المقدمة
ِّ

ت�ضمهم.
النا�س ال َ
حي ُثما َق ِبلَ ُ
بال�سيد امل�سيح ،ف�إ َّنهم يجتمعون م ًعا لإن�شاء جماع ٍة ُّ
إميان ِّ
بال�سيد امل�سيح يف يوم
حدث هذا بالفعل مع
وقد َ
امل�سيحيني الأوائل الذين َق ِبلوا الإميان ِّ
ِّ
اخلم�سني .حيث نقر�أ �أ َّنهم اجتمعوا يف ِ
الر�سل
بيوت بع�ضهم ً
بع�ضا مواظبني على تعليم ُّ
أي�ضا لأجل ‘‘ال�شركة’’ (�أعمال الر�سل  .)42 :2وبعد ذلك بعد َدين  ،نقر�أ ما
وال�صلوات ،و� ً
يلي‘‘ :وجمي ُع الذين �آمنوا كانوا م ًعا ،وكان عندهم كلُّ �شي ٍء م�ش َرتكًا’’ .لي�س الإميانُ � ًأمرا
ع�ضوا يف ج�سده ،وكذلك
متار�سه َ
وحدك؛ فاللحظ ُة التي ت� ُ
ُ
ت�صري ً
بال�سيد امل�سيحُ ،
ؤمن فيها ِّ
و�شيوخا،
وتت�ضم ُن تلك العائل ُة �شبابًا
وممتد ٍة يف كلِّ �أرجاء العامل.
ً
ع�ضوا يف عائل ٍة كبري ٍة َّ
ً
َّ
وبي�ضا و�سو ًدا ،و�أغنياء وفقراءُ .
ً
ويرتبط كلُّ ه�ؤالء على اختالفهم بحقيق ِة �أ َّنهم
ورجال ون�ساءً ،
إيجاب ِ
ٍ
�شخ�ص
ل�صوت ي�سوع امل�سيح ،وقبلوا الدعو َة ذا َتها من اهلل .وهكذا فكلُّ
ا�ستجابوا بال ِ
نقف بع�ضنا ٍ
لبع�ض ح َّتى
يقبلُ ال َ
إميان بي�سوع امل�سيح ،ي�س ِّل ُم حيا َته هلل ،ويف املقابل يجع ُلنا اهلل ُ
بع�ضا .وهذان اجلا ِن ِ
امل�سيحية هما العمودان
بان يف
َنتب َع ي�سوع امل�سيح و ُنطي َعه ،ونخد َم ُ
بع�ضنا ً
َّ
بال�سيد امل�سيح� :إكرا ُم اهلل وخدم ُة الب�شر من حولنا.
اللذَ ان ُ
ت�ستند �إليهما كلُّ جماع ٍة م�ؤمن ٍة ِّ
منار�س الو�صايا التي
ويف �ضَ وء ما قيل ،ميك ُننا �أن نرى �أنَّ الكني�س َة مكانٌ ن�ستطي ُع فيه م ًعا �أن َ
حتب اهلل ِ
َ
فوق كلِّ
خد َمها ي�سوع امل�سيح
�أعطانا �إ َّياها اهلل ،والتي ا�س َت َ
ليختزل ال�شريع َة ك َّلها� :أن َّ
قريبك كنف�سك .ونحن ن�ض ُع هذا مو�ض َع التنفيذ عندما ُنكر ُم اهلل يف كنائ�سنا ب�أن
�شيءَّ ،
وحتب َ
منار�س
ومنار�س املعمود َّية وك َْ�س َر اخلبز (املنا َولة) .كما �أ َّننا ُ
نرن م ًعا ،ون�ص ِّلي ،و ُن�صغي �إىل كلمة اهللَ ،
ِّ َ
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هذا يف � ٍ
نقد ُم �أو نتل َّقى تعلي ًما عن ِ
�شخ�ص اهلل وكيف علينا
أوقات �أخرى يف الكني�سة عندما ِّ
ي�سوع امل�سيح
ن�سري معه ،فبهذا ُنك ِر ُم اهلل .ونحن نخد ُم ُ
النا�س ِب ْا�سم َ
بع�ضنا بع�ضً ا ونخد ُم َ
�أن َ
ب� ٍ
أحدنا الآخر
بع�ضنا بع�ضً ا يف الإميان،
متعددة من الرعاية
ن�شج ُع ُ
أ�شكال ِّ
ون�ساعد � ُ
ُ
الكن�سية� .إ َّننا ِّ
َّ
يف ال ِ
ُ
عملية .غري �أنَّ خدم َة الكني�سة هي �أو�س ُع من
أوقات الع�صيبة،
ونت�شارك م ًعا موار َدنا ب�صور ٍة َّ
بع�ضنا بع�ضً ا ،بل �أي�ضً ا كلَّ َمن نقاب ُله .ويجب علينا
هذا ال ِّنطاق؛
فاملطلوب �أن نخد َم لي�س فقط ُ
ُ
مقدمني �شهاد ًة عنه؛ فهو الذي يقو ُدنا يف كلِّ هذا.
�أن نقو َم بذلك ِب ْا�سم ي�سوعِّ ،
تنظيم كني�سة امل�سيح� .إذا
يتنا َو ُل هذا الكتاب اخلام�س �ضمن ‘‘�سل�سل ِة الراعي’’
مو�ضوع ِ
َ
املقد�س
املهم لك �أن َ
مبادئ الكتاب َّ
تعرف َ
كانت لديك دعو ُة قياد ِة كني�س ٍة ب�صف ِة ٍ
راع ،فمن ِّ
يريد بها اهلل لكني�سته �أن تعملَ  .عندما
التي ينبغي �أن ُت َّطب َق يف الكني�سة،
والكيفية التي ُ
َّ
الرب َّية ،كانت
كيفية قياد ِة ال�شعب
العرباين يف ِّ
�أ�سدى َيرثون بن�صيحة �إىل نَ�سيبه مو�سى ب�ش�أن َّ
ِّ
كلما ُته الأخرية يف تلك الن�صيحة ما يلي‘‘ :و�أنت ُ
ال�شعب ذوي قُدر ٍة خائف َني
تنظ ُر من جميع َّ
ؤ�ساء �أُ ٍ
ؤ�ساء ٍ
ؤ�ساء خما�سني،
مئات ،ور� َ
لوف ،ور� َ
قيمهم عليهم ر� َ
الر�شوة ،و ُت ُ
اهلل� ،أُ َم َ
ناء ُمبغ�ضني َّ
ِ
منوذجا
ؤ�ساء ع�شرات’’ (خروج  .)21 :18وهكذا َّقد َم يرثونُ بهذه
الكلمات لي�س فقط ً
ور� َ
وهدف تنمي ِة
يقو ُد به مو�سى
منوذجا لنا نقو ُد به كني�س َة امل�سيحُ .
ين ،بل � ً
ال�شعب العربا ّ
أي�ضا ً
َ
ثمرا .يف
الكني�سة هو لي�س �أن جنعلَ َ
كنائ�سنا � َ
أكرب ما ميكن ،بل هدفُها �أن حتملَ الكني�سة ً
َتكونون
يوح َّنا  ،8 :15يقول ي�سوع امل�سيح لتالميذهِ ‘‘ :بهذا َي َتم َّج ُد �أبيْ � :أن َت�أتوا ِب َث َم ٍر كَث ٍري ف َ
ونزدهر ل ُنك ِر َم اهلل،
أنف�سنا
دائما مع ًنى مز َد َو ًجا� :أن ِّ
َتالميذي’’ .ويحملُ الإتيانُ بثم ٍر ً
ننمي � َ
َ
يعي�ش �أولئك ُليكرِموا
أي�ضا �أن نت�شاركَ مع الآخرين ما نقب ُله من عطايا اهلل ،وبهذا � ً
و� ً
أي�ضا ُ
ومنررها
اهللَّ � .إن الكني�س َة هي املكانُ الذي نقبلُ فيه من اهلل ما ُ
نحتاج �إليه لنتم َّتع بعطايا اهللِّ ،
أي�ضا ليتم َّتعوا بها.
�إىل الآخرين � ً
�أمريزفورت ) ،(Amersfoortهولندا
خريف 2015م
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هي جسد المسيح

�سنكت�شف هذا
املقد�س.
ُ
تبد�أ تنمي ُة الكني�سة بالرجوع �إىل �شكلِ الكني�سة بح�سب الكتاب َّ
املقد�س َلي ِ�ص َف الكني�سة� .أحيانًا
نظرنا �إىل ال�صورة التي ا�ستخد َمها الكتاب َّ
ال�شكلَ �إذا ْ
ُ
عرو�س امل�سيح (�أف�س�س  ،)32 :5و�أ َّنها عائل ٌة فيها
ي�شري بول�س
الر�سول �إىل الكني�سة على �أ َّنها ُ
ُ
ٍ
نكون �إخو ًة و� ٍ
حية
أخوات هلل �أبينا (2كورنثو�س  ،)18 :6و�أ َّنها � ً
أي�ضا ٌ
بيت هلل �شُ ِّي َد من حجارة َّ
(1بطر�س .)5 :2
املقد�س ِ
لو�صف الكني�س ِة فهي �أ َّنها ج�سد .يف
�أ َّما ال�صور ُة امل�ستخدم ُة �أك َرث الكلِّ يف الكتاب َّ
بول�س الر�سول عن هذه ال�صور ِة �أكرث من غريها .فامل�سيح هو
1كورنثو�س  ،27-12 :12يتكل َُّم ُ
الر�أ�س ،وهو َمن يقو ُد الكني�سة (�أف�س�س  23-22 :1و .)16-15 :4ونحن �أع�ضا ُء الكني�سة
بع�ضنا عن بع�ض ،ومع ذلك نحن مرتبطون م ًعا
نختلف ُ
املنتمون �إليها يف هذا اجل�سد .ونحن ُ
فاليد والقد ُم ال ت�س َتغ ِن ِ
بع�ضهما عن بع�ض ،وكالهما تخ�ضعان ل�سيطر ِة
يان ُ
ارتباطًا وثي ًقاُ .
ج�سد امل�سيح على الأر�ض يف احلا�ضر ،وكلُّ كني�س ٍة
الر�أ�س .وهكذا �إذا كانَ ِت الكني�س ُة هي َ
مدعو ٌة
حم ِّل َّية هي ٌ
ع�ضو يف اجل�سد الواحد (1كورنثو�س  ،)27 :12فهذا يعني � َّأن الكني�س َة َّ
�سار على � ِ
أر�ضنا .علينا �أن نخد َم اهلل كما
لتعملِ يف عاملنا احلا�ضر ما فعلَه ُ
ي�سوع ُ
امل�سيح عندما َ
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ي�سوع امل�سيح ،و�أن نتعل ََّم ر�ؤي َة الأمو ِر بالطريق ِة التي ر�آها بها ،و ُن�ص ِغ َي كما �أ�صغى هو،
خد َم ُ
تعي�ش على الأر�ض م َّت ِبع ًة املثالَ
ونذهب �إىل ُ
ذهب هو ونقو َم مبا فعلَه .على الكني�سة �أن َ
حيث َ
َ
ال�سماء ،غري
الذي و�ض َعه ي�سوع امل�سيحَّ � .إن الكني�سة هي مم ِّثل ُة ي�سوع الآن ،ور�أ�سنا ُ
امل�سيح يف َّ
مهمة!
� َّأن علينا �أن َ
نكون َيديه ورجلَيه هنا على الأر�ض .يا له من امتيا ٍز ويا لها من َّ
ُ
معاناة الكنيسة

عا�ش ي�سوع امل�سيح عندما كان على الأر�ض.
تعي�ش الكني�س ُة على الأر�ض كما َ
ينبغي �إذًا �أن َ
الدرب من ال�صليب
الدرب ذا َته الذي �ساره ي�سوعَ -
ويعني هذا � َّأن على الكني�سة �أن تتب َع َ
�صليبنا
�إىل التاج .فكو ُننا كني�س ًة يعني �أن َ
نعي�ش َ
حتت ال�صليب .علينا �أن نتب َع امل�سيح حاملني َ
ليعبد اهلل،
كما فعلَ �سمعان
القريواين (لوقا  .)26 :23لقد �أتى �سمعان �إىل القد�س يف � َّأيامه َ
ّ
باع الكني�سة للم�سيح معنى
نحن فقد ُدعينا لنخد َم اهلل ب�أن نحملَ ال�صليب.
ويت�ضم ُن ا ِّت ُ
�أ َّما ُ
َّ
ليبه َوي َتب ُعني فال َي�س َتح ُّقني’’ (م َّتى  .)38 :10ويعني هذا
حمل ال�صليب ‘‘ و َم ْن ال َي� ُأخذُ َ�ص َ
عبد �أَعظَ َم من َ�س ِّي ِده .إِ� ْن كانوا قد
...لي�س ٌ
�أن ن َّت َ
حد مع معانا ِة امل�سيح ،وقد قال ُ
ي�سوع ُ
نف�سهَ ‘‘ :
وينطبق هذا لي�س فقط على �أفرا ٍد من
َ�سي�ضطَ ِهدونَ ُكم( ’’...يوح َّنا .)20 :15
ُ
ا�ضطَ َهدوين ف َ
أي�ضا على كلِّ الكني�سةُ .
�ستتعر ُ�ض لهذه املعاناة
أتباع ي�سوع ،بل � ً
� ِ
ويقول ي�سوع � َّإن الكني�س َة َّ
�شريرة ،من �أجلي ،كا ِذب َني ’’ (م َّتى .)11 :5
‘‘�إذا َّعيوكُ م وط ََردوكُ م وقالوا َعل َُيكم كلَّ ك ََلم ٍة ِّ
التعذيب ح َّتى املوت ب�سبب � ِ
إميان املر ِء
ال�سجن �أو ح َّتى
عدة؛ فقد يعني
أوج ٌه َّ
َ
ولال�ضطها ِد � ُ
َ
بي�سوع امل�سيح .وقد ي�أخذُ �أحيانًا � ً
�شكل
يت�ضمن ً
أ�شكال �أقلَّ وط�أ ًة� ،أو ً
قانونيا� ،أو قد َّ
�شكل ًّ
تكون مقبول ًة يف هذا َ
العال،
ال�سخرية.
وتخترب كلُّ كني�س ِة امل�سيح حالَ � َّأل َ
ُ
التحر�ش �أو ُّ
من ُّ
بغ�ض ال َّنظ ِر عن � ِ
ي�سوع امل�سيح‘‘ :لَو
ِّ
الرف�ض .وبح�سب ما قالَ ُ
أ�شكال التعبري عن مثل هذا َّ
ولكن لأ َّنكم ل�س ُتم من العامل ،بل �أنا اخرت ُت ُكم
كُ ن ُتم من العامل َ
خا�ص َتهْ .
حب َّ
لكان العا ُمل ُي ُّ
بغ�ض ُكم العامل ’’ (يوح َّنا  .)19 :15وهكذا فالكني�س ُة تكونُ ح ًّقا كني�س َة
من العامل ،لذلك ُي ُ
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نكون غرباء ومنبوذين يف
تت�ضم ُن �أ َمل �أن َ
امل�سيح �إذا عرف َْت هذا ال َّن َوع من املعاناة ،التي َّ
ونواجه بالكراهية.
فهمنا َ
�ساء ُ
املجتمع ،كما يعني �أن ُي َ
فنحن ،كني�س َة امل�سيح،
نوع املعانا ِة
َ
� َّإل � َّأن هذا لي�س َ
تتعر�ض له الكني�سة؛ ُ
الوحيد الذي َّ
ِ
جراء هذا َ
الكلمات التي
نعي�ش فيه ،ونر ِّد ُد يف �صال ِتنا
ُنعاين � ً
العال املحطَّ م الذي ُ
أي�ضا َّ
قلبك’’.
رف َعها � َأح ُد القاد ِة
امل�سيحيني‘‘ :يا ّ
ِّ
تفطر َ
تنفطر ب�سبب الأمور التي ُ
رب ،اج َعلْ قلوبنا ُ
تن�ضم �إىل اخلليقة يف �أني ِنها (رومية :8
فالكني�سة �إذًا تعاين حتت معانا ِة هذا العامل ،وهي ُّ
نوع من املعانا ِة ِ
حتد ُث من حولنا ،متا ًما
املتعاطفة ،ويعني البكاء على �أمو ٍر ُ
 .)23-22وهذا ٌ
كما بكى ي�سوع على مدينة القد�س.
الثالث من املعانا ِة الذي تختربه الكني�سة هو معاناة ِ
ال�شكلُ
واخلطية
ال�شر
ُ
العي�ش حتت ِّ
َّ
اخلطية ،وت�ص ِّلي لأجل غفران
َ
ال�شر ،وت�شري �إىل َّ
ال�سائدين يف هذا العامل .ترى الكني�س ُة هذا َّ
حق � ِ
�أولئك الذين ِ
ال�شر متا ًما كما عانى
بحق الآخرين �أو ِّ
يخطئون ِّ
جراء ِّ
أنف�سهم� .إ َّنها املعانا ُة َّ
َمون ماذا َيف َعلون’’...
ال�صليب ملَّا �صلَّى...‘‘ :يا�أَ َبتاه ،ا ْغ ِف ْر لَهم ،لأ َّن ُهم ال َيعل َ
ُ
امل�سيح على َّ
ي�سوع ُ
رب،
�شهيد
(لوقا  .)34 :23وكذلك �صلَّى ا�ستفانو�سُ ،
امل�سيحية الأ َّول� ،إىل خم ِّل�صه...‘‘ :يا ّ
َّ
ال ُت ِق ْم َل ُهم هذه ا َخل َّطية�( ’’...أعمال الر�سل .)60 :7
جر َاء خطايا �أع�ضائها .فنحن،
وهناك �شكلٌ راب ٌع من املعاناة ُ
يحدث عندما تعاين الكني�سة َّ
أحرار
امل�ؤمنني بامل�سيحُ ،
نعرف � َّأن َ
اخلطية على ال�صليب ،وهكذا فنحن � ٌ
ك�سر �شوك َة َّ
ي�سوع َ
وقادرون على ال َع ِ
بول�س
ي�ش دون �أن
اخلطية .يف الوقت نف�سه ،نحن َ
نت�شار ُك َ
ت�سيطر علينا َّ
َ
َ�ست
ال�شر الذي ل ُ
الر�سولَ اختباره عندما قال‘‘ :ل ِّأن ل ُ
َ�ست �أَف َعلُ َّ
ال�صا ِل َح الَّذي �أريدهَ ،بلِ َّ
الوحدة
وتت�ضم ُن املعانا ُة حتت وط�أ ِة خطايانا ،نحن الكني�سة،
أريده ف� َّإياه �أَ ْف َعل’’.
� ُ
االفتقار �إىل َ
َّ
َ
بني �أع�ضاء الكني�س ِة الواحدة ،وكذلك بني الكنائ�س الأخرى .وهكذا ِبتنا ُ
االفتقار
نالحظ
َ
كثريا ملَّا �صلَّى لأجلها (يوح َّنا  15و ،)17و�صارت
�إىل َ
الوحد ِة التي تاقَ ي�سوع امل�سيح �إليها ً
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ال�سيد امل�سيح .وطوبى للكني�س ِة التي حتزن على
م�صا ُحلنا
ال�شخ�صية � َّ
أولوي ًة على ما يريده ِّ
َّ
الوحدة؛ لأ َّنها �س َت�سمو فوقَه و�ستتجاوزه بكلِّ ت�أكيد.
ِ
غياب َ
عا�ش على الأر�ض:
كالد ِ
رب الذي �ساره امل�سيح ملَّا َ
درب الكني�س ِة يف احلياة هو َّ
وهكذا ف� َّإن َ
ي�سوع االنت�صار،
ِ
لي�س ْت كني�سة بتا ًتا .لقد ح َّق َق ُ
درب ال�صليب .والكني�سة التي ال تعاين هي َ
تن�ضم الكني�سة �إىل
غري � َّأن
التحرير الكاملَ لن َ
يكون لنا �إىل �أن يعود .وح َّتى ذلك احلنيُّ ،
َ
و�شرِك َة �آال ِمهُ ،م َت�ش ِّب ًها ِبو ِتهَ ،ل َع ِّلي �أَب ُل ُغ �إىل
وقو َة ِقيا َم ِتهَ ،
الر�سول بول�س يف قَوله‘‘ :لأَعرفَهَّ ،
ِ
ي�سوع امل�سيح،
(فيلبي  .)11-10 :3نحن نعل َُم � َّأن الغلب َة �ستكونُ
مللكوت َ
ِقيا َم ِة الأموات’’ ِّ
ال�ص ْبح’’
ْ
لكن �إىل �أن يح َني ذلك� ،س ُنعاين من �أجل امل�سيح وننتظر ‘‘�...أَك َرث من املرا ِقب َني ُّ
(مزمور .)6 :130
ا ِّتجاهان للكنيسة

وتنتظر ٍ
جنل�س مكتويف
تعاين الكني�سة
ال�سيد امل�سيح .ويف �أثناء ذلك ،نحن ال ُ
ب�شوق عود َة ِّ
ُ
أموريتنا .فبينما تعاين الكني�سة يف عامل حمطَّ م ،لدينا ،نحن �أع�ضاء
الأيدي ،بل نتاب ُع تتميم م� َّ
قريبنا (النا�س من حولنا)
نحب اهلل فوقَ الكلّ َّ ،
ثنائية اجلانب� :أن َّ
الكني�سة ،م� َّ
ونحب َ
أمورية َّ
وخارجي
داخلي بعباد ِة اهلل و�إكرامه،
ك�أنف�سنا .ويعني هذا � َّأن الكني�س َة َّ
ٌّ
تتحرك يف ِّاتا َهنيٌّ :
بخدمة الآخرين من حولنا وال�شهادة لهم.
لوكي� ،أ َّم ٌة
املوقف ً
بطر�س الر�سول هذا َ
تار ،و َك َه ٌ
وقد �صاغَ ُ
ن�س ُم ٌ
قائل‘‘ :و�أ َّما �أن ُتم ف َِج ٌ
نوت ُم ّ
عب اق ِتناء ،لكي ُت ِ
خبوا ِب َف�ضا ِئلِ الذي َدعاكُ م من الظُّ لْم ِة �إىل ُنوره ال َعجيب ’’
ُم َّقد�س ٌة�َ ،ش ُ
اختارهم و�أفر َزهم عن الآخرين
(1بطر�س  .)9 :2بهذا تت�أل َُّف الكني�س ُة من �شعب اهلل الذين َ
ُ
اخلطية .ولهذا ِ
بطر�س يف
ي�شري
َّ
الر�سول ُ
ال�سبب ُ
(قد َ�سهم) ،ودعاهم من ُظلم ِة حيا ٍة ت�سو ُدها َّ
نعي�ش على الأر�ض،
متغربون (1بطر�س � .)1 :1إ َّننا ُ
ر�سال ِته �إىل امل�ؤمنني بامل�سيح على �أ َّنهم ِّ
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لك َّننا يف الواقع ال ننتمي �إليها ،بل ننتمي �إىل ي�سوع امل�سيح وملكو ِته .و�إىل �أن ي� َأتي ملكو ُته،
نحن غرباء يف هذا العامل .لذلك لي�س هدفُنا الوحيد � ْأن نكون ناجحني يف العامل ،بل �أن
النا�س ذا َتهم الذين دعاهم من العامل
قريبنا .غري � َّأن اهلل ير�سلُ �إىل العامل َ
ُنك ِر َم اهلل ونخد َم َ
ل ِ
املدعوين ليكونوا �أع�ضاء يف كني�سته،
إعالن ت�سبيحهُ .
يريد اهلل لي�س فقط �أن يخ ِّل َ�ص �أولئك ِّ
حت�ض ُرنا
لتمتد تلك الدعو ُة وت�صلَ كذلك �إىل الآخرين .وهنا ُ
يريد � ً
بل ُ
أي�ضا �أن ي�ستخد َمهم َّ
أحب اهلل َ َ
حيد ،لكي ال
الو َ
الآية يف يوح َّنا ‘‘ :16 :3لأ َّنه هكذَ ا � َّ
العال ح َّتى بذلَ ْاب َنه َ
أبدية’’ .هذه هي الر�سال ُة والدعو ُة التي ينبغي
َيه ِل َك كلُّ َمن ُي� ُ
ؤمن ِبهَ ،بل َتكونُ له ا َحليا ُة ال َّ
يريد �أن ُي ِ
للكني�سة �أن ِ
ن�ص َت �إليها.
تو�صلَها �إىل كلِّ َمن ُ
ُ
يحبنا
عندما تكل ََّم
الر�سول بطر�س ب�إعالن ت�سابيح اهلل ،كان �أبرز ما � َ
أ�شار �إليه هو حقيقة � َّأن اهلل َّ
فالر�سال ُة
جدا ،ح َّتى �إ َّنه كان
ًّ
ًّ
م�ستعدا ليبذلَ كلَّ �شيء لي�سرت َّدنا �إىل ح�ضوره ال ّ
أبدي .لذا ِّ
جذريا يف ِ
العي�ش مع
التي حتم ُلها الكني�س ُة �إىل العامل هي ر�سال ٌة �إىل ا ُخلطاة ،وطريق ٌة خمتلف ٌة ًّ
نحتكر ِه ِ
بات اهلل
ق�ص ْد لنا �أن
اهلل� .إ َّننا خمتارونَ ،
و�سبق لنا �أن قبلْنا نعم َة اهلل ،غري �أ َّنه مل ُي َ
َ
أ�شب ُه بفريقِ �إنقا ٍذ م�ؤلَّف من
لأنف�سنا ،بل ُ
يريدنا اهلل �أن نت�شاركَها مع الآخرين .الكني�س ُة هي � َ
� ٍ
مدعوون ُليخربوا الآخرين ب� َّأن يف ُو�سعهم �أن
أ�شخا�ص َ
�سبق �أن نالوا النجا َة �ساب ًقا ،والآن هم ُّ
وحمبة اهلل لهمَّ � .إن الكني�سة هي
يختربوا ما اختربوه هم �أنف�سهم :اخلال�ص ،واحلياة اجلديدةَّ ،
مهم ُة �أن يخرجوا ويكرزوا باخلال�ص للآخرين.
جماع ٌة من املخلَّ�صني لديهم َّ
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