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 توسع في عقيدة الكنيسة : عنوان الدرس

  les_cm_10 : كود الدرس
 جون ستوت : الكاتب

 

ف مثال باستثناء أن االھتمام المشترك ألعضائھا ھو أنھم يفضلون الجو لوباألحري كنادي , ثيرون أن الكنيسة نوع من النوادي يظن ك      

. ويدفعون اشتراكھم وھم مؤھلون للتمتع بامتيازات عضوية النادي . دينية  بأشياءإنھم أناس متدينون يقومون معا . ف الجو لهللا علي 

إن الكنيسة ھي الجمعية التعاونية الوحيدة التي توجد لمنفعة (( التفكير ينسون العبارة الواعية التي قالھا وليام تمبل  من اإلطارفضمن ھذا 

 )) غير المشتركين بھا 

من جھة فالكنيسة . للكنيسة )) الھوية المزدوجة (( يلزمنا أن نستعيد ما يمكن أن يوصف بأنه )) النادي (( فبدال من نموذج كنيسة        

العالم ليشھدوا  إليبمعني أنه أعيد إرسالھم )) دنيويون ((لكنھا من الجھة االخري أناس . هللا  إليمفرز من العالم لينتمي )) مقدس (( شعب 

في تاريخھا للكنيسة ونادرا ما تذكرت الكنيسة )) الدنيوية المقدسة (( , متبعا فكرة بونھرفر.وھذا ما دعاه الدكتور إريك وايلدر . ويخدموا 

من العالم وأصبحت  بانسحابھاأخطأت الكنيسة )) قداستھا (( فأحيانا في تأكيدھا المحق علي . الطويل المتنوع ھويتھا المزدوجة أو حفظتھا 

 ھابصيرورتأخطأت الكنيسة , في حياة العالم  انغماسھاأي )) ( دنيواوياتھا  (( في تأكيد محق علي , وفي أوقات أخري . عنه  معزولة

طيع القيام بمسئولياتھا تفلن تس, ومع ذلك فأن الكنيسة إذا لم تحتفظ بجانبي ھويتھا . بھا  ملوثةوھكذا أصبحت , مشابھه لمعايير العالم وقيمه 

لياتھا فاإلرسالية تنشأ من عقيدة كتابية عن دور الكنيسة في المجتمع ز فإذا كانت مبادئ الكنيسة غير متوازنة  تصبح إرسا, وإرسالياتھا 

 . غير متوازنة أيضا 

في التشبيھين  أيضابل , العالم ، ولكن ليس من العالم  في......تعبيره المشھور  فيلقد علم يسوع ھذه الحقائق بنفسه ، ليس فقط         

وقد عني ضمنا أن , )  16 – 13:  5مت )) ( وأنتم نور العالم  األرضأنتم ملح . (( تشبيه النور والملح ,  أستخدمھمالزائفين اللذين 

كما . كما يختلف النور عن الظلمة والملح عن الفساد ,  جذريا اختالفا األخريختلف أحدھم عن , الكنيسة والعالم , المجتمعين الجديد والقديم 

ھكذا أيضا يبغي . الظلمة ويجب أن يشرق النور في , فيتحتم أن يتسرب الملح الي الطعام , كان لھما أن يفعال أي خير  إذاعني أيضا أنه 

وبطرس الرسول يصف . وھكذا تتضح مسئولية الكنيسة وھويتھا المزدوجة . علي المسيحيين أن ينفذوا إلي داخل المجتمع غير المسيحي 

ح أن عليھم ومن جه أخري يوض)) نزالء في العالم (( و )) غرباء (( يقول عنھم أنھم  ة فمن جھ, .شعب هللا الجديد  اءضعبطريقة مماثلة أ

 ) . 17-11:  2بط  1( ذوي ضمائر حية في العالم  مواطنينأن يكونوا 

كما لو ( طيع التحدث عنه تكما أننا بالتالي  ال نس, ) لو أنه ال يحتوي أي شئ شرير  كما( تحفظ  دونوال نستطيع أن نتحدث عن العالم       

 باعتباره بإمكانياتهمدركين ,  علينا بصفة خاصة أن نندمج في العالم , ل منھما علينا أن نكون جزءا من ك, ) أنه ال يوجد فيه شئ صالح 

 . تغير الحياة فيه بحيث نجعلھا بصورة متزايدة منسجمة مع ربوبية المسيح  إليساعين , عالم هللا 
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(( وھو من ھذه الناحية أصح من تعبير , ))  اإلصالح(( ھو تعبير , الخاصة بتأثير الكنيسة في المجتمع , إن خير وصف لھذه الرؤية       

إلي عالقة  اأنه ينتج أفرادا أعيدو... ليس الفداء عدوي تصيب البنية االجتماعية  عن ذلك بقوله)) تريتون . ن . أ (( وقد عبر )) . الفداء 

أصالح المجتمع بحسب ناموس (( بير وھذا ما نطلق عليه تع. دث تغيرا جوھريا في المجتمع نستفيد منه جميعا حوھذا ي. ة مع هللا حصحي

 )) .ع عن طريق موت المسيح موليس تعبير فداء المجت, هللا 

توضيح ھاتين الصورتين  إليوسوف نعود )) . الدينونة (( و )) القداسة (( إن فعالية الكنيسة تعتمد علي قيامھا في عملية الجمع بين       

 .فيما بعد 

  : العمل االيجابي   

الرب , مانح الناموس  –الخالق ( عقيدة هللا : وھي  –راجيا أن نتمسك بھا وفق معناھا الكتابي الكامل )) خمس عقائد (( لقد جمعت           

متميزة عن العالم باعتبارھا ملحه ونوره ، ( وعقيدة الكنيسة) ألنھم خلقوا على صورة هللا ،  قيمتھم الفريدة( وعقيدة بني البشر , ) والديان 

: تقوم بالمسئوليتين  التي لإلرسالية الكتابيوتشكل تشل ھذه العقائد الخمس األساس  0) ومع ذلك يجب أن تنفذ أو تندمج فيه ألجل المسيح 

 حياة العالم ، ولكن كيف ؟ فيوھى بذلك تلزمنا بأن نندمج  0معا  واالجتماعيةالكرازية 

قال  الذيمدعو ليكون شاھدا وخادما في آن واحد ألن كل منا تابع للرب يسوع  مسيحيوبصورة عامة كل 0كفرد  المسيحيلنأخذ أوال        

 . ن مامان ال ينفصوأھما ت, ))   Marturia(( و الشھادة ))   Diakonia((      وھكذا فإن الخدمة  0)) يخدم  كالذيأنا بينكم ((عن نفسه 

بينما دعي , عشر لخدمة الكلمة والصالة  أالثنيات خاصة ومختلفة مثلما دعي ومع ذلك فالمسيحيون جميعا مدعوون للقيام بخدم         

 اإلنسانلكل عضوا في جسد  أنفكما  . ھكذا يقدم لنا تشبيه الكنيسة بجسد المسيح مثاال مشابھا ) .  6أعمال ( السبعة يحملوا  عبء خدمة 

فسوف , وھكذا فمھما كانت  دعوتنا الخاصة . لتالي خدمة مختلفة مختلفة  وبا موھبةھكذا لكل عضوا في جسد المسيح , وظيفة مختلفة 

قدماه  الذي والعذر, مخزيا  إھماالالكاھن والالوي للرجل الذي ھاجمه اللصوص وتركوه  إھماللقد كان . غي الحاجات الطارقة علينا طت

خدمة يغلب عليھا الطابع االجتماعي فأننا نظل تحت  إلين فإذا كنا مدعوي. را مقبوال ذإن دعوتھما كانت للعمل في الھيكل لم يكن ع بقولھما

 .االجتماعية  مسئولياتنافلن نستطيع التخلي عن , وإذا دعينا إلي خدمة يغلب عليھا طابع الكرازة . الشھادة التزام

االستفادة الكاملة من قدرات جميع فإن تنوع نشاطھا وأتساعه يمكن أن ينمو إلي حد كبير إذا أمكن , بالنسبة للكنيسة المحلية  أما       

علي الكنيسة لتشجيع الناس ذوي االھتمامات  اإلشرافأن تكون ھيئة , سليم حقا  التجاهوأنه . دعواتھم ومواھبھم  اختالفأعضائھا علي 

ي أن يكون لبعض عل)) . الدراسة والعمل (( أو مجموعات , )) الخاص  اھتمامھا(( تحام في مجموعات لكل منھا لالمتماثلة علي اال

 الخ: مجموعة تختص بإرسالية للعالم , تكوين فريق موسيقي , الزيارات : المجموعات أھداف كرازية 

, االھتمام بالعالقات الجماعية , لإلسكانتشكيل جمعية ,  واألصحاءزيارة المرضي :اجتماعية  اھتماماتومجموعات أخري يكون لھا      

من حين  ةوإذا ما أعطيت لھا الفرص. االخري  آحادھاومثل ھذه المجموعات المتخصصة تكمل .  الخ... قيةالعر األقليةاالھتمام بحاجات 

فإن طبيعة عملھا كجماعة فرعية سوف تتضح فائدته وسوف تلقي , يحضره كافة أعضاء الكنيسة  اجتماعألخر وتقدم تقارير عن عملھا في 

 .عدات مالية ونصائح وتشجيعات علي شكل صلوات مسا األمدعما قيما من الكنيسة 
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مھما كان ( بدا أن كل كنيسة محلية . ألنه بذلك لن يستطيع أن يكون مثمرا , وال يجب علي المسيحي االندماج في كل نواحي الخدمة       

ت يمكن من الكنيسة فالعمل بوساطة المجموعا. عن طريق المجموعات  التي تشكلھا , تستطيع أن تمارس أكبر عدد من الخدمات ) حجمھا 

 . ونشاطھا إلي حد كبير  اھتماماتھافي الواقع من تنويع 

المستعملة في الكنائس التقليدية مأخوذة عن أخر جملة من )) قداس (( يقال أن كلمة , ربما تثير الدھشة , وأختم ھذا الفصل بإشارة       

 –)) أخرجوا (( أما بالغة جافة فيمكن أن تعني , )) يمكنكم االنصراف  اآلن(( وھي تعني بلغة مھذبة  ite missa est الطقس الالتيني 

إن . مكاننا    ھذا ھو . واليه جاء المسيح واليه يرسلنا اآلن , ويقطنه البشر الذين خلقوا علي صورة هللا , أخرجوا إلي العالم ألذ خلقه هللا 

 . ونتأمل ونموت ألجل المسيح , خدم ونشھد ون, ونحب , العالم ھو الميدان الذي يجب أن نحيا فيه 

 

  


