مفهوم جماعة المؤمنين (الكنيسة)
من بين اإلشكاالت المرتبطة بلفظ "الكنيسة" في اللغة العربية ،شأن بعض اللغاات األرخار  ،اس اساترخ ا
الكلمة تارة لإلشارة إلى المبنى الذي يتعب فيه المسيحيسن ،ستارة أرخر إلاى مممسةاة أس طائفاة مسايحية
معينة مثل كنيسة األقباط األرثسذك ،،أس كنيسة اإلغريق األرثس ك ،،أس الكنيسة المارسنياة أس كثيار مان
الكنائ ،البرستستانتية.
سنم في اللغاة اليسنانياة التاي اي اللغاة األصالية لإلنميال الشاريف أن كلماة إكليسايا  )ekklesiaسالتاي
تقابلها كلمة "كنيسة" بالعربية ،كانت تسترخ لل اللة ةلى أية مممسةة من المؤمنين تمتمع لتعب هللا باس
السي المسيح سالمه ةلينا) .ث أصبحت فيما بع ت ل ةلى كل من ينتمي إلاى أماة هللا أي كال الناا ،مان
مرختلف األةراق ساللغات سالثقافات الذين يؤمنسن أن الار الساحا الرخاالق تملاى بكال ماالل فاي شارخ
السي المسيح.
لق استرخ مت شعس شرق المتسسط كلمة إكليسيا قبل زمن السي المسيح لل اللة ةلى كال لقاا شاعبي أس
تممع ينعق ب ةسة من السلطات .ساسترخ اليهس الاذين يتكلماسن باليسنانياة اذ الكلماة لإلشاارة إلاى بناي
إسرائيل بني يعقس ) ،أي قس ميثاق هللا كما سر فاي التاسراة سغير اا مان كتا األنبياا  .سلفها ما لسل
لفظ "إكليسيا" أس مماةة المؤمنين كما سر ت في اإلنميل الشريف ،ينبغي ةلينا أن نب أ بفكرة "شع هللا"
السار ة في التسراة سالزبسر سغير ما من كت األنبيا  .سبع ذلك نر كيف أةطى سي نا ةيسى سالمه
ةلينا) للفكرة بع ا م ي ا طسر الحساريسن الحقا.
يب أ الكتا األسل في التسراة ،الذي س سفر التكسين بسصف ةملية الرخلق التي يمثل آ سحسا اكتمالها،
إذ حظيا بمنزلة شرف ةالياة ،سبعالقاة قار حميماة ماع هللا فاي مناة ةا ن .إال أن اذ العارسة انفصامت
ةن ما ةصيا أمر هللا سأكال من الشمرة ،ففقا ا باذلك منزلتهماا المتميازة ،سأ بطاا مان المناة إلاى األرض.
فكان النفصالهما ةن هللا سالذل الذي لحقهما من مرا فعلتهما الشنيعة أثر ةلى ذريتهما التاي حكا ةليهاا
بالنفي .ث ةن ما فس أمر ذرية آ سلط هللا ةلايه الطسفاان ةقاباا لها سأنماى نسحاا  سأ لاه .ستعتبار
قصة النبي إبرا ي  التي سر ت بع ذلك ذات أ مية ألنها تمثل مرحلة م يا ة فاي ةالقاة هللا ماع بناي
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البشر ،سفيها نستشف أربعة مسان

امة فاي الميثااق الاذي أبرماه هللا ماع النباي إبارا ي حاين طلا مناه

االنتقال من أسر في العراق إلى فلسطين ،كما ما في سفر التكسين )8-1 :17 ،21-18 :15 ،3-1 :12
س ذ المسان

ي:

 )1سة هللا برخصس

األمة" :سأمعلك أمة ةظيمة"

 )2سة هللا برخصس

األرض" :سأسرثك األرض إلى األب "

 )3سة هللا برخصس

العالقة مع قس ميثاقه" :سأكسن ربك ستكسنسن قومي"

 )4سة هللا برخصس

بركته سنعمته ةلى ممياع شاعس العاال " :ساأبارك ممياع شاعس األرض سأنعا

ةليه من رخاللك".
سنظرا إلى ذ العالقة السثيقة فق سة هللا النبي إبارا ي  سذريتاه أن يصابحسا قاس ميثاقاه .سبماا أن
النبي يعقس  ،حفي النبي إبرا ي  ،ق أةا هللا تسميته ،فق أصبح فرع من ذرية النبي إبرا ي تعرف فيما
بع باس ةشيرته الذي س "بنس يعقس " أس "بنس إسرائيل".
سبع قرسن من الزمن ،في فترة الرخرسج من مصر ،أرخبر النباي مسساى  قسماه أن هللا يريا أن يأرخاذ
ةليه الميثاق مفضال إيا

ةلى غير

من األم  ،فق ما في التسراة في سفر التثنية﴿ :ألنك قس مق ،

هلل ربكا  .فييااك قا ارختاار هللا ربكا مان باين ممياع شاعس األرض لتكسناسا القاس الرخاا

لميثاقاه .سلا

يفضلك هللا سيترخيرك ألنك أكثر ة ا من سائر الشعس  ،فأنت اقل األم ةا ا ،بال مان محبتاه سحفاظاا
ةلى القس الذي أقس باه بباائك األسلاين﴾ 1.ستعتبار اذ ابياات مان أسضاح اإلشاارات التاي سر ت فاي
التسراة ،سالتي تبرز كيف أصبح بنس يعقس

ينظرسن إلى أنفسه ةلى أنها "شاع

هللا المرختاار" .إال أن

ذ الفكرة تفه في أحيان كثيرة فهما رخاطئاا .فقا تباا ر أحياناا إلاى ذ ان اليهاس أن هللا يحابه أكثار مان
غير

من الشعس  .كما نسسا أن هللا ارختاار اذ العالقاة السثيقاة ببناي يعقاس ليساب حباه سبركتاه ةلاى

النا ،أممعين .إن غاية هللا من ذ العالقة السثيقة مع بني يعقس

ي تمكين البشر من استعا ة ةالقته

التي انفرطت ةرا ا مع هللا بعصيان آ سحسا .
سيمكن تلرخي
يعقس

اذ األفكاار التاي سر ت فاي التاسراة باالقسل ،إن حار

لي ،ألنه أفضل مان غيار

األرض من رخالله  ،كما أنه ارختار

هللا ةلاى اذ العالقاة ماع بناي

مان الشاعس  ،بال ألن هللا أرا أن تعا بركاتاه ةلاى ممياع شاعس
من منظسر محبته الشاملة لإلنسانية ممعا .

 1التوراة ،سفر التثنية .8-6 :7
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سةن ما أرسل هللا سي نا ةيسى سالمه ةلينا) ليكاسن حلقاة سصال تتايح لبناي آ اساتعا ة منزلاة الشارف
سالقر التي كانسا يحظسن بها ةن تعالى ،فسمح بتطاسير األفكاار الساالفة الاذكر برخصاس

شاع هللا،

ستملى ذلك في برسز ثالث أفكار م ي ة ةلى األقل:
الفكرة األولى:
أةلن السي المسيح تمثيله شع
ألقا

بني يعقس

برمته بطريقة فري ة سرخاصة ،سذلك باإلشارة إلى نفسه ةبر

سر ت في التسراة سالزبسر سغير ما من كت األنبيا  ،س ي ألقا تطلق ةلاى بناي يعقاس ككال.

سمن ذلك مثال أن المسيح سصف نفسه بـ"االبن الرسحي هلل" س س لق
سملسكه في الزبسر سغير من كت

كان يطلق ةلى شع بني يعقس

األنبيا  .كما كان السي المسيح يلق

نفساه باـ"ةب هللا" س اي صافة

كان النبي أشعيا  يطلقها ةلى شع بني يعقس ككل .كما سصف نفسه بالكرمة الحقيقياة ،سنعلا أن
هللا سصف بني يعقس في الزبسر بـ"الكرمة" .فالسي المسيح يري مان رخاالل اذ األساما أن يقاسل إناه
س الذي يمثل بني يعقس  ،قس ميثاق هللا.
الفكرة الثانية:
ةااا سااي نا ةيسااى سااالمه ةلينااا) الناا ،ليكسنااسا ماان أتباةاه ،ستحا ث ةاان تأسااي ،مماةاة رخاصااة بااه.
سةن ما ارختار اثني ةشر رمال ليكسنسا حسارييه كان في ذلك إشارة ساضحة ألسباط بناي يعقاس االثناي
ةشر .سحين ةبر بطر ،الصرخر س س أح الحساريين ةن إيمانه بأن سي نا ةيسى اس المسايح المنتظار
أمابه قاائال﴿ :سإناي أطلاق ةلياك لقا الصارخر .سةلاى أساا ،تلاك الصارخرة ساأقي أمتاي ،فيكاسن إيمانهاا
راس ًرخا سأبسا المست لن تصم أمامها﴾ متى  .)18 :16سمن بين تعالي السي المسيح أنه شرح ألتباةه
طريقة بنا ةالقته فيما بينه ةلى أسا ،متاين ،كماا قا لها معاال الحيااة الباارزة فاي كناف ممااةته
الم ي ة .لذا ،يم النظر إلاى مماةاة الماؤمنين باةتبار اا امتا ا ا لمماة الساالفة ،أي لبناي يعقاس  ،سقا
رخلت ذ األمة ةه ا م ي ا من رخالل السي المسيح .سأصبح من سامبها إظهار انقيا ا سطاةتهاا للساي
المسيح كرئي ،لها ،كما أصبح حساريس في مرتبة اببا لهذ المماةة الم ي ة.
الفكرة الثالثة:
لق كان السي المسيح يتشسق إلى السقت الذي يصبح فيه قس ميثاق هللا مكسنا ال فقط من اليهس  ،بل مان
كاال الشاعس ساألما أيضااا .سبانبعاااث السااي المساايح ماان المااست ،قا أبا

هللا رضااا ةلااى كاال مااا قالااه

سالمه ةلينا) ةن نفسه ،سنصر أما األم قاطبة .ث بعي قيامته من المست تح ث ةن السالطة الفريا ة
التي منحه هللا إيا ا ،سالتي أمر حسارييه ةلى أساسها بنشر رسالته في ابفاق س ةسة الناا ،للا رخسل فاي
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المملكة الربانية﴿ :لق منحني هللا كل سلطان في السما ساألرض ،فانطلقسا إذن سطسفسا في األرض ةلى
مميااع الشااعس سحا ثس
طهرس

ةاان رسااالتي حتااى يؤمنااسا بهااا سيصاايرسا ماان أتباااةي ،سكا ليل ةلااى إيمااانه ،

بالما باس هللا األ الصم ساالبن الرسحي له سرسحه تق  ،ستعالى ،سةلمس

أن يعملسا بكل

ما أسصيتك به ،ستيقنسا بأني سأكسن معك ةلى ال سا إلى آرخر الزمان﴾ متى )20-18 :28
سيرة الحساريين أس أةمال الرسل) ارتفااع ةا مماةاة الماؤمنين فاي األساابيع سالسانسات

يصف كتا

التي تلت صعس السي المسيح إلى السما  ،فعن ما رخاط الحساري بطار ،مماسع المصالين فاي القا ،
يس ةي الرخمسين آمن ثالثة آالف مان الناا ،ستطهارسا باالتغطي ،فاي الماا ةلاى يا الحاساريين انظار
ساايرة الحااساريين  .)47-1 :2سقا كانات شااعيرة الطهااارة بااالتغطي ،معرسفاة لا
استقبال شرخ

اليهااس كعالمااة ةلااى

م ي في ةقي ته  ،س ي السظيفة التي احتفظ بها التطهير باالتغطي ،حتاى باين الماؤمنين

بالسي المسيح.
سق طسر الحساريسن بساسطة كتاباته فكرة مماةة المؤمنين من ة ة مسان  ،كما أشارسا إلى أ مية كل
مماةات المؤمنين أينما كانسا .كذا ،تح ث الحساري باسل ،ماثال فاي رساالته األسلاى إلاى الماؤمنين فاي
كسرنتس ،ةن تلك المماةة من المؤمنين الذين كانسا يلتقاسن فاي منازل ةقيال سبركاة انظار كسرنتاس،
األسلى  .)19 :16كما كان ةلى ةل بسمس ة ة مماةات مان الماؤمنين فاي منااطق أرخار ألناه تحا ث
ةن المماةات المسمس ة في مقاطعة آسيا.
سلق تح ث الحساري بسل ،ةان أتبااع الساي المسايح ال باةتباار

ماؤمنين فقاط بال باةتباار

"أسلياا

صالحين" أيضا .سرغ أن النبي مسسى  أشار إلى بني يعقس كشع يتمتع بمنزلة رخاصة ةنا هللا،
إال أن الحساري بسل ،ق تح ث ةن كل المؤمنين بالسي المسيح كعبا صالحين سذسي منزلة رخاصة ةن
هللا ،بغاض النظار ةان صاالته بذرياة يعقاس  .سقا اسااتهل رساالته إلاى الماؤمنين فااي م يناة فيليباي بهاذ
الكلمااات﴿ :إلااى مميااع ةبااا هللا الصااالحين فااي م ينااة فيليبااي ،أي أتباااع سااي نا ةيسااى المساايح﴾ .)1 :1
سيسااترخ

بااسل ،سصاافا رائعااا لمماةااة المااؤمنين حااين يشاابهه بأ ّمةةا جسد ةةو جسوجلةةو سل ةةحو جسم ةةح ﴿ :إن

الرمل أصل المرأة ،كما أن السي المسيح أصل مماةة المؤمنين ،سمنقذ

باةتبار

أمة المسا الساحا

له ةلى األرض﴾ أفاسس .)23 :5 ،سالفكرة األساسية نا ي أن كل المؤمنين بالمسايح ساالمه ةليناا)
ليسسا فقط مرتبطين ببعضه بعض سمتسح ين بل بالسي المسيح أيضا ألنه بمثابة الرأ ،للمس .
سةن ما كت الحساري بطر ،الصرخر رسالته إلى أتباع السي المسيح المقيمين فيما يعرف اليس بتركيا،
سق كان من بينه يهس سغيار يهاس فاساترخ صاسرا سألقاباا كانات حكارا ةلاى بناي يعقاس فاي التاسراة
سالزبسر سغير ما من كت

األنبيا  ،سسصف بتلك األلقا
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أتبااع الساي المسايح ةلاى ارخاتالف أةاراقه :

﴿أما أنت فينك مماةة ارختار ا هللا ،أحبار للملك العظي  ،أمة مان المناذسرين ،رخصاه لذاتاه حتاى ترفعاسا
ذكر بين النا ،،ألنه أرخرمك من ظلمات الشر إلى نسر البا ر .سل تكسنسا من أمة هللا سابقًا ،أما اليس
فق صرت من أمته تعالى .سكنت ال تتمتعسن برحمته تعالى ،أما ابن فأنت تتمتعسن بها﴾ رسالة بطر،
األسلى .)10-9 :2
س كذا ،أصبحت ةبارة "مماةة المؤمنين" السار ة في تعاالي الحاساريين تعناي كال أفارا قاس ميثااق هللا
المؤمنين بالسي المسيح منقذا ،سذلك ةلى مر المراحل التاريرخية المرختلفة بما في ذلك الماضي سالحاضر
سالمسااتقبل .فهااي تضاا مميااع البشاار ماان مرختلااف األةااراق سالثقافااات ،نسااا سرماااال ،شاايبا سشاابابا.
سبارختصار مميع من استمابسا لمرخبار السارة المتعلقة بمحبة هللا كما تملت من رخالل السي المسيح.
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