��ري ذل��ك يف �أعم��ال  12 – 8 : 4و  4 : 8و  .20 – 8 : 19يعطين��ا �أعم��ال : 19
 20 – 8مث��ا ًال ممي� ًزا ع��ن تكري���س بول���س للكلم��ة والطريق��ة التي �أكرم به��ا اهلل هذا
التكري�س.
ي�س��تخدم �س��فر الأعم��ال  15كلم��ة يوناني��ة خمتلف��ة لي�ص��ف الط��رق املتنوعة التي
حف��ظ به��ا امل�ؤمنون الأوائل كلمة اهلل وا�س��تخدموها .على �س��بيل املثال:
( – )euangelizoب�رشوا بالكلمة (�أعمال .)4 : 8
•
(� – )sugcheoأذهلوا ال�سامعني بالكلمة (�أعمال .)22 : 9
•
جهرا (�أعمال .)20 : 20
•
( – )anaggelloعلموا بالكلمة ً
(� – )parakaleoشهدوا بالكلمة (�أعمال .)40 : 2
•
(� – )ektithemiرشحوا الكلمة (�أعمال .)23 : 28
•
157

املجد يف الكنيسة

( – )kerussoكرزوا بالكلمة (�أعمال .)37 : 10
•
( – )peithoاقنعوا بالكلمة (�أعمال .)43 : 13
•
( – )kataggelloنادوا بالكلمة (�أعمال .)13 : 17
•
( - )sumbibazoحققوا الكلمة (�أعمال .)22 : 9
•
( – )diapheroن�رشوا الكلمة (�أعمال .)49 : 13
•
( – )dialegomaiحاجوا بالكلمة (�أعمال .)2 : 17
•
( – )laleoتكلموا بالكلمة (�أعمال .)42 : 13
•
( – )parrhesiazomaoجاهروا بالكلمة (�أعمال .)29 - 27 : 9
•
( – )didaskoعلموا الكلمة (�أعمال .)11 : 18
•
(� – )diamarturomaiشهدوا بالكلمة (�أعمال .)25 : 8
•
أي�ضا �أن الكني�س��ة ا�س��تخدمت الكلمة لتناق���ش وحتاج وتف�رس 
نرى يف العهد اجلديد � ً
وحتث وتن�صح وت�صحح وتر�شد.
يكفين��ا م��ا ج��اء يف  2تيموثاو���س  17 – 15 : 3ليقنعن��ا بالأهمية احليوية للكلمة
يف حياة الكني�سة .تذكرنا هذه الأعداد �أن الكتب املقد�سة:
حتكمنا للخال�ص.
•
موحى بها من اهلل.
•
نافعة للتعليم يف الرب.
•
جتعلنا كاملني.
•
تعدنا لكل عمل �صالح.
•
يحثن��ا كل العه��د اجلدي��د عل��ى �أن "نحف��ظ" الكلم��ة ونتعام��ل م��ع الكلم��ة بحر���ص.
هن��اك العدي��د م��ن املب��ادئ الكتابي��ة الظاه��رة عن الكني�س��ة والكلم��ة .علينا:
�أن نتذك��ر كلم��ة اهلل و�إعالن��ات اهلل وعجائ��ب اهلل ( 1بطر���س  11 : 4و1
•
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كورنثو���س  1 : 4و 1ت�س��الونيكي .)13 : 2
�أال نتم�س��ك بالتقالي��د الإن�س��انية �أو نخ��دع بالأفكار الإن�س��انية (مرق���س 7
•
 13 – 8 :وكولو�س��ي  8 : 2و  2بطر���س .)16 : 3
�أن نتم�س��ك به��ا لكنن��ا ال ميك��ن �أن نفع��ل ه��ذا �إال بال��روح القد���س (2ت��ي:1
•
.)14 -13
نتعام��ل م��ع الكلمة بب�س��اطة وبطريق��ة مبا��شرة دون يل حقائقها .الكلمة
•
لا كلم��ة
امل�س��تخدمة يف  2تيموثاو���س  15 : 2مبعن��ى "مف�ص�لاً" يف عب��ارة "مف�ص� ً
اهلل" ه��ي ( )orthotomountaوه��ي م�أخ��وذة م��ن جم��ال �ش��ق الط��رق وتعن��ي "�ش��ق
طري��ق م�س��تقيم".
�أن ندر�س الكلمة حتى نت�شبع بها (كولو�سي  16 : 3ومتى .)52 : 13
•
�أن ن��درك �أن الكلم��ة قوي��ة ج� ًدا (�إ�ش��عياء  11 – 10 : 55و�إرمي��ا 29 : 23
•
وعرباني�ين  .)12 : 4
عندم��ا تبتع��د �أي كني�س��ة ع��ن ال�س��لطة الأ�سا�س��ية لكلم��ة اهلل – كما ن��رى يف الكتاب
املقد���س – ف�إنه��ا ت�صب��ح غ�ير كامل��ة وغ�ير مع��دة للأعم��ال ال�صاحل��ة ول��ن تك��ون
حكيم��ة للخال�ص.
ل��و جتاهلن��ا "حف��ظ" كلم��ة اهلل يف مرك��ز الكني�س��ة ،فل��ن نخت�بر جم��د اهلل و�س��نذبل
ونزول.

الشهادة:

ر�أين��ا �أك�ثر م��ن م��رة �أن الكني�س��ة ُدعيت لإعالن جم��د اهلل لكل الأمم .وه��ذا يعني �أن
عمل الكني�س��ة هو ال�ش��هادة .يقول يوحنا  27 – 26 : 15و�أعمال � 8 : 1أن الكني�س��ة
مدعوة �إىل �أن تكون �ش��اهدة عن ي�س��وع يف كل العامل بالكلمات والأفعال و�أ�س��لوب
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دائما عندما يكون كل م�ؤمن مع ًدا لل�شهادة
احلياة .وكانت الكني�سة تتمتع بالنمو ً
ويقوم بال�ش��هادة ح ًقا� .إن الكنائ���س التي ال ت�ش��تعل مب�ش��اعر ال�ش��هادة هي كني�س��ة
مفتق��دة لقل��ب دعوتها الت��ي هي الذهاب �إىل جميع الأمم وتلمذتها.
الكلم��ة اليوناني��ة (� )martureoأي "ي�ش��هد" تعن��ي "التح��دث ب�ش���أن م��ا ر�أين��اه
و�س��معناه" .ت�س��تخدم ه��ذه الكلم��ة يف العه��د اجلدي��د لت�ص��ف:
�ش��هادة الآب ع��ن ي�س��وع (يوحن��ا  32 : 5و  18 : 8و 1يوحن��ا - 9 : 5
•
. )1 0
�شهادة ي�سوع عن نف�سه (يوحنا  11 : 3و  44 : 4و .)31 : 5
•
�شهادة الروح القد�س عن ي�سوع (يوحنا  26 : 15و عربانيني .)15 : 10
•
�ش��هادة الكت��ب املقد�س��ة ع��ن ي�س��وع (يوحن��ا  39 : 5وعرباني�ين ، 8 : 7
•
. )1 7
�شهادة �أعمال ي�سوع عن �شخ�صه (يوحنا  36 : 5و .)25 : 10
•
�ش��هادة الأنبي��اء والر�س��ل ع��ن ي�س��وع (�أعم��ال  43 : 10و  11 : 23و1
•
كورنثو���س .)15 : 15
ه��ذا الت�أكي��د عل��ى �أن كل كلماتن��ا و�أفعالن��ا يج��ب �أن ت�ش�ير �إىل �ش��خ�صه يعن��ي �أننا
�ش��هود لي�س��وع ولي�س لأنف�س��نا �أو لأي تعبري عن الكني�سة.
كلم��ات يوحن��ا يف يوحن��ا  27 : 1و  30 – 28 : 3تنطب��ق علين��ا الي��وم .ويج��ب �أن
يك��ون هدفن��ا هو ال�ش��هادة عن ي�س��وع وجذب النا���س �إليه وت�ش��جيعهم عل��ى �إتباعه
وم�س��اعدتهم عل��ى حمبته وهكذا.
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دائم��ا �أنن��ا ال ن�س��تطيع �أن ن�ش��هد �ش��هادة فعال��ة عن ي�س��وع بقوتنا
علين��ا �أن نتذك��ر ً
وقدرتن��ا ال�ش��خ�صية ،فنح��ن نحت��اج �إىل معونة الروح القد���س .يذكرنا يوحنا : 15
� 27 – 25أن ال��روح القد���س ه��و "ال�ش��اهد" و�أنن��ا ميك��ن �أن ن�صب��ح �ش��هو ًدا عندم��ا
نعطي��ه الفر�صة ليعم��ل يف حياتنا.
يق��ول ي�س��وع لتالمي��ذه يف �أعم��ال � 8 : 1أن عليه��م �أن ينتظ��روا حل��ول ق��وة ال��روح
عليه��م قب��ل �أن يكون��وا �ش��هو ًدا ل��ه .تنطبق هذه احلقيق��ة علينا اليوم.
�إن ال�ش��هادة لي�س��ت مهم��ة خا�ص��ة تنفذه��ا الكني�س��ة م��ن �آن لآخ��ر .لكنه��ا مهم��ة
دائم��ا
تلخ���ص كل م��ا علين��ا �أن نفعل��ه ونقول��ه .احلقيق��ة ه��ي �أن��ه يج��ب �أن نك��ون ً
�ش��هو ًدا لي�س��وع .لك��ن للأ�س��ف ال�ش��ديد الكث�ير مما نقول��ه ال يجلب املجد لي�س��وع وال
يج��ذب الكثريي��ن �إليه.
نتن��اول مو�ض��وع ال�ش��هادة ب�ش��يء م��ن التف�صي��ل يف كت��اب "الو�ص��ول للتائه�ين"
من �سل�س��لة "�س��يف الروح" .لكن علينا �أن نعرف �أن ال�ش��هادة من بني �أ�ش��ياء كثرية
تت�ضمن:
الوعظ.
•
االهتمام االجتماعي.
•
الكرازة ال�شخ�صية.
•
احلوار واملناق�شة.
•
ال�شفاء.
•
اخلال�ص.
•
االحتفاالت.
•
الآيات والعجائب
•
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•
•

الأدب.
الفنون.

�إن الكني�س��ة يف �أم���س احلاج��ة �إىل �إر�ش��اد وتوجي��ه ال��روح القد���س ك��ي جت��د طر ًق��ا
منا�س��بة لل�ش��هادة الت��ي ميك��ن �أن ت�ص��ل �إىل جيلن��ا وثقافتن��ا .لكن ال�ش��هادة الأكرث
أثريا بال منازع هي م�ؤمنون يعي�شون حياة التكري�س لي�سوع ويتناقلون الأخبار
ت� ً
ال�س��ارة بلغة ي�س��تطيع من حولهم �أن يفهموها.

الرعاية:

ترك��ز بع���ض الكنائ���س على اجلانب الك��رازي لدرجة �أنها تهم��ل االهتمام الرعوي.
وهن��اك كنائ���س �أخ��رى تفعل العك���س .لكن علين��ا �أن ن�صل �إىل التوازن احل�س��ن بني
اجلانبني ونحر�ص على �أن ينال النا���س يف كني�س��تنا االهتمام الرعوي ال�صحيح.
يف يوحنا  17 – 15 : 21ي�أمر ي�س��وع بطر���س �أو ًال "�أطعم غنمي" ثم "�أرع خرايف"
أخ�يرا "�أطع��م خ��رايف" .الع��ددان  15و  17ت�س��تخدمان الفع��ل اليون��اين ()bosko
و� ً
ال��ذي يعن��ي "يغ��ذي"� .أما عدد  16في�س��تخدم الفع��ل ( )poimain0الذي يعني "يهتم
ب��ـ" �أو "يعمل كراعي".
وه��ذا يو�ض��ح �أن �إطع��ام قطي��ع اهلل بكلمة اهلل هو مطلب �أ�سا�س��ي ثاب��ت� .إنه �أولوية.
�أما رعاية القطيع – �أي العمل كرعاة نواب للم�س��يح – فتت�ضمن االلتزام وال�س��لطة
واال�س��تعادة وامل�س��اعدة العملية .لكن هذه الأمور هي �أمور عر�ضية مقارنة بعمل
الإطعام.
وه��ذا ال يعن��ي �أن رعاي��ة الكني�س��ة يج��ب �أن تقت��صر عل��ى زيارة من ه��و مري�ض �أو
يف حاج��ة .لك��ن الرعاي��ة تعن��ي ذل��ك االهتم��ام العملي املو�ص��وف يف يوحنا : 13
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أي�ض��ا طاع��ة
 14 – 2و�أعم��ال  37 – 34 : 4و  7 – 1 : 6و  .30 – 27 : 11وتعن��ي � ً
و�صي��ة ي�س��وع يف يوحن��ا .35 – 31 : 13
يرب��ط يوحن��ا  35 – 31 : 13ب�ين �إع�لان املجد وال�ش��هادة والرعاي��ة العملية .ر�أينا
فيما �س��بق �أن الوظائف اخلم���س التي على الكني�س��ة القيام بها تتداخل وترتبط مع
بع�ضه��ا البع���ض .لك��ن جميعه��ا يجب �أن ُيطب��ق �إن �أرادت الكني�س��ة �أن تكون كاملة
ومتوازن��ة فيما يتعلق مبقا�صد اهلل.
نفه��م م��ن �أعم��ال  47 – 40 : 2و � 37 – 31 : 4أن االهتم��ام العمل��ي يف الكني�س��ة
لا م��ن عوام��ل جاذبيتها الفعالة� .إنه من امل�س��تحيل يف الواقع �أن
الأوىل كان عام� ً
نف�صل بني "ال�سجود" و"الرعاية" و"الكلمة" و"ال�شهادة" يف هذين الن�صني .يعطينا
كال الن�ص�ين �أمثل��ة رائعة عن كني�س��ة تعمل يف ال��روح بفاعلية وت�أثري ،معلنة جمد
اهلل ومبلغة كلمته �إىل النا���س حولها.
أي�ض��ا مدع��وون �إىل االهتم��ام باملجتم��ع حولن��ا .ال ت�س��تطيع �أي كني�س��ة
ونح��ن � ً
�أن تتجاه��ل االهتم��ام باملجتم��ع لأن ي�س��وع دعان��ا للخدم��ة مع��ه .لك��ن علين��ا �أن
نحر�ص على عدم اغت�صاب وظائف الدولة املميزة .يجب �أن يتزايد تركيز الكني�سة
عل��ى االهتم��ام باملجتم��ع ورعايت��ه .عندم��ا ينح��ل املجتم��ع تتزاي��د االحتياج��ات
االجتماعية وتتخلى الدولة عن م�سئوليتها نحو كبار ال�سن وامل�رشدين واملختلني
عقل ًي��ا واملجموع��ات االجتماعي��ة الأخ��رى التي تعاين م��ن حرمان ما.
يج��ب �أن نتذك��ر �أن اهلل �أر�س��ل نه�ض��ة �إىل الكنائ���س الت��ي كان له��ا دور كب�ير يف
برام��ج رعاي��ة املجتمع .على �س��بيل املثال نرى �أن كنائ���س �أمريكا ال�ش��مالية التي
اخت�برت نه�ض��ة عظيمة يف ال�س��تينيات من القرن التا�س��ع ع��شر هي تلك الكنائ���س
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اهتماما عمل ًيا بالعبيد الهاربني �أو ال�س��ابقني.
الت��ي كان��ت تقاوم العبودية وتهتم
ً
وبع��د ذل��ك ب�س��نوات قليل��ة حدثت "ال�صح��وة الإجنيلية" يف بريطاني��ا وخا�صة بني
الكنائ���س الت��ي كان��ت مهتم��ة بالإ�ص�لاح االقت�ص��ادي و�إ�ص�لاح التعلي��م وقان��ون
اهتماما عمل ًيا بالأطفال املعوزين
العقوبات وال�صحة العقلية .والتي كانت تهتم
ً
املحروم�ين م��ن التعليم والذين ُي�س��اء معاملتهم.

الحرب الروحية:

�س��بق وقلن��ا �أن مت��ى  18 : 16ي��دل عل��ى �أن الكني�س��ة �س��تخو�ض حر ًب��ا روحي��ة.
كم��ا نعل��م �أن �ش��عب اهلل يف العه��د الق��دمي كان علي��ه �أن يح��ارب ط��وال طريق��ه نحو
أي�ض��ا �أن جتمعات املدن اليونانية كان لها وظيفة
امت�لاك �أر���ض املوعد .وعرفنا � ً
ع�سكرية هامة .ور�أينا �أن الكني�سة مدعوة لإعالن جمد اهلل لي�س فقط لأمم الأر�ض 
أي�ضا.
بل للر�ؤ�س��اء وال�س�لاطني يف ال�س��ماويات � ً
كل ه��ذا يعن��ي �أن��ه علين��ا �أن ن��درك �أن الكني�س��ة ل��ن تك��ون قادرة عل��ى القيام بعمل
ي�سوع دون اال�شتباك مع القوات الروحية التي تعادي ملكوت اهلل .نتناول احلرب
الروحي��ة بالتف�صي��ل يف اجل��زء ال�س��ابع م��ن كت��اب "ال�ص�لاة الفعال��ة" ون��رى كي��ف
ترتب��ط ه��ذه احلرب بكل مناحي احلياة الكن�س��ية.
ت�ص��ف �أف�س���س  18 – 10 : 6الكني�س��ة وه��ي يف حال��ة احل��رب وتعطين��ا �ص��ورة
جلي�ش اهلل وهو م�شتبك يف قتال ي ًدا بيد .ال�صالة هي حمور هذا الن�ص الذي يو�ضح
�أننا نلب���س �س�لاح اهلل حتى نكون م�س��تعدين لال�ش��تباك مع العدو عندما ن�صلي.
كث�يرا ما نتجاهل��ه .نق��ر�أ عن هذا
هن��اك جان��ب مه��م م��ن جوان��ب احل��رب الروحي��ة ً
اجلانب يف  2كورنثو�س  .6 – 5 : 10يتناول بول�س يف هذا املقطع التعاليم الكاذبة
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الت��ي ين��شرها الر�س��ل الكذب��ة الذين ي�ش�ير �إليه��م يف  2كورنثو���س  13 : 11والذين
ت�س��للوا �إىل كني�س��ة كورنثو�س .ي�رشح بول�س �أن هذه التعاليم تبني "ح�صو ًنا" حول
العق��ل وت�أ��سره يف نط��اق املج��ادالت التي ته��دف �إىل متجيد ال��ذات ،وهذا بالطبع
�ض��د معرف��ة امل�س��يح .ه��ذه الإ�س�تراتيجية ه��ي ج��زء م��ن خط��ة ال�ش��يطان املخ��ادع
الك��ذاب �ض��د الكني�س��ة .وه��ي �إ�س�تراتيجية يتبعه��ا من��ذ وقت ح��واء – وهو ما ي�ش�ير 
�إلي��ه بول���س يف  1كورنثو���س  .3 : 11يق��ف بول���س �ض��د ه��ذه التعالي��م الكاذب��ة من
خالل تعاليمه الر�س��ولية .كما كان بول���س م�س��تع ًدا �أن يعزز كلماته بعر�ض لقوته
الر�س��ولية حتى يدين املعلمني الكذبة والقوى ال�ش��يطانية التي تعمل من خاللهم.
هن��اك ثالث��ة ن�صو�ص �أ�سا�س��ية يف العهد القدمي تعلمن��ا بع�ض املبادئ الهامة عن
احلرب الروحية:

-1

دانيال  21 – 12 : 10يوضح أن:

-2

يعلمنا خروج  16 – 8 : 17أن النرص الروحي يعتمد عىل:

الأرواح ال�ش��يطانية ال��شريرة موج��ودة بالفع��ل وه��ي حت��اول �أن تعرت���ض 
•
عم��ل اهلل.
لك ًال من ر�ؤ�ساء ال�شياطني ه�ؤالء منطقة معينة يرتبط بها ويعمل فيها.
•
ن�رصا روح ًيا رائ ًعا من خالل �صالته.
•
حقق دانيال ً
•
•
•
•

�إتباع تعليمات اهلل
اال�ستخدام ال�صحيح ل�سلطان اهلل
وحدة �شعب اهلل يف العمل م ًعا
ال�صالة بلجاجة
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-3
•
•
•
•
•

نفهم من  1أخبار  17 – 8 : 14أننا يجب أن:

نتح�صن يف الرب
ن�سري ح�سب �إر�شادات الرب
نعمل يف �رشكة مع الرب
نتوقع ثبات العدو يف هجماته
ننتظر �أن يعمل اهلل نيابة عنا

تو�ضح لنا ر�س��الة �أف�س���س � 18 – 10 : 6أننا يجب �أن نعد �أنف�س��نا للحرب الروحية
عن طريق �سالح اهلل ال�شخ�صي الذي يتحدث عنه �إ�شعياء  .19 – 15 : 59ميثل �سالح
اهلل حقائ��ق يج��ب �أن نتبعه��ا يف �أ�س��لوب حياتن��ا .الكلم��ة اليوناني��ة امل�س��تخدمة
مبعنى "يلب���س" هنا تعني اللب���س مرة واحدة فقط ،ولي���س اللب���س كل يوم .هذا على
الرغم من �أننا يجب �أن ن�س�ير بال�س�لاح كل يوم.
حتت��اج الكني�س��ة �إىل مواجه��ة ق��وى ال��شر ع��ن طري��ق ال�ص�لاة وال�ص��وم والت�س��بيح.
لكنن��ا نحت��اج �إىل اال�ش��تباك يف ه��ذه احل��رب بحر���ص وحت��ت توجي��ه الروح .لي���س
علين��ا �أن نخو�ضه��ا يف عجل��ة خم���س مرات مث ًال يف كل اجتم��اع! �إن �صالة احلرب
الروحي��ة ه��ي عل��ى "�أجن��دة" اهلل لك��ن كل �ش��يء نق��وم ب��ه يف ه��ذه احل��رب يج��ب �أن
يك��ون حت��ت توجي��ه وقيادة الروح القد���س.
لك��ن احل��رب الروحي��ة تت�ضم��ن �أك�ثر م��ن ذل��ك .يخربن��ا لوق��ا � 19 : 10أنن��ا �أُعطينا
أمورا مثل:
�س��لطة امل�س��يح التي ت�س��حق كل ق��وات العدو وهذا يت�ضم��ن � ً
التحذير من الأمور اخلفية.
•
�إخراج ال�شياطني
•
هدم ح�صون الذهن والأفكار املعار�ضة لكلمة اهلل.
•
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•
•
•
•
•
•

حترير من ي�أ�رسهم ال�شيطان
ت�أ�سي�س ملك اهلل يف املجتمع عن طريق ال�سلوك كملح ونور العامل.
مقاومة �إغواء اخلطية.
الكرازة بالب�شارة.
التحدث بكلمات اهلل النبوية.
رف�ض �شيطان اجل�شع.

�إن عدو الكني�س��ة هو عدو ��شرير قا�س��ي .ويذكرنا  1بطر���س � 9 – 8 : 5أن هذا العدو
أي�ضا �أننا ن�س��تطيع �أن نهزم��ه �إن ثبتنا يف
يج��ول
ملتم�س��ا م��ن يبتلع��ه .لكن��ه ي�ؤكد � ً
ً
الإميان .وعد ي�س��وع يف متى  18 : 16هو وعد مطلق لكنه ي�صبح بال معنى حتى
تتحرك الكني�سة وتغري على مملكة العدو وتقاوم قواته وتطلق من ي�أ�رسهم.
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األرسار املقدسة للكنيسة
ت�ش�ير بع���ض ف��روع الكني�س��ة امل�س��يحية �إىل "�أ��سرار الكني�س��ة" باعتبارها "طقو���س
دينية" �أر�س��اها امل�س��يح .لكنهم ي�س��تخدمون التعبري بنف���س الطريقة التي ا�س��تخدم
به��ا معلم��و الكتاب املقد���س يف كل التاريخ الكلمة الإجنليزي��ة ( .)sacramentهذه
الكلم��ة م�ش��تقة م��ن الكلم��ة الالتيني��ة ( )sacramentumالت��ي تعن��ي حرف ًي��ا "ق�س� ً�ما
مقد�س��ا" والت��ي اُ�س��تخدمت يف �أدب الكني�س��ة الأويل كرتجم��ة للكلم��ة اليوناني��ة
ً
( )musterionالت��ي ت��رد يف ع��دة موا�ضع يف العهد اجلديد .على �س��بيل املثال متى
 11 : 13ومرق���س  11 : 4ولوق��ا  10 : 8ورومي��ة  25 : 16و 1كورنثو���س 1 : 4
و�أف�س���س  9 : 3وكولو�س��ي  27 : 1و 1تيموثاو���س  9 : 3ور�ؤي��ا .7 : 10
دائم��ا م��ا ُترتج��م كلم��ة (� )musterionإىل الإجنليزي��ة مبعن��ى ��سر .لك��ن كلم��ة
ً
( )sacramentيف الإجنليزي��ة �أ�صبح��ت كلم��ة تقني��ة مبعنى "عالمة على نعمة اهلل".
والي��وم ُت�س��تخدم الكلم��ة للدالل��ة عل��ى "عالم��ة خارجي��ة مرئي��ة على نعم��ة روحية
داخلية".
حددت كني�س��ة الع�صور الو�س��طي �س��بعة �أ��سرار هي :املعمودية وتثبيت املعمودية
وع�شاء الرب والتوبة وم�سح من هم على فرا�ش املوت بالزيت والر�سامة والزواج.
الزال��ت الكني�س��ة الأرثوذك�س��ية ال��شرقية والكني�س��ة الكاثوليكي��ة ت�ؤمن��ان به��ذه
املمار�س��ات ك�أ��سرار .لكن الكنائ�س الربوت�ستنتية ت�ؤمن �أن ي�سوع ر�سم ممار�ستني
فق��ط هم��ا املعمودي��ة وع�ش��اء ال��رب .ي�ؤمن الكاثوليك �أن هذه الأ��سرار هي و�س��ائط
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للنعم��ة �أو قن��وات يعطين��ا اهلل م��ن خاللها ب��ركات روحية .لكن الربوت�س��تنت الذين
"��سرا" ي�رصون على �أن هذه املمار�س��ات
يف�ضلون ا�س��تخدام كلمة "طق���س" ولي���س ً
لي�س��ت و�س��ائط نعمة بل رمو ًزا للنعمة.
�إن املعمودية وع�شاء الرب هما "�رسان" لأنهما عالمة خارجية مرئية عن بركات
الب�شارة .وقد �أعطيا للكني�سة بنعمة اهلل ك�إعالن قوي على حياته يف اجل�سد .ونحن
نقبلهم��ا بالإمي��ان .لكنهم��ا ميث�لان �أهمية مركزي��ة يف حياة الكثري من الكنائ���س.
يف الواقع ال ميكن �أن يكون هناك تعبري حقيقي عن الكني�سة الكتابية دونهما.

عالمات النعمة:

م��ن امله��م ج� ًدا �أن نفه��م �أن املعمودية وع�ش��اء ال��رب هما عالمتان عل��ى نعمة اهلل
ولي�س��تا جم��رد عالمت�ين على ممار�س��ات �إن�س��انية .وهم��ا يف الأ�سا���س عالمة على
أي�ضا – يف نطاق الإمي��ان – عالمة على
م�ش��يئة اهلل ال�صاحل��ة م��ن نحون��ا .لكنهم��ا � ً
�إمياننا.

ل��و �أن املعمودي��ة وتن��اول ع�ش��اء ال��رب كان��ا جم��رد �أعم��ال ت��دل على الإمي��ان ،ملا
"�رسا" وبالتايل ملا كانا "عالمة خارجية مرئية على نعمة روحية داخلية".
كانا ً
حقيق��ة كونهم��ا "��سرين" تظه��ر يف اختبارن��ا لهم��ا .عل��ى الرغ��م م��ن �أنن��ا نح��اول
جاهدي��ن ل��شرح م��ا الذي يحدث بال�ضبط يف الع�ش��اء الرب��اين واملعمودية� ،إال �أننا
وتكرارا
�رارا
نع��رف غريز ًي��ا �أن اهلل
ً
ً
حا��ضرا فيهم��ا بطريق��ة خا�صة� .إننا "ن�ش��عر" م� ً
حا��ضرا بق��وة يف الكني�س��ة �أثن��اء خدم��ة املعمودي��ة وتن��اول ع�ش��اء
�أن اهلل يك��ون
ً
الرب .كما تنعك�س الطبيعة "ال�رسية" الغام�ضة لهذه املمار�سات يف النقا�ش الدائر
يف الكني�س��ة حولهم��ا واخلالف��ات الكث�يرة ب�ش��أنهما فيم��ا م�ضي من ق��رون وحتى
اليوم .للأ�سف ال�شديد يختلف كثري من القادة املمتلئني من الروح واملتحدين يف
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تكري�س��هم للب�ش��ارة والذين لهم خدمات مثمرة ومم�سوحة ب�ش�أن املعمودية وع�شاء
الرب.

مركزة عىل الصليب

عل��ى الرغ��م م��ن اخت�لاف نظ��رة ق��ادة الكنائ���س للمعمودي��ة وع�ش��اء ال��رب� ،إال �أن
اجلمي��ع يتف��ق ب�ش��أن �أهميتهم��ا .وذل��ك لأن ال�س��يد امل�س��يح �ص��دق عل��ى كليهما.
م
�أم��ر ي�س��وع تالمي��ذه يف مت��ى  19 : 28و لوقا  19 : 22قائ�لاًَ َ" :ت ْل ِمذُوا َجم َ
ِيع ا ُلأ َ ِ
وح ا ْل ُق ُد�� ِ�س" و "ا ِْ�ص َن ُعوا َه َذا ِلذِكْ ِري".
َو َع ِّم ُد ُ
الر ِ
وه� ْ�م ب ْ
ِا�س� ِم ال ِآب َواال ِْب� ِ�ن َو ُّ
أي�ض��ا يف �أنهم��ا ي�ش�يران مبا��شرة �إىل
لك��ن �أهمي��ة هات�ين املمار�س��تني تكم��ن � ً
ذبيحة ي�س��وع – �إىل ال�صليب �أكرث الإ�ش��ارات فعالية عن النعمة� .إن املعمودية من
�أوج��ه كث�يرة ه��ي �إع��ادة مل��وت امل�س��يح وقيامت��ه واللذين يت�ش��ارك فيهم��ا امل�ؤمن
بالإميان� .أما ع�شاء الرب فهو يذكرنا �أن علينا جمي ًعا �أن ن�ستمر يف اال�شرتاك يف
ج�سده املك�سور ودمه املهراق لأجلنا بالإميان .قلنا فيما �سبق �أن اهلل يعلن جمده
ب�ص��ورة وا�ضح��ة ج� ًدا يف الذبيحة ويف مكان الذبيحة .لذا لي���س من امل�س��تغرب �أن
"ن�ش��عر" بح�ض��ور اهلل املجي��د و�س��طنا يف وق��ت املعمودي��ة وع�ش��اء ال��رب.

عطايا للكنيسة

أي�ضا �أال نقع يف خط�أ اعتبار "الأ�رسار" ك�أنظمة للكني�سة �أي كممار�سات
من املهم � ً
م�س��تمرة داخ��ل الكني�س��ة .لق��د ر�س��م امل�س��يح املعمودية والع�ش��اء الرباين لكني�س��ته.
وهما عطيتان خا�صتان لها.
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�سن�س��تطيع فه��م املعمودي��ة والع�ش��اء الرب��اين ب�س��هولة �إن فكرن��ا فيهم��ا بطريق��ة
خمتلفة� .إن الكني�سة نف�سها هي "ال�رس" الأوحد لأن ج�سد امل�سيح هو �أو�ضح "عالمة
خارجي��ة مرئي��ة على نعمة روحية داخلية" .على �س��بيل املثال نعرف �أن الكني�س��ة
ه��ي "��سر" لأن��ه ال يوج��د �أح��د بيننا يفه��م احلقائ��ق املعلنة يف ن�ص مثل �أف�س���س 2
فهم��ا كل ًي��ا .يج��ب علين��ا �أن نك��ون قادري��ن عل��ى فه��م �أن الكني�س��ة ه��ي
ً 15 – 14 :
"ال��سر"� .إنها ��سر وجود وعمل ونعمة امل�س��يح يف العامل.
أي�ض��ا �أن نفه��م الأ��سرار ب�ص��ورة �أف�ض��ل عندم��ا نفك��ر فيه��ا باعتباره��ا
ميكنن��ا � ً
"مواهب نعمة" و �أدوات للروح" .و�سواء كنا نناق�ش اخلال�ص �أو اخلدمات امل�سيحية
دائما :املبادرة هي من قبل اهلل.
�أو املواهب الروحية ،يبقي �أ�سا�س املناق�شة واح ًدا ً
ومواهب��ه املعط��اة جما ًن��ا تعرب عن نعمته ويج��ب �أن نقبل هذه املواهب بالإميان.
�إن اهلل ال يعم��ل دون �أخ��ذ �إرادتن��ا يف االعتب��ار ،فه��و ال يفر���ض علين��ا اخلال��ص �أو
التكل��م بالأل�س��نة �أو اخلدم��ة .ويف ذات الوق��ت ال ن�س��تطيع نح��ن �صن��ع �أي��ة من هذه
لأنف�س��نا� .إننا ال ن�س��تطيع �أن نخل�ص �أنف�س��نا �أو ن�ش��في �أح ًدا �أو نرتجم ل�س��ا ًنا .لكننا
نقبله��ا جمي ًعا بالإمي��ان كعطايا من اهلل.
ي�س��تغل اهلل كل فر�ص��ة ممكن��ة ك��ي ي�ؤك��د لن��ا �أن��ه يري��د الدخ��ول يف عالق��ة معن��ا –
�رشكة يف الروح ومع الروح .وعلى يد �إمياننا �أن مت�سك بيد نعمته وعلينا �أن ن�سري
معه ومن�ش��ي وراءه طوال الوقت .ينطبق نف���س الأمر على املعمودية وع�ش��اء الرب.
�إنهم��ا عطي��ة م��ن اهلل ولهم��ا ق�صد معني .على �س��بيل املثال نعل��م �أن مواهب الروح
�أُعطي��ت لبنيان الكني�س��ة – لكي ُنبني م ًع��ا فنخدم اهلل بفاعلية �أكرث.
يت�س��اءل البع���ض مل��اذا نحت��اج �إىل الأ��سرار �إن كان ال��روح ق��د من��ح لن��ا بالفع��ل
ح�ض��ور اهلل وو�ض��ع ختم��ه عل��ى حياتن��ا؟ رمب��ا ه��ذا ه��و ال�س��بب يف �أن الكنائ���س
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كث�يرا باملعمودي��ة وع�ش��اء ال��رب و ُتعل��م �أنهم��ا جم��رد ممار�س��ات
الن�ش��طة ال تهت��م
ً
رمزي��ة ال حتم��ل ق��وة روحي��ة حقيق��ة.
لكنن��ا ال نحت��اج �أن نع��رف "كي��ف" تبن��ي مواهب اهلل الكني�س��ة .علينا فق��ط �أن نعلم
�أنها تبني الكني�س��ة و�أنه بدون الإميان ال تقوم املواهب بعملها� .س��نتمكن من فهم
معنى املعمودية وع�ش��اء الرب عندما نفكر فيهما بهذه الطريقة.

املعمودية:

الفع��ل اليون��اين (� )baptizoأي "يعم��د" ه��و فع��ل م�ش��تق م��ن كلم��ة ( )baptoمبعن��ى
فهما "دين ًيا"
"يغم���س" �أو "ينق��ع" �أو "يغ��رق" �أو "يغم��ر" �أو "يغط���س" .لأن لنا الي��وم ً
ملعن��ى املعمودي��ة ،م��ن امله��م �أن ن��درك �أن كلم��ة "معمودي��ة" كان��ت كلم��ة عادي��ة
وم�س��تخدمة يف احلي��اة اليومي��ة يف وق��ت العهد اجلديد.
يف �أيام العهد اجلديد كان الفعل (ُ )baptizoي�س��تخدم ب�أحدي طريقتني وقد كانت
كلمة �شائعة تدل على:
�صبغ رداء عن طريق "نقعه" يف وعاء يحتوي على ال�صبغة.
•
جتمي��ع �س��ائل م��ا ع��ن طري��ق "نق��ع" الك�أ���س �أو الأبري��ق يف الربمي��ل ال��ذي
•
يحت��وي علي��ه.
ي��دل اال�س��تخدام الأول عل��ى �أن املعمودي��ة امل�س��يحية ت�ضمن النقع يف �ش��يء ينتج
لا كالتغي�ير ال��ذي حتدث��ه ال�صبغ��ة .ميكنن��ا توق��ع �أن ن�أخ��ذ �ش��ي ًئا
عن��ه
تغي�يرا كام� ً
ً
م��ن ل��ون و�صف��ة ال�ش��يء ال��ذي ُننقع في��ه� .أما اال�س��تخدام الثاين فيدل عل��ى �أننا يف
املعمودي��ة منتل��ئ من ال�ش��يء ال��ذي ُننقع فيه.
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خلفية يهودية

للفع��ل ( )baptizoخلفي��ة يهودي��ة هام��ة ت�س��اعدنا عل��ى فه��م م��ا نتوقع��ه يف
املعمودية .الفعل العربي "تابال" املقابل للفعل اليوناين (ُ )baptizoي�س��تخدم يف
العه��د الق��دمي لي�صف:
فع��ل الغم���س يف دم الذبيح��ة ال��ذي يق��وم ب��ه الكاه��ن كج��زء م��ن ذبيح��ة
•
الف�ص��ح وذبيح��ة اخلطي��ة (خ��روج  22 : 12والوي�ين  .)17 ، 6 : 4
فع��ل الغم���س يف الزيت الذي يقوم ب��ه الكاهن كي يطهر الأبر�ص ويرجعه
•
�إىل اجلماع��ة (الوي�ين .)16 : 14
فعل الغم���س يف الدم الذي يقوم به الكاهن من �أجل التطهري (الويني 14
•
.)51 ، 6 :
غم�س قمي�ص يو�سف يف الدم – تكوين .31 : 37
•
غم�س نعمان يف نهر الأردن كي ُي�شفي ( 2ملوك .)14 : 5
•
ه��ذه اخللفي��ة تعن��ي �أن نتوق��ع �أن تك��ون املعمودي��ة امل�س��يحية مرتبط��ة بالغم���س
يف دم ذبيح��ة الف�ص��ح م��ن �أجل التطهري من اخلطية ،ومرتبطة بالغم���س يف الزيت
م��ن �أج��ل ال�ش��فاء واالندم��اج يف �ش��عب اهلل .وعل��ى الرغم من �أن الكتاب املقد���س مل
يذكر �أن ال�شخ�ص الأممي الذي كان يريد التحول �إىل اليهودية كان عليه �أن ُيعمد
نف�س��ه – كم��ا فع��ل نعم��ان – يف ح�ض��ور �ش��هود� ،إال �إنن��ا نع��رف هذه احلقيق��ة� .أوالً:
كان على الرجال �أن يختتنوا .ثم كان على الرجال والن�ساء والأطفال �أن يتعمدوا
أخريا كانوا يقومون بتقدمي ذبيحة .هذه
كي يغ�سلوا �أنف�سهم من جنا�ستهم ك�أمم .و� ً
اخللفي��ة اليهودي��ة ت��دل عل��ى �أن��ه ميكنن��ا �أن نتوق��ع �أن تلعب املعمودية امل�س��يحية
�خ�ص ع�ضوا يف عائلة اهلل.
دورا يف عملية التحول �إىل الإميان وهو �أن ي�صبح ال�ش�
ً
ً
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املعمودية يف العهد الجديد

تختل��ف املعمودي��ة يف العه��د اجلدي��د ع��ن املعمودي��ة اليهودي��ة يف ناحيت�ين 
هامت�ين:
دائم��ا فع��ل يق��وم به �ش��خ�ص لآخر،
•
ال يعم��د �أح��د نف�س��ه – املعمودي��ة ه��ي ً
وذل��ك لأن املعمودي��ة ه��ي يف الأ�سا���س عالم��ة عل��ى م��ا فعل��ه اهلل لأجلن��ا.
�تخدما
•
اال�س��م (� )baptismaأي "معمودي��ة" ظه��ر فج ��أة حي��ث مل يك��ن م�س� ً
م��ن قب��ل يف اللغ��ة اليوناني��ة .وهذا يدل على �أن املعمودية امل�س��يحية كانت �ش��ي ًئا
جدي� ًدا.
ي��رد �أول ذك��ر للمعمودي��ة يف العه��د اجلدي��د يف لوق��ا  3 : 3ال��ذي يتح��دث ع��ن
معمودية يوحنا التي هي للتوبة .كانت معمودية يوحنا "من �أجل" (� eisأي بالنظر
�دع يوحن��ا �أن معموديت��ه تغف��ر اخلطاي��ا .لكنه��ا كانت
�إىل) "مغف��رة اخلطاي��ا" .مل ي� ِ
ت�س��اعد النا���س على التوبة والبعد عن اخلطايا .ميكننا القول �أنها كانت معمودية
توب��ة� .أم��ا املعمودية امل�س��يحية فهي يف الأ�سا���س معمودية �إميان.
مل يك��ن ي�س��وع يف حاج��ة �إىل توب��ة �أو البع��د ع��ن �أي خطي��ة .لكن��ه مت��م م��ا تنب��أ به
�أ�ش��عياء  12 : 53عندم��ا ح�س��ب نف�س��ه م��ع اخلط��اة الذين كانوا يعتم��دون .كما ميز
نف�س��ه بتتمي��م ه��ذا املطل��ب الإلهي و�أعد نف�س��ه مل�س��حة ال��روح ثم للخدم��ة .نقر�أ يف
مرق���س � 10 : 1أن ي�س��وع بع��د �أن اعتم��د م��ن يوحن��ا نزل عليه الروح القد���س .ومنذ
ه��ذه اللحظ��ة كان ي�س��وع يو�ص��ف ب�أنه ممتل��ئ من الروح.
نفه��م م��ن يوحن��ا  22 : 3ويوحن��ا � 2 – 1 : 4أن املعمودي��ة مرتبط��ة بالتلم��ذة
لي�س��وع .ويق��ول مت��ى � 19 : 28إن علين��ا �أن نعم��د امل�ؤمن�ين كج��زء م��ن تلمذته��م
للم�س��يح.
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املعمودية يف العهد اجلديد تت�ضمن العنا�رص التالية:
•
مغفرة اخلطايا (�أعمال .)38 : 2
التطهري من اخلطايا (�أعمال  16 : 22و 1كورنثو�س .)11 : 6
•
االحتاد مع امل�سيح (غالطية .)27 : 3
•
االحت��اد م��ع امل�س��يح يف موت��ه وقيامت��ه (رومي��ة  4 – 3 : 6وكولو�س��ي : 2
•
.)12 - 11
•
اال�شرتاك يف بنوية امل�سيح (غالطية .)27 - 26 : 3
التكري�س هلل ( 1كورنثو�س .)11 : 6
•
الع�ضوي��ة يف ج�س��د امل�س��يح (�أعم��ال  47 – 41 : 2وغالطي��ة - 27 : 3
•
.)29
•
قبول عطية الروح (�أعمال  38 : 2و 1كورنثو�س  11 : 6و .)13 : 12
حياة جديدة يف الروح (تيط�س  6 – 5 : 3ويوحنا .)5 : 3
•
نعم��ة للحي��اة بح�س��ب م�ش��يئة اهلل (رومي��ة  14 – 1 : 6وكولو�س��ي 12 : 2
•
– .)17 : 3
مرياث ملكوت اهلل (يوحنا .)5 : 3
•
ه��ذه القائم��ة لعنا��صر املعمودي��ة ه��ي و�صف كام��ل لنعمة اهلل املخل�ص��ة .يحاول
الكث�يرون فه��م العالق��ة الت��ي تربط فع ًال خارج ًي��ا مثل املعمودية به��ذه التغيريات
الروحية الداخلية.
ع��ادة م��ا تبن��ي ق��ادة الكني�س��ة عل��ى م��دار الع�ص��ور واح � ًدا م��ن ثالث��ة توجه��ات
خمتلف��ة:
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-1

عالمة املعمودية هي وسيلة للحصول عىل العطية

-2

عالمة املعمودية ال تحقق لنا شي ًئا عىل اإلطالق

عندم��ا يعتمد �ش��خ�ص ما تعم��ل كل هذه العنا�رص املوع��ودة بطريقة �أوتوماتيكية
يف حياته .لكن ي�سوع امل�سيح حذرنا كما يف متى  23 – 21 : 7من �أخطار القيام
بالأ�ش��ياء ال�صحيح��ة دون �أن يك��ون لن��ا معرفة �ش��خ�صية به .تو�ض��ح لنا رومية 2
� 29 :أن العالم��ات اخلارجي��ة يجب �أن تنعك���س يف حقائ��ق روحية و�أن التربير هو
بالنعمة عن طريق الإميان ولي�س �أب ًدا عن طريق �أي عمل من �أعمال الو�ساطة مثل
وا�ضحا ب�صورة خا�صة يف  1بطر���س .22 – 18 : 3
املعمودية .نري هذا املبد�أ
ً

�إن املعمودي��ة ه��ي جم��رد رم��ز للإمي��ان الإن�س��اين .ال يح��دث لن��ا �أي �ش��يء روح��ي
عن��د املعمودي��ة ،فه��ي جمرد "�أمني" من ناحية ال�ش��خ�ص على ما قد فعله اهلل .كما
�أنه �ش��هادة للآخرين.
لك��ن ه��ذه الفك��رة تتعل��ق �أك�ثر ب��رد الفع��ل التاريخ��ي جتاه النظ��رة الأويل للأ��سرار
وبال�صعوب��ات الفكري��ة الت��ي واجهته��ا الب��شرية بخ�صو�صه��ا .من ال�صع��ب ج ًدا �أن
ن�ؤي��د ه��ذا ال��ر�أي م��ن العه��د اجلدي��د ال��ذي مل ي�ص��ف املعمودي��ة �أب� ًدا عل��ى �أنها فعل
�ش��هادة .لك��ن علين��ا �أن نقب��ل �أن العه��د اجلدي��د يرب��ط ربطً ��ا �ش��دي ًدا ب�ين املعمودي��ة
وب��ركات الب�ش��ارة.
بب�س��اطة ميكنن��ا �أن نق��ول �إن القبل��ة لي�س��ت جم��رد عالم��ة عل��ى املحب��ة ،ب��ل ه��ي
أي�ض��ا .واحت�ض��ان �ش��خ�ص لي���س جمرد عالم��ة على �صداقتن��ا معه ،بل هو
تزيده��ا � ً
يظهر هذه ال�صداقة �أكرث .ينطبق نف���س هذا الأمر على املعمودية والع�ش��اء الرباين.
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-3

عالمة املعمودية تختم عىل هذه العطايا أو تأكدها

�إن املعمودي��ة ه��ي (� .)sacramentumإنه��ا "ق�س��م �إله��ي مقد���س" .عندم��ا ننظ��ر �إىل
املعمودي��ة به��ذه الطريق��ة ت�صب��ح ه��ي �ص��ك ملكية �ش��يء معني .لكن هن��اك بع�ض 
ال��شروط الت��ي يج��ب �أن ن�س��توفيها .فعل��ى املال��ك اجلدي��د �أن "يخت�بر" �أو "ميتل��ك"
�شخ�ص ًيا ال�شيء الذي �أ�صبح له ،حيث �أن الأمر ال يتوقف عند جمرد احل�صول على
�ص��ك امللكي��ة .وم��ع ه��ذا ال ميكنن��ا القول �أن �صك امللكية لي���س وثيق��ة غري مهمة.
نع��رف �أن الإمي��ان يف الكت��اب املقد���س يعن��ي ت�صدي��ق وع��د م��ن اهلل واملطالبة به
ث��م ت�صدي ًق��ا �أن ه��ذا الوع��د �أ�صب��ح بالفع��ل لن��ا حتى قب��ل �أن نختربه فعل ًي��ا .عندما
نفكر بهذه الطريقة� ،س��ننظر �إىل املعمودية على �أنها "الق�س��م املقد���س" على وعود
اهلل اخلال�صي��ة .مبج��رد �أن يعتمد ال�ش��خ�ص بالإميان ،ميكن��ه �أن يتطلع ب�إميان �إىل
حتقي��ق ه��ذه الوع��ود يف حيات��ه.

املعمودية والنعمة

كل ن���ص يتح��دث ع��ن املعمودي��ة يف العه��د اجلدي��د – فيم��ا ع��دا عرباني�ين : 10
 – 22ي�ؤك��د عل��ى �أن ا�س��م امل�س��يح وقيامت��ه وال��روح القد���س �أو كلمة اهلل �أو امل�س��يح
ه��و م��ا يحق��ق كل العنا�رص املرتبطة باملعمودية .وحت��ى عربانيني  10تربط بني
املعمودي��ة وعمل امل�س��يح.
وه��ذا يعن��ي �أن اهلل نف�س��ه يعم��ل يف امل�ؤمن�ين الذي��ن يتعم��دون .ت�س��تخدم رومي��ة
 6وكولو�س��ي � 12 : 2صيغ��ة املبن��ي للمجه��ول لت�ؤك��د عل��ى عم��ل اهلل العظي��م يف
املعمودي��ة .تو�ض��ح ه��ذه الن�صو��ص �أن��ه كما عم��ل اهلل يف ي�س��وع يف القيامة ،فهو
أي�ضا بنف�س الطريقة يف امل�ؤمنني يف املعمودية .وهذا يعني �أن املعمودية
يعمل � ً
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ه��ي فر�ص��ة ملعام�لات اهلل الرائع��ة معن��ا� .إن اهلل يعم��ل فينا كي ي�ؤك��د لنا على كل
�ش��يء ترم��ز املعمودية له.

املعمودية واإلميان

ميكنن��ا النظ��ر �إىل املعمودي��ة عل��ى �أنه��ا جت�س��يد للب�ش��ارة و�ص��ورة للخال���ص .لق��د
منح موت ي�سوع الكفاري حياة جديدة لكل النا�س .ونحن ن�شرتك ( )koinoniaيف
ه��ذه احلي��اة با�ش�تراكنا فيه .ي��دل هذا على وجود عمل ما للإرادة الإن�س��انية هنا.
ترتب��ط مواه��ب وعطايا النعمة يف كل العه��د اجلديد بك ٍال من املعمودية والإميان.
ودائما ما يكون هناك افرتا�ض �أن الإميان يقود �إىل املعمودية و�أن املعمودية هي
ً
للإمي��ان .ميكنن��ا الق��ول �أن املعمودية يف العهد اجلديد هي "املوعد الإلهي املحدد
بالنعمة من �أجل الإميان"� .إن املعمودية هي اللحظة املتوجة لفعل الإميان.

لكننا نحتاج اإلميان:

قبل املعمودية – حتى نعرتف بامل�سيح وب�شارته يف املعمودية.
•
يف املعمودية – لكي نح�صل على عطايا ووعود اهلل الرائعة.
•
عن��د املعمودي��ة – حت��ى نثبت يف النعمة التي �أعطاها اهلل لنا ولكي ن�س�ير 
•
يف النعم��ة الت��ي عم��ل به��ا يف داخلنا ولكي نخترب كل وع��ود الإميان واملعمودية.

املعمودية والروح

م��ن الوا�ض��ح يف العه��د اجلديد �أن م�س��حة ال��روح حتدث مع املعمودي��ة .لكننا نقبل
الروح بالنعمة بوا�سطة الإميان ولي�س �أوتوماتيك ًيا عن طريق املعمودية.
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أي�ض��ا �أنن��ا ال ن�س��تطيع �أن نف�ص��ل الروح عن امل�س��يح وعطايا نعمته
وم��ن الوا�ض��ح � ً
– لأن الروح هو عطية الإميان الأويل للكني�س��ة� .أينما يوجد امل�س��يح يوجد روحه.
ونح��ن �إم��ا �أن نك��ون يف امل�س��يح �أو ال نك��ون .و�إم��ا �أن يك��ون لنا ال��روح �أو ال يكون
كم��ا تو�ض��ح رومية .9 : 8
وه��ذا يعن��ي �أن املعمودي��ة يف ا�س��م امل�س��يح الت��ي ه��ي "لب���س" امل�س��يح ال ميك��ن
�أن تنف�صل عن املعمودية يف الروح ولب���س الروح .املعمودية احلقيقية يف �س��ياق
دائم��ا مبعمودي��ة الروح – الغم���س يف زيت مقد���س واالمتالء
العه��د اجلدي��د ترتب��ط ً
باملاء احلي.

املعمودية والكنيسة

ل��و كان��ت املعمودي��ة ه��ي يف امل�س��يح ،فيج��ب �أن تك��ون معمودي��ة يف الكني�س��ة.
وال ميكن �أن تكون �أي �ش��يء �أخر لأن الكني�س��ة هي ج�س��د امل�س��يح .نري ذلك يف 1
كورنثو���س .13 : 12
يب��دو �أن ه��ذه الفك��رة �أ�سا�س��ية يف فهم بول���س للمعمودية ،لأن��ه يف ن�صو�ص كثرية
ج ًدا يقفز من احلديث عن املعمودية �إىل احلديث عن الكني�سة .نري ذلك على �سبيل
املث��ال يف غالطي��ة  .28 – 27 : 3وه��ذا يعن��ي �إن املعمودي��ة له��ا جان��ب �ش��خ�صي
وجان��ب جماع��ي ،فه��ي تت�ضم��ن عالقتن��ا ال�ش��خ�صية م��ع امل�س��يح واجلماعي��ة م��ع
ج�سده.
يف �أعم��ال  40 : 2كان كل �ش��خ�ص يتح��ول �إىل الإمي��ان يف�ص��ل نف�س��ه باملعمودية
عن غري امل�ؤمنني حوله ،ويعد نف�سه مع �أتباع ي�سوع .وهذا هو �أحد الأ�سباب وراء
كون املعمودية عملية علنية وا�ضحة للعيان .علينا �أن ن�س��تعيد �أهمية املعمودية
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يف الكني�سة ونعيد موقعها املركزي فيها .يف العهد اجلديد كانت املعمودية التي
ه��ي عم��ل خارج��ي ت�ش��هد عن دخول امل�ؤمن يف الكني�س��ة يف منطقته .لكنها كانت
أي�ض��ا م��ع معمودية الروح واالندماج يف ج�س��د امل�س��يح الواح��د .علينا �إىل
تتزام��ن � ً
دائما على
ح��د م��ا �أن نعم��ل عل��ى ت�أكي��د ه��ذه احلقيق��ة الي��وم .كم��ا علين��ا �أن ن�ؤك��د ً
م��كان �إميانن��ا يف املعمودية غري متجاهل�ين �أب ًدا روعة نعمة اهلل.

العشاء الرباين:

ر�أينا فيما �س��بق �أن الع�ش��اء الرباين هو (� )koinoniaأو "ع�ش��اء ال��شركة" وهو �صفة
�أ�سا�س��ية للحي��اة الكن�س��ية .اخلب��ز واخلم��ر يف الع�ش��اء الرب��اين يرم��زان �إىل احلي��اة
امل�ستمرة للم�سيح يف اجلماعة امل�سيحية .ميكننا �أن نفكر يف املعمودية على �أنها
"��سر البداية امل�س��يحية" ويف الع�ش��اء الرباين على �أنه "��سر امل�ش��اركة امل�س��يحية".
�إننا ال نعتمد يف حياة جديدة وح�سب .لكن علينا �أن ن�ستمر يف امل�شاركة يف هذه
احلي��اة .والع�ش��اء الرب��اين هو عطية اهلل الت��ي متنحنا هذه الفر�صة.
�إن الع�ش��اء الرب��اين ب�صفت��ه ��سر لي���س جم��رد خدم��ة تذكاري��ة� .إنه توا�ص��ل حي مع
الرب املقام� .إن كل ما فعله اهلل لأجلنا على ال�صليب وكل ما قبلناه منه بالإميان
يت�أكد بقوة يف الع�ش��اء الرباين
مثل��ه مث��ل املعمودي��ة ،ال يح�رضنا الع�ش��اء الرباين �إىل �أي �ش��يء جديد .لكنه يجدد
�ا تن��ح املعمودي��ة م��رة واح��دة م�ؤك��دة
فين��ا م��ا ق��د ح�صلن��ا علي��ه بالفع��ل .وبينم� ُ
على دخولنا يف امل�س��يح ،يجب �أن نت�ش��ارك يف الع�ش��اء الرباين بانتظام وب�صورة
متك��ررة خامت�ين على عالقتنا امل�س��تمرة بامل�س��يح وببع�ضن��ا البع�ض.
يت�أ�س���س الع�ش��اء الرب��اين عل��ى الع�ش��اء الأخ�ير الذي تناوله ي�س��وع م��ع تالميذه يف
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مرق���س  26 -17 : 14ولوق��ا  20 – 14 : 22قب��ل ال�صلي��ب .و��سري ًعا م��ا �أ�صب��ح
الع�ش��اء الرباين هو مركز ال��شركة والعبادة يف الكني�س��ة الأويل التي كانت ت�س��ميه
"ك��سر اخلب��ز"� .أنظ��ر �أعم��ال  46 – 42 2و  7 : 20و 1كورنثو���س .34 – 17 : 11

خلفية يهودية

�زءا م��ن احتف��ال الف�صح .ولي���س م��ن الوا�ض��ح �إن كان
كان ع�ش��اء ي�س��وع الأخ�ير ج� ً
ه��ذا الع�ش��اء ه��و ع�ش��اء الف�ص��ح الأ�سا�س��ي نف�س��ه كم��ا يو�ض��ح مت��ى   30 : 17 : 26
�اءا احتفال ًي��ا قب��ل الف�ص��ح كم��ا
ومرق���س  26-12 :14ولوق��ا � 38 – 7 : 22أو ع�ش� ً
تناق�ضا بني ب�شارة يوحنا
يقول يوحنا  .1 : 13لكن علينا �أال ننتهي �إىل �أن هناك
ً
والب�ش��ائر الأخ��رى .ق��دم علم��اء الكتاب املقد���س تف�س�يرات مقنع��ة للتوفيق بني ما
قال��ه يوحن��ا وم��ا قال��ه مت��ى ومرق���س ولوق��ا .ت�ضمنت ه��ذه التف�س�يرات االختالف
يوما �آخر.
يف التق��ومي .فم��ا كان طب ًق��ا لتق��ومي ما ي��وم الف�صح كان يف تقومي �آخ��ر ً
تف�س�يرا �س��خيفًا للكثريين اليوم .لكن يف ال�س��ياق اليهودي يف القرن
رمبا يبدو هذا
ً
متام��ا.
الأول كان
ً
تف�س�يرا مقب��و ًال ً
ؤ�س�س��ا على الف�صح .ومن غري املمكن �أن نفهم ع�ش��اء
أ� ًيا كان الأمر ،كان الع�ش��اء م� ً
الرب دون �أن نعرف �أنه م�ؤ�س�س على ع�شاء الف�صح.
قائم��ا عل��ى خال��ص �إ��سرائيل م��ن م��صر كم��ا ه��و م�س��جل يف
كان ع�ش��اء الف�ص��ح ً
خ��روج  .16 : 13 – 1 : 11وكان للع�ش��اء يف �أي��ام ي�س��وع �أربع��ة �أوج��ه رئي�س��ية:
 -1كان ال�ش��عب يع��ود بذهن��ه لل��وراء – ويتذك��ر رحم��ة اهلل الت��ي خل�صتهم من
العبودي��ة يف م��صر ع��ن طريق �إعادة ��سرد ق�صة اخلروج وك�أنهم مل ي�س��معوها من
قب��ل .كم��ا يعي�ش��ون حلظ��ات خال�صهم مرة �أخ��ري .وكانوا ي�أكلون الأع�ش��اب املرة
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فطريا بال خمري وكانوا ي�س��مونه "خبز
كي يت�ش��اركوا يف مرارة العبودية وي�أكلون ً
امل�ش��قة ال��ذي �أكل��ه �آبا�ؤنا عندما خرج��وا من م�رص".
 -2كان �أف��راد ال�ش��عب ينظ��رون �إىل الداخ��ل – فيطه��رون �أنف�س��هم ومنازله��م
من �أي �رش وجنا�سة .كان هناك قبل العيد وقت للتطهري ال�شخ�صي والعائلي ،حيث
أن يح��ي كل �أث��ر للف�س��اد قب��ل �أن ُيعق��د الف�ص��ح.
كان يج��ب � ُ
 -3كان �أف��راد ال�ش��عب ينظ��رون حوله��م – مل يك��ن العي��د حد ًث��ا فرد ًي��ا ب��ل
جماع ًي��ا .كان��ت العائل��ة كله��ا ت�ش�ترك يف الع�ش��اء .كان��ت امل��ر�أة الأك�بر �س� ًنا ُتكرم
وكان��ت العائل��ة تخت��ار �ضي ًف��ا واح� ًدا كامتي��از خا���ص .كان هن��اك �أ�س��ئلة توج��ه
للأطف��ال .كم��ا كان��وا يلعب��ون لعب��ة "اال�س��تغماية" بينم��ا يبحث��ون عن اخلب��ز الذي
�أُ خفي.
 -4كان ال�ش��عب يتطل��ع للأم��ام – كان��وا يتطلع��ون للم�س��يا وعه��ده اجلدي��د
وكان��وا ي�صل��ون م��ن �أج��ل جميئ��ه .كانت الأ��سرة ترتك مقع� ًدا خال ًيا من �أج��ل �إيليا
ال��ذي �س��يمهد الطري��ق للم�س��يا .وكانت الأب��واب الأمامية ترتك مفتوح��ة جزئ ًيا له.
وكان الأطفال ُير�سلون للخارج لريوا هل جاء بعد .كانت الأ�رسة تتطلع للخال�ص 
بقولها "هذه ال�س��نة نحن هنا ويف ال�س��نة القادمة �س��نكون يف �أر�ض �إ��سرائيل .هذه
أحرارا".
ال�س��نة نح��ن عبي��د ويف ال�س��نة القادمة �س��نكون � ً
أنا�س��ا � ً
م��ن الوا�ض��ح �أن الع�ش��اء الرب��اين يف امل�س��يحية م�ؤ�س���س عل��ى �ش��كل ع�ش��اء الف�ص��ح.
فكل هذه العنا�رص الأربعة موجودة يف الع�شاء الرباين .ورمبا نقول �أنها متوافرة
أي�ض��ا يف املعمودي��ة ،فل��ن يكلفن��ا ه��ذا القول �ش��ي ًئا.
� ً
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العشاء الرباين ينظر للوراء
يخربن��ا ي�س��وع يف لوق��ا " 19 : 22ا�صنع��وا ه��ذا لذك��ري"� .إنن��ا مدع��وون �أن نتذك��ر
ب�ش��كر نعم��ة اهلل ورحمت��ه الت��ي خل�صتنا م��ن عبودية اخلطية م��رة واحدة للأبد من
خالل موت ي�سوع الذي هو حمل الف�صح احلقيقي .نري هذه احلقيقة عاملة يف 1
كورنثو���س .35 – 23 : 11
دائما لعم��ل اهلل املخل�ص يف اخلروج ،وقو���س
�ذكارا ً
كم��ا كان ع�ش��اء الف�ص��ح ه��و ت� ً
دائم��ا لعم��ل اهلل املخل���ص يف الطوف��ان ،هكذا الع�ش��اء الرباين هو
�ذكارا ً
ق��زح ه��و ت� ً
عالم��ة وت��ذكار ثابت لعمل اهلل املخل���ص على ال�صليب.
لك��ن ه��ذا لي���س كل �ش��يء لأنن��ا نعي���ش ال�صلي��ب ثاني��ة يف تطبيقن��ا ال�ش��خ�صي� .إن
اخلب��ز واخلم��ر لي�س��ا رمزي��ن فارغ�ين .لكنهما "ق�س��م اهلل املقد���س" وت�أكي��د لرحمته
وغفرانه.
يحت��وي العه��د الق��دمي عل��ى ث��روة م��ن التعاليم عل��ى مكان��ة وقيمة الت��ذكار .كانت
هن��اك تقدم��ات تذكاري��ة وحماف��ل تذكاري��ة و�أي��ام تذكاري��ة .وقد أُ �عطي��ت كل هذه
كي ت�ساعد �شعب �إ�رسائيل على تذكر بع�ض �أعمال اهلل العظيمة �أو وعوده العظيمة.
دائم��ا ب�إل��ه
وكان الق�ص��د منه��ا �أن حتف��ظ �إمي��ان �إ��سرائيل ح ًي��ا و�أن ترب��ط ال�ش��عب ً
التاريخ .كان هناك �أ�ش��ياء خا�صة بالأطفال يف هذه التذكارات وذلك لكي تنتقل
معام�لات اهلل م��ع ال�ش��عب �إىل اجلي��ل الت��ايل فيع��رف ه��ذا اجلي��ل �إل��ه �إ��سرائيل
وي�ش�ترك يف خ�يره و�صالح��ه .ن��ري ذل��ك عل��ى �س��بيل املثال يف خ��روج 14 : 12
و�أ�س��تري .28 : 9
بطريقة مماثلة ،عندما ن�ش�ترك يف الع�ش��اء الرباين نتذكر قوة امل�س��يح و�س��ط �شعبه
ونحتفل بانت�صاره على اخلطية واملوت.
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أي�ض��ا ه��و تذك��رة هلل .ن��ري ذل��ك يف تكوي��ن  17 – 16 : 9وخ��روج 24 : 2
الت��ذكار � ً
حا�رضا كي يتمم
–  .25وهذا يعني �أنه عندما نتناول الع�ش��اء الرباين  ،يكون اهلل
ً
لنا كل وعد ي�شري �إليه الع�شاء كتذكار .ولأن الع�شاء تذكار ،يكون كل ما يرمز �إليه
واخلرب متاحا بالإميان لكل من ي�أخذه.
اخلب��ز
ً
ويف تن��اول الع�ش��اء ال نتذك��ر ذبيحة امل�س��يح على ال�صليب فح�س��ب ،لكننا ن�أخذها
لأنف�سنا �أي ن�شرتك فيها .وي�ؤكد �أخذنا الفعلي للخبز واخلمر على هذه احلقيقة.

العشاء الرباين ينظر للداخل

ت�ؤك��د  1كورنثو���س  34 – 17 : 11عل��ى �أهمي��ة تهيئ��ة النف���س قب��ل تن��اول الع�ش��اء
الرباين ،حيث علينا �أن منتحن �أنف�س��نا قبل �أن نتناول اخلبز واخلمر ونعرتف �أننا
خمط��ؤون ونطلب م��ن اهلل �أن يغفر لنا ويطهرنا.
�إنن��ا ُنقب��ل �إىل تن��اول الع�ش��اء الرب��اين عاملني �أنه عالمة على نعم��ة اهلل .ولذا ن�أتي
واثق�ين يف ب��ر امل�س��يح ولي���س يف ا�س��تحقاقنا ال�ش��خ�صي .ن�أت��ي بتوب��ة متوا�ضع��ة
طالب�ين الرحم��ة واملغف��رة لأفكارن��ا و�أعمالنا اخلاطئة .لي���س اله��دف من امتحان
النف���س ه��ذا �أن مينعن��ا م��ن تن��اول الع�ش��اء .لكن��ه يجعلن��ا م�س��تعدين ملقابل��ة الرب
ب�أي��دي طاه��رة وقل��وب نقي��ة .وميكننا التفك�ير فيه على �أنه مثل غ�س��ل الأيدي قبل
الأكل.
ت�ش��جعنا طبيع��ة الع�ش��اء الرب��اين عل��ى �أن ن�أت��ي باحتياجاتن��ا .ل��و �أن الع�ش��اء ه��و
ذكري وم�شاركة يف فوائد ال�صليب ،ميكننا �أن ن�أتي متوقعني �أن ننال احتياجاتنا.
علين��ا �أن نتوق��ع املغفرة وجتديد القلب وتقوي��ة الإميان وجتديد التجربة الروحية
وال�شفاء يف �أج�سادنا.
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العشاء الرباين ينظر حوله

�إن الع�شاء الرباين لي�س ممار�سة فردية .لكنه تعبري عن �رشكة الكني�سة (.)koinonia
جتتمع كل عائلة اهلل  -رجال ون�ساء و�أطفال كني�سة البيت واحلا�رضين معهم من
الزائرين وال�ضيوف – م ًعا كي يحتفلوا بالع�ش��اء الرباين مع بع�ضهم البع�ض ومع
اهلل.
نعل��م �أن الكني�س��ة ه��ي عائل��ة والع�ش��اء الرب��اين هو ع�ش��اء العائلة .ر�أينا فيما �س��بق
�أن الع�شاء الرباين م�ؤ�س�س على الف�صح الذي كانت العائالت حتتفل به يف املنازل.
��شرعت كي تنتقل
أي�ض��ا �أن��ه مرتب��ط مبحاف��ل العهد الق��دمي التذكارية التي ُ
ور�أين��ا � ً
معامالت اهلل مع �شعبه من جيل �إىل جيل.
لك��ن م��ن امل�ؤ�س��ف �أن بع���ض الكنائ���س و�ضع��ت الع�ش��اء الرب��اين يف قال��ب مع�ين 
أي�ض��ا �أن كنائ���س �أخ��ري فق��دت الف��رح
عندم��ا حولت��ه �إىل طق���س .وم��ن امل�ؤ�س��ف � ً
االحتف��ايل ال��ذي ميي��ز الف�صح ،و�أخري فقدت ح���س امل�ش��اركة اجلماعية يف تناول
الع�ش��اء .حتتف��ل العدي��د من الكنائ���س بالع�ش��اء الرب��اين فقط عندما يك��ون الأطفال
غري موجودين باالجتماع .كما ال ت�س��مح كنائ���س �أخري لزائريها بامل�ش��اركة يف
الع�شاء.
�إن الع�ش��اء الرب��اين ه��و ع�ش��اء عه��د و��شركة الهدف منه ه��و تقوية اجل�س��د ،فتناول
الع�ش��اء م ًع��ا وامل�ش��اركة م ًع��ا يف ج�س��د امل�س��يح ودم��ه ه��و ج��زء مه��م م��ن كونن��ا
( )koinoniaو (.)ekklesia

العشاء الرباين ينظر لألمام

تق��ول  1كورنثو���س � 26 : 11إن �صن��ع الع�ش��اء يك��ون "�إىل �أن يج��ئ" .يف تن��اول
186

نكلل ةسدقملا رارسألا

الع�ش��اء نتطل��ع ونح��ن ممل��ؤون م��ن الرج��اء �إىل ق��دوم العري���س و�إىل "وليمة زفاف
اخلروف".
�إنن��ا ن�ؤم��ن عل��ى عك���س اليه��ود �أن امل�س��يا ق��د �أت��ي و�أن ملكه ق��د بد�أ .لكنن��ا نعلم �أن
ملكوت��ه مل يت�أ�س���س بكامل��ه بع��د .نتن��اول ه��ذه الفك��رة يف كت��اب "مل��ك اهلل" .وه��ذا
يعن��ي �أنن��ا – مث��ل اليه��ود – يج��ب �أن نعي���ش والأب��واب مفتوح��ة جزئ ًي��ا منتبه�ين 
ومنتظرين عودة حمبوبنا .يو�ضح بول���س مرة ثانية يف 1كورنثو���س � 26 :11أننا
يف الع�ش��اء الرب��اين نخ�بر مبوت ال��رب �إىل �أن يجيء.

"الحضور الحقيقي"

كم��ا �أن الكث�ير م��ن الق��ادة امل�س��يحيني يختلفون ب�ش��أن م��ا يح��دث يف املعمودية،
أي�ضا ب�ش��أن ��سر الع�ش��اء الرباين ويقدمون العدي��د من الآراء يف
يختل��ف الكثريون � ً
ه��ذا ال�ش��أن .هن��اك �أربعة �أفكار رئي�س��ية ت��شرح ك ًال منها كيفي��ة اختبارنا حل�ضور
امل�س��يح يف الع�شاء:
حا��ضرا يف
 -1ال��ر�أي الكاثوليك��ي التقلي��دي يق��ول �إن ال�س��يد امل�س��يح يك��ون
ً
الع�ش��اء الرب��اين م��ن خ�لال عملي��ة "اال�س��تحالة" .يق��ول الكاثولي��ك �أن م��ادة اخلب��ز
تتغ�ير تغ�يرا ماد ًيا فعل ًيا متحولة �إىل مادة ج�س��د ي�س��وع ودمه .وذلك على
واخلم��ر
ً
الرغم من �أن ال�ش��كل اخلارجي للخبز واخلمر يظل كما هو .وهذا يعني �أن امل�س��يح
�ورا ماد ًي��ا فعل ًي��ا يف اخلبز واخلمر .تت�أ�س���س فكرة اال�س��تحالة
يك��ون
ً
حا��ضرا ح�ض� ً
على االعتقاد ب�أن ي�سوع عندما قال لتالميذه يف الع�شاء الأخري "هذا هو ج�سدي"
كان يعن��ي م��ا يقول��ه حرف ًيا ولي���س جماز ًيا.
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 -2كان مارت��ن لوث��ر ي�ؤم��ن �أن ج�س��د امل�س��يح ودم��ه موج��ودان يف اخلب��ز
واخلم��ر لك��ن لي���س بالطريق��ة الت��ي يعل��م به��ا الكاثوليك .رف���ض مارتن لوث��ر الفكر
الكاثوليك��ي القائ��ل ب��أن م��ادة ج�س��د ودم ي�س��وع حت��ل حم��ل اخلب��ز واخلم��ر .وكان
ي�ؤمن بح�ضور ج�سد امل�سيح ودمه "مع" �أو "يف" �أو "حتت" عن�رصي اخلبز واخلمر.
وه��ذا ه��و ال��ر�أي املع��روف ب��ـ "ازدواج امل��ادة" .مما يعني طب ًق��ا للوثر �أنن��ا نتناول
ج�س��د ودم ي�س��وع حرف ًي��ا وفعل ًي��ا عندم��ا ن��أكل اخلب��ز ون��شرب اخلمر.
� -3أم��ا �أولري��خ زوينجل��ي وه��و ع��امل اله��وت �سوي��سري م��ن الق��رن ال�ساد���س
معا�رصا للوثر ،فقد رف�ض الفكر الكاثوليكي وفكر لوثر .علم زوينجلي
ع�رش وكان
ً
حا�رضا بالروح طوال
�أن اخلبز واخلمر ما هما �إال رمزان .وقال �إن امل�س��يح يكون
ً
الوقت و�أن تناول الع�شاء ال ي�ضيف �إىل اختبارنا حل�ضور امل�سيح �أكرث من الفوائد
الت��ي تنبع م��ن تذكرنا له.
الزال��ت ه��ذه الآراء الثالث��ة منت��شرة يف الكثري من الكنائ���س اليوم .يتبع الكثري من
فكرا راب ًع��ا هو الأقرب �إىل
الإجنيلي�ين واخلم�س��ينيني تف�س�ير زوينجل��ي .لكن هناك ً
التعاليم الكتابية
 -4كان ج��ون كالف��ن الهوت��ي �سوي��سري �أخ��ر من القرن ال�ساد���س ع��شر ومن
�أعظ��م م��ن و�ضع��وا اله��وت الإ�صالح .علم كالف��ن باملبد�أ الذي �أ�صبح ُيعرف با�س��م
حا��ضرا بالروح
"اال�س��تقبال" .مث��ل زوينجل��ي ،كان كالف��ن ي�ؤمن �أن ي�س��وع يكون
ً
عندما نتناول الع�شاء الرباين و�أن اخلبز واخلمر يظالن بال تغيري .لكن كالفن كان
ي�رص على �أن ال�شخ�ص الذي ي�أخذ اخلبز واخلمر وهو يتمتع ب�إميان حقيقي فعال،
ي�س��تقبل �ش��ي ًئا روح ًي��ا م��ن اهلل .يقول كالفن �أن ح�ضور امل�س��يح ه��و ح�ضور روحي
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ولي�س ماد ًيا وبالتايل رف�ض تعليم "احللول املو�ضعي" و�أكد على الفوائد الروحية
الت��ي يجنيها امل�ؤمنون عند تناول الع�ش��اء.
كان كلف��ن ينظ��ر �إىل الأ��سرار املقد�س��ة على �أنها رموز و�أخت��ام على عهد اهلل .و�أن
اهلل يف الع�ش��اء الرب��اين (ويف املعمودي��ة) يخت��م على النعم��ة التي هي داخل القلب
امل�ؤمن التي ت�ش�ير �إليه الأ�رسار.
وه��ذا يعن��ي �أن تن��اول الع�ش��اء الرب��اين بالإمي��ان – باملعن��ى الكامل للعه��د اجلديد
– ه��و اختب��ار عم��ل ق��وي لل��روح القد���س بطريق��ة خا�ص��ة تقوين��ا وتغن��ي حياتن��ا
هاما من احلياة ال�صحيحة للكني�س��ة.
الروحية .وعليه يكون الع�ش��اء الرباين ً
جزءا ً

طعام روحي

ت�ش��جع الليتورجي��ا الأجنليكاني��ة امل�ؤمن�ين عن��د تن��اول الع�ش��اء الرب��اين قائل��ة:
"تغذوا عليه بقلوبكم بالإميان وا�شكروا" .ت�ؤكد هذه العبارة على �أن الع�شاء الرباين
فهما كل ًيا ،يعطينا امل�س��يح
ه��و غ��ذاء حلياتن��ا الروحية .بطريق��ة عجيبة ال نفهمها ً
حيات��ه بينم��ا نتن��اول اخلبز واخلمر .وهكذا ن�ش�ترك معه ونتغ��ذى عليه بالإميان.
م�ش�يرا �إىل الع�ش��اء
كث�يرا يف كل يوحن��ا 6
الت�ش��بيه املج��ازي للج�س��د وال��دم ي��رد
ً
ً
الرب��اين و�إىل "كلم��ة اهلل" كتتمي��م "حلكم��ة اهلل" يف �أمث��ال  12 : 9 – 1 : 8الت��ي
تنادي "هلموا كلوا من طعامي وا�رشبوا من اخلمر التي مزجتها .اتركوا اجلهاالت
فتحيوا" .لدينا جمي ًعا احلق يف رف�ض �أي تف�سري حريف �أحمق للأكل الفعلي جل�سد
امل�سيح وال�رشب الفعلي لدمه .لكن يوحنا  6وخا�صة الأعداد  57 – 47ت�ؤكد على
مركزية الع�ش��اء الرباين يف احلياة امل�س��يحية .فهو طعام و��شركة يف ج�سد امل�سيح
ودمه ،وبه ي�ؤكد امل�سيح لنا على حياته وي�ؤكد على ح�ضوره بيننا ومينحنا الغذاء
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الروح��ي .ت�ؤك��د  1كورنثو���س  10عل��ى ه��ذه احلقيق��ة ،حي��ث ي�ش��به بول���س الع�ش��اء
الرباين بالطعام وال��شراب الروحي الذي �أُعطي ل�ش��عب �إ��سرائيل يف الربية.

عشاء العهد

يق��ول ك ًال م��ن مت��ى  28 : 26ومرق���س  24 : 14و 1كورنثو���س � 25 : 11أن اخلم��ر
ميثل الدم الذي للعهد اجلديد .تعرب الأ�س��فار املقد�س��ة عن عالقة اهلل مع �ش��عبه من
خالل عهود الدم التي ميثل الدم فيها الطبيعة امللزمة للعهد .فالدم هو تعهد وهو
أي�ضا رمز للعهد .نتناول عهود الدم يف اجلزء العا��شر من كتاب "الإميان احلي".
� ً
العه��د اجلدي��د يف��وق العه��د الق��دمي ،والع�ش��اء الرب��اين ه��و الع�ش��اء ال��ذي جن��دد ب��ه
م�ش��اركتنا يف هذا العهد :جندد التزامنا بالعهد وطاعتنا له ونتعهد ثانية بالوالء
لل��ر ب .
أي�ض��ا املنا�س��بة الت��ي يثب��ت فيها ال��رب يف قلوبنا مكا�س��ب العهد
لك��ن الع�ش��اء ه��و � ً
ويعمل يف حياتنا كي يتمم وعود العهد .ميكننا القول �أن وعود العهد ال تظهر فقط
أي�ض��ا .كما �أن الع�ش��اء الرب��اين ال يرمز
يف الع�ش��اء الرب��اين لكنه��ا ُتنف��ذ م��ن خالل��ه � ً
أي�ضا.
فق��ط لهذه الوعود بل ُيظهرها ويعلنها � ً
وبينم��ا نتن��اول اخلب��ز واخلم��ر نتم�س��ك بوعود العهد ون�ش��كر اهلل عليه��ا وندخل �إىل
كل �ش��يء ا�شرتاه الدم لنا.

الوحدانية الروحية

أي�ض��ا وحدانيتن��ا يف امل�س��يح .بينم��ا نت�ش��ارك يف الع�ش��اء
ُيظه��ر الع�ش��اء الرب��اين � ً
الرب��اين ،نق�ترب م��ن بع�ضن��ا البع���ض ك�أع�ض��اء يف الكني�س��ة املحلي��ة .كم��ا نخت�بر
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وحدانيتنا مع كل �شعب اهلل يف الكني�سة اجلامعة .ميكننا القول �أنه با�شرتاكنا يف
الع�شاء الرباين نظهر وحدانيتنا يف امل�سيح وننميها� .إن الع�شاء الرباين �أكرث بكثري
م��ن جمرد فع��ل رمزي للوحدة.
يع�بر بول���س ع��ن ه��ذه احلقيق��ة بلغ��ة قوي��ة يف  1كورنثو���س  17 : 10عندما يقول
�إنن��ا "ج�س��د واح��د لأنن��ا جمي ًع��ا ن�ش�ترك يف اخلب��ز الواح��د" ال��ذي ه��و خب��ز الع�ش��اء
الرب��اين .وه��ذا يعن��ي �أن اال�ش�تراك يف ع�ش��اء ��شركة الكني�س��ة ه��و واح��د م��ن �أك�ثر 
أي�ضا �أن الع�ش��اء
أثريا لتنمية وحدانيتنا التي ُ�ش��كلت يف ال�صليب .ويعني � ً
الطرق ت� ً
الرب��اين يتعل��ق ب��شركتنا م��ع بع�ضن��ا البع�ض كم��ا يتعلق ب��شركتنا مع اهلل.
ت�ؤك��د  1كورنثو���س  11عل��ى �أهمي��ة �إ�ص�لاح العالق��ات ب�ين امل�ؤمن�ين بع�ضه��م
البع�ض كجزء من اال�ستعداد لتناول الع�شاء الرباين .عندما نتناول الع�شاء الرباين
علينا �أن نهتم ببع�ضنا البع�ض ،وا�ضعني جان ًبا �أي �ش��يء ميكن �أن يعيق ��شركتنا
م ًعا .كما يجب �أن نحر�ص على �إعادة العالقات املك�سورة بروح املحبة والت�سامح
وامل�صاحلة.

الشكر

ت�س��مي بع���ض الكنائ���س تن��اول الع�ش��اء الرب��اين "الأفخار�س��تيا" (.)The Eucharist
وهذه كلمة م�ش��تقة من الكلمة اليونانية ( )eucharisteoالتي تعني "ي�ش��كر" والتي
ت�ش�ير �إىل �ص�لاة ال�ش��كر الت��ي رفعه��ا ي�س��وع وه��و يبارك اخلب��ز واخلمر يف الع�ش��اء
الأخ�ير .ن��ري ذل��ك يف مت��ى  27 – 26 : 26ومرق���س  23 – 22 : 14و 1كورنثو���س
.24 – 23 : 11
الكثري من خدمات تناول الع�ش��اء الرباين ت�أتي يف �صورة ذكري مري�ضة �أف�س��دها
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ال�ش��كل الطق�س��ي اجلاف يف حني �أنه يجب �أن تكون احتفا ًال جمي ًدا يخفق بال�ش��كر.
عندم��ا نب��د�أ يف فه��م الطبيعة ال��سرية للع�ش��اء الرباين – عندما ن��درك كل ما يتعهد
اهلل به وي�ؤكد عليها يف الع�ش��اء الرباين ،عندما نقدر قيمة كل ما ن�أخذه بالإميان
يف الع�شاء الرباين� ،ست�صبح املنا�سبة تلقائ ًيا منا�سبة عظيمة لل�شكر يف الكني�سة.

مركزية

علين��ا �أال نتغا�ض��ى �أب � ًدا ع��ن تعالي��م بول���س الهام��ة يف  1كورنثو���س .14 – 11
يربط بول���س يف هذه الإ�صحاحات بني ال�س��جود و��شركة الع�شاء الرباين واملواهب
الروحية و�أهمية املحبة .يدل هذا على �أن الكنائ�س التي ت�ؤكد على �أهمية املواهب
أي�ض��ا �أن ت�ؤك��د عل��ى �أهمي��ة الع�ش��اء الرب��اين .كما يج��ب �أن تكون
الروحي��ة ،عليه��ا � ً
هاما من ��شركة الع�ش��اء الرباين.
املواهب ً
جزءا ً
ر�أين��ا فيم��ا �س��بق �أن "ك��سر اخلب��ز" – ع�ش��اء ال��رب – ل��ه مكان��ة مركزي��ة يف حي��اة
الكني�سة يف العهد اجلديد ،فهو تعبري عن ال�رشكة ( ،)koinoniaعن �رشكتنا م ًعا مع
امل�س��يح ومع بع�ضنا البع�ض .وهكذا يجب �أن يكون للع�ش��اء الرباين نف���س املكانة
املركزي��ة يف حياة كنائ�س��نا اليوم.
عن��د تن��اول الع�ش��اء الرب��اين جنتمع كي نك��ون مع بع�ضنا البع���ض ومع الرب .ويف
الع�ش��اء نتذك��ر ون�ش��كر ونح��ب ونتطلع للم�س��تقبل بثقة ون�أخذ م��ن اهلل ونتقوي من
�أج��ل اخلدمة وننمو و ُنبني م ًعا كاجل�س��د الواحد.
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الكنيسة الخلية
لق��د غطين��ا الكث�ير من املو�ضوعات حتى الآن يف هذا الكتاب .و�س��وف نتناول يف
اجلزء الثالث ع�رش ما يقوله العهد اجلديد عن كني�سة نهاية الأزمنة ،وعن ال�صورة
الرائعة التي يدعونا اهلل لال�ش�تراك فيها� .أما يف هذا اجلزء ،فنناق���ش مبد�أ الكني�س��ة
اخللية ونت�ساءل ملاذا ي�ؤكد الروح القد�س على هذا النموذج الكن�سي اليوم.
ولك��ي نفع��ل ذل��ك علينا �أو ًال ن�س�ترجع م ًعا بع���ض التعاليم الهامة التي ناق�ش��ناها
يف هذا الكتاب:

* املهمة العظمي :التوصيف الوظيفي للكنيسة

مل يرتكن��ا ي�س��وع يف �أي �ش��ك بخ�صو���ص م��ا دعان��ا لفعل��ه .ي�أمرنا ي�س��وع يف متى
 20 – 18 : 28قائ�لاً" :تلم��ذوا جمي��ع الأمم" .وننف��ذ نح��ن ه��ذا الأم��ر ع��ن طري��ق
احلياة مبقت�ضي الب�ش��ارة وعن طريق الكرازة بالب�ش��ارة ودعوة النا�س �إىل الإميان
بامل�س��يح وتعمي��د م��ن ي�ؤمن��ون وتعليمه��م �أو تلمذته��م يف كل جان��ب م��ن جوان��ب
تعالي��م امل�س��يح .وله��ذا الأم��ر العديد من املعاين بالن�س��بة للكني�س��ة:
�إنن��ا م�س��ئولون �أم��ام الر�أ���س ع��ن ه��ذه املهم��ة العظم��ي الت��ي ه��ي عم��ل
•
امل�س��يح العظي��م .ويج��ب �أن يك��ون كل م��ا نفعل��ه خا�ض ًع��ا له��ذا الق�ص��د.
تت�ضم��ن ه��ذه املهم��ة �أك�ثر م��ن جم��رد الك��رازة بالب�ش��ارة� .إنه��ا تت�ضم��ن
•
تلم��ذة كل م�ؤم��ن.
ه��ذه املهم��ة ه��ي مهم��ة كل الكني�س��ة ولي���س مهم��ة الق��ادة �أو مهم��ة �أف��راد
•
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موهوب�ين.
ميكنن��ا تلخي���ص عم��ل الكني�س��ة كالآت��ي :تلم��ذة �آخري��ن و�إن�ضاجه��م يف
•
الإمي��ان وتعبئته��م للخدم��ة.

* إعداد القديسني لعمل الخدمة

حتت��وي �أف�س���س  16 – 11 : 4عل��ى بع��ض �أه��م تعالي��م العه��د اجلدي��د ب�ش��أن خدم��ة
امل�سيح من خالل ج�سده �أي الكني�سة .النقطة الأ�سا�سية يف هذا الن�ص هي �أن عمل
امل�س��يح يت��م م��ن خ�لال ج�س��ده .وه��ذا يعن��ي �أن كل ع�ضو م��ن �أع�ضاء اجل�س��د مدعو
�أن يق��وم بخدم��ة امل�س��يح �أي �أن يفع��ل م��ا فعل��ه ي�س��وع .ال يتعلق الأم��ر هنا مبجرد
"العم��ل يف الكني�س��ة" كم��ا يق��ول بع���ض الق��ادة .لكن��ه يتعل��ق بتنفيذ الكني�س��ة كلها
لعمل امل�سيح.
كان��ت كني�س��ة �س��فر الأعم��ال ناجح��ة ج� ًدا لأن كل م�ؤم��ن به��ا كان يق��وم بتلم��ذة
�آخرين و�إن�ضاجهم يف الإميان وتعبئتهم للخدمة .نقر�أ يف �أف�س�س  4بع�ض املبادئ
املفتاحي��ة التي �أدت �إىل ذلك:
كان��ت كل مواه��ب اخلدم��ة الت��ي �أعطاه��ا امل�س��يح حا��ضرة بفاعلي��ة يف
•
الكنائ���س .كان��ت الكنائ���س به��ا ر�س��ل و�أنبي��اء ومب��شرين ورع��اة ومعلم�ين.
كان اله��دف م��ن ه��ذه املواه��ب ه��و "�إع��داد" (تدري��ب وتهيئ��ة وتعبئ��ة)
•
القدي�سني (كل امل�ؤمنني) للقيام بعمل امل�سيح� .إن اخلدمة لي�ست فقط له�ؤالء الذين
لهم "دعوة حياة" للقيام باخلدمات التي تذكرها �أف�س�س  .11 : 4لكنها لكل م�ؤمن.
�إن ج�س��د امل�س��يح ينبن��ي م ًع��ا بنج��اح عندما يق��وم كل ع�ضو بعمل��ه .وهذا
•
يعن��ي حتري��ك اجل�س��د ككل.
لكل ع�ضو مكانة فريدة ووظيفة فريدة يف اجل�س��د .لكن عمل كل الأع�ضاء
•
ه��و واح��د وه��و تلم��ذة �آخري��ن و�إن�ضاجه��م يف الإمي��ان وتعبئته��م للخدم��ة.
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نا�ضج��ا ويخت�بر
اله��دف الكل��ي م��ن اخلدم��ة ه��و �أن ي�صب��ح ج�س��د امل�س��يح
•
ً
م��لء امل�س��يح ويكم��ل العم��ل ال��ذي كلفه به .نتناول ه��ذه اجلزئية يف اجل��زء الثالث
ع�رش .

املستويات املختلفة التي تعمل فيها الـ ()ekklesia

•
تناولن��ا يف اجل��زء الثال��ث ع��د ًدا م��ن امل�س��تويات املختلف��ة الت��ي تعم��ل فيه��ا ال��ـ 
(� )ekklesiaأو الط��رق املختلف��ة الت��ي ع�برت ع��ن الكني�س��ة يف العه��د اجلدي��د:
الرفقة
•
اخللية
•
اجلماعة الكن�سية
•
االحتفاالت
•
املحافل
•
ر�أين��ا فيم��ا �س��بق �أن "الرفق��ة" املكون��ة من اثنني �أو ثالثة هي احل��د الأدنى الذي ال
ميكن �إنقا�صه حتى يكون املجتمعون كني�سة .وهذه الرفقة هي الوحدة الأ�سا�سية
أي�ض��ا �أن �إط��ار املجموع��ة ال�صغ�يرة �أو اخللي��ة ه��و الو�س��يلة
للكني�س��ة .لكنن��ا ر�أين��ا � ً
الرئي�س��ية التي من خاللها تقوم الكني�س��ة بعملها.
�أم��ا اجلماع��ات الكن�س��ية فله��ا مكانته��ا ودورها الأ�سا�س��ي يف ال�ش��هادة وال��شركة.
أي�ض��ا �إىل االحتف��االت واملحاف��ل الكن�س��ية حت��ى ت�ؤك��د على
كم��ا حتت��اج الكني�س��ة � ً
ال�ش��عور باالنتم��اء �إىل �ش��عب اهلل اجلدي��د داخ��ل الكني�س��ة .متتع��ت كني�س��ة �أور�ش��ليم
بوج��ه خا���ص بجميع م�س��تويات ال��ـ ( ،)ekklesiaحيث كان �أفراده��ا يجتمعون كل
يوم يف �أروقة الهيكل وي�شرتكون يف االحتفاالت القومية لإ�رسائيل .من املهم �أن
نتذك��ر �أن الكني�س��ة ُول��دت يف �إح��دى ه��ذه االحتفاالت وهو يوم اخلم�س�ين.
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لك��ن العم��ل اليوم��ي ال��ذي يت�ضم��ن الك��رازة والرفق��ة و�إطع��ام امل�ؤمن�ين اجل��دد
وتدريبهم وتوجيههم فكان يتم يف البيوت بنف�س الطريقة التي تعمل بها اخلاليا
الكن�س��ية الي��وم� .إن اخللي��ة ه��ي املكان ال��ذي يتم فيه عمل الكني�س��ة ح ًقا وذلك لأن
التلمذة احلقيقية ميكن �أن حتدث فقط يف �إطار املجموعات ال�صغرية ،حيث يرتبط
التعليم ال�ش��خ�صي بالعالقة ال�ش��خ�صية وال�س��لوك ال�شخ�صي.

الكنيسة اليوم:

ر�أين��ا يف اجل��زء الثال��ث مكان��ة الرتتيب��ات املنظم��ة يف الكني�س��ة .ر�أين��ا �أنه��ا يجب
�أن تك��ون مرن��ة و�أن نحر���ص عل��ى ع��دم خلطه��ا م��ع احلي��اة الفعلي��ة للكني�س��ة� .إن
الرتتيبات موجودة لت�س��هل عمل الـ ( )ekklesiaلكنها لي�س��ت الـ ( .)ekklesiaور�أينا
يف اجل��زء الثام��ن �أن العه��د اجلدي��د مل يعطن��ا خمططً ا لتنظيم الكني�س��ة �أو قيادتها.
�ادءا لنتبعها ولي���س و�صف��ة لنطبقها يف كل م��كان وزمان.
لكن��ه �أعطان��ا مب� ً
م��ن البديه��ي عل��ى �س��بيل املث��ال �أن تختل��ف الكني�س��ة يف ق��ري الهند عن الكنائ���س
يف امل��دن الأوربي��ة عل��ى الرغم من �أن جوهر الكني�س��ة هو واحد يف كل مكان .كما
�أن منوذج الكني�سة يف ريف �إجنلرتا يف الع�رص الفيكتوري هو غري منا�سب باملرة
ملدن مثل لندن و�س��يدين ونيويورك يف القرن احلادي والع��شرين.
يج��ب �أن ينق��اد كل جي��ل بال��روح فيم��ا يتعل��ق بالنم��وذج الكن�س��ي ال��ذي يتبن��اه
وال��ذي يك��ون منا�س� ًبا ل��ه وملكانه ول�ش��عب الكني�س��ة.
واح��دة م��ن الط��رق الت��ي يقودن��ا به��ا ال��روح القد���س الي��وم والت��ي �أثبت��ت فعاليتها
يف �أماك��ن خمتلف��ة م��ن العامل هي ما �أ�صبح ُيعرف اليوم با�س��م "الكني�س��ة اخللية".
تتحدد الكني�س��ة طب ًقا لهذا النموذج اخللوي يف �ش��كل عدة خاليا ،حيث اخللية هي
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املركز الأ�سا�س��ي والو�س��يلة الأ�سا�س��ية التي تتم من خاللها �أعمال اخلدمة اليومية
يف الكني�س��ة .ي�ضم��ن النم��وذج اخلل��وي امل�س��تويات الأخ��رى لل��ـ ( )ekklesiaالت��ي
در�سناها يف هذا الكتاب .لكنه يعرتف باخللية كالو�سيلة الأ�سا�سية التي تقوم الـ 
( )ekklesiaم��ن خاللها بالعمل.
كم��ا يجم��ع ه��ذا النم��وذج بداخل��ه كل املب��ادئ الأ�سا�س��ية لل��ـ ( )ekklesiaوالت��ي
أي�ضا فيما �س��بق .ويقوم بذلك بطرق حديثة منا�س��بة لع�رصنا .ال يوجد
ناق�ش��ناها � ً
أي�ضا �أن العهد اجلديد ال
النموذج اخللوي يف حد ذاته يف العهد اجلديد .لكننا ر�أينا � ً
منوذجا واح ًدا فقط للكني�سة .ومع ذلك جند �أن النموذج اخللوي له ما ي�ؤيده
يحدد
ً
م��ن مبادئ كلمة اهلل.

إرسائيل يف العهد القديم

ر�أين��ا �أن كني�س��ة العه��د اجلدي��د تت�أ�س���س عل��ى العدي��د م��ن مب��ادئ �ش��عب �إ��سرائيل.
ويتعل��ق الكث�ير م��ن ه��ذه املب��ادئ بالط��رق التي نظم به �ش��عب �إ��سرائيل نف�س��ه يف
�أك�ثر م��ن م��رة يف التاريخ.
كانت �إ��سرائيل تتكون من � 12س��بطً ا ،وكانت هناك العديد من الع�ش��ائر داخل كل
�س��بط ،والعديد من العائالت داخل كل ع�ش�يرة .يرثون حمو مو�س��ي ن�صحه �أن يقيم
ر�ؤ�ساء �ألوف ور�ؤ�ساء مئات ور�ؤ�ساء خما�سني ور�ؤ�ساء ع�رشات لل�شعب يف خروج
 .21 : 18وهكذا يخف احلمل من على كتف مو�سي.
كان��ت �إ��سرائيل ككل مق�س��مة �إىل جماع��ات تب��د�أ م��ن ع��شرات وت�ص��ل �إىل �ألآالف.
دائما هي مراكز ال�رشكة وال�صداقة واملكان املثايل لعمل
كانت املنازل اليهودية ً
التلم��ذة يف �أيام العهد اجلديد.
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الكنيسة يف العهد الجديد

ر�أين��ا �أن البي��وت يف كني�س��ة �أور�ش��ليم كان��ت ُت�س��تخدم ك�أماك��ن لل��شركة .كان
امل�ؤمن��ون اجل��دد م��ن اليه��ود يجتمع��ون يف البي��وت م��ن �أج��ل ��شركة املائ��دة ويف
ه��ذه الأثن��اء كان يتعلم��ون و ُير�ش��دون يف ط��رق امل�س��يح ويتدرب��ون عل��ى تو�صي��ل
الب�ش��ارة للآخري��ن .هن��اك ث�لاث نق��اط �أ�سا�س��ية نفهمه��ا من ه��ذه احلقيقة:
مل تك��ن هن��اك مب��اين كن�س��ية جتتم��ع فيه��ا الكني�س��ة الأويل .لذل��ك كان��ت
•
البي��وت ه��ي م��كان جتم��ع ال��ـ (.)ekklesia
كان كل م�ؤم��ن جدي��د يتتلم��ذ .وكان��ت املجموع��ات ال�صغ�يرة �أو اخلالي��ا
•
ه��ي امل��كان الطبيع��ي للتلم��ذة.
كانت البيوت �أماكن لالهتمام الرعوي بالتالميذ وت�سديد احتياجاتهم.
•

منوذج يسوع

ق�ض��ي ي�س��وع معظ��م وقت��ه اله��ام م��ع تالمي��ذه االثن��ى ع��شر .وكان ي�س��وع عل��ى
م��دار الث�لاث �س��نوات الت��ي ه��ي م��دة خدمت��ه عل��ى الأر�ض يدربه��م ويوجهه��م� .أعد
ي�سوع تالميذه ملهمة تلمذة كل الأمم بعد قيامته و�صعوده .وقد عمل ي�سوع طب ًقا
لا الكثري من التالميذ للتب�ش�ير بالكرازة
ملبد�أ التلمذة يف جمموعات �صغرية ،مر�س� ً
ول�ش��فاء املر�ض��ي و�إخ��راج ال�ش��ياطني .كان لالثن��ى ع��شر دور حيوي و�أ�سا�س��ي يف
منوذج ي�س��وع.
اختار ي�س��وع االثنى ع��شر كي يكونوا معه حتى ير�س��لهم �إىل الكرازة كما
•
ن��ري يف مرق���س .14 : 3
الزم االثنا ع�رش ي�سوع على مدار �إر�ساليته.
•
كان االثن��ا ع��شر يعاون��وه يف عمل��ه وق��د �أر�س��لهم يف "رح�لات تدريبي��ه
•
ق�ص�يرة عل��ى الك��رازة" كم��ا ن��ري يف مت��ى .15 – 5 : 10
درب ي�س��وع تالمي��ذ �آخري��ن بنف���س الطريق��ة و�أر�س��لهم للك��رازة .نق��ر�أ يف
•
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لوق��ا  1 : 10ع��ن �إر�س��اله لالثن�ين وال�س��بعني.
درب ي�س��وع تالمي��ذه ك��ي يتبع��وا من��وذج التلم��ذة ال��ذي �أر�س��اه وال��ذي
•
يت�ضم��ن تلم��ذة �آخري��ن و�إن�ضاجه��م يف الإمي��ان وتعبئته��م للخدم��ة.

االثنا عرش بعد يوم الخمسني

ح��ل ال��روح القد���س عل��ى التالمي��ذ بعد �أ�س��ابيع م��ن موت ي�س��وع وقيامت��ه ،وانطلق
التالمي��ذ يف �أول مرحل��ة م��ن مراح��ل مهمته��م طب ًق��ا لأعم��ال  .8 : 1ح�ص��دت عظ��ة
بطر���س يف يوم اخلم�س�ين ثالث �آالف نف���س ان�ضموا للكني�س��ة بعد �أن قبلوا ر�س��الته
عن امل�س��يح واعتمدوا .هذا العدد يبدو غري متخي ًال اليوم .ومع ذلك يقول �أعمال 2
ات".
ال�صل ََو ِ
ال��شركَ ِة َوكَ ْ ِ
الر ُ�س��لِ َو َّ ِ
� 42 :إنه��م "َكَ ا ُن��وا ُيواظِ ُب َ
��سر ْال ُْب� ِز َو َّ
ون َعلَى َت ْعلِي ِم ُّ
الطريق��ة الوحي��دة الت��ي ا�س��تطاع التالميذ الأثنا ع��شر (الأحد ع��شر الأوائل ومعهم
متيا���س) من خاللها القيام مبهمة "تقوية"  3000م�ؤمن جديد كانت هي تق�س��يم
كني�س��ة �أور�ش��ليم الت��ي تتك��ون م��ن  120ع�ض� ً�وا �إىل جمموع��ات ت�ش��به املجموعات
اخللوية لتلم��ذة امل�ؤمنني اجلدد.
رمب��ا كان��ت ه��ذه الطريق��ة بالن�س��بة له��م ه��ي الطريق��ة الطبيعي��ة للقي��ام بعم��ل
الكني�س��ة .لق��د كان عليه��م بب�س��اطة �أن يتبع��وا النم��وذج ال��ذي �أر�س��اه ي�س��وع .فكم��ا
أي�ض��ا يتلم��ذون الآخرين
تلمذه��م ي�س��وع ودربه��م ث��م �أر�س��لهم للخدم��ة ،كان��وا ه��م � ً
بنف���س الطريقة .لقد كان هذا هو ق�صد ي�س��وع .وهذه هي الطريقة التي يعر�ض بها
العه��د اجلدي��د عم��ل التلمذة.
�إن التلم��ذة لي�س��ت – كم��ا نفهم��ا الي��وم – جم��رد �إعط��اء تعليم��ات وتوجيه��ات يف
ف�ص��ل درا�س��ي وقي��ادة القلي��ل م��ن درو���س الكتاب املقد���س .تتعلق التلم��ذة بعالقة
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�ش��خ�صية م��ن خالله��ا يعل��م املتلم��ذ جمموعته/جمموعته��ا ويعطيها/تعطيه��ا
منوذج��ا ح ًي��ا مل��ا يعلمه/تعلم��ه .ميك��ن له��ذا �أن يح��دث فقط من خ�لال جمموعات
ً
�صغ�يرة مث��ل اخلالي��ا .لكن��ه ال ميك��ن �أن يح��دث م��ن خ�لال االجتماع��ات الكن�س��ية
املعت��ادة �أي��ام الآحاد.
اتب��ع بول���س من��وذج ي�س��وع كم��ا ن��ري يف تعليماته لتيموثاو���س يف  2تيموثاو���س
 .2 : 2وكان على تيموثاو���س �أن ينقل تعاليم بول���س للآخرين وي�س��لك كمثال لهم
وبالتايل يعده��م لنقل التعاليم لغريهم.
�أك��د بول���س و�آخ��رون م��ن كت��اب العه��د اجلدي��د عل��ى �أن التلم��ذة تتعل��ق بالتعلي��م
العملي الذي يكون فيه املعلم مثا ًال ُيتبع ولي�س فقط بالتعليم ال�شفهي كما تو�ضح
الأع��داد التالي��ة 1 :كورنثو���س  17 – 16 : 4و 1كورنثو���س  1 : 11و�أف�س���س 1 : 5
وفيلب��ي  17 : 3و 2تيموثاو���س  2 : 2و 2تيموثاو���س  10 : 3و 1بطر���س .3 : 5

آيات "بعضنا البعض"

امت��دت طريق��ة ال�س��يد امل�س��يح للتدري��ب والتعلي��م والتلم��ذة يف جمموع��ات �صغرية
ل��كل امل�ؤمن�ين .يو�ض��ح لن��ا العه��د اجلديد �أن��ه يتوقع من��ا جمي ًعا �أن نخ��دم بع�ضنا
البع���ض به��ذه الطريق��ة .ه��ذا ه��و املب��د�أ ال�صحي��ح لـ "خدم��ة اجل�س��د" و "كهنوت كل
امل�ؤمن�ين" .هن��اك �أك�ثر م��ن �أربع�ين مو�ض ًع��ا يف العه��د اجلدي��د ت�ش�ير �إىل عملي��ة
التلم��ذة املتبادل��ة وبنائن��ا لبع�ضن��ا البع�ض:
بع�ضا لبع�ض (رومية .)5 : 12
•
�أع�ضاء ً
املحب��ة ه��ي امل�س��ئولية الأويل ( 2يوحن��ا  5و 1يوحن��ا  11 : 3ورومي��ة
•
 10 : 12ورومي��ة  8 : 13و 1ت�س��الونيكي  12 : 3و  9 : 4و 1يوحن��ا  23 : 3و : 4
 11 ، 7و 1يوحن��ا  12 : 4و 1بطر���س .)8 : 4
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نخدم بع�ضنا البع�ض (غالطية .)13 : 5
نحتمل بع�ضنا البع�ض (�أف�س�س .)2 - 1 : 4
نهتم ببع�ضنا البع�ض ( 1كورنثو�س .)25 : 12
وح��دة نابع��ة م��ن التوا�ض��ع واالهتم��ام املتبادل (رومي��ة  16 : 12و : 15

•
•
•
•
.)7 ، 5
ننذر بع�ضنا البع�ض (رومية .)14 : 15
•
ن�س��لم عل��ى بع�ضن��ا البع���ض (رومي��ة  16 : 16و 1كورنثو���س  20 : 16و2
•
كورنثو���س  12 : 13و 1بطر���س .)14 : 5
نتكلم بال�صدق يف حمبة (�أف�س�س .)25 : 4
•
نغفر لبع�ضنا البع�ض (�أف�س�س  32 : 4وكولو�سي .)13 : 3
•
نبن��ي بع�ضن��ا البع���ض م��ن خ�لال عبادة ممل��وءة بال��روح (�أف�س���س 19 : 5
•
وكولو�س��ي .)16 : 3
نخ�ضع لبع�ضنا البع�ض (�أف�س�س  21 : 5و 1بطر�س .)5 : 5
•
لنا �رشكة حقيقية مع بع�ضنا البع�ض( 1يوحنا .)7 ، 3 – 1 : 1
•
•
نعزي بعضنا البعض ( 1تسالونييك  18 : 4و .)11 : 5
نعظ بع�ضنا البع�ض (عربانيني  13 : 3و .)25 - 24 : 10
•
نتكلم ح�س ًنا عن بع�ضنا البع�ض (يعقوب .)11 : 4
•
نع�ترف بخطايان��ا لبع�ضن��ا البع�ض ون�صل��ي لبع�ضنا البع���ض (يعقوب 5
•
 16 :و 1بطر���س .)22 : 1
لنا حمبة نحو بع�ضنا البع�ض ( 1بطر�س .)8 : 3
•
ن�ضيف بع�ضنا البع�ض ( 1بطر�س .)9 : 4
•
نخدم بع�ضنا البع�ض ( 1بطر�س .)10 : 4
•
تعطينا هذه الأعداد �صورة جذابة عن الكني�سة كجماعة حقيقية .لكن من الوا�ضح
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�أن ه��ذه الأع��داد الت��ي تتح��دث ع��ن الكثري من �أبع��اد عالقتنا مع "بع�ضن��ا البع�ض"
ال ميك��ن �أن تتحق��ق �أثن��اء اخلدم��ات التقليدية �أي��ام الآحاد بالطريق��ة التي نعرفها
يف غالبي��ة الكنائ���س الغربي��ة الي��وم� .إن املوافق��ة العقلية على مبد�أ اجلماعة �ش��يء
واال�ش��تياق �إىل تطبيقه كما ير�س��مه العهد اجلديد �ش��يء �أخر .لكن جمرد اال�ش��تياق
�إىل �أن ت�صب��ح الكني�س��ة به��ذه ال�ص��ورة ال يجعله��ا تتحول �إليها هك��ذا �أوتوماتيك ًيا.
علين��ا �أن ننظ��م الكني�س��ة بحي��ث يك��ون ل��كل ف��رد فر�ص��ة الختب��ار ه��ذه الأم��ور عن
طري��ق ممار�س��تها نحو الآخرين واال�س��تفادة من نتائجه��ا يف حياتهم.
م��ن الوا�ض��ح �أن من��وذج الكني�س��ة اخللي��ة ه��و النم��وذج املث��ايل ال��ذي ن�س��تطيع من
خالله بناء مثل هذه العالقات ال�صادقة التي نت�شارك من خاللها يف احتياجاتنا
م��ع بع�ضن��ا البع���ض ،ويك��ون لن��ا م��ن خالله��ا فر�ص��ة ملبارك��ة وت�ش��جيع بع�ضن��ا
البع���ض .ال يكف��ي �أن ن�ش��تاق �إىل ح��دوث ه��ذه الأم��ور �أو �أن جنعله��ا حت��دث هك��ذا.
ب��ل يج��ب �أن يك��ون هناك منوذج ُيطبق عامل ًيا وي�ش��جع هذه الأمور ويعطي فر�صة
جزءا من ج�س��د امل�س��يح.
للنا���س ك��ي تت��درب وتتلم��ذ وتتحرك حتى ت�صبح ً

مناذج للكنائس الخلوية:

يت�س��اءل البع���ض مل��اذا نحت��اج من��اذج للخدم��ة يف الكني�س��ة ومل��اذا نحت��اج �إىل
الكني�س��ة اخللي��ة عل��ى وجه اخل�صو�ص .ر�أين��ا كيف تو�ضح �آي��ات "بع�ضنا البع�ض"
دورا حيو ًيا .لذلك يجب
�أن الكني�سة جمتمع عامل ناب�ض ون�شط يلعب فيه كل فرد ً
�أن نحر���ص عل��ى �أن البن��اء التنظيم��ي الكني�س��ة ي�س��مح ب��ل وي�ش��جع ويع��د �أع�ض��اء
الكني�سة لأ�سلوب احلياة هذا .ويحتاج الغرب �إىل ذلك ب�صورة �أكرب حيث ال يتواجد
املجتمع الكن�سي بنف�س الطريقة املتقاربة الوثيقة التي يتواجد بها يف الكثري من
املجتمعات غري الغربية .يفتقد الغرب �إىل ح�س احلياة اجلماعية حيث ي�سوده مبد�أ
"الفردية".
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لك��ن الأك�ثر م��ن ذل��ك ه��و �أنن��ا نحت��اج �إىل منوذج كن�س��ي ل��ه ق�صد وتوجي��ه ويركز
على التلمذة .و�إن مل يكن لدينا منوذج للتلمذة العاملية ،فلن نتمتع بوجودها �أب ًدا.
يف غي��اب من��وذج كه��ذا ،ينزل��ق النا���س ع�بر ال�ش��بكة وي�ضيع��ون م��ن الكني�س��ة �إىل
الأب��د� .أو رمب��ا ي�س��تمرون م��ع اجلم��ع ،لك��ن يك��ون كل م��ا يجنون��ه يف حياتهم على
طري��ق التلم��ذة هو تقدم م�شو���ش يحدث هك��ذا كيفما اتفق.
�إن الكني�س��ة اخللوي��ة كبن��اء تنظيم��ي ميك��ن كل امل�ؤمن�ين م��ن �أن يكون��وا تالمي��ذ
ومتلمذي��ن يف نف���س الوق��ت .اخلالي��ا ه��ي م��كان ح��دوث كل هذا .هي امل��كان الذي
ينم��و في��ه �أ�س��لوب حياة التلم��ذة كجزء من ثقافة الكني�س��ة� .إن الطريق��ة التي ننظم
بها الكني�سة �سيكون لها ت�أثري كبري على الطريقة التي �ستعمل بها .يجب �أن تلتف
كل الكني�س��ة ح��ول املهم��ة العظيم��ة الت��ي كلفن��ا به��ا ي�س��وع وهي �أن نتلم��ذ �آخرين
وننميه��م يف الإمي��ان ونعب�أهم للخدمة.
هن��اك الكث�ير من النماذج العاملة للكني�س��ة اخللوي��ة عرب العامل .لكن �أكرث النماذج
جناحا هي منوذج "خم�سة خم�سة" ومنوذج "الأثنا ع�رش".
ً

منوذج "خمسة خمسة"

و�ض��ع ه��ذا النم��وذج ديفي��د يوجن��ي ت�ش��و ( )David Yonggi Choم��ن �س��يول
منوذجا للكني�سة اخللوية
بكوريا .و�ضع يوجني يف ال�ستينيات من القرن الع�رشين
ً
بالت�أ�سي���س عل��ى "نظ��ام الر�ؤ�س��اء" ال��ذي ن�ص��ح ب��ه ي�ثرون يف خ��روج .21 : 18
وال�صف��ة املمي��زة له��ذا النم��وذج ه��ي �أن خالي��اه مكون��ة م��ن جمموع��ات .ت�ضم كل
جمموعة خم�سة �أ�شخا�ص بهدف الرقابة �أو الإ�رشاف .لكل خم�سة من قادة اخلاليا
م��شرف ولكل خم�س��ة م��شرفني من ي��شرف عليهم وهكذا.
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كذل��ك تنم��و اخللي��ة باالنق�س��ام .ل��كل خلي��ة قائ��د ومت��درب �أو م�س��اعد قائ��د .عندما
تنمو اخللية وت�صل �إىل احلجم الكايف ،يبد�أ م�س��اعد القائد يف تكوين خلية جديدة
ت�أخ��ذ �أع�ضاءه��ا الأ�سا�س��يني م��ن اخللي��ة الأ�سا�س��ية .وهك��ذا تتكاث��ر اخللي��ة بنف���س
الطريق��ة الت��ي تتكاثر بها اخللية يف اجل�س��م الإن�س��اين.

منوذج االثنا عرش

ن�ش ��أ ه��ذا النم��وذج يف بوجوت��ا ( )Bogotaبكولومبي��ا عل��ى ي��د �س��يزر كا�س��تلينو
( )Cesar Castellanosخ�لال الع��شرين �س��نة الأخ�يرة م��ن الق��رن املا�ض��ي .اعتم��د
كا�س��تلينو على مبادئ الكني�س��ة اخللوية التي �أ�س�س��ها ت�ش��و ،و�أ�ضاف �إليها ال�صفة
املمي��زة لنموذج��ه وه��و "مب��د�أ االثن��ى ع��شر"� .أ�س��مي كا�س��تيلنو منوذج��ه (.)12 G
احل��رف " "Gهن��ا اخت�ص��ار لكلم��ة "� "governmentأي حكوم��ة� .أ�س���س كا�س��تلينو
منوذج��ه عل��ى من��وذج ي�س��وع وتالمي��ذه االثنى ع��شر وكان ي�ؤمن �أن ه��ذا النموذج
ه��و من��وذج ال�س��تعادة حكومة امل�س��يح يف الكني�س��ة.
تبن��ي معظ��م القادة مبد�أ االثنى ع��شر دون �أن يتبع��وا هيكل احلكومة الذي ينطوي
علي��ه من��وذج كا�س��تلينو الأ�صل��ي� .إن جوه��ر منوذج االثنى ع��شر ه��و وجود نوعني
م��ن اخلالي��ا" :اخللي��ة املفتوح��ة" وعمله��ا الأ�سا�س��ي هو الك��رازة وتغذي��ة امل�ؤمنني
اجل��دد روح ًي��ا .و "خلي��ة القي��ادة" �أو "جمموع��ة االثن��ى ع��شر" .خالي��ا القي��ادة ه��ي
م��كان التلم��ذة وتدري��ب الأع�ض��اء عل��ى القيادة وذلك لكي ي�ؤ�س���س كل �ش��خ�ص من
االثن��ى ع��شر "اخللي��ة املفتوح��ة" ثم يكون خلي��ة القيادة اخلا�صة ب��ه �أو بها.
وه��ذا يعن��ي �أن اخلالي��ا ال تنق�س��م لكنه��ا ت�صب��ح جمموع��ات قيادي��ة يتمت��ع فيه��ا
كل �ش��خ�ص ب�صف��ة �أ�س��بوعية بال��شركة والتدريب والتوجيه لتكوي��ن خلية اخلدمة.
وتنمو اخلاليا طب ًقا ملبد�أ االثني ع��شر حيث ُين�ش��أ كل �ش��خ�ص من جمموعة القادة
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�خ�صا .وهذا يعن��ي �أن
االثن��ى ع��شر جمموعت��ه املكون��ة بدوره��ا م��ن اثن��ي ع��شر �ش� ً
خالي��ا القي��ادة تنم��و م��ن � 12إىل � 144إىل  1728وهك��ذا.

تقييم منوذجي الكنيسة الخلوية

�أثب��ت كال النموذج�ين اخللوي�ين جناحهم��ا وكان��ا �س��ب ًبا يف النمو ال��سريع للتلمذة
يف �أماك��ن خمتلف��ة م��ن الع��امل .لك��ن بع���ض القادة ي��رون �أن هذي��ن النموذجني لن
أ�سا�س��ا يف جمتمع��ات غري غربية.
يك��ون لهم��ا ت�أث�ير يف الغرب لأنهما ن�ش��أ � ً
�صحيحا طب ًقا لنمو الكنائ���س اخللوية يف بريطانيا و�أوربا و�أمريكا
لكن هذا لي���س
ً
ال�ش��مالية وا�س�تراليا� .إن املب��ادئ الأ�سا�س��ية للكني�س��ة اخللوية ميك��ن �أن تنتقل من
ثقاف��ة �إىل ثقاف��ة ب��شرط عدم ن�س��خها كما هي يف كل م��كان دون مرونة ومراعاة
للبيئة املحلية .رمبا ي�صارع الغرب يف البداية مع منوذج الكني�س��ة اخللوية حيث
يجب عليه �أو ًال �أن يبنى جمتم ًعا كن�س ًيا عن طريقها �إىل جانب التب�شري من خاللها.
يوج��د مب��د�أ اجلماعة بالفعل يف ثقافة الكثري من البلدان غري الغربية.
لنموذج االثنى ع��شر جاذبيته لأنه يطبق منوذج ي�س��وع وتدريبه لتالميذه االثني
ع��شر و�إعداده��م للقي��ام بعمل التلمذة .بالإ�ضافة �إىل ذل��ك تبقي الفرق مع بع�ضها
البع���ض مل��دة طويل��ة فتتك��ون عالق��ات طويل��ة الأمد داخ��ل اخلاليا بد ًال م��ن القلق
ال��ذي ينتج عن انق�س��ام اخلاليا با�س��تمرار .كما �أن القي��ادة يف �إطار منوذج االثنى
ع��شر ت�صبح ذات �صبغة �ش��خ�صية وعالقاتية �أكرث.
يركز كال النموذجني للكني�سة اخللوية على التايل:
•
التلمذة العاملية.
خدمة كل ع�ضو.
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

الرتكيز على الأ�شخا�ص �أكرث من الرتكيز على الربامج.
التطبيق العملي لآيات "بع�ضكم البع�ض" يف العهد اجلديد.
التطبيق العملي لتعاليم امل�سيح عن طريق اخللية.
الرتكيز على اخللية باعتبارها املكان الذي حتدث فيه خدمة الكني�سة.
التدريب على القيادة.
الب�شارة وال�شهادة ك�أ�سلوب حياة.
الدمج الفعال للم�ؤمنني اجلدد وتزويدهم بالغذاء الروحي.
تعبئة اجل�سد كله.
م�ضاعفة عدد التالميذ

هذه الدرا�س��ة الق�صرية للكني�س��ة اخللوية يرينا �أن هذا النموذج للكني�سة هو و�سيلة
لكي ن�أخذ املهمة العظمي التي كلفنا ي�سوع بها يف متى  28بجد .يبدو �أن الروح
أث�يرا يف جم��ال التلمذة
القد���س يري��د �أن ي�صل��ح الكني�س��ة الي��وم ك��ي ت�صب��ح �أك�ثر ت� ً
وتطبيق مبادئ كني�س��ة العهد اجلديد� .إن القائد الذي ي�أخذ هذه املبادئ ويطبقها
يف كني�سته هو قائد حكيم .و�إال �سنكون جمرد "�سامعني" للكلمة ال "عاملني بها".
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رابطة الكنائس
�إن النظ��رة اخلاطئ��ة ملعن��ى "الكني�س��ة" ه��ي واحدة من العوائ��ق العظيمة التي تقف
يف طري��ق نه�ض��ة كنائ���س بريطاني��ا و�أورب��ا و�أج��زاء �أخري من العامل .ناق�ش��نا يف
اجلز�أي��ن الثال��ث والراب��ع م��ن ه��ذا الكت��اب معن��ى �أه��م كلمت�ين ي�س��تخدمهما العه��د
اجلدي��د لي�ص��ف الكني�س��ة� .إن التعالي��م الكتابية يف هذا ال�ش��أن وا�ضح��ة و�رصيحة.
�زءا م��ن جتربتن��ا
�كارا خاطئ��ة قابع��ة يف �أذهانن��ا .كم��ا ت�ش��كل ج� ً
لك��ن هن��اك �أف� ً
التقليدي��ة للكني�س��ة .عندم��ا نفك��ر يف كنائ�س��نا الي��وم� ،س��نجد �أن كلمات ي�س��وع يف
مت��ى  10 – 1 : 15والت��ي يق��ول فيه��ا �أن تقاليدن��ا تف��رغ كلم��ة اهلل م��ن قوته��ا
تنطب��ق عليه��ا �أك�ثر م��ن �أي وقت .تت�س��بب �أفكارن��ا اخلاطئة عن الكني�س��ة يف تقييد
فعاليتنا .كما تعوق قدرتنا على بناء كنائ�س قوية وم�ؤثرة اليوم .ي�شري الكثريون
�إىل م��ا ي�س��مونه "الكني�س��ة املحلي��ة" �أو "الكني�س��ة القومي��ة" �أو "الكني�س��ة الطائفية".
لكنن��ا ر�أين��ا يف اجل��زء الثالث �أن هذه امل�س��ميات ال حتمل بداخلها املعنى الكتابي
ال�صحيح للكني�س��ة.

"الكنيسة" يف العهد الجديد:

ر�أينا �أن العهد اجلديد ي�ستخدم كلمة "الكني�سة" بثالثة معاين:
لو�ص��ف كل امل�ؤمن�ين م��ن يف الأر���ض منه��م وم��ن يف ال�س��ماء – الكني�س��ة
•
اجلامع��ة.
لو�صف كني�سة البيت – اجلماعة الكن�سية.
•
للإ�شارة �إىل امل�ؤمنني يف مدينة معينة – كني�سة املدينة.
•
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كل �ش��كل م��ن ه��ذه الأ�ش��كال املع�برة ع��ن الكني�س��ة ل��ه �أهميت��ه ويج��ب �أن يك��ون له
مكان��ة يف تفكرين��ا وممار�س��تنا الي��وم .تذكرنا الكني�س��ة اجلامعة �أن هناك كني�س��ة
واح��دة حقيقي��ة فق��ط ت�ش��كل ج�س��د امل�س��يح وتتك��ون م��ن كل امل�ؤمن�ين عل��ى م��دار
التاري��خ� .س��تظهر ه��ذه الكني�س��ة يف �صورته��ا الكامل��ة عندما يجتمع كل �ش��عب اهلل
أي�ض��ا �أننا جمي ًعا ننتم��ي �إىل بع�ضنا
م ًع��ا يف ال�س��ماء .وتذكرن��ا الكني�س��ة اجلامع��ة � ً
البع���ض و�إىل الرب.
�أم��ا اجلماع��ة الكن�س��ية ،في�ش�ير �إليه��ا الكتاب املقد���س يف قليل من الأع��داد :رومية
مهما يف
دورا ً
 5 : 16و 1كورنثو���س  19 : 16وفليم��ون  .2ولكنه��ا م��ع ذل��ك تلعب ً
فهمن��ا للكني�س��ة وتعبرين��ا عنه��ا .يختل��ف جمتم��ع العائل��ة يف �أي��ام العه��د اجلدي��د
ع��ن جمتم��ع العائل��ة غ�ير الوا�ضح املوجود اليوم .كان بي��ت العائلة يف �أيام العهد
اجلدي��د جمتم��ع مزده��ر .لق��د كان قري ًب��ا م��ن القري��ة .يت�ض��ح م��ن ه��ذا �أن اهلل يري��د
للكني�س��ة �أن تك��ون عامل��ة عل��ى كل م�س��توي م��ن م�س��تويات املجتم��ع حت��ى �أ�صغ��ر
وحدة فيه.
ه��ذا الفه��م للكني�س��ة كجماع��ة ل��ه العدي��د م��ن املزاي��ا الظاه��رة .تزده��ر العالق��ات
الوثيق��ة وال�ش��عور باالنتم��اء م��ن خالل الرتكيز عل��ى اجلماعات املحلي��ة .يجب �أن
يك��ون للق��رى الريفي��ة واملجتمع��ات املدني��ة – يف �إطاره��ا املحل��ي املح��دد داخ��ل
امل��دن الك�برى – تعب�يرات �صادق��ة حقيق��ة عن الكني�س��ة.
م��ا ن�صف��ه الي��وم بالكني�س��ة "املحلي��ة" ه��و �أق��رب م��ا يك��ون �إىل ه��ذه اجلماع��ات
الكن�س��ية (�أو كنائ���س البيوت) يف العهد اجلديد .والكني�س��ة املحلية هي مركز قوتنا
الي��وم .لك��ن �ضعفن��ا يكم��ن يف حماولتن��ا لتطبي��ق كل تعالي��م الكتاب املقد���س عن
الكني�س��ة يف ه��ذا الإط��ار املحلي.
208

رسئانكلا ةطبار

�إن اجلماع��ة الكن�س��ية ب��دون "كني�س��ة املدين��ة" الت��ي ه��ي �إح��دى تعب�يرات العه��د
اجلدي��د ع��ن الكني�س��ة ت�صب��ح جم��رد تعب�ير مبت��ور عم��ا يعلن��ه الكتاب املقد���س عن
الكني�س��ة .ر�أينا يف اجلزء الثالث �أن كني�س��ة املدينة يف العهد اجلديد كانت تتكون
م��ن ع��دد م��ن الكنائ���س املنعق��دة يف البي��وت والت��ي تع�بر جميعه��ا ع��ن نف�س��ها
باعتباره��ا كني�س��ة املدين��ة �أو كني�س��ة املنطق��ة.

أسطورة االستقالل:

أي�ض��ا يف اجل��زء الثال��ث �أن ما ن�س��ميه نحن اليوم "كني�س��ة حملية" ال يتوافق
ر�أين��ا � ً
مع العهد اجلديد .كانت الكنائ���س املحلية يف العهد اجلديد (مثل كنائ���س �أور�ش��ليم
و�أف�س���س وكورنثو���س و�أنطاكي��ة) ه��ي تعب�يرات عن ج�س��د امل�س��يح يف مدين��ة ما �أو
منطق��ة م��ا .مل تك��ن هذه الكنائ���س جماعات منفردة م�س��تقلة ع��ن بع�ضها البع�ض.
لكنه��ا كان��ت تعم��ل م ًع��ا ك�ش��بكة م��ن اجلماع��ات الكن�س��ية املعتم��دة عل��ى بع�ضه��ا
البع�ض والتي تكون كني�س��ة واحدة .هذا هو املبد�أ الذي تت�أ�س���س عليه فكرة �ش��بكة
الكنائ���س .ال ميكن �أن تكون هناك جماعة كن�س��ية حملية م�س��تقلة كما ال ميكن �أن
توجد يد �أو قدم مبفردها بعي ًدا عن اجل�سد .فهذه اجلماعات م ًعا تكون ج�س ًدا واح ًدا.
ال ي�ضعن��ا العه��د اجلدي��د �أم��ام اختي��ار ب�ين اجلماعات الكن�س��ية املحلية و كنائ���س
امل��دن� ،أو ب�ين الكنائ���س ال�صغرية والكنائ���س الكبرية .لكنه يو�ض��ح لنا �أن كل هذه
يج��ب �أن تعم��ل م ًع��ا ك ٍال يف مكانه��ا ال�صحي��ح .ه��ذه ه��ي الطريق��ة الوحي��دة الت��ي
أث�يرا روح ًيا حقيق ًي��ا على قرانا ومدنن��ا وبلداننا.
ن�س��تطيع به��ا �أن ن�ؤث��ر ت� ً
الكث�ير مم��ا يقول��ه النا���س الي��وم ع��ن "الكني�س��ة املحلية" يو�ض��ح �أن م��ا يف ذهنهم
راع وفري��ق قي��ادة ومبن��ي تتقاب��ل في��ه ومنطق��ة
ه��و جماع��ة كن�س��ية منف��ردة له��ا ٍ
خطريا عن كني�س��ة
حملي��ة ه��ي منطق��ة تواجده��ا .لك��ن مثل ه��ذا الفكر يبعدن��ا بع ًدا
ً
العه��د اجلدي��د ،حيث يعطي االنطباع �أن هذا النموذج للكني�س��ة املحلية هو التعبري
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ال�ص��ادق وال��شرعي الوحي��د ع��ن الكني�س��ة الي��وم .وبالت��ايل يتجه النا���س نحو بناء
جماع��ات كن�س��ية �صغ�يرة منف�صلة ذات دائرة تركي��ز �صغرية ،مدعني �أن مثل هذه
متثل ج�سد امل�سيح يف منطقتهم .ال يلتفت ه�ؤالء الأ�شخا�ص �إىل �إخوانهم و�أخواتهم
يف "الكنائ���س املحلية" الأخرى �إال يف منا�س��بات قليلة من قبيل جمامالت املنرب 
والأن�ش��طة الأخوي��ة ورمب��ا م��ن �أج��ل االرتباط��ات الطائفي��ة .ت��ري ه��ذه اجلماعات
الكني�س��ة ال�صغرية نف�س��ها  -مبعزل عن هذه الأ�ش��ياء – ككني�سة م�ستقلة لها عالقة
مبا��شرة م��ع حكوم��ة امل�س��يح وله��ا �س��لطة كاملة ككني�س��ة حملية .توجه��ات قليلة
فقط ميكنها �أن متزق ج�سد امل�سيح بطريقة �أكرث من هذا التوجه .الوحدة احلقيقية
ميك��ن �أن تتحق��ق فق��ط عندم��ا ت��رى اجلماع��ات الكن�س��ية يف قرية �أو مدينة نف�س��ها
كجزء من ج�س��د امل�س��يح الواحد.

شبكة الكنائس:

يرف���ض مب��د�أ �ش��بكة الكنائ���س االجت��اه ال�ضي��ق ال��ذي ينظ��ر �إىل الداخ��ل للكث�ير م��ن
تلك التي ت�س��مي نف�س��ها "كنائ���س حملية" والتي لها "عقلية القرية" .لهذه الكنائ�س
نظرة داخلية �ضيقة وحمدودة� .أما �ش��بكة الكنائ���س فعلي العك���س من ذلك ت�س��عي
للنم��و ك��ي ت�صب��ح مكون��ة م��ن ع��دة �آالف م��ن الأ�ش��خا�ص مل��ا تتمتع به م��ن عقلية
مدني��ة مت�س��عة وغني��ة وكذلك مل��ا تتمتع به م��ن توجه خارجي.
متي��ل الكنائ���س املحلي��ة الي��وم �إىل �أن تك��ون �أحادية الثقافة .لكن �ش��بكة الكنائ���س
ت�ضم العديد من الثقافات والأجنا�س واللغات وجماعات خمتلفة توجد يف جمتمع
اليوم .وتعرب عن هذه كلها من خالل توجه متعدد الثقافات للكني�سة.
�إن الكني�س��ة الت��ي له��ا عقلي��ة القري��ة تك��ون قوية فيم��ا يتعلق بال��شركة واالهتمام
الرع��وي ويك��ون له��ا يف الغالب خدمة واحدة �أو خدمة مزدوجة هي خدمة الراعي
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 املعل��م� .أم��ا �ش��بكة الكنائ���س فله��ا خدم��ة خما�س��ية ترك��ز عل��ى �أهمي��ة اجلوان��بالر�س��ولية والنبوي��ة يف حكومة الكني�س��ة.
الكني�س��ة الت��ي له��ا عقلي��ة القري��ة ت��ري نف�س��ها ككل م�س��تقل ولي���س كج��زء م��ن كل
يحت��اج �إىل االندم��اج يف ال�ص��ورة الأك�بر ل�ش��بكة الكنائ���س� .أم��ا �ش��بكة الكنائ���س
فتتكون من �أجزاء م�س��تقلة تعمل م ًعا باالرتباط بالكل� .إن فل�س��فة �ش��بكة الكنائ�س
هي فل�س��فة �ش��مول وتو�س��ع نحو الكني�س��ة .فل�س��فة ت�س��عي لالعرتاف بكل التعبريات
ع��ن ج�س��د امل�س��يح يف مدين��ة �أو منطقة حملية.

الكنيسة الكبرية (:)Mega Church

�دءا ن��وع �أخ��ر م��ن الكنائ���س يف الظه��ور يف �ش��مال �أمري��كا من��ذ ثمانين��ات الق��رن
ب� ً
الع��شرين .وكان ه��ذا الن��وع ُي��ري جزئ ًيا عل��ى �أنه رد فعل �ضد الكنائ���س "املحلية"
ذات التوج��ه الق��روي� .أحدثت ظاهرة الكني�س��ة الك�برى ( )megaعا�صفة يف �أمريكا
حيث بد�أت الكنائ�س املكونة من �ألآالف ُتري يف املدن الكربى واحدة تلو الأخرى.
لكن مثل هذه الكنائ�س ال تعرب عن الكني�سة بح�سب ملء �إعالن العهد اجلديد .الفرق
بب�س��اطة يتعل��ق باحلج��م وم��دي الت�أث�ير .كان الأم��ر ال ي��زال يتعلق بـ "كني�س��تي" و
"كني�س��تك" .كل م��ا كان هنال��ك ه��و �أن الكني�س��ة امليج��ا كان��ت �أك�بر م��ن الكنائ���س
املحلية ذات الطابع القروي .وقد منت الكني�س��ة امليجا يف الثمانينيات من خالل
مب��ادئ النم��و الكن�س��ي امل�ؤ�س�س��ة على علم االجتماع ولي���س على الأبع��اد الروحية
ال�صادق��ة .كان ق��ادة ه��ذه الكنائ���س �ش��خ�صيات كارزماتي��ة تتمت��ع ب�س��لطة عالية
ولديها مهارات �إدارية عالية .كما كان وراء ه�ؤالء القادة فرق قيادية ذات حتكم
ع��ايل وتتك��ون يف الغال��ب م��ن �أع�ض��اء من الأ��سرة .كانت الفل�س��فة القائم��ة وقتها
"اجلم��ال يف الك�ثرة" و�أن امله��م ه��و من��و كني�س��تهم .وكان كل �ش��يء يرم��ي نح��و
حتقي��ق ه��ذا اله��دف .كان �ش��عارهم هو "ال حواجز مانعة" لنمو الكني�س��ة.
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حقيق��ة �أن يف الثمانيني��ات مل يك��ن يف �أمري��كا م�س��يحيون �أك�ثر مم��ا كان فيها يف
البداي��ة تو�ض��ح �أن ظاهرة الكني�س��ة امليجا جنحت يف ج��ذب امل�ؤمنني املوجودين
بالفع��ل �أك�ثر مما جنحت يف عمل امل�س��يح احلقيقي وهو تلم��ذة �آخرين و�إن�ضاجهم
يف الإميان وتعبئتهم للخدمة من �أجل ال�س��يد.
الآن ونح��ن يف الق��رن احل��ادي والع��شرين ،ال يج��ب �أن ين�ص��ب اهتمامن��ا على منو
الكني�س��ة فح�س��ب ،لك��ن يج��ب �أن نحر���ص عل��ى �أن يكون كل م�س��يحي مدر ًب��ا ومع ًدا
للخدم��ة .ر�أين��ا يف العق��ود الأخ�يرة ظاه��رة الكنائ���س ��سريعة النمو تبن��ي �أعدادها
الكب�يرة بالتناف���س م��ع الكنائ���س الأخ��رى م��ن خ�لال متحدث�ين ذوي �ش��خ�صيات
جذاب��ة ومو�ضوع��ات عام��ة للخدم��ة و"منظم��ي حف�لات" م�س��يحيني م�ش��هورين.
لك��ن اهتمامن��ا يجب �أن ين�صب على امل�س��يحية احلقيقية الت��ي يتحدث عنها العهد
اجلدي��د والت��ي تهت��م �أك�ثر بالتلم��ذة ذات الكلف��ة العالي��ة �أك�ثر مم��ا تهت��م برتوي��ج
برام��ج جت��ذب اجلمه��ور �أو ترويج �ش��خ�صيات معينة� .إن �أف�ضل و�صف ملبد�أ �ش��بكة
الكنائ���س ه��و بن��اء "الكني�س��ة امليت��ا" ( )Meta Churchولي���س كنائ���س امليج��ا
التقليدي��ة الت��ي ر�أيناه��ا يف ال�س��نوات الأخرية.

الكنيسة امليتا:

أي�ض��ا من عدة �آالف لكن فل�س��فتها خمتلفة عن
الكني�س��ة امليت��ا ه��ي كني�س��ة تتكون � ً
فل�سفة الكني�سة امليجا التي و�صفناها .للكني�سة امليتا توجه دجمي نحو الكني�سة
التي تعرب عن نف�سها من خالل �شبكة من اخلاليا واجلماعات الكن�سية واخلدمات
التي متكن اجل�سد كله من العمل.
بنف���س الطريق��ة الت��ي قارن��ا به��ا ب�ين توج��ه كني�س��ة القري��ة والكني�س��ة ال�ش��بكة،
ميكنن��ا ذك��ر بع���ض االختالف��ات ب�ين الكني�س��ة امليج��ا والكني�س��ة امليت��ا .للكني�س��ة
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امليج��ا تنظي��م �أح��ادي امل�س��توي ترتب��ط فيه كل اخلدم��ات بطريقة مبا��شرة بقائد
�أعل��ى م��ن خ�لال خ��ط م��ن املديري��ن� .أما الكني�س��ة امليت��ا فهي بن��اء �ش��بكي يتكون
م��ن ع��دة كنائ���س وخاليا وخدمات .وتوجهه��ا للقيادة يتمحور ح��ول �إطالق قادة
انفتاحا و�أقل من
جدد ولي���س تنظيم القيادة املوجودة .وبالتايل لها �أ�س��لوب �أكرث
ً
الناحي��ة الإداري��ة فيم��ا يتعلق بحكومة الكني�س��ة.
ت��ري الكنائ���س امليج��ا �أن التعبئ��ة للخدم��ة تتك��ون م��ن �أع�ض��اء يخدم��ون برنام��ج
الكني�س��ة� .أما الكني�س��ة امليتا فرتي �أن اخلدمة ذاتها هي برنامج الكني�س��ة .ين�صب
تركي��ز الكني�س��ة امليج��ا عل��ى "البن��اء ال�ضخم" الذي هو مكان حدوث كل �ش��يء ذي
�أهمي��ة� .أم��ا الكني�س��ة امليت��ا فرتك��ز عل��ى ��ضرورة �أن يك��ون الأع�ض��اء هم الكني�س��ة
�أينم��ا وج��دوا وبغ���ض النظ��ر عن املباين الت��ي هي جمرد و�س��يلة نحو غاية.
ت�ض��ع الكني�س��ة امليت��ا النا���س قب��ل الربام��ج كم��ا يت�ض��ح م��ن النظ��ام اخلل��وي� .إن
اخللي��ة لي�س��ت جم��رد ج��زء م��ن برنام��ج لكنه��ا املحي��ط الذي يت��درب في��ه الأع�ضاء
ويتم �إعدادهم للخدمة و�إر�سالهم للقيام بعمل الكني�سة .ترفع الكني�سة امليتا �شعار
"خدم��ة كل ع�ض��و" وت��ري �أن ال��دور القي��ادي يتمح��ور ح��ول �إعداد القدي�س�ين لعمل
اخلدم��ة وتلم��ذة �آخري��ن و�إن�ضاجه��م يف الإمي��ان وتعب�أتهم للخدم��ة طب ًقا ملا جاء
يف مت��ى .28
تفه��م الكني�س��ة امليت��ا التعبئ��ة للخدم��ة عل��ى �أنه��ا �إعداد �ش��عب اهلل للقي��ام مبهمته.
وتوجهه��ا ه��و توج��ه نح��و التلم��ذة قائ��م عل��ى مب��د�أ "الطبيع��ة اخلدمي��ة" .تع��زز
ا�س�تراتيجيات الكني�س��ة امليج��ا يف بع���ض الأوق��ات توج ًه��ا تناف�س� ًيا ا�س��تهالك ًيا
للم�س��يحية� .إن �إتب��اع الكني�س��ة امليج��ا ل�ش��عار "الأك�بر �أف�ض��ل" يجعله��ا تب��دو كم��ا
ل��و كان هدفه��ا الوحي��د ه��و �أن تنم��و وتكرب ولي���س �أن ُتوجد تالمي ًذا جد ًدا للم�س��يح
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وتطلقه��م للعم��ل يف خدمت��ه .الكنائ���س امليج��ا هي �ض��د الطائفية .ع��دد قليل منها
فق��ط يعم��ل يف نط��اق بع���ض النظ��م الطائفية التقليدي��ة .وميكن لأعداده��ا املهولة
�أن تول��د روح الرتف��ع واال�س��تقالل .لك��ن م��ن يرتبط��ون بالكني�س��ة امليج��ا يفهم��ون
مبد�أ العمل يف �ش��بكة وميكنهم بب�س��اطة التو�س��ع يف هذا املبد�أ كي ت�ضم كنائ�س��هم
�ش��بكات قومي��ة ودولية.
ت��وازن �ش��بكة الكنائ���س ب�ين التوج��ه املرك��زي واملب��ادرة املحلي��ة .وه��ي تتمت��ع
بحقيقة كونها كبرية ومع ذلك مق�سمة �إىل عدد ال يح�صي من املكونات املختلفة
– خاليا وجماعات كن�سية و خدمات – من خاللها ميكن رعاية النا�س وتغذيتهم
روح ًيا وتعبئتهم داخل �سياق �شعور حقيقي باالنتماء .لكنها يف الوقت نف�سه تقف
م��ع الآالف يف املحاف��ل الكن�س��ية واالحتف��االت يف االجتماعات اجلماهريية .لكن
�أه��م م��ا يف الأم��ر ه��و �أن الكنائ���س ال�ش��بكية تق��در كل ع�ض��و وال تنظر �إلي��ه كمجرد
�ش��خ�ص ميلأ مقع ًدا يف الكني�س��ة �أو ي�س��تمع للخدمة .لكن على �أنه �ش��خ�ص ذو طاقة
قوي��ة .ت��ري الكنائ���س ال�ش��بكية �أن دوره��ا ه��و �إظه��ار ه��ذه الطاق��ة وحتريرها نحو
طاقة امل�س��يح حت��ى تتحقق املهمة العظيمة.
كل ه��ذه االختالف��ات ب�ين الكنائ���س ذات الطاب��ع الق��روي وكنائ���س امل��دن وب�ين 
الكنائ���س امليجا والكنائ���س امليتا �س��اعدنا على فهم كيف يريد الرب الكنائ���س �أن
تنظم نف�س��ها وتنمو نحو �ش��هادة حية عن امل�س��يح .هذا ال�ش��كل من �أ�ش��كال التعبري
منوذج��ا فع��ا ًال �ش��ائ ًعا للكني�س��ة يف الق��رن احل��ادي
ع��ن الكني�س��ة ميك��ن �أن ي�صب��ح
ً
والع�رشين.

قوة الشبكات:

يك��ون امل�س��يحيون �أق��وى عندم��ا يقف��ون م ًع��ا ويعملون م ًع��ا .وهذا يعن��ي �أن نكون
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مت�ساحمني فيما يتعلق بنقاط الرتكيز العقائدي املختلفة عن جمموعتنا اخلا�صة،
و�أن نق��دم حمب��ة حتم��ي العقائ��د الأ�سا�س��ية للإمي��ان الكتاب��ي .ف�لا ميك��ن �أن تكون
هن��اك وح��دة حقيقي��ة عندم��ا يك��ون هناك تهاون ب�ش��أن ه��ذه احلقائق الأ�سا�س��ية.
نتن��اول ه��ذه النقط��ة بالتف�صيل يف اجلزء الثالث ع��شر من هذا الكتاب.
الوع��د يف مزم��ور  133ه��و وع��د للأخ��وة "الذي��ن ي�س��كنون م ًع��ا يف وح��دة" حي��ث
ي�أم��ر ال��رب بالربك��ة يف ه��ذا امل��كان .ي�ش��جع مث��ل ه��ذا الوعد كل كني�س��ة م�س��يحية
وقائ��د م�س��يحي عل��ى �أخ��ذ �أهمي��ة ال�ش��بكات يف االعتب��ار .مل يك��ن ق�صد اهلل �أب� ًدا �أن
ير�س��لنا فرادى� .أو �أن نف�صل �أنف�س��نا عن باقي ج�س��د امل�س��يح� .إن �ش��بكات الكنائ�س
ه��ي طريق��ة هام��ة للتغل��ب عل��ى توجهات اال�س��تقالل املدم��رة التي توج��د يف قلب
الطبيعة اخلاطئة ال�ساقطة .يجب �أن ال ن�سمح �أب ًدا للتوجهات االنف�صالية بالدخول
�إىل كنائ�س��نا� .إن مهمتن��ا ه��ي مهم��ة عاجل��ة ج� ًدا لأن الع��امل �ضائ��ع ج� ًدا .يج��ب
علين��ا �أن ُنظه��ر للأمم حقيقة ج�س��د امل�س��يح الواحد املوج��ود والعامل يف منطقتنا
املحلي��ة و�أمتن��ا وكل �أمم الع��امل.

شبكات الكنائس اليوم:

عندم��ا نطب��ق مب��د�أ العه��د اجلدي��د اخلا���ص بال�ش��بكة علين��ا �أن نفه��م �أن��ه ال ميكنن��ا
�أن نع��ود بالزم��ن لأي��ام العه��د اجلديد .لقد �أنتجت � 2000س��نة من تاريخ الكني�س��ة
�أك�ثر م��ن  6000طائف��ة والكث�ير م��ن املجموع��ات الكن�س��ية امل�س��تقلة والتي��ارات
والتقالي��د .لك��ن ل��و �أن �ص�لاة ي�س��وع ع��ن الوحداني��ة يف يوحن��ا  17ق��د �أ�س� ُتجيبت،
فعل��ى كل جماع��ة كن�س��ية �أن ت��ري نف�س��ها كج��زء من ال��كل الأكرب الذي ه��و �أع�ضاء
ج�س��د امل�س��يح .ولي���س كوحدات م�س��تقلة منف�صلة عن باقي املجموعات الكن�س��ية.
�إن نظ��ام ال�ش��بكات ه��و �أح��د الط��رق الت��ي متكنن��ا م��ن حتقي��ق ه��ذا الأمر ،فال�ش��بكة
ه��ي تعب�ير حقيق��ي ملمو���س ع��ن الرتاب��ط الداخلي ب�ين الكنائ���س بع�ضه��ا البع�ض.
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جزءا من �شبكة طائفية
ميكن �أن تكون ال�شبكة حملية وقومية .كما ميكن �أن تكون ً
�أو �ش��بكة تعم��ل داخ��ل طائف��ة ما .تكم��ن مب��ادئ التوا�ضع والقبول يف قلب فل�س��فة
تعبريا �شمول ًيا
نظام ال�ش��بكات .وهذا يعني ا�س��تعدادنا لر�ؤية �أن "جماعتنا" لي�س��ت
ً
ع��ن ج�س��د امل�س��يح عل��ى الأر�ض و�أنن��ا جمي ًعا �أج��زاء متداخلة يف ال��كل الأكرب� .إننا
باخت�ص��ار نحت��اج �إىل بع�ضن��ا البع���ض .يعرب يوحنا عن ه��ذه احلقيقة بقوله يف 1
�يح" .يجب
"و�أَ َّم��ا َ ِ
��شركَ ُت َنا َن ْح� ُ�ن َف ِه� َ�ي َم� َ�ع ال ِآب َو َم� َ�ع ْاب ِن ِه َي ُ�س� َ
�وع ْالَ�سِ � ِ
يوحن��ا َ 3 : 1
�أن ت�ضم هذه ال��شركة العاملية اال�ش�تراك يف ر�ؤية واحدة كي نعلن امل�س��يح للعامل.
ميك��ن لنظ��ام ال�ش��بكة �أن يعم��ل ب�صورة ر�س��مية و�صورة غري ر�س��مية كم��ا ميكن �أن
يعم��ل يف �إط��ار نظ��ام ذي حكوم��ة وبال حكومة.
ال�ش��بكات غري احلكومية ت�ضم �ش��بكات ر�س��مية و�ش��بكات غري ر�س��مية حترتم هوية
�ارا �أو�س��ع للم�ش��ورة والتخطي��ط والعم��ل
وتكام��ل الكني�س��ة املحلي��ة بينم��ا توف��ر �إط� ً
والر�ؤية.
�ش��بكة الكنائ���س هي تنظيم ذو حكومة ي�س��عي نحو تطوير كل خ�صائ�ص الكني�س��ة
ال�ش��بكية داخل مدينة �أو منطقة جغرافية .من الرائع �أن نالحظ �أن العهد اجلديد ال
ي�س��تخدم كلمة "كني�س��ة" �أب ًدا يف �س��ياق قومي �أو عاملي .وبينما ت�س��اعد ال�ش��بكات
القومي��ة والعاملي��ة عل��ى تعلي��م وت�ش��جيع وتوجي��ه الكنائ���س املحلي��ة توجي ًه��ا
ر�س��ول ًيا� ،إال �أنه��ا ال ينبغ��ي �أن ت�صب��ح �أب� ًدا ال�س��لطة الت��ي حتك��م الكني�س��ة املحلي��ة.
لك��ن الكني�س��ة ال�ش��بكية �س��يكون لها نظ��ام حكومي داخل مدينته��ا �أو منطقتها .يف
الكني�س��ة ال�شبكية:
تك��ون الأج��زاء مركب��ة م ًع��ا بحي��ث تعرب ع��ن الكني�س��ة الإقليمية �أو كني�س��ة
•
املدين��ة الت��ي تعم��ل طب ًق��ا ملب��د�أ ال�ش��بكة.
عاما.
•
�ستكون الأجزاء مرتبطة بقيادة ر�سولية توجه الكل وتعطيه �شك ًال ً
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�س��تكون القي��ادة م�س��تمدة م��ن كل ج��زء م��ن الأج��زاء املكونة حت��ى تتمتع
•
باخلدم��ة اخلما�س��ية املذك��ورة يف �أف�س���س .11 : 4
�س��ت�ضم الأج��زاء كل التعب�يرات ع��ن ال��ـ ( )ekklesiaيف كل م�س��توياتها
•
ابتداء من رفقة االثنني والثالثة �إىل جتمعات املحافل من كل الكني�س��ة ال�ش��بكية.
الكني�س��ة ال�ش��بكية نف�س��ها �س�ترتبط م��ع جمموع��ات �أخري وكنائ���س �أخري
•
يف منطقته��ا وخارجه��ا مع�برة ع��ن االحت��اد الكام��ل يف امل�س��يح.
�إن بناء �ش��بكات الكنائ���س هو �أمر مرغوب بل و�رضوري اليوم .لكن علينا �أال نقلل
�أب ًدا من قدر حتدي وكلفة اتخاذ هذا الطريق .تت�ضمن هذه الكلفة والتحدي تنحية
النماذج التقليدية للكني�سة التي ُتتبع يف �أماكن كثرية دون مناق�شة �أو تفكري .ما
يلي هو ملخ�ص ملبادئ الكنائ�س ال�شبكية والتي متثل حتدي ي�ضعه الروح القد�س
�أمام كنائ�سنا اليوم:
خ�ض��وع مطل��ق للم�س��يح رئي���س الكني�س��ة واال�س��تعداد للعم��ل ك�أع�ض��اء يف
•
ج�س��ده حت��ت قيادت��ه ه��و وح��ده.
مقاوم��ة النم��وذج القي��ادي للكني�س��ة التقليدي��ة املتمث��ل يف "الراع��ي –
•
املعلم" وقبول منوذج اخلدمة اخلما�سية يف القيادة ويف توجيه كل �شبكة الكني�سة.
رف���ض اخلدم��ة كمهن��ة �أو وظيف��ة للبع���ض الذي��ن يعمل��ون عم��ل امل�س��يح
•
نياب��ة ع��ن �أع�ض��اء ج�س��ده.
قب��ول مب��د�أ �أن كل ع�ض��و هو عام��ل ،وتوفري الإطار الذي يزدهر من خالله
•
ه��ذا املبد�أ.
النظ��ر �إىل الكني�س��ة عل��ى �أنه��ا �أك�ثر م��ن جمرد خدم��ات �أيام الآح��اد ،فهي
•
عالقة يومية ثابتة وم�ستمرة تنعك�س يف خدمة يومية لل�سيد يف املكان والوظيفة
الت��ي و�ضعن��ا فيهم��ا يف احلي��اة.
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امل��وت ع��ن غ��رور البن��اء ال�ش��خ�صي للملك��وت وو�ض��ع مواهبن��ا عن��د �أقدام
•
ال�س��يد يف العم��ل احلقيق��ي مللك��وت اهلل ال��ذي ه��و تلم��ذة الآخري��ن و�إن�ضاجه��م يف
الإمي��ان وتعبئته��م للخدم��ة.
بن��اء الكني�س��ة ع��ن طري��ق اخلالي��ا باعتبارها الوح��دة امل�صغ��رة املحركة
•
جل�س��د امل�س��يح.
العم��ل يف روح ال��شركة والرتاب��ط والتخل��ي ع��ن كل عنا��صر اال�س��تقالل
•
فيم��ا يتعل��ق بع�ضوي��ة ج�س��د امل�س��يح وخدمت��ه.
عندم��ا نتبن��ى ه��ذه املب��ادئ ونعم��ل به��ا يف ��شركة مع الروح القد���س� ،س�نري هذا
ظاهرا عل��ى الأر�ض قبل املجيء الثاين للم�س��يح الذي
الن��وع م��ن الكني�س��ة الفعال��ة
ً
نخ�ص���ص ل��ه اجلزء التايل والأخري م��ن هذا الكتاب.

218

الجزء الثالث عرش

كنيسة نهاية األزمنة
م��ن امله��م �أن نتذك��ر ق��ول ي�س��وع "�أبن��ي كني�س��تي" .ه��ل م��ن املمك��ن �أن نت�ص��ور ما
كان يف ذه��ن ي�س��وع عندم��ا ق��ال ه��ذه الكلم��ات؟ يعلمن��ا بول���س �أن امل�س��يح يح��ب
الكني�س��ة و�أنه �أ�س��لم نف�س��ه لأجلها .وهو يح�رضها من خالل التقدي�س والغ�سل مباء
ً مي َد ًةَ ،ال َد َن َ�س فِي َها َو َال
ِي�سة َ ِ
الكلمة .وبكلمات �أف�س�س ُ " 27 : 5ي ْح ِ َ
�ض َها ِل َنفْ�سِ ِه كَ ن َ
ُون ُم َق َّد َ�س� ًة َو ِب َال َع ْي� ٍ�ب" .يخربنا هذا العدد مبا
َغ ْ�ض� َ�ن �أَ ْو َ�ش� ْ�ي ٌء مِ � ْ�ن مِ ْث��لِ َذلِكَ َ ،ب ْل َتك ُ
كان يف ذهن ي�س��وع عندما حتدث عن الكني�س��ة� .إنه يجهز العرو���س حلني عودته.
من ال�س��هل �أن ندر���س الكتاب املقد���س مب�س��اعدة كتاب مثل هذا و�أن ن�صنع قائمة
ب��كل التغي�يرات الت��ي نري��د �إحداثه��ا يف "كني�س��تنا" .ولك��ن �أن نفع��ل ذل��ك يعن��ي �أن
نن�س��ي خط��ة اهلل العظيم��ة لبن��اء الكني�س��ة طب ًق��ا لر�ؤي��ة ي�س��وع له��ا .لكن علين��ا �أو ًال
�أن ُنذك��ر �أنف�س��نا باحلي��اة احلقيقي��ة للكني�س��ة – �أي الروح القد���س – الذي بدونه لن
تتحق��ق ه��ذه اخلطة �أب ًدا.

الروح القدس يف الكنيسة:

ر�أين��ا فيم��ا �س��بق �أن "تعبرين��ا" ع��ن الكني�س��ة �س��يعمل بفاعلي��ة �أك�ثر �إن كن��ا نعم��ل
ب�صورة متكاملة ومتوازنة يف خم�س نواحي هي ال�سجود وخدمة الكلمة وال�شهادة
والرعاي��ة واحل��رب الروحي��ة� ،أو �إن كان لن��ا قي��ادة كتابي��ة �أو �إن �أكدن��ا عل��ى البعد
اجلماعي حلياة الكني�سة و�أعطينا املعمودية و�رشكة الع�شاء الرباين مركزية �أكرث.
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كل ه��ذه �أم��ور هام��ة لكنه��ا ب�لا فائ��دة يف ح��د ذاته��ا .ل��و �أردن��ا �أن نعم��ل بفاعلي��ة
ونعلن جمد اهلل يف العامل ،فيجب علينا �أن نكون �أكرث قر ًبا للروح القد�س ،فالكني�سة
حتتاج �إليه �أكرث من �أي �ش��يء �آخر.
ول��دت الكني�س��ة م��ن ال��روح يف ي��وم اخلم�س�ين كم��ا نق��ر�أ يف �أعم��ال  .2كان ال��روح
القد�س مع التالميذ قبل ذلك اليوم .لكنه مل يكن فيهم ومل يكونوا هم فيه .يف يوم
اخلم�س�ين عمد ي�س��وع الكني�س��ة بالروح القد�س .ومن يومها �أ�صبح للكني�سة و�صول
�إلي��ه ولقوت��ه .كان عل��ى التالمي��ذ بع��د ي��وم اخلم�س�ين �أن يتعلموا احلي��اة يف الروح
وال�ص�لاة يف ال��روح وال�س�ير يف ال��روح واالعتم��اد عل��ى ال��روح و�إتب��اع �إر�ش��ادات
الروح وهكذا .من امل�ستحيل �أن نتخيل كني�سة العهد اجلديد بعي ًدا عن الروح .رمبا
يك��ون هن��اك منظم��ة دون الروح لكن بدونه ال توجد كني�س��ة� .إن الروح القد���س هو
�أقن��وم متماي��ز وه��و اهلل .نتن��اول التعالي��م الكتابي��ة ع��ن ال��روح يف كت��اب "معرفة
دائما الروح القد�س �أو روح اهلل �أو روح امل�سيح .ولكنه لي�س �أب ًدا "روح
الروح"� .إنه ً
الكني�سة".
ال��روح ه��و حي��اة الكني�س��ة وه��و عطي��ة اهلل العظم��ي له��ا .يج��ب �أن تك��ون الكني�س��ة
ممتلئ��ة م��ن ال��روح .لكنه��ا �أب� ًدا ال متلكه �أو تتحكم به .الروح ه��و الذي يريد �أن ميلأ
الكني�س��ة وميلكن��ا ويعلمن��ا وير�ش��دنا ويقوين��ا ويغرينا ويعمل يف ��شركة معنا.

ال نستطيع احتواءه

ال ت�س��تطيع الكني�س��ة �أن تتحك��م يف ال��روح �أو حتتوي��ه .ال ميكنن��ا الإ��صرار عل��ى �أن
يعم��ل بطريق��ة معين��ة �أو م��ن خالل طقو���س �أو كلمات �أو منا�ص��ب معينة .يقدم لنا
الكتاب املقد�س وعو ًدا ومباد ًئا وا�ضحة عن الروح .لكنه يو�ضح �أنه "ن�سمة اهلل" �أو
"ريح اهلل" يهب حيث ي�ش��اء.
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يج��ب �أن يتعل��م كل تعب�ير ع��ن الكني�س��ة �أن ين�ص��ت �إىل الروح القد���س وي�س��تمع �إىل
م��ا يقول��ه للكنائ���س ويطيعه .يج��ب �أن تنحني تقاليدنا ل��ه وتخ�ضع له ،حيث يريد
�أن يجددن��ا با�س��تمرار ويقودن��ا �إىل م�صرينا املجيد.

ال نحتكره

ال ي�س��تطيع �أي تعب�ير ع��ن الكني�س��ة �أن يدعي �أن له عالق��ة خا�صة مع الروح ،حيث
ي�سكن الروح يف كل امل�ؤمنني .لذا ال ميكن �أن تدعي جماعة واحدة �أنها حتتكره.

ميك��ن �أن يك��ون هن��اك بع���ض امل�ؤمن�ين املمتلئ�ين بال��روح .لك��ن ه��ذا االمتالء هو
لكل امل�ؤمنني .لي�ست هناك عالقة خا�صة مع الروح تكون متاحة لبع�ض الكنائ�س
ومغلقة على البع�ض الآخر.

املعزي

يع��د ي�س��وع يف يوحن��ا � 18 – 16 : 14أن ير�س��ل ال��روح �إىل الكني�س��ة باعتب��اره
"البارقليطُ �س" (� )parakletosأي "الذي ُدعي كي يكون بجانبنا" .ترتجم هذه الكلمة
ب��ـ ( )Counsellorاملر�ش��د ( )Advocateاملداف��ع ( )Helperاملع�ين ()Comforter
املع��زي ( )Encouragerامل�ش��جع� .إن ال��روح القد���س هو املعني للكني�س��ة.
م��ن امله��م ج� ًدا �أن نعتم��د عل��ى معونت��ه ،حي��ث �أننا ال نفعل �ش��ي ًئا يف جم��ال الروح
بدونه .ال ميكننا �أن نعمل بفاعلية يف �أي جمال من جماالت احلياة الكن�سية دون
معونت��ه .وكل �أعمالن��ا ه��ي ب�لا معن��ى وفارغة بدونه :على �س��بيل املث��ال بدونه ال
ميكننا:
ال�سجود (يوحنا .)24 : 4
•
ال�شهادة (�أعمال .)8 : 1
•
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•
•
•
•
•

اخلدمة ( 1كورنثو�س .)11 - 4 : 12
ال�صالة (�أف�س�س  18 : 6ورومية .)26 : 8
�أن ننقاد (رومية .)14 : 8
�أن نهزم العدو (متى  28 : 12و�أف�س�س .)6 : 3
�أن نتعلم (يوحنا  26 : 14و .)13 : 16

املعلم

يعدن��ا ي�س��وع يف يوحن��ا  17 : 14و � 13 : 16أن روح احل��ق �سري�ش��دنا �إىل جمي��ع
احلق و�أنه �سيمجد ي�سوع عندما يتكلم ب�أمور ي�سوع ويعلنه لنا� .إنه معلم الكني�سة.
ال��روح ال يذه��ب �إىل �أبع��د م��ن كلم��ات ي�س��وع وال يقودن��ا �إىل حقيق��ة جدي��دة .لكن��ه
يعلمن��ا م��ن مع�ين �إعالن��ات ي�س��وع الذي ال ين�ض��ب ويقودنا �إىل كل احل��ق .ال يقول
الروح �أكرث مما قاله ي�سوع .لكنه يذكرنا مبا قاله ي�سوع كما نقر�أ يف يوحنا : 14
 26و  .15 : 15وهو ي�ساعدنا يف �أغلب الأحيان كي نري ما �أعلنه ي�سوع يف �ضوء
جدي��د �أو بطريقة جديدة.
لق��د قمن��ا ب�إنت��اج �سل�س��لة "�س��يف ال��روح" ك��ـ "مدر�س��ة للخدم��ة يف الكلم��ة والروح"
لأن هن��اك عالق��ة وثيق��ة ج� ًدا بني الكلمة وال��روح .يرتبط الروح بكلم��ة اهلل الأزلية
الأبدية التي تو�ضح  2تيموثاو�س � 16 : 3أن اهلل �أوحي بها �أو نفخها .لكن الكتاب
املقد���س ال يح��د ال��روح لأنه يتحدث �إلينا بطرق خمتلف��ة .ومع ذلك ي�أتي ما يقوله
دائما مع الإعالن الروحي.
متف ًق��ا ً
�إنن��ا نحت��اج �إىل معون��ة ال��روح ك��ي نفه��م الكلم��ة .لكنن��ا ال ن�س��تطيع �أن نع��رف كل
احلق بطريقة متوازنة لأن كلمة اهلل �أو�سع بكثري و�أعمق بكثري من فهمنا الناق�ص.
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وفهما جدي ًدا لبع�ض �أبعاد احلق
دائما نظرة جديدة
ً
وهذا يعني �أن معلمنا يعطينا ً
التي تنا�س��يناها �أو جتاهلناها والتي تتفق مع ما منر به.

الشاهد

يعلمن��ا ي�س��وع يف يوحن��ا � 26 : 15أن ال��روح �سي�ش��هد ع��ن ي�س��وع� .إن��ه ال�ش��اهد� .إن
كل م��ا يفعل��ه ال��روح يف الواق��ع �إمن��ا يفعل��ه من �أج��ل هدف واحد هو متجيد ي�س��وع
كم��ا نق��ر�أ يف يوحن��ا  .14 : 16ي�أت��ي ال��روح ليع�ين الكني�س��ة حت��ى يتمج��د ي�س��وع،
ويقودن��ا �إىل معرف��ة كل احل��ق لك��ي منج��د ي�س��وع ،وير�ش��دنا ويقوين��ا حت��ى منج��د
ي�س��وع وهكذا.
عندم��ا ح��ل ال��روح عل��ى الكني�س��ة يف ي��وم اخلم�س�ين :كان من ال��ضروري �أن يقوي
التالمي��ذ ويعده��م لك��ي يكون��وا �ش��هو ًدا م�ؤثري��ن .كم��ا ملأه��م بالف��رح و�أعطاه��م
�أن يتمتع��وا بال��شركة املحب��ة .لكن��ه ملأه��م بقوت��ه يف الأ�سا���س م��ن �أجل الب�ش��ارة
وال�شهادة.
�إن اختب��ار ال��روح ال��ذي ال ي��ؤدي �إىل �ش��هادة �أك�ثر فعالي��ة ع��ن ي�س��وع له��و اختبار
حم��ل ت�س��ا�ؤل .يري��د ال��روح �أن تك��ون الكني�س��ة منفتح��ة ل��ه حت��ى يخل�صن��ا م��ن كل
خماوفن��ا و�ضعفاتن��ا ،وميلأن��ا م��ن ج�س��ارته وكلمات��ه� .إن ال�ش��هادة ع��ن ي�س��وع
ه��ي �أم��ر مه��م ج� ًدا لدرج��ة �أن ال��روح يعطين��ا الكلمات ويعطين��ا الق��وة لنقولها� .إن
االهتمام الأول للروح القد���س هو الت�أكد من �أن �ش��عب اهلل – ج�س��د امل�س��يح – يقوم
بالعم��ل الإله��ي املكل��ف به وهو تو�صيل الب�ش��ارة لكل الأمم .لو �أن لدينا ولو مقدار
قليل من العاطفة نحو من حولنا ،ومقدار قليل من الغرية على جمد اهلل ،ف�س��نلقي
أثريا
ب�أنف�س��نا على الروح القد���س ونطلب منه �أن يعيننا حتى نكون �ش��هو ًدا �أكرث ت� ً
عن ال��رب املقام.
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املعطى

نقر�أ يف  1كورنثو�س � 12أن الروح هو املعطي العظيم ملواهب الكني�سة .وتعطينا
الأعداد  11 – 7قائمة ببع�ض هذه املواهب التي ي�س��تمر يف منحنا �إياها .ونتعلم
م��ن  1كورنثو���س � 14أن ه��ذه املواه��ب �أُعطي��ت لبن��اء الكني�س��ة ومل�س��اعدتها عل��ى
�أن تعمل ب�صورة �أكرث فعالية .لو كنا جادين ح ًقا ب�ش��أن الكني�س��ة ،ف�س��يكون لدينا
غ�يرة جتاه هذه املواهب.
لك��ن  1كورنثو���س  13تو�ض��ح �أن املحب��ة ه��ي �أه��م بكث�ير م��ن املواه��ب .تو�ضح 1
كورنثو���س � 1 : 14أن��ه ال ينبغ��ي �أن نخت��ار ب�ين املواه��ب واملحب��ة لأنن��ا مدعوون
لل�س��عي وراء كليهم��ا ،و�إن كان��ت املحب��ة �أ�س��مي.
عظيم��ا .يج��ب �أن تك��ون
يج��ب �أن تك��ون كني�س��ة اهلل جمتم ًع��ا مر�س��ل ًيا تب�ش�ير ًيا
ً
حافظً ��ا قو ًي��ا للكلم��ة .يج��ب �أن تك��ون ق��وة حمارب��ة فعال��ة .لكنه��ا ت�صب��ح ال �ش��يء
ب��دون املحب��ة .يف الواق��ع ميكنن��ا الق��ول �أن مق��دار املحب��ة يف الكني�س��ة ولي���س ك��م
املواه��ب والن�ش��اط هو مقيا���س ن�ضوجها وجتديدها الروح��ي .عندما نفتح قلوبنا
لل��روح �س��نمتلئ مبحبت��ه ل�ل�آب واالبن و�س��تقودنا ه��ذه املحبة .نقر�أ يف �أف�س���س : 3
� 17أن الكني�س��ة �س��تكون م�ؤ�س�س��ة على املحبة و�أننا �سنعرف حمبة امل�سيح الفائقة
املعرف��ة .هذا ه��و م�صرينا يف الكني�س��ة.
وعندما يغرينا الروح� ،س��نبد�أ يف حمبة بع�ضنا البع�ض مبحبته .نتعلم من �أف�س���س
 32 – 25 : 4و 1ت�س��الونيكي � 22 – 19 : 5أن ال��روح يح��زن وينطف��ئ فين��ا عندم��ا
تغي��ب املحب��ة عن��ا .وم��ا يذكره  1يوحنا  20 : 4هو �أغرب من ذلك .كل هذا يو�ضح
�أن الروح يتوق �إىل �أن تت�صف الكني�س��ة مبحبة اهلل الباذلة.
باخت�صار ال ت�س��تطيع الكني�س��ة �أن تكون �أي �ش��يء دون الروح لأن الروح هو حياة
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الكني�سة  -حياة امل�سيح التي تنعك�س يف ج�سده وت�ساعده على �أن يكون �أداته يف
العامل.

ملء املسيح:

عندما ن�س�ير يف الروح ومع الروح ،علينا �أن نثق �أنه �س��يقودنا �إىل م�صري الكني�س��ة
املجي��د ال��ذي نق��ر�أ عن��ه يف �أف�س���س  .4وه��ذا امل�ص�ير ه��و م��لء امل�س��يح .لك��ي نفه��م
هذا التعبري ،علينا �أن نعود �إىل �أف�س���س  1حيث يربط بول���س بني االمتالء ورئا�س��ة
امل�سيح يف �أف�س�س  .23 – 22 : 1بعد قائمة طويلة من احلقائق التي يريد بول�س �أن
ٍ ت َت َق َد َم ْيهِ،
يعرفها �أهل �أف�س�س ويختربونها ،يقول �أن اهلل الآب "َ�أَ ْخ َ�ض َع كُ َّل َ�ش ْيء َ ْ
ِي�س�ةِ".
َو�إِ َّي��ا ُه َج َع��لَ َر ْ�أ ً�س��ا ف َْو َق كُ ِّل َ�ش� ْ�ي ٍء ِل ْل َكن َ
ه��ذا �إع�لان عظي��م .وال عج��ب �أن بول���س �أراد ق��راءه �أن يدركوا �أهميته .يقول بول���س
�إن امل�سيح الذي �أُقيم من بني الأموات �أُعطى مكانة فوق كل �شيء و�سلطة ورئا�سة
فوق كل �شيء يف ع�رصه ويف الع�رص الآتي .ثم ي�ضيف بول�س �أن اهلل �أخذ الرئا�سة
�س�تري
م��ن امل�س��يح و�أعطاه��ا للكني�س��ة كعطية .وهذا يعن��ي �أن املحيط الأول الذي ُ
فيه رئا�س��ة امل�سيح هو الكني�سة.
يوم��ا م��ا �س�يري الكون كله رئا�س��ة و�س��لطان امل�س��يح ويع�ترف به .لكننا ن�س��تطيع
ً
�أن نختربها اليوم ،والأكرث من ذلك �أن نعلنها للعامل كي يراها العامل فتنحني كل
ركبة �أمامه .لكن ال�س�ؤال هو كيف؟ يجيب بول�س عن هذا ال�س�ؤال يف عدد  .23يربط
"ج َ�س ُد ُه،
بول�س بني الرئا�سة وامللء ويقول �إن الكني�سة التي ر�أ�سها هو امل�سيح هي َ
ِي ي� ُ
َّ ف ا ْل� ُكلِّ".و كم��ا �أن امل�س��يح ه��و ر�أ���س ف��وق كل �ش��يء ،لك��ن
ل�أ ا ْل� ُكل ِ
مِ � ْل ُء َّل�ذ َ ْ
الكني�سة هي املحيط الأول الذي تظهر فيه هذه الرئا�سة ،هكذا ح�ضور امل�سيح ميلأ
كل الكون ،لكن املحيط الأول الذي يظهر فيه هذا امللء هو ج�س��ده �أي الكني�س��ة.
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امل��لء �أي احل�ض��ور املجي��د للم�س��يح ميك��ن �أن ُي��ري يف امل��كان ال��ذي يظه��ر في��ه
�س��لطانه و ُيع�ترف ب��ه .يع��ود بول���س ملناق�ش��ة تعالي��م �أف�س���س  1يف �أف�س���س  .4لك��ن
لكي نفهم معنى ذلك علينا �أن نفهم �أو ًال طريقة بناء ر�س��الة بول���س .تنق�س��م ر�سالة
�أف�س���س مثلها مثل كل ر�س��ائل بول���س �إىل جزئني �أ�سا�س��يني� .أوالً :من �أف�س���س � 1إىل
�أف�س���س  3يتن��اول بول���س حقيق��ة روحي��ة تتعل��ق مبكانن��ا يف امل�س��يح وم��ا لنا فيه.
ث��م م��ن الأ�صح��اح الراب��ع �إىل النهاي��ة ينتق��ل بول���س �إىل اجلزء العملي من ر�س��الته
ويدعون��ا لل�س�ير طب ًق��ا لهذه احلقائ��ق الروحية.
ير
يب��د�أ بول���س الق�س��م الث��اين م��ن الر�س��الة يف  1 : 4بقول��ه " َف�أَطْ ُل� ُ�ب إِ �ل َْي ُك� ْ�م ،أَ � َنا ا أَل�سِ � َ
ِف ال� َّ�ر ِّب ،أَ � ْن َت ْ�س� ُلكُوا كَ َم��ا َيحِ � ُّ�ق لِل َّد ْع� َ�و ِة ا َّل ِت��ي ُدعِ ي ُت� ْ�م ِب َه��ا" .يخربنا بول���س هنا �أنه
علين��ا �أن منار���س دعوتنا الروحية ونعي���ش ه��ذه احلقائق عمل ًيا.
وهذا يعني �أن تعاليم �أف�س�س  16 – 11 : 4هي �صورة ملا يجب �أن تكون الكني�سة
عليه على الأر�ض و�أنها حتمل بداخلها الوعد ب�أن خطة اهلل للكني�س��ة �س��وف تتمم.
هذا هو الو�ضع الذي �ستكون عليه كني�سة نهاية الأزمنة و�سيحدث ذلك قبل عودة
ال�س��يد امل�س��يح� .إن امل�س��يح ل��ن يع��ود م��ن �أجل كني�س��ة متعب��ة منهك��ة خاطئة ميتة
ال فائ��دة منه��ا .لكن��ه �س��يعود م��ن �أج��ل كني�س��ة جمي��دة تكون رئا�س��ته فيه��ا كاملة
وح�ضوره معل��ن ب�صورة كاملة.
هذه هي �صورة الكني�سة التي يجب على كل م�ؤمن وكل قائد وكل عامل يف ج�سد
امل�س��يح �أن ي�ضعها يف ذهنه� .إنها �صورة املنتج الكامل ،امل�صري املمجد لكني�س��ة
اهلل الثمينة .قال ي�س��وع �أنه �س��يبني كني�س��ته وقد كان يعني كلماته .فهو لن يرتك
متمما جزئ ًيا .لكنه �سوف ي�صل بج�سده �إىل كمال الن�ضج قبل نهاية الأزمنة.
عمله ً
وه��ذا يعن��ي �أننا �س��نتمم بنجاح مهم��ة الكرازة للعامل وتلمذة جميع الأمم� .س��يكمل
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الروح ما بد�أه يف يوم اخلم�س�ين� .س��وف ي�ؤ�س���س كني�س��ة م�ؤثرة عاملة حتى تكون
العرو�س م�ستعدة عندما يعود ي�سوع .لقد وعد ي�سوع ببناء كني�سته وتو�ضح �أف�س�س
� 4أن هذا البناء �سيكتمل.
�إن الكني�س��ة ب�صفته��ا ج�س��د امل�س��يح ه��ي ممث��ل اهلل يف الع��امل .وعم��ل امل�س��يح على
الأر���ض �س��يتم فق��ط م��ن خالل ج�س��ده .عندم��ا يكون هذا اجل�س��د غري نا�ضج ولي���س
قو ًي��ا وال يتمت��ع بال�صح��ة ،فل��ن يت��م عم��ل امل�س��يح .لكن عندم��ا يكون اجل�س��د قو ًيا
ونام ًي��ا� ،س��يتم عمل اهلل عل��ى الأر�ض.
قلن��ا �أن �أف�س���س  16 – 11 : 4ت�ص��ف الكني�س��ة وه��ي ت�ص��ل �إىل م��لء امل�س��يح .وه��ذا
يوما ما �ستكون الكني�سة قادرة على �أن تعلن امل�سيح مبلئه على الأر�ض.
يعني �أن ً
وهذا ي�ؤكد على و�صف �أف�س���س  23 : 1للكني�س��ة ب�أنها "مل�ؤه".
لا و�أنبي��اء ومب��شرين ورع��اة ومعلمني ك��ي يربط
لق��د �أعط��ي امل�س��يح الكني�س��ة ر�س� ً
�شعب اهلل م ًعا من �أجل عمل اخلدمة .فهذا هو الذي يبني ج�سد امل�سيح وعلى ه�ؤالء
القادة �أن ي�س��تمروا يف عملهم حتى حتدث �أربعة �أ�ش��ياء:

-1

الوحدانية

�س��وف ت�ص��ل الكني�س��ة �إىل وحداني��ة الإمي��ان .ه��ذه لي�س��ت وحداني��ة ال��روح الت��ي
بد�أت على ال�صليب والتي توجد بالفعل .لكنها وحدانية تعاليم الإميان الأ�سا�سية
والفهم النا�ضج للم�س��يح.

ال يعني هذا �أن كل امل�س��يحيني �س��ي�ؤمنون بنف���س ال�ش��يء عن كل �ش��يء .لكنه يعني
�أنه �ستكون هناك وحدة قوية يف كل مبادئ الإميان يف كل الكني�سة.
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-2

معرفة كاملة

�س��ت�صل الكني�س��ة النا�ضج��ة �إىل معرف��ة كامل��ة ع��ن اب��ن اهلل .وه��ذه املعرف��ة لي�س��ت
ن�س��خة معدل��ة م��ن معرفتن��ا لكنها معرفة كامل��ة .وهذا املعرفة الكامل��ة تعني �أننا
�س��نعرف امل�س��يح ونختربه كلية يف حياتنا.
يعرب بول���س يف فيلبي  16 – 8 : 3عن �ش��وقه ملعرفة امل�س��يح وقوة قيامته وعمق
�آالمه .ويف فيلبي  11 – 5 : 2يحثنا على �أن يكون فكر امل�سيح هو فكرنا .يقدم لنا
بول���س و�صفًا البن اهلل الذي �أخلي نف�س��ه و�أخذ �صورة عبد وقبل املوت والذي ُرفع
�إىل مكانة عالية ج ًدا حيث يحني �أمامه الكل يف كل مكان ركبهم.
تب��د�أ الكني�س��ة يف التح��رك نح��و ه��ذه املعرف��ة الكاملة لالبن عندم��ا تكف عن طلب
الق��وة لنف�س��ها ،وت�ش��تاق �إىل �أن يك��ون له��ا فك��ر ي�س��وع ،وتت��وق �إىل اال�ش�تراك يف
�س��لطانه و�آالمه .لنثق �أننا قريب ُا �س��وف نخترب هذه احلقيقة الكاملة يف كل جمال
من جماالت الكني�س��ة.

-3

البناء الكامل

�س��وف تك��ون كني�س��ة نهاي��ة الأزمن��ة النا�ضجة هي الإن�س��ان الكامل� .س��نكون بناء
متاما .لن ن�صبح �أطفا ًال فيما بعد ،حمملني من مكان �إىل �آخر.
كام ًال �أي نا�ضجني ً
لكنن��ا �س��نكون �أقوي��اء ونا�ضجني يف امل�س��يح .يق��ول البع�ض �أن الكني�س��ة حتت�رض.
�صحيح��ا� .إن الكني�س��ة ل��ن ت��زوي ولن ت�ش��يخ� .إن الكني�س��ة التي نقر�أ
لك��ن ه��ذا لي���س
ً
عنه��ا يف العه��د اجلدي��د ه��ي كني�س��ة �صغ�يرة ال�س��ن .لك��ن كني�س��ة نهاي��ة الأزمن��ة
�س��تكون كني�س��ة نا�ضجة قوية .لو �أن الكني�س��ة الأويل كانت قادرة على حتقيق كل
ذل��ك ،فكم وكم كني�س��ة نهاية الأزمنة.
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ل��و �أن الوع��ود الكتابي��ة تعن��ي �أي �ش��يء ،فه��ي تعن��ي �أن الكني�س��ة الكتابي��ة الآتي��ة
�س��تخترب ان�س��كا ًبا رائ ًعا للروح �س��ي�ؤدي �إىل تب�شري م�ؤثر يف كل العامل� .سوف ن�أخذ
و�س�يري جم��د اهلل يف كل الأر���ض .و�س��يكون هن��اك جمد يف
الب�ش��ارة �إىل كل الأممُ ،
الكني�س��ة بي�سوع امل�سيح.

-4

ملء املسيح

ر�أين��ا فيم��ا �س��بق �أن �أف�س���س  13 : 4ت�س��تند �إىل م��ا ج��اء يف �أف�س���س 23 – 22 : 1
ك��ي تو�ض��ح �أن الكني�س��ة النا�ضج��ة �س��تمتلئ مبلء امل�س��يح نف�س��ه .وه��ذا يعني �أنها
�س��تكون ممتلئ��ة بي�س��وع وبروح��ه وبالت��ايل �س��نكون قادري��ن عل��ى �إعالن �ش��خ�ص 
ي�س��وع وجم��ده للع��امل و�س��نحقق كل م��ا �أمرن��ا ب��ه� .س��يعلن امل�س��يح نف�س��ه ب�ص��ورة
كامل��ة يف الكني�س��ة لدرج��ة �س��يبدو معه��ا وك�أن��ه عل��ى الأر�ض يف اجل�س��د.
�إنن��ي �أ�ؤم��ن دون مبالغ��ة �أن ي�س��وع �س��يعود �أو ًال يف كني�س��ته قب��ل �أن يع��ود م��ن
�أجل كني�س��ته .ال �أعني هنا �أن هناك جميئني .لكن ما �أق�صده هو �أن الروح �س��يعلن
ح�ض��ور امل�س��يح يف كني�س��ة نهاي��ة الأزمن��ة لدرج��ة �س��يبدو مع��ه �أن��ه عل��ى الأر���ض 
بالفع��ل .بالت�أكي��د ه��ذا ه��و معن��ى �أن نكون ج�س��ده عل��ى الأر�ض.
�س��تكون الكني�س��ة الكتابي��ة النا�ضج��ة ممتلئ��ة من قوته وحكمته و�س��لطانه� .س��وف
ُتظه��ر ه��ذه الكني�س��ة للع��امل م��لء نعمة وقدا�س��ة امل�س��يح .و�س��يظهر جم��د اهلل كام ًال
فين��ا ومن خاللنا.
�س��تكون كني�س��ة م��لء امل�س��يح يف نهاي��ة الأزمن��ة ممتلئة ب�ش��هادات �صادق��ة فعالة
يف كل العامل يف كل �أمة وثقافة .وهذا ال يعني �أن ننتظر حتى ذلك الوقت قبل �أن
ن�صبح نحن �ش��هادة فعالة عن امل�س��يح .با�س��تطاعتنا بل يجب علينا �أن نبد�أ العمل
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الآن يف حياتنا ويف كنائ�س��نا بينما ن�س��تعد ونتطلع لظهور كني�سة نهاية الأزمنة.
هذه بالطبع ر�ؤية ت�س��تحق العمل وال�صالة من �أجلها� .إنه حلم ي�س��تحق �أن نعي�ش��ه
ومن��وت م��ن �أجله .وحت��ى �أ�صغر اخلطوات نحو هذا احللم لها قيمتها الكبرية.
بينم��ا نعي���ش باحل��ق واملحب��ة� ،س��ننمو �إىل التمام يف امل�س��يح الر�أ���س ال��ذي يرتبط
به كل اجل�سد م ًعا مب�ؤازرة� .سي�ضيف كل رابط قوته �إىل كل ع�ضو من الأع�ضاء كي
يق��وم مبهمت��ه املر�س��ومة له .وهكذا �ست�س��تمر الكني�س��ة يف النمو حت��ى ُتبني كام ًال
ويف النهاي��ة يف املحبة.
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