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 الكنيسة

 رابعةالحمقة ال
 

 :ممحوظة هامة
 :نود ىنا أن نضع تعريفًا وتوضيحًا بين كممتين

 كنيسة+ 
 الكنيسة+ 
 

ىيييح وحيييدة المييي منين عبييير كيييف العييييور والمسيييا ات  يييح  :«الكنيسةةةة»
 .الرب الذي ىو الرأس

 «ُيْ ِمُنوَن ِبح ِبكاَلِمِيمْ  الَِّذينَ »( 02: 11يو )
لى وقتنا ىذا بالرغم من كف الحواجز  وحدتنا اليوم مع الكنيسة األولى وا 

 .البشرية الطائفية والسياسية
 
 .محدد مكانو زمان يح وحدة الجماعة  ح  «كنيسة»أما 

ىييح الكنيسيية المحمييية التييح تحييوي عناييير الكنيسيية كمييا سيينذكرىا  يمييا 
 :لسبعد، وىذا ما كتبو بو 

  «ِ ح ُكوِرْنُثوَس ِإَلى َكِنيَسِة اهلِل الَِّتح ... »(  1: 1كو 0)
 «التََّساُلوِنيِكيِّينَ ِإَلى َكِنيَسِة ... »( 1: 1تس 1)

   

 الكنيسة اإلنجيمية بقصر الدوبارة



 0 

 أهمية الكنيسة: ثانيا  
 

 لماذا أعطى المسيح ليا ىذه المكانة الخاية؟
 لماذا يتحدث عنيا بولس الرسوف مرارًا وتكرارًا؟

ا معيييو واتحادنيييا بيييو ك شيييخاا دون اتحادنيييا بعضييينا بيييبع ، أال تكفيييح عالقتنييي
 .خاية أنو أمر يعب ومكمف جدًا وأمامو تحديات كثيرة لمغاية

 ييح ىييذه الدراسييية نجييد ثالثيية أميييور ُتعطييح لمكنيسيية مكانتييييا الخاييية وأىميتييييا 
 .التح ال يمكن االستغناء عنيا أو نجد ليا بديالً 

 
 :إعالن المصالحة (1)

 
وط اإلنسان  ح الخطيية انفييف اإلنسيان عين اهلل، وبعيدىا مع بدء الخميقة وسق

 (.قايين قتف ىابيف)مباشرة جرى انفيالو عن أخيو اإلنسان 
الكنيسة اليوم ىح تجسيد عمف المسييح الفيدائح ب نيو أييمح ميا أ سيدتو الخطيية 

  :ب ن
 يالحنا مع اهلل. 1
 يالح اإلنسان مع أخيو اإلنسان . 0 

 .العمود الرأسح واأل قح        وىذه ىح عالمة اليميب  
نسييمع بيولس يتحيدث عيين المييالحة ميع اهلل ورسييالة ( 02، 11: 5كيو 0) فيح 

 .الميالحة مع اهلل
ًا ذإِ ِخْدَميَة اْلُمَيياَلَحِة،  اِكنَّ اْلُكفَّ ِمَن اهلِل، الَِّذي َياَلَحَنا ِلَنْفِسِو ِبَيُسوَع اْلَمِسييِح، َوَأْعَطاَنيلَ وَ »

 .«َتَياَلُحوا َمَع اهللِ : ْطُمُب َعِن اْلَمِسيحِ نَ . اَء َعِن اْلَمِسيِح، َكَ نَّ اهلَل َيِعُظ ِبَناَنْسَعى َكُسَفرَ 
نرى اليورة األشمف أنو  ح الييميب ييالحنا ميع ( 11-11: 0أف )لكن  ح 

 .اهلل، ويالحنا  ح نفس الوقت مع بعضنا البع 
يييييَ نَّييييُو ُىييييَو َسيييياَلُمَنا، الَّييييِذي َجَعييييَف االْثَنيييييْ ألَ » ييييَط  اجِ ِن َواِحييييدًا، َوَنقَييييَ  َحيييياِئَط السِّ ِي أَ )اْلُمَتَوسِّ

ِ يح َنْفِسيِو ِإْنَسيانًا  ُمْبِطاًل ِبَجَسِدِه َناُموَس اْلَوَياَيا ِ ح  َيَراِئَ ، ِلَكيْح َيْخمُيَا االْثَنيْينِ . (اْلَعَداَوةَ 
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ييمِ ُيَييياِلَح االْثَنييْيِن ِ ييح َجَسييوَ َواِحييدًا َجِديييدًا، َييياِنعًا َسيياَلمًا،  ، قَيياِتاًل يبِ ٍد َواِحييٍد َمييَع اهلِل ِباليَّ
  .«اْلَعَداَوَة ِبوِ 

 . األعداء الييود واألمم ياروا أحباء وأىف بيت اهلل -
َىييِذِه اََن َعْظييٌم ِمييْن »: كمييا قيياف عدم عنييد الخميقيية األولييىالوحةةدة أحبيياء لدرجيية  -

األسيييود واألبيييي ،  الغنيييح والفقيييير، .(03: 0تييي  )« ِعَظييياِمح َوَلْحيييٌم ِميييْن َلْحِميييح
 .الرجف والمرأة، الييودي واليونانح

ما أروع ىذه الحقيقة التح سنراىا  ح بييت اَب لكين عمينيا أن نجسيدىا ىنيا  -
 ..أواًل لمعالم

 
 :أداة لبناء المؤمنين وتكميمهم (2)

  
 (1وأف  10كو 1و 10رو ) ح 

ح أي  يح األييحاحات التيح تتحيدث عين الجسيد والمواىيب والوزنيات ودورىيا  ي
 .الجسد نرى بوضوح ىذه الحقيقة ونرى أيضًا كيفية تحقيقيا

 : يقوف 10: 1 فح أف 
 «ْجِف َتْكِميِف اْلِقدِّيِسيَن، ِلَعَمِف اْلِخْدَمِة، ِلُبْنَياِن َجَسِد اْلَمِسيِح،ألَ »
 .«ْفِء اْلَمِسيحِ مِ ِإَلى ِقَياِس َقاَمِة . ِإَلى ِإْنَساٍن َكاِمفٍ ... » (13: 1أف )
: َو اليرَّْأُس ُىيْف َياِدِقيَن ِ ح اْلَمَحبَِّة، َنْنُمو ِ ح ُكفِّ َشْحٍء ِإَلى َذاَ  الَِّذي بَ » (15: 1أف )

  «اْلَمِسيحُ 
ُف ُنُموَّ . ..» (11: 1أف )  .«ْلَجَسِد ِلُبْنَياِنِو ِ ح اْلَمَحبَّةِ ا ُيَحيِّ
 

مييى ىنييا نسييمع بارتبيياط الوحييدة والمحبيية والمواىييب بييالنمو والنضييوج والكميياف، ع
قييياس الييرأس المسيييح،  ييالرب  ييح الجسييد يجعمنييا نبنييح بعضيينا الييبع  ونكمييف 

 .نقائا بعضنا البع ،  إن كمالنا مرتبط بوحدتنا
    «ِلَيُكوُنوا ُمَكمَِّميَن ِإَلى َواِحدٍ » (03: 11يو )
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نسيمع عين احتياجنيا الواحيد ل خير، وال يقيدر عضيٌو أن ( 10كو 1)وكذل   ح 
 .ة لح إلي ال حاج: يقوف لعضٍو عخر

َأِو اليرَّْأُس َأْيضيًا . «اَل َحاَجيَة ِليح ِإَلْيي ِ »: َتْقِدُر اْلَعْيُن َأْن َتقُيوَف ِلْمَييدِ  الَ » (01: 10كو 1)
 .«ِلح ِإَلْيُكَما اَل َحاَجةَ »: ِلمرِّْجَمْينِ 

 نسيييمع كييييف يكيييون ىيييذا بييييورة عمميييية مييي خوذة مييين عميييم ( 10رو )أميييا  يييح 
 (.البيولوجح)األحياء 

ًا ضييييعْ بَ َوَأْعَضييياٌء  ،َجَسيييٌد َواِحييييٌد ِ يييح اْلَمِسييييحِ : َكيييَذا َنْحيييُن اْلَكِثييييِرينَ ىَ » (5: 10رو )
 .«ُكفُّ َواِحٍد ِل َخرِ  ،ِلَبْع ٍ 

يييمَّم   »: وىنيا يعممنيا بيولس درسيًا  يح غايية األىميية ي خيذه مين عميم األحيياء -
اهلل الجسيييد البشيييري بحييييث أن كيييف عضيييو ال يخيييدم نفسيييو لكنيييو يخيييدم بييياقح 

ألعضيييياء بحسييييب موىبتييييو وقدرتييييو ومكانتييييو، كمييييا تخدمييييو كييييف األعضيييياء ا
 .المتنوعة، وىكذا تكون الفائدة والبركة أعظم بكثير، لو ولباقح الجسد معاً 
 !  إذا خدم نفسو  من ينمو نموًا متكاماًل أبدًا، ألنو ال يمم  كف ما يحتاجو

  نيييا ... ىيييذه وىيييذا بعييييد كيييف الُبعيييد عّميييا يعيشيييو أغميييب المييي منين  يييح أيامنيييا -
محتاج لمعمم يعممنح وواعظ يحثنح وراٍع يرعانح، وميدبر لييدبر حيياتح  يح 

 .أنا محتاج لكف أعضاء الجسد.... الرب
لكيين الشييرط أنييح أنييا أخييدم كييف ... محتيياج لبييولس وبطييرس ويعقييوب ويوحنييا -

 .الجسد وليس نفسح  قط
 

 ...المقاء في الحمقة القادمةوالى 


