
 1 

 
 

 الكنيسة
 الحمقة االولى

 فيرس الموضوعات
      مقدمة

      :معنى الكنيسة: أوالً 
    تعريف الكنيسة - أ

    صورىا الكتابية - ب

 

     :أىمية الكنيسة: ثانياً 
    إعالن المصالحة -1
  بناء المؤمنين -2

  معجزة الحب التي تمجد اهلل -3

 

   :مبادئ الوحدة في الكنيسة: ثالثاً 
    وحدة المساواة -1
    ة التنوعوحد -2

    وحدة الخضوع -3

 
    :دور الكنيسة وىدفيا: رابعاً 

    تجسد المسيح -1
   تقديم اإلنجيل -2

   تممذة المؤمنين -3

رساليم -4   تدريب الخدام وا 

 

 الكنيسة اإلنجيمية بقصر الدوبارة



 2 

    :سمطان الكنيسة: خامساً 
    سمطان الكممة -1

    سمطان الحياة -2

    سمطان الصالة -3

  سمطان الروح القدس -4

   كيف نعيش الكنيسة بحق؟: سادساً 
   وحدة الجسد اختبار روحي -1
    ممارسة الوحدة -2
    الحفاظ عمى الوحدة -3
    يبدأ بنفسأ -4
  بناء الييكل وبرامج الَخدم المختمفة  -5

  
 

    أبعاد الوحدة: ممحق 
           

 



 3 

 الكنيسة
 

 :مكانة الكنيسة عند المسيح: المقدمة
 
خاصددة  ددي حيدداة المسدديح وخدمتددو تبدددو مكانددة الكنيسددة واضددحة عنددد السدديد الددرب   #

 :عمى األرض من النقاط التالية
بدالرمم ( التالميدذ)إنو أعطى أولوية  ي وقتو ليذه المجموعة الصدييرة مدن الب در  -1

 بجاندب خدمتدو لمجمدوع . من االحتياجات العظيمة واليائمة التي كاندت مدن حولدو
كدددل ىدددذا ىا  بجاندددب االتدددي كدددان يعظيدددا ويعمميدددا وي دددفي مرضددداىا ويحدددرر ٌأسدددر 

أعطى المسيح الكثير من وقتدو لمجموعتدو الصدييرة  بدل وربمدا أكثدر ممدا أعطدى 
 .لمجموع نفسيا

كانت ىدي ندواة الكنيسدة التدي وثد  ( 127والد  77والد  12الد ) مجموعة التالميذ 
 .  ييا المسيح وائتمنيا عمى ن ر النور واإلنجيل  ي كل العالم من بعد صعوده

 
 يوصددييموىددو ( 17-13يوحنددا )نددة  ددي جمسددتو األخيددرة معيددم كمددا نددره ىددذه المكا -2

 :   ألجميم يصميو 
 (17  12: 15و 34: 13)بأن يحبوا بعضيم بعضاى كما أحبيم ىو  -
 (22: 17)ليكونوا واحداى كما أن اآلب واالبن واحد  -
 ( 26: 17)وليتجسد المسيح بحبو  ييم  -
: 17)  التيم ورسالتوومن خالل وحدتيم بعضيم ببعض يؤمن العالم برس -

21  23) 
 
كمدددا ندددره حبدددو لمكنيسدددة مميدددزاى عدددن حبدددو الفدددردو لكدددل واحدددد مندددا   يدددي العدددروس  -3

 .المزينة لعريسيا
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  وذَ ال دد» ددنحن مددثالى نسددم  بددولس يتحدددث عددن حددب المسدديح لددو  خصددياى  يقددول 
 .(22: 2 طيةمال)« ٌأٌحب َني ٌوٌأِسٌمٌم ٌنِفٌسٍو أٌلِجَمي

  يقول( سلمعرو )لكنو لمجماعة: 
 (25: 5أف ) «ٌكٌما ٌأٌحب  اِلٌمَسيٍح ٌأِيضاى اِلٌكَنيٌسٌة ٌوٌأِسٌمٌم ٌنِفٌسٍو أٌلِجَمٌيا ...»+ 
وٍح اِلقٍدددٍدٍس َ ييٌدددا ٌأٌسددداَقٌفةى اَ »+  ِحتٌدددَرٍزوا َاذاى أٌلِنٍفَسدددٍكِم ٌوَلٌجَميدددَ  الر َعي دددَة ال تَدددي ٌأقٌددداٌمٍكٍم الدددر 

  .(28: 22أع )« ي اِقٌتٌناٌىا َبٌدَموَ َلٌتِرٍعوا ٌكَنيٌسٌة اهلَل ال تَ 
( 1: 13يددو )وىددذا مددا نسددمعو مددن يوحنددا  ددي بدايددة الجمسددة الختاميددة قبددل الصددميب 

ٌتٍو » : يقول   .«ِلٍمِنٌتٌيىاِلٌعاٌلَم ٌأٌحب ٍيِم َإٌلى ال َذيٌن َ ي اَإِذ ٌكاٌن ٌقِد ٌأٌحب  ٌخاص 
 .«آلٍب ٌكٌذَلٌك ٌأِحٌبِبٍتٍكِم ٌأٌنااَني ٌكٌما ٌأٌحب  »(: 9: 15يو )وعمى لسان السيد نفسو 

 
 

 .الكنيسة، موضوع محبة المسيح
 ىذه ىي الدراسة التي نود أن نتوقف أماميا

 ..لنراىا ونسمعيا
 .فنحياىالنتعمميا، 

 فُنشبع قمب السيد ونحقق إرادتو
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 معنى الكنيسة وتشبيياتيا الكتابية: أوالً 
 

 ما ىي الكنيسة، أو من ىي الكنيسة؟
 :لسؤال الذي نحاول أن نجيب عميو ىناا ( أ)

 
ىددددل ىددددي المكددددان أو المبنددددى الددددذو  يددددو يجتمدددد   ددددعب الددددرب لمصددددالة  -

 بالتاكيد ال     والعبادة؟
 ىل ىي الجماعة المتعبدة نفسيا؟  -

 ىل ىي المؤمنون الحقيقيون أنفسيم؟  -

أم أن الكنيسددة أعمدد  مددن ىددذا الوصددف  إذ ليددا أبعدداد أكثددر مددن مجددرد ىددذا 
 .عنى والتعريفالتسطيح لمم

نكت ف الكنيسة كمدا ىدي  17إذا رجعنا إلى صالة السيد المسيح  ي يوحنا 
 ددددي قمبددددو وعقمددددو بأبعادىددددا الحقيقيددددة  وىددددذا مددددا سددددنراه بوضددددوح أيضدددداى  ددددي 

 .الت بييات والصور الكتابية التي سنقوم بدراستيا
 (:26-22: 17يو )
 ٌوٌلِسٍت ٌأِسٌأٍل َمِن ٌأِجَل ٌىؤاٌٍلَء ٌ ٌقِط »
  َبكاٌلَمَيمِ  لَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبياٌأِيضاى َمِن ٌأِجَل  ٌبلِ 

 ْلَجِميُع َواِحدًا اِلَيُكوَن 
 آلٍب َ ي  ٌوٌأٌنا َ يٌك اٌكٌما ٌأن ٌك ٌأِنٌت ٌأي ٌيا 
  .َواِحدًا ِفيَناَلٌيٍكوٍنوا ٍىِم ٌأِيضاى 

 .ِلٌعاٌلٍم ٌأن ٌك ٌأِرٌسِمٌتَنياَلٍيِؤَمٌن 
 ل َذو ٌأِعٌطِيٌتَنياِلٌمِجٌد اِيٍتٍيٍم ٌوٌأٌنا ٌقِد ٌأِعطٌ 

 . ِلَيُكوُنوا َواِحدًا َكَما َأنََّنا َنْحُن َواِحدٌ 
 ٌأٌنا َ يَيِم ٌوٌأِنٌت َ ي  

َميٌن َإٌلى ٌواَحدً    َلٌيٍكوٍنوا ٍمٌكم 
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 .ِلٌعاٌلٍم ٌأن ٌك ٌأِرٌسِمٌتَني ٌوٌأِحٌبِبٌتٍيِم ٌكٌما ٌأِحٌبِبٌتَنياٌوَلٌيِعٌمٌم 
 ل َذيٌن ٌأِعٌطِيٌتَني ٌيٍكوٍنوٌن ٌمَعي ٌحِيٍث ٌأٍكوٍن ٌأٌنا اآلٍب ٍأَريٍد ٌأن  ٌىؤاٌٍلَء اا ٌأي يٌ 

 .ِلٌعاٌلمَ ال َذو ٌأِعٌطِيٌتَني أٌلن ٌك ٌأِحٌبِبٌتَني ٌقِبٌل َإِنٌ اَء اَلٌيِنٍظٍروا ٌمِجَدو 
 ٌنا ٌ ٌعٌرِ ٍتكٌ ِلٌعاٌلٌم ٌلِم ٌيِعَرِ ٌك ٌأم ا أٌ اِلٌبار  َإن  اآلٍب اٌأي ٌيا 

 .ٌوٌىؤاٌٍلَء ٌعٌرٍ وا ٌأن ٌك ٌأِنٌت ٌأِرٌسِمٌتَني
ِ ٍتٍيٍم  ٍ ٍيمِ اٌوٌعر  ٌوٌأٍكوٌن ٌأٌنا   ل َذو ٌأِحٌبِبٌتَني َبوَ اِلٍحب  اَلٌيٍكوٌن َ يَيٍم   ِسٌمٌك ٌوٌسٍأٌعرِّ

 .«َ يَيمِ 
 :ىنا يحدد المسيح أنو يصمي

    ألجل المؤمنين(  1)
 كوحدة اآلب باالبن             حداى واليكونوا ( 2)
  واحداى  ي اآلب واالبنوأن يكونوا ( 3)
 

 :من ىذه المنظومة نره ثالثة أبعاد لمكنيسة
 في الرب    وحدة واحدة  المؤمنين

 (وحدة المؤمنين في الرب)أي 
ال  يذا   يي ليست مجرد المؤمنين متفرقين أو حتى مجتمعين  لمصالة وا 

 .اجتماع وليس كنيسة
الوحدة التي ال تعرف االنقسام كوحدة )لكن الكنيسة ىي وحدة المؤمنين 

 .وحدتيم بالرأس المسيح( اآلب باالبن
ال َذو ٌيِمأٍل    َمِلءٍ ٌجٌسٍدهٍ َتي َىٌي ال    َلِمٌكَنيٌسةَ ٌ ِوٌ  ٍكلِّ ٌ ِيًء  ٌرِأساى »ليكون ىو 

 .(23  22: 1أف )« اِلٍكل  َ ي اِلٍكلِّ 
كتابية أبعاد و كل ىذه الوحدة التي صمى المسيح وسنره  ي الصور ال

 . من أجميا
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 :الصور والتشبييات الكتابية لمكنيسة ( ب)

 
مددددرة  ددددي العيددددد الجديددددد  128 ددددي الميددددة اليونانيددددة  Ekklesiaجدددداءت كممددددة 

« محفددددددل  تجمدددددد »سددددددة  و ددددددي ثالثددددددة مواضدددددد  أخددددددره بمعنددددددى بمعنددددددى كني
باإلضددددا ة إلددددى مددددرات أخددددره تكمددددم  ييددددا الكتدددداب عددددن الكنيسددددة بت ددددبييات 

وىددددذه (. الرعيددددة – ددددعب اهلل –الجماعددددة –الجسددددد: )ومسددددم يات أخددددره مثددددل
الت دددددبييات والصدددددور الكتابيدددددة المتنوعدددددة تعبِّدددددر عدددددن مندددددى وٍعمددددد  معندددددى 

يدددة تركدددز عمدددى معندددى ىدددام  دددي مفيدددوم الكنيسدددة   كدددل ت دددبيو أو صدددورة كتاب
وعنددددما نددددره ىدددذه الصددددور الكتابيدددة كدددل واحدددددة بجاندددب األخددددره . الكنيسدددة

 .لمعنى ومفيوم الكنيسةنستطي  أن ندرك األبعاد المتنوعة والعميقة 
 

 :الجماعة المدعوَّة( 1)
 

ونره ىنا ثدالث صدور تحدت ىدذا  Ekklesiaوىذا ىو التعريف الحر ي لكممة 
 .وس  إلى األضي   لكنيا تحمل ذات السمات الم تركةالتعريف من األ

 
 :شعب الرب - أ

 
ل دددَذو ٌبدددٌذٌل ٌنِفٌسدددٍو أٌلِجَمٌندددا  َلٌكدددِي ٌيِفدددَدٌيٌنا َمدددِن ٍكدددلِّ َإثِدددًم  ا»( 14: 2تدددي )

 .ٌوٍيٌطيٌِّر َلٌنِفَسَو ٌ ِعباى ٌخاُصاى ٌمٍيوراى َ ي ٌأِعٌماًل ٌحٌسٌنةً 
دددددا ٌأِندددددٍتِم ٌ َجدددددِنسي »( 9: 2بدددددط 1) دددددةي  ٌوٌأم  ٍمِختٌددددداري  ٌوٌكٌيٍندددددوتي ٍممٍدددددوَكي   ٍأم 

ل ددددَذو اِقَتٌندددداًء  َلٌكددددِي ٍتِخبَددددٍروا َبٌفٌضدددداَئَل اٍمٌقد ٌسددددةي  ٌ ددددِعٍب 
 .«ِلٌعَجيبَ الظ ِمٌمَة َإٌلى ٍنوَرَه اٌدٌعاٍكِم َمٌن 

ِم ٌىِيٌكدٍل ٌ ٌقًة َلٌيِيٌكَل اهلَل ٌمٌ  اأٌلِوثٌداَن؟  ٌدَنن ٍكِم ٌأِندتٍ اوٌ ي ٍة مٍ أٌ وٌ »( 16: 6كو 2)
َإنِّددي ٌسٌأِسددٍكٍن َ دديَيِم ٌوٌأَسدديٍر »: يِّ  ٌكٌمددا قٌدداٌل اهللٍ ٌحدداهلَل الِ 
  .«ِم  ٌوٌأٍكوٍن ٌلٍيِم َإٌلياى ٌوٍىِم ٌيٍكوٍنوٌن َلي ٌ ِعباى يٍ ٌبِينٌ 
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 :وىنا نرى أن الكنيسة ىي شعب اهلل #
 ىو ممكيا  -
 كممتو دستورىا  -
 يحممون الجنسية السماوية -
 

 رعيةالراعي وال - ب
 

« الدرب  راعدي  »: ويكتب عنيا داود  ي الماضدي بصديية الفدرد  يقدول
 (23مزمور )

 12وبصيية الجماعة نره ىذه الصورة خاصة  ي يو 
 .«ٌوٌأم ا ال َذو ٌيِدٍخٍل َمٌن اِلٌباَب ٌ ٍيٌو ٌراَعي اِلَخٌرافَ » ( 2: 12يو )
ٌتِسددددٌمٍ  ٌصددددِوٌتٍو  ٌ ٌيددددِدٍعو  اٍب  ٌواِلَخددددٌرافٍ َليٌددددٌذا ٌيِفددددٌتٍح اِلٌبددددو  » ( 3: 12يو )

ٌة َبٌأِسٌماًء ٌوٍيِخَرٍجٌيا  .َخٌراٌ ٍو اِلٌخاص 
َإِن ٌدٌخددددٌل بَددددي ٌأٌحدددددي  ٌددددٌيِخٍمٍص ٌوٌيددددِدٍخٍل . ٌأٌنددددا ٍىددددٌو اِلٌبددددابٍ » ( 9: 12يو )

 «ٌوٌيِخٍرٍج ٌوٌيَجٍد ٌمِرعىى
ددددداَلٍح  ٌوٌأِعدددددَرٍف » ( 14: 12يو ) دددددا ٌأٌندددددا  ٌدددددَننِّي الر اَعدددددي الص  دددددَتي ٌأم  ٌخاص 

َتي ٌتِعَرٍ َني  «ٌوٌخاص 
ٌوَلددي َخددٌرافي ٍأٌخددٍر ٌلِيٌسددِت َمددِن ٌىددَذَه اِلٌحَظيددٌرَة  ٌيِنٌبَيددي ٌأِن » ( 16: 12يو )

آتَدددٌي َبَتِمدددٌك ٌأِيضددداى ٌ ٌتِسدددٌمٍ  ٌصدددِوَتي  ٌوٌتٍكدددوٍن ٌرَعي دددةي ٌواَحدددٌدةي 
 .«ٌوٌراًع ٌواَحدي 

ٌأٌندددددا ٌأِعَرٍ يٌدددددا ٌ ٌتِتٌبٍعنَدددددي  ٌوٌأٌندددددا َخٌراَ دددددي ٌتِسدددددٌمٍ  ٌصدددددِوَتي وٌ » (28  27: 12يو )
ٍأِعَطييٌددا ٌحٌيدداةى ٌأٌبَدي ددةى  ٌولٌددِن ٌتِيَمددٌك َإلٌددى اأٌلٌبددَد  ٌواٌل ٌيِخٌطٍفيٌددا 

 .«ٌأٌحدي َمِن ٌيَدو
 (.الصورة ىنا أضي  من التي قبميا)

ىنددا يددتكمم المسدديح عددن حظيددرة ليددا بدداب  مددن يدددخل منددو يخمددص ويصددير 
ثددم يقددول إنددو ىددو البدداب بددل ىددو أيضدداى الراعددي  . واحددداى مددن ىددذا القطيدد 

ويتحدددث عددن خرا ددو  يقددول إنددو يعددرف خاصددتو وخاصددتو تعر ددو كمددا أنددو 
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 عالقدة المسديح بداآلب ىدي نفدس العالقدة التدي . يعرف اآلب واآلب يعر دو
وتكددددون رعيددددة )« أدعوىددددا  تسددددم  صددددوتي وتتبعنددددي»بينددددو وبددددين خاصددددتو 

 :  يي دائماى ( واحدة لراًع واحد
 ة معاى وتعيش  ي حظيرة واحدة ممتصق -
 ت رب من ذات النب   -
 وتأكل من ذات المرعى  -
تددخل لتبيدت  دي حمايتدو وتخدرج معدو لمعدالم . وتدخل وتخرج معداى  -

 .لت يد عنو
 
 عائمة اهلل  -أىل بيت اهلل  -ج

 
َوَأْىللِل يٌن َسدددِّيٌمِسددٍتِم َإذاى ٌبِعددٍد ٍمٌرٌبدداٌء ٌوٍنددٍزالى  ٌبددِل ٌرَعي ددةي ٌمددٌ  اِلقَ  ٌ » (19: 2أف )

 .«َبْيِت اهللِ 
ن  ال َذيٌن ٌسٌبٌ  ٌ ٌعٌرٌ ٍيِم ٌسٌبٌ  ٌ ٌعي ٌنٍيِم َلٌيٍكوٍندوا ٍمٌ داَبَييٌن ٍصدوٌرٌة ألٌ »(  29: 8رو )

 .«ِبْكرًا َبْيَن ِإْخَوٍة َكِثيِرينَ  وٌ ىٍ  َلٌيٍكونٌ   اِبَنوَ 
لٌدددى اهلَل ٌدي ددداَن اَواتِ َوَكِنيَسلللِة َأْبَكلللاٍر َمْكتُلللوِبيَن ِفلللي السَّلللمَ »(23: 12عدددب )   ٌواَ 

ٌلى ٌأِرٌواَح ٌأِبٌراًر ٍمٌكم َمينٌ        « اِلٌجَميَ   ٌواَ 
َمدِن ! َحتَّلى ُنلْدَعى َأْواَلَد اهللِ ٍأِنٍظٍروا ٌأي ٌة ٌمٌحب ًة ٌأِعٌطاٌنا اآلٍب » (1: 3يو 1)

 .«ٌأِجَل ٌىٌذا اٌل ٌيِعَرٍ ٌنا اِلٌعاٌلٍم  أٌلن ٍو اٌل ٌيِعَرٍ وٍ 
َأنََّنا ُنِحلب  ٌنِحٍن ٌنِعٌمٍم ٌأن ٌنا ٌقَد اِنٌتٌقِمٌنا َمٌن اِلٌمِوَت َإٌلى اِلٌحٌيداَة ل» (14: 3يو 1)

 .«ٌمِن اٌل ٍيَحب  ٌأٌخاٍه ٌيِبٌ  َ ي اِلٌمِوتَ . اإِلْخَوةَ 
ل  ٌوٍكد. ٍكل  ٌمِن ٍيِؤَمٍن ٌأن  ٌيٍسوٌع ٍىٌو اِلٌمَسيٍح ٌ قٌدِد ٍوَلدٌد َمدٌن اهللَ » (1: 5يو 1)

 .«ٌأِيضاى َمْن ُيِحب  اْلَواِلَد ُيِحب  اْلَمْوُلوَد ِمْنُو 
 

يقدول الرسدول يوحنددا ىندا إنندا عندددما نولدد مدن اهلل نحددب اهلل الدذو ولدددنا  #
روميددة )« اآلبٍ  اٌبددأٌ ٌيددا »: وننتمددي لددو كأبندداء  والددروح القدددس يصددرخ  ينددا

اممدددة ىدددذه ىدددي األبدددوة الك.  يدددو األب األبددددو( 6: 4ومالطيدددة  15: 8
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لكننددا  ددي أحيددان كثيددرة نددود أن ننتمددي لددو دون أن ننتمددي إلددى . والباقيددة
عائمتددو   نحبدددو دون أن نحدددب اإلخدددوة  مدد  أنيدددم أبنددداؤه اآلخدددرون الدددذين 

 .ولدىم ىو أيضاى 
 !مستحيل! مستحيل: وىنا يصرخ يوحنا  ي وجينا

   ي الموتمن ال يحب أخاه يبٌ   ي الظممة 
 .د منو أيضاى كل من يحب الوالد يحب المولو 

 نحن أسرة واحدة  وأىل بيت واحد  نعيش معاى تحت سقف واحد #
 ننتمي كمنا إلى أبوة واحدة   -
 تجرو  ي عروقنا دماء واحدة   -
 .نأكل من مائدة واحدة ون رب من كأس واحدة -

 ٌأبَديَإنِّدي ٌأِصدٌعٍد َإلٌدى : ٌوٍقوَلي ٌلٍيمِ  َإِخٌوَتياِذٌىَبي َإٌلى » :قال السيد لممجدلية
 (.17: 22يو ) «ٌوٌأَبيٍكمِ 

 (.وىنا الصورة تزداد ضيقاى وعمقاى )
 

 

 ...والى المقاء في الحمقة القادمة


