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 ما � الكنيسة؟ 
 بقلم أر. يس. سربول 

يف احلقيقة، يمكننا  أفسس. ه إىل أهلالكنيسة، يف رساتلعن عقيدة ال، أي لإللك��ولويج اهتماًما كبً�ا بولس  يُو�
  اليت  الرئيسيَّة االستعارة، �د ٢٢- ١٩: ٢سؤال: ما � الكنيسة؟ يف أفسس ال ن رسالة أفسس جتيب ىلع إ القول

 يفيهم تبنِّ  تمَّ قد هم جزء من أهل ابليت بمع� أنه  املؤمنونأهل بيت اهللا. — ابلناء استعارة  بولس � ا �ستخدمه
عائلة أهل ب ق األمر يتعلَّ س لوصف الكنيسة. ل�ن هنا القدَّ � صورة أخرى �ستخدمها الكتاب المُ واعئلة اهللا، 

�ِس�َ  َمعَ  َرِ�يَّةٌ  بيت أهل ابليت: "بَْل (�ن)بقدر ما يتعلَّق بابليت  ِقدِّ
ْ
ْهلِ  ال

َ
َساِس  ىلَعَ  اِهللا، َمبْنِيِّ�َ  َ�يِْت  َوأ

َ
  الرُُّسلِ  أ

نِْبيَاِء" (
َ
 أ).   ٢٠–١٩ اآلياتَواأل

ن  الكنيسة  ن أساس هذا املب� الُمس�َّ إيقول بولس   من األنبياء والرسل، أي أنبياء العهد القديم ورسل العهد    يتكوَّ
لكمة   سلَّموا شعبه. لقد  واسطته إىلث اهللا باألنبياء والرسل هم و�ء اإلعالن اذلي يتحدَّ  ذلك ألناجلديد. ملاذا؟ 

 أن أساس الكنيسة هو لكمة اهللا.  واهللا. طر�قة أخرى لقول هذا األمر ه

ةضد    مات اليت ُشنَّتإن اهلج  .سقدَّ الكتاب المُ   تنا عنلعقيدو� اهتماًما كبً�ا  ذا السبب �ب أن نُ هل الكتاب    صحَّ
هم ال فة من هذا ابلناء. ة جانبيَّ دة ىلع كوَّ سدَّ س، وسلطته، و�فايته، و�ونه جدير باثلقة ليست هجمات مُ قدَّ المُ 

ة، كنيسة بدون سلطة رسويلَّ   إن وجود هجمات ىلع أساس الكنيسة ذاته.  بل � يف سقف الكنيسة.  فجوة  نيصنعو
 من الصخر.    و�دون لكمة اهللا كأساٍس 

ً
أساس األنبياء والرسل رضوري  إن  هلا، هو بمثابة بناء كنيسة ىلع الرمال بدال

 .أ�مله بأمانرصح الكنيسة بلقيام 

اِو�َِة". املسيح هو حجر الزاو�ة، هو  َحَجرُ  َ�ْفُسهُ  يحُ الَْمسِ  ب: "�َُسوعُ  ٢٠: ٢ابلناء يف  استعارةبولس  يواصل   املوقع الزَّ
ِي انزع األساس مًعا.  ير�ط ياذل

َّ
ِنَاءِ  (يف املسيح) لُكُّ  ِ�يهِ  حجر الزاو�ة، وسينهار لك يشء. "اذل

ْ
بًا  ابل  َ�نُْمو َمًعا، ُمَر�َّ

ًسا  َهيالَْكً  ِي  .الرَّبِّ  يِف  ُمَقدَّ
َّ

ْ�تُمْ  ِ�يهِ   اذل
َ
يًْضا  أ

َ
وِح" (  يِف  هللاِ  َمْسَكنًا  َمًعا، َمبْنِيُّونَ  أ  ).  ٢٢-٢١  اآلياتالرُّ

الكنيسة � هيلك جديد مب� يف املسيح، بواسطة املسيح، وللمسيح. من الواضح أن بولس ال يقول إن الكنيسة �  
. لك مؤمن هو جزء ٥:  ٢بطرس    ١ة، كما نقرأ يف  يَّ احل جارة  احل احلجارة،    ولكننا �نطوب،  الو  الط�مب� مصنوع من  
  تُضاف . لك يوم، قيد اإل�شاء ال تزالة، اهليلك اجلديد، جزء من املب�. الكنيس ر كما أن لك حجمن هذه الكنيسة 

املسيح يب� كنيسته، ليس    ال يزال�سوع تلتميم ملكوته.    حىت يعود هذا اهليلك اجلديد  لن ي�تمل  أحجار جديدة.  
 تتماسك فيه. هم احلجارة اليت  أناسبإضافة األسمنت بل بإضافة 
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 :١٩- ١٤: ٣بولس يف أفسس  يتابع

ْحِ�   هَذا  �َِسبَِب 
َ
ى  ُرْكبيََتَّ   أ َ يِب   دلَ

َ
ي  �َُسوعَ   َر�ِّنَا   أ ِ

َّ
َماَواِت   يِف   َعِشَ�ةٍ   لُكُّ   �َُس�َّ   ِمنْهُ   الَْمِسيِح، اذل   وىلََعَ   السَّ

رِْض 
َ
نْ  َ�ِْدهِ، ِغَ�  حِبََسِب  ُ�ْعِطيَُ�مْ  ِليَكْ  .األ

َ
يَُّدوا  أ

َ
ةِ  َ�تَأ ُقوَّ

ْ
َاِطِن، يِلَِحلَّ  اِإل�َْسانِ  يِف  وِحهِ بِرُ  بِال

ْ
  ابل

ْ�تُمْ  يِف  بِاِإليَمانِ  الَْمِسيحُ 
َ
لُونَ  قُلُو�ُِ�ْم، َوأ صِّ

َ
ُسونَ  ُمتَأ سِّ

َ
نْ  �َْستَِطيُعوا  َحىتَّ  الَْمَحبَِّة، يِف  َوُمتَأ

َ
  تُْدِرُ�وا  أ

يعِ  َمعَ  �ِسَ�،  مَجِ ِقدِّ
ْ
َعْرُض  ُهوَ  َما  ال

ْ
وُل  ال ُعْمُق  َوالطُّ

ْ
ُعلُْو، َوَ�ْعِرفُوا  َوال

ْ
َفائَِقةَ   الَْمِسيِح  َ�َبَّةَ  َوال

ْ
  الَْمْعِرفَِة،   ال

  َ�ْمتَِلئُوا  ِليَكْ 
َ

 . اهللاِ  ِمْلءِ  لُكِّ  إِىل

ن �ن وما  ن �ن. و� دعوتنا لفهم مَ نفهم مَ   ليكالكنيسة حىت نفهم ما فعله اهللا وعن  عقيدة  ال�رشح الرسول بولس  
�ن أهل    ؛نها اهللا منذ تأسيس العالم. �ن شعبهلفعله، يقول بولس أننا �ن الكنيسة. �ن الكنيسة اليت عيَّ عينا دُ 

 الكنيسة. � فلت�ن الكنيسة  ذلا بيته، 

ات  احلكوم و�شتكون من  املجتمع ثقافة ا�طاط  � املسيحيِّ  من  العديد  . ينتقد األزمات�ن نعيش يف زمن 
تنا � جتديد الكنيسة.  أن نهتم بأمتنا وثقافتنا، فيجب أن ت�ون أولو�َّ   أردنا ، ول�ن إن  كذل م  أتفهَّ   .قيمها   ومنظومة

 �ن نور العالم.

�  حكوماتنا ، باملع� األدقبصداها.  ي  وتدوالشعب يف جيل مع�َّ  يتبنَّاها العادات اليت  فقط احلكوماتتعكس 
  بل � يف اثلقافة دائًما من أىلع إىل أسفل. ياتلغال يأيت بالضبط ما نر�دها أن ت�ون، و�ال فإنها لن ت�ون موجودة. 

لعمل من أجله هو يف األساس اتلجديد داخل الكنيسة.  إىل ا أىلع. اتلغي� اذلي �تاج إىل من أسفل  اغبًلا ما يأيت 
ذلين يظهرون مع� أن ي�ونوا أهل بيت املسيح، وعندما �سلك  تصبح الكنيسة رش�ة مواط� السماء ا  عندما 

سوف  العالم. عندما يرى انلاس هذا انلور،    كنورسوف ييضء  شعب اهللا    فإن—  ة الروح القدسالكنيسة حبسب قوَّ 
دون  غ�ِّ ). هذا سيُ ١٦:  ٥هللا (مىت  ا  يُمجِّ

ً
سة.  لك يشء، تل�ن الكنسية � الكني   لب وق العالم. ل�ن بولس يقول، أوال

 ن هو رب الكنيسة. ، ومَ املب�  ن هو رأس هذان هو حجر الزاو�ة، ومَ ن هو األساس، ومَ ن �ن، ومَ ر مَ �ب أن نتذكَّ 

اكن فيها الكث� من الغضب، والعداء، يف تار�نا  يف ما إذا اكنت هناك أوقات عديدة هل �ب الكنيسة؟ أشك 
سةواإلحباط، وخيبة األمل من الكنيسة   الكنيسة    الكنيسة ألن  انتقاد  معد   . من الصعبيلوماحلال ا  هو  كما   كمؤسَّ

ة  فشلنا. �ن مدعوون خلدمة الكنيسة بقوَّ قد  . ول�ن إن فشلت الكنيسة، فهذا يع� أننا  من نوايح عديدة  خذتلنا 
 اهللا الروح القدس. 
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ون ليس  ته. ومع ذلك، فإننا مدعوُّ روح اهللا وقوَّ  من خالل ُسك� العمل من أجل هذا  ُخلقنا �ن، أي الكنيسة، 
، فإن الكنيسة ستكون � الكنيسة،  ١٤:  ٣. و�ن سجدنا لر�نا، كما يقول بولس يف أفسس  ألن ننهض بل ألن �سجد

 نورنا الظالم. سيخرتق و

 

 St. Andrews(رو دْ أنْ  �ِس القدِّ  كنيسةِ  اعةِ رُ  أحدَ  �، و�نَ ونِ جُ يِل  ماِت دَ خَ  ةِ ئَ هيْ  ُس سِّ ؤَ مُ  وَ ول هُ . سرْبُ . يِس ادلكتور أرْ 

Chapel  ( َالكتاِب   ةِ يَّ للُكِّ   رئيٍس   َل أوَّ   �دا، كما اكنَ ورِ فلُ   سانفورد بواليةِ   ةِ يف مدين   ْ  Reformation(  الحْص لإلِ   ِس دَّ قَ مُ ال

Bible College( َلََّف  وَ هْ . و
َ
 َذلَِك "ا يف مَ ، بِ تاٍب كِ   ةِ مائَ  نْ مِ  رَثِ أ�ْ  أ

ُّ
 .)Everyone’s A Theologian( "يُّون�ِ ا الهوُ نَ لُك

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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