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 الكنيسة
 بقلم جون تو�دال 

بْ�  ل  �سوع  أعلن  يف العهد اجلديد، تأيت من شفاه �سوع.  "كنيسة" يف املرة األو� اليت تُذكر فيها لكمة
َ
فرقة الرسل: "أ

َِحيِم لَْن َ�ْقَوى َعلَيَْها" (
ْ
بَْواُب اجل

َ
يف القرن  �سوع مساًرا تلغي� العالم.  وضعبهذه اللكمات،  .)١٨: ١٦مىت َكِنيَسيِت، َوأ
ر الفكر الغر� هو  ن تطوُّ إ ) ذات مرة Alfred North Whitehead( ألفر�د نورث وايتهيد قال ابلاحثالعرش�ن، 

، فإن ا الفيلسوف ايلونا� الشه� ال يم�ن إن�اره ة هذا أهميَّ ىلع أفالطون. يف ح� أن  اهلوامشسلسلة من 
 عادية.�سوع ببناء كنيسته يف أرض مُ   استعالن وتطبيق لقولاملدى. إن تار�خ العالم لكه هو    بعيدة  ه تأ�يد �سوع آثار

 ادلراسة�سوع �ستحق  لكماتالعديد من املالحظات حول 
ً

، وعد �سوع ببناء كنيسته. يف أ�سط مستو�اتها، . أوال
اليت  ا، بناء الكنيسة هو خطة اهللا،  إىل �سوع. ثانيً ادلم واذلين ينتمون  تم رشائهم با للخطاة اذلين  عً ل الكنيسة جتمُّ تمثِّ 

جد الكنيسة وسط رش  ا وتا، ست ، من أجل خالص شعبه عرب اتلار�خ وحول العالم. ثاثلً ظ�ة العُ أمور�َّ يف امل تبلورت 
موت  أو  هرطقة أو جحيم،  —   مة قوة من الظل  ال يم�ن ألي ره داخل حدودها وخارجها. ومع ذلك،  ال يم�ن تصوُّ 

انلهايئ لكنيسة   نتصاراال ضمانقد تم بالفعل ف يف انلهاية. ب عليها ن تتغلَّ أ —ة أو شيطانخطيَّ أو م، أو انقسا 
 �سوع وقيامته.  موت باملسيح 

 ألالكنيسة، و�انيها، واملدافع عنها، فإن  رب ن �سوع هو نظًرا أل
ً

ة  � : ما جوهر�ًّا  تباع املسيح سؤاال السمة املم�ِّ
ة، واال�راط يف قسوة  ايلوميَّ  دمة، والقيام بعمل أ�شطة اخل ثلالوث ا لعبادة اهللا ا�تمعون معً مسيحي� عندما لل

 ككنيسة املسيح؟  �سلك، كيف يمكننا أن ختصارا ، ب؟كرازةوال يَّاتفاعادل

الرب   يانةيف إ�يل يوحنا. يف أعقاب خروج يهوذا خل  ةالعليَّ  حديث الرب �سوع يف يف يمكننا أن �د أحد اإلجابات 
ْن  لبِ إعدادهم لَص  من أجل ُمنهك�تلالميذه ال الوداع نصيحة م �سوع ، قدَّ �سوع 

َ
ْعِطيُ�ْم: أ

ُ
نَا أ

َ
ه: "وَِصيًَّة َجِديَدًة أ

يًْضا َ�ْعُضُ�ْم َ�ْعًضا. بِهَذا َ�ْعرُِف  
َ
ْ�تُْم أ

َ
بُّوَن أ ِ

ُ
نَا حت

َ
ْحبَبْتُُ�ْم أ

َ
بُّوا َ�ْعُضُ�ْم َ�ْعًضا. َكَما أ ِ

ُ
نَُّ�ْم تَالَِميِذي: إِْن  حت

َ
َِميُع أ

ْ
اجل

رته ب ىلع اعلم للتغلُّ  .)٣٥-٣٤: ١٣يوحنا ( اَكَن لَُ�ْم ُحبٌّ َ�ْعًضا بِلَْعٍض"  ه �سوع أتباعه إىلاخليانة واملوت، وجَّ دمَّ
 بعضهم ابلعض.�بَّة 

ولكنه اعجز. لألسف،   يف لك ماكن  منترشة جوفاء. يف أيامنا هذه، احلب  دعوة �سوع إىل املحبَّ   تبدو، قد  للوهلة األو�
  منظورر الكث�ون يف احلب من يفكِّ 

ً
د شعور   من اتلضحية بانلفس. بالنسبة هلم، احلب هو �رَّ إشباع اذلات بدال
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  �ب تنميته. ا . نتيجة ذللك، فإن احلب يف ثقافتنا هو سلعة �ب استخدامها، وليس الزتامً استيعابهو تديلله�ب 
 طوار. غر�ب األللقلب خفقان د  �رَّ املحبة � أ�رث من  فإن ح، النسبة للمسيأما بف

.  اآلخر�ن  وا بشعب اهللا أن ُ�  توجيه تم ١٨: ١٩ الو��يف  فيف السابق�سوع. ة يف وصيَّ جديد  ليس هناكمن ناحية، 
نَا َكَما " :�ن �ب بعضنا ابلعض  ل �سوع ا بل انلموذج. ق ذاته اجلديد ليس املبدأ

َ
ْحبَبْتُُ�ْم أ

َ
إن �بة املسيح  ".أ

صلب  �ب أن نُ   نا بعضنا ابلعض. هذا ال يع� أناذلي �ب أن �ب به  ىلع الصليب � املعيار    يت ظهرت ال  الُمضحية
ة  الشخصيَّ  مصاحلهم فوق مصاحلنا ب هتمنا نلحب إخواننا وأخواتنا يف املسيح. ول�ن هذا يع� أننا �ب أن حرفيًّ 

ة  مصداقيَّ   ي �ُشاهدنا عالم اذل ال  سيقيسكنا�سنا،  املسيح    املتمر�زة حولاملحبة  به    اذلي تُم�ِّ د  احل إىل    ).٨-٣:  ٢(فيليب  
�بتنا بلعضنا   بناًء ىلعم ىلع صدق اإل�يل  ن العالم سوف ��ُ بل أضاف �سوع قائًال إشهادتنا. ليس هذا فحسب،  

 ). ٢٣-٢٠: ١٧(يوحنا ابلعض 

ص   ة �سوع اجلديد  ةت وصيَّ إذا اكن فشلنا ل  سيكونا.  أيًض   ا صحيحً   مهعكس الكي�ون    عندئذٍ ، فسلو�نا طر�قة    تلخِّ
�رث واألالعالم أننا تالميذه،    لن يعرفلم نظهر بلعضنا ابلعض �بة املسيح، ف  ن. إكنا�سنا تأث� مبارش ىلع    املحبةيف  

  املحبة اليت   ة أنق، يم�ن مالحظحب لن يعرفوا �بة اهللا يف اإل�يل. كما قال الراحل فرا�سيس شيفر أنهم ة، واقعيَّ 
،  ةبَّ � نا ، ول�ن ليس دليفاعيَّاتعلماء ادلو انلاسمنا بألسنة ت�لَّ   فإن. ادلفاعيَّات احلاسمة �  املسيح   �بة به�ش

ْو َصنًْجا يَِرنُّ 
َ
َاًسا يَِطنُّ أ

ُ
العالم إىل   �ستمعة املسيح، ملاذا بدون �بَّ  ).١: ١٣كورنثوس  ١( فإن كنا�سنا ستبدو مثل �

 شهادة الكنيسة؟ 

ة للعالم �بَّ   تُظهرأننا تالميذ املسيح و  تُظهركنيسة. إن �بتنا بلعضنا ابلعض   ال اليت تُم�ِّ العظيمة    السمة  �  املحبَّة
 ةوصيَّ ل طاعتنا بغض انلظر عن مدى من انلاحية املوضوعيَّة اإليمان املسييح صحيح  يف ح� أناهللا يف املسيح. 

�. عندما نفشل يف  ياة املسيحيِّ ح  ضوء   ىلعسييح  امليقيس اداعءات احلق  اغبًلا ما  ر أن العالم  املسيح، �ب أن نتذكَّ 
ا وحىت من ا أن املسيح ال يب� كنيسته �سببنا ول�ن ىلع الرغم منَّ ر أيًض )، �ب أن نتذكَّ ذلك سيحدث(و ةحبَّ امل

ْجِلنَا"إن  خالنلا.  
َ
ُْن َ�ْعُد ُخَطاٌة َماَت الَْمِسيُح أل

َ
نَُّه َو�

َ
َ َ�َبَّتَُه نَلَا، أل (رومية    الشهادة العظيمة للكنيسة � أن "اَهللا بَ�َّ

  أن �ب كيف " هو السؤال األفضل اذلي نطرحه ي�ونر�ما ف )، كذلك بالفعل (وهو صحيًحا اكن هذا  إن ).٨: ٥
ب

ُ
 " ؟إذن �
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 Reformation Bibleالهوت اإلصالح ( هوت يف لكيةال لاستاذ أ �ادي� واألعميد الل هو جون تو�دا ادلكتور

College(  ة يف أمر��ا يف الكنيسة املشيخيَّ   قسيس فلور�دا، ويف والية  فورد  ن سا   ) بمدينةPresbyterian Church 

in America(. 

 

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