
     ١  متى ُولِدت الكنيسة؟

  الفصل ا�ول 

  ؟متى ُولِدت الكنيسة

  ق عزت شاكر

  

نع��يش الي��وم ف��ى زم��ن انقلب��ت في��ه 
الموازين، واختلطت المفاھيم، ومن 
بين المصطلحات التى أُسىء فھمھ�ا  
ھذه ا�يام كلمــة "الكنيسـ�ـة" وھ�ـذا 
م��ا ي��ؤثر عل��ى أسلـــ��ـوب عبادتن��ا، 
ونظ��ام خ��دمتنا. الي��وم تسمـ��ـع مـ��ـن 

 كنيس���تى"اBنجيلية"،يقـ���ـول: أنـ���ـا 

وآخ��������ر يق��������ول أن��������ا كنيس��������تى 
"ا�رثوذكسية" .... إلخ. ومن يقول أنا كنيستى فى الشارع الفDنى، أو الحى الفDن�ى، 
وتسمع من يقول أنا ذاھب إلى كنيسة القس فDن أو الشيخ فDن... إلخ. وك�أن الكنيس�ة 

ھ�ذا ا�حب�اء. فھ�ل مؤسسة إجتماعية، أو جمعية خيري�ة، أو مك�ان Qلتق�اء ا�ص�دقاء و
؟ ح�وائط أم ش�عب؟ حظي�رة أم ھو المعنى الكتابى للكنيسة؟ ھل الكنيسة مبنى أم رسالة

  ؟؟ ومتى ُولِدت الكنيسةرعية؟ ما ھو المعنى الكتابى لكلمة كنيسة

  

دعونا قبل أن نُجيب على ھذه ا�سئلة أن نتحدث أوQً عن أصل ومص�در ھ�ذه الكلم�ة، 
B ستخدامھا فى الكتاب المقدس.وما ھى المعانى المختلفة  

  

  : تاريخ استخدام الكلمة:أو�ً 

"إكليس�يا" وھ�ى كلم�ة  εκκλησια إن كلمة "كنيسة" فى ا�صل اليونانــى ھى 

 Assemblyنت مستخدمة مــن قـبل كتابة العھد الجديد، وكانت تعن�ى "جماع�ة"  اك

  .Congregationأو "محفل"  Meetingاجتماع"   "أو 

  

الخ�امس قب�ل الم�يDد كان�ت ھ�ذه الكلم�ـة تُستخ�ـدم لتش�ير إل�ى اجتمــــــ�ـاع وفى الق�رن 
مألوف من المواطنين الق�ائمين عل�ى السياســــ�ـة ف�ى المدين�ة. وف�ى "أثين�ا" كان�ت ھ�ذه 
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الكلمة تُستخدم للتعبير ع�ن المحف�ل الع�ام للش�عب عن�دما يُ�دعى لDجتم�اع لس�ن ش�رائع 
الك�Dم واQقت�راح للمناقش�ة، وك�ان الق�رار Q البDد ودستورھا، وكان لك�ل عض�و ح�ق 

ت علي���ه، وأخ���ذ أكب���ر ع���دد م���ن ا�ص���وات. والج���دير  يص���بح  ش���رعياً إQ إذا ُص���وِّ
بالمDحظة فى استخدام ھذه الكلمة ھو الديمقراطية فى اتخاذ القرارات،وحرية الرأى، 

  وحق التصويت.

  

يعن�ى "دعـ�ـا" واQس�م ھ�و ال�ـذى  λεω καوالكلمة " إكليسـيـا" تـأتى م�ـن الفع�ـل 

ونف�س اللفظ�ـة ت�أتى م�ن  الكنيسة ھى "الجماعة المدعــوة" دعـوة. والمعنى ھنا ھو أن

) "كرياكو" أى "م�ا لل�رب" فالكنيس�ة بھ�ذا المعن�ى ا�خي�ر ھ�ى Kyriakoاليونانية (

أنا أظھرت اسمك للناس الذين أعطيتنى م�ن ""ما يملكه الرب". لقد قال يسو ع لiب: 

  ). ٦:  ١٧كانوا لك وأعطيتھم لى وقد حفظوا كDمك" ( يو  العالم.

  

  ثانياً: كلمة كنيسة فى العھد القديم:

وق�����د تس�����أل: وھ�����ل وردت كلم�����ة 
"كنيس��ة" ف��ى العھ��د الق��ديم؟ أل��م تب��دأ 

الخمسين؟ أقول لك:  الكنيسة فى يوم
إن الكنيس����ة ُوِج����دت من����ذ أن ُوِج����د 
اBنس�����ان عل�����ى ا�رض. وت�����اريخ 

تع�امDت هللا م��ع الكنيس�ة ھ�و ت��اريخ 
ش��عبه، وق��د وص��ف اس��تفانوس بن��ى 
إس���رائيل عن���دما ك���انوا ف���ى البري���ة 
بقي���ادة موس���ى ب���أنھم "الكنيس���ة ف���ى 

) وس��نأتى لش��رح ھ��ذه الفك��رة بالتفص��يل ف��ى فص��ل ق��ادم، أم��ا م��ا  ٣٨:  ٧البري��ة" (أع 
  يھمنا ھنا فھو استخدام كلمة "كنيسة".

  

مت كترجمة للكلمة العبري�ة "قح�ال" وھ�ى إن كلمة "كنيسة" اليونانية "إكليسيا" استُخدِ 
كلم��ة ت��أتى م���ن فع��ل  يعن���ى "ي��دعو للجماع���ة و�عمالھ��ا" ويمك���ن أن تُت��رجم أيض���اً 
"جماعة" أو "حشد"، ونادراً ما استُخِدمت لدعوة الشعب للحرب. وعندما ننظر نظ�رة 

اع�ة شاملة سنجد أن كلمة " قحال" العبرية استُخِدمت فى العھد القديم لtشارة إل�ى جم
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) أو ف�ى بري�ة م�وآب إذ  ١:  ٤الرب المجتمعة لتسمع كلمة هللا س�واء ف�ى س�يناء ( ت�ث 
(تث  ""قحال" إسرائيل بكلمات ھذا النشيدجماعة يقول: "فنطق موسى فى مسامع كل 

أو يشوع، "لم تكن كلمة مــ�ـن ك�ل  وسواء اجتمعت الجماعة بقيادة موسى .)٣٠:  ٣١
) ٣٥:  ٨إس�رائيل ...." (ي�ش  جماع�ةھا يشوع قدام ك�ل مـــا أمر بـــه موسى ولم يقرأ

  ). ٢:  ٨، نح  ٨:  ٢٨أخ  ١راجع أيضاً ( 

  

وعندما أُطلقت كلمة "قحال" عل�ى بن�ى إس�رائيل كان�ت تعن�ى جماع�ة هللا، أو الشعـ�ـب 
الذى دعاه يھـوه، ودخـل 
فـ��ـى عھ��ـد معـ��ـه علـ��ـى 

 ١:  ٩جب��ل س��يناء ( ت��ث 
) وارت������������بط  ٤:  ١٠، 

:  ٢٣( ت���ث  باس���م يھ���وه

) "Q ي�����دخل اب�����ن  ٤-٢
زن��ى ف��ى جماع��ة ال��رب 
 Q ،ر��ل العاش��ى الجي��حت
ي����دخل م����نھم أح����د ف����ى 
جماع��ة ال��رب. Q ي��دخل 
عمونى، وQ موآبى، ف�ى 

  جماعة الرب".

  

والكلمة "قحال" تش�ير إل�ى الجماع�ة الت�ى ارتبط�ت بيھ�وه، وبقواع�د ووص�ايا أعطاھ�ا 
:  ١٦، ع�د  ٣: ٢٣،  ٤:  ١٠،  ١ : ٩لھم، مثل الش�ريعة والن�اموس والطق�وس ( ت�ث 

،  ٢٣:  ٢٢) لذلك ھ�ى الجماع�ة الت�ى تجتم�ع ف�ى الھيك�ل ( م�ز  ١: ٣، نح ٤: ٢٠، ٣
 ٢٠أخ  ٢) وتجتمع للعبادة وتقديم الذبائح، وهللا ي�دعوھم باس�تمرار لطاعت�ه (  ٦:  ٨٩

  ). ١:  ١٤٩، مز  ٣:  ٣٠،  ٥: 

  

تنقل من مك�ان إل�ى آخ�ر، وف�ى ھ�ذا وكلمة "قحال" تعنى أيضاً شعب هللا المتحرك والم
يق���ول هللا لموس���ى: " اص���نع ل���ك ب���وقين م���ن فض���ة مس���حولين فيكون���ان ل���ك لمن���اداة 

).  وكلمة "الجماعة" ھنا ھ�ى "قح�ال"  ٢:  ١٠الـجماعــة وBرتحال المحDت" ( عد 
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و "المناداة" ھى الدعوة للعبادة والحركة والديناميكية، فھ�ى جماع�ة Q تع�رف الجم�ود 
  سكون وQ التقوقع.وQ ال

  

  ثالثاً: كلمة كنيسة فى العھد الجديد:

إن تDميـ��ـذ المسيـــــ��ـح وتابعي��ه ل��م يطلقــــــ��ـوا عل��ى أنفسھـــــــ��ـم إطـــDقــــ��ـاً كلم��ة 

)συναγωγη ع�دا ( ي�ا ع�ع"، فيم�رجم "مجم�٢:  ٢) "صوناجوجى" والتى تُت (

كجماع��ة، وذل��ك �ن كلم��ة ول��م يك��ن يعق��وب يتح��دث ع��ن الكنيس��ة ب��ل ع��ن الجماع��ة 
"مجمع" لھا جذور يھودية، وھى كلمة خاصة أُطلقت على الجماعة اليھودية بوص�فھم 

  جماعة دينية مركزھا الناموس والذبائح.

  

ھذا إلى جان�ب أن كلم�ة " ص�وناجوجى" ل�م تُس�تخدم لوص�ف الش�ركة المس�يحية الت�ى 
متاح��اً لھ��ا م��ن أص��بح اBنجي��ل مركزھ��ا، وتح��ررت م��ن الن��اموس، وأص��بح الخ��Dص 

  خDل اBيمان بالمسيح يسوع.

  

لق�����د اس�����تخدم الرس�����ل كلم�����ة 

)εκκλησια" (يا" إ��كليس

"كنيس��ة" �نھ��ا ا�كث��ر مDئم��ة، 
و�نھـ���ـا عـ���ـودة إل���ى الكـلمـ���ـة 
العبريـ�����ـة "قحـ�����ـال" والتـ�����ـى 
تعـنـ�����ـى كم�����ا ذك�����رت س�����ابقاً 

الجماع�ة الم�دعوة م�ن "شعب هللا"، أو "الجماعة المدعوة" أو "ما يملك�ه ال�رب" فھ�ى 
العالم لتنتمى إلى هللا وتعبده، وفى نفس الوقت المرسلة إلى العالم لتخدمه وتشھد عن�ه، 

  فھى مدعوة لتمارس عDقتھا با� وبا�خرين.

  

إن فكرة "الكنيســة" أدركتھا الجماعة المسيحية ا�ول�ى مبكـــ�ـراً بع�د أن أدرك�ت أنھ�ا 
لجماعة التى تتــــم فيھا وعود العھ�د الق�ديم، وأنھ�م فى الموقف اQسخاتولوجى، وأنھا ا

إس��رائيل الجدي��د، جماعـــ��ـة العھــــ��ـد، وأصبــ��ـح معھــ��ـوداً لھ��م إعـــ��ـDن ا�خبــ��ـار 

  ) كنيسة.εκκλησιαالسارة للعالم أجمـــع وھنــا أطلقــــوا على أنفسھم كلمة  (
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tيا) ل���ة (إكليس���د كلم���د الجدي���اب العھ���تخدم كت���د اس���ؤمنين وق���ة الم���ى جماع���ارة إل���ش
)، Qودكي�ة  ١:  ١٦المجتمعين معاً فى مكان واح�د للعب�ادة، مث�ل كنيس�ة كنخري�ا ( رو 

) والكـنـيـسـة فى  ٥:  ١٦) والكنيسـة فى بيـت أكـيـD وبـريـسـكD ( رو  ١٦:  ٤(كو 
  ).١٠بيت فليمون (فل 

  

إقل��يم واح��د مث��ل  واس��تُخِدمت لوص��ف مجموع��ة كن��ائس محلي��ة ف��ى مدين��ة واح��دة، أو
  ). ١:  ١٦كو ١،  ٤:  ١٥،  ٣١:  ٩الكنيسة فى أورشليم ( أع 

  

واس����تُخِدمت للتعبي����ر ع����ن 
الكنيس�ة ف�ى مجموعھ�ا، أى 
كل المؤمنين ف�ى ك�ل مك�ان 
وكل زمان، فيقول ب�ولس " 
وھو رأس الجسد الكنيس�ة" 

  ). ١٨:  ١( كو 

  

وبرغم ھذه المع�انى الثDث�ة 
العھد الجدي�د ھ�ى  عل�ى الكنيس�ة الواح�دة الجامع�ة، فالكنيس�ة إQ أن نقطة اQرتكاز فى 

  ھى شعب هللا الحقيقى، الجماعة المدعوة، مجتمع المسيا اQسخاتولوجى.

  

وعندما يتحدث العھد الجديد عن الكنيسة سواء فى بيت، أو بلد، أو فى إقليم معين، فما 
د مجموعة م�ن الكن�ائس ذلك إQ مظھر للكنيسة الجامعة. والكنيسة الجامعة ليست مجر

المحلية التى ارتبطت معاً فكون�ت كنيس�ة عام�ة، وإنم�ا الكنيس�ة الجامع�ة ھ�ى الجماع�ة 
الم��دعوة مع��اً، وش��عب ال��رب المخت��ار. وعل��ى ذل��ك فالكن��ائس المحلي��ة ليس��ت وح��دات 
مستقلة ليس لھا صلة ببعضھا ال�بعض، وإنم�ا الكنيس�ة المحلي�ة تعتب�ر ممثل�ة لش�عب هللا 

  ة الموجودة فيھا، وممثلة للكنيسة الجامعة فى ذلك المجتمع.كله فى المنطق

  

  ؟متى ُولِدت الكنيسة :رابعاً 

الكنيسة ليست مؤسسة أو ھيئة أنشأھا البشر، ب�ل ھ�ى مؤسس�ة إلھي�ة. وت�اريخ الكنيس�ة 
ھو تاريخ تعامل هللا مع البشر. فلقد خلق هللا اBنسان لنفسه، وغايت�ه م�ن خل�ق اBنس�ان 
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شعباً مقدساً غيوراً فى أعمال حسنة، فيكون لھم ويكونون له، ولم يك�ن أن يكّون لنفسه 
هللا يريد أن يختار شعباً من بين الشعوب،أو جماعة من ب�ين ك�ل الع�الم، لق�د ك�ان يري�د 
أن يكون كل العالم له، وكل إنسان له، ولذلك خلق اBنسان على صورته، ووض�ع في�ه 

Qة من صفاته وقدراته، وأعطاه القدرة على ا�ركة دائم�ى ش�ون ف�تصال والتواصل ليك
معه، ولكن دخلت الخطية إلى العالم وشوھت صورة هللا فى اBنسان،وأفسدت العDق�ة 
والشركة الت�ى كان�ت ب�ين اBنس�ان وهللا، جعل�ت اBنس�ان يختب�ئ م�ن هللا،ويھ�رب مـ�ـن 

سمعـ���ـت صـ���ـوتك ف���ى الجن���ة فخش���يت �ن���ى عري���ان : "محضـ���ـره يقـ���ـول مـ���ـع آدم
  ).١٠: ٣أت"( تك فاختب

  

وب�الرغم م�ن خطي��ة اBنس�ان إQ أن هللا اس��تمر ف�ى خطت�ه وأراد أن يك��ّون لنفس�ه ش��عباً 
مقدس������������اً يستخدمـ������������ـه 
BصــDح العــالم الس�اقط، 
ل�����ذلك Q نج�����د ف�����ى ك�����ل 
الكت����اب المق����دس عب����ارة 
تتك��رر أكث��ر م��ن عبــ��ـارة 
"وأتخذكم لى شعباً وأك�ون 

، Q ٧:  ٦لكم إلھ�اً" ( خ�ر 
، ٤: ١١، إر ١٢: ٢٦
) ٢٠: ١١، خ������ر٢٢: ٣٠

وسمعت ص�وتاً عظيم�اً م�ن الكتاب المقدس حيث يقول يوحنا: "وإلى آخر أصحاح فى 
السماء قائDً ھوذا مسكن هللا مع الناس وھو سيس�كن معھ�م وھ�م يكون�ون ل�ه ش�عباً وهللا 

  ). ٣٢:  ٢١نفسه يكون معھم إلھاً لھم" ( رؤ 

  

ل��ذى اخت��اره هللا للخدم��ة، ليص��لح ب��ه ك��ل الع��الم، ھ��ى الجماع��ة فالكنيس��ة ھ��ى الش��عب ا
  المسئولة عن العالم لتخدمه وتصلحه وتحمل له رسالة المصالحة مع هللا.

  

وترجع نشأة الكنيسة إلى طبيع�ة هللا وقص�ده نح�و البش�ر، ل�ذلك فالكنيس�ة ف�ى قص�د هللا 
ون ف��ى عDق��ة ا�ب��دى، أن يخل��ق مجتمع��اً م��ن الن��اس يتج��اوبون م��ع محبت��ه، ويكون��

صحيحة الواح�د م�ع ا�خ�ر. وبع�د س�قوط اBنس�ان ف�ى الخطي�ة، ل�م يش�أ  هللا أن يترك�ه 
للھ��Dك، فس��عى إل��ى خDص��ه، فاخت��ار مجموع��ة م��ن البش��ر ودخ��ل ف��ى عھ��د معھ��م 
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"الكنيسة" ليبارك بھم الع�الم. فھ�ى جماع�ة مخت�ارة م�ن الع�الم لتنتم�ى إل�ى هللا وتعب�ده، 
  عالم لتخدمه وتحمل له رسالة المصالحة مع هللا.وفى نفس الوقت مرسلة إلى ال

  

ويحدثنا الرسول بولس فى ا�صحاحات الثDثة ا�ولى من رسالته إلى أھل أفسس عن 
ور قص��د هللا مــ��ـن نح��و البشـ��ـرية، ونش��تمُّ ف��ى ھــ��ـذه المش��يئة رائحــ��ـة الف��رح والس��ر

 ١ــــرة مشــ�ـيئته" ()، "مس ١:  ١مشيئة هللا" ( أف والرضى اBلھى، فيقول بولس: "
). فم�ا ھ�ى مس�رة  ٩: ١ه" ( ) "ســـر مشيئته"، "مســ�ـرته الت�ى قص�دھا ف�ى نفس� ٥: 

  ؟مشيئته

  

وھنا نكتشف أن ب�ولس يتح�دث ع�ن الكنيس�ة ف�ى إط�ار قصـ�ـد هللا لك�ل الع�الم، فيق�ول: 
"اختارن����ا في����ه قب����ل تأس����يس 

)، "فعينن������ا  ٤:  ١الع������الم" ( 
:  ١للتبن��ى بـي��ـسوع المس��يح" (

)، "معين�����ين س�����ابقاً حس�����ب ٥
) وم�ا  ١١:  ١رأى مشيئته" ( 

ھ������و ھ������دف اختي������ار ھ������ذه 
  الجماعة؟

  

: "لت����دبير م����لء يق���ول ب����ولس
)، والرائ��ع ھ��و أن كلم��ة ت��دبير  ١٠: ١" ( …اQزمن��ة ليجم��ع ك��ل ش��ئ ف��ى المس��يح

) (إيكونومي���ا)، وق���د اس���تُخِدمت أول م���ا اس���تُخِدمت οικονoµιaاليوناني���ة ھ���ى  (

) والت�ى تعن�ى ( بي�ت )، οικιαالبيت، وھى تأتى من الكلم�ة اليوناني�ة (بمعنى إدارة 

 oikeioi tou(ة تش��بيه "بيـــ��ـت هللا" ـــ��ــس علـ��ـى الكنيســـــ��ق بولـــ��ـوق��د أطل

qeou ـن  ١٩:  ٢)  ( أف�ـس ع�ـدث بـولـ�ـم يـتحـ�فا� ھو الذى يدبرھا ويقودھا. ثـ (

: "ھك�ذا فليحس�بنا اBنس�ان كخ�دام المس�يح عــن كل مؤمن فى المسيـ�ـح ق�ائDً نـفـســه و
:  ٤كو  ١ووكDء سرائر هللا ثــم يُســأل فــى الــُوكــDء لكــى يـوجد اBنسان أميناً" ( 

  ). ٢و١

  



     ٨  متى ُولِدت الكنيسة؟

" فـــإنـ���ـه إن كنـــ���ـت أفعـ���ـل ھـ���ـذا طوع���اً فل���ى أج���ر، ولك���ن إن ك���ان كرھ���اً فقـ���ـد 

). وأرج���و أن  ١٧:  ٩ك���و  ١) ( οικονοµιαاُستـ���ـؤمنت علـ���ـى وكالـ���ـة" (

) وك�DءتDحظ أن نفس الكلمة التى تُرجمت (تدبير) ھى ذاتھا تُرجمـــ�ـت (وكال�ة) و (

  ( إيكونوميا).

  

والفكرة ھنا ھو ذلك البيت العظيم الذى يحكمــــــــه ويدبره هللا، وكل مؤمـــن وكيــ�ـل 
وكـــ���ـيل  ـ���ـوم كـن ا�ســقـ���ـف بـ���ـD لــــعل���ى ھ���ذا البي���ت ( �ن���ه يج���ـب أن يـكــ���ـو

οικονοµος   ٧:  ١هللا ) ( تى.(  

  

التى تمتد لتشمل كل العالم ( ليجمع  (Cosmic Plan)ونرى أيضاً الخطة العالمية 
كل شئ فى المسيح ) وقد وضح المس�يح ھ�ذا ف�ى أمث�ال الملك�وت ، فق�د ش�به الملك�وت 

). وبحب�ة الخ�ردل الت�ى  ٣٣:  ١٣بالخميرة الصغيرة التى خم�رت العج�ين كل�ه ( م�ت 
أغصــانھـ�ـا  فـ�ىنمت وصارت شجرة كبيرة حت�ى أن طيـــ�ـور السم�ـاء ك�ـانت تت�آوى 

  ). ٢٩:  ١٣، لو ٩:  ٢٢)، وبـأمثال أخرى كثيرة ( مت ٣٢-٣١:  ١٣(مت 

  

وھ��ذه الخط��ة اBلھي��ة للمص��الحة Q تش��مل فق��ط العDق��ة ب��ين هللا واBنس��ان، ب��ل أيض��اً 
مصالحة كل شئ ما فى السموات، وما عل�ى ا�رض، فيق�ول ب�ولس: "وأن يص�الح ب�ه 

كو  ٢ونفس الفكرة نجدھا فى ( ).  ٢٠:  ١الكل لنفسه عامDً الصلح بدم صليبه" ( كو 
وع المس�يح ) حيث يذكر بولس أن هللا ق�د ص�الحنا "ككنيس�ة" لنفس�ه بيس� ٢١ -١٧:  ٥

  ، واضعاً فينا كلمة المصالحة.وأعطانا خدمة المصالحة

  

إن الخطــ�ـة اBلھيــ�ـة لتكوي�ـن كنيسـ�ـة ليس�ت ھ�ى   Haward Snyder ويق�ول

نظ�ن أن خط�ة هللا لتك�وين كنيس�ة ج�اءت  ، ف�D يج�ب أن( Plan B )الخط�ة الثاني�ة 
وذل�ك �ن قص�د هللا ا�ب�دى يس�بق اBثن�ين مع�اً الخليق�ة  نتيجة فشله فى الخليقة ا�ولى،

:  ١أف والسقوط، وھذا م�ا يوض�حه ب�ولس ق�ائDً: "اختارن�ا في�ه قب�ل تأس�يس الع�الم" (

ق�دم نفس�ه �  )، "فيه" أى فى المسيح. ويق�ول كات�ب العب�رانيين: "ال�ذى ب�روح أزل�ّى ٤
  ). ١٤:  ٩( عب  بD عيب ... "

  



     ٩  متى ُولِدت الكنيسة؟

ويقول القس غبريال رزق هللا: وكما أن المسيح موجود منذ ا�زل، وف�ى المس�يح نفھ�م 
أن الكنيسة ھى فى قصد هللا قبل تأسيس العالم، ففى المسيح كانت الكنيس�ة من�ذ ا�زل، 

ولقد ك�ان المس�يح ف�ى ت�دبير 
الفداء العجيب رأساً للكنيس�ة 

ان�����ت ھ�����ى أزQً قب�����ل ، وك
  فعDً.تكوينھا 

  

وھك�ذا ن��رى أن الكنيس��ة ف��ى 
قص����د هللا من����ذ ا�زل، وق����د 
ُوِج�����دت من�����ذ أن ُوِجــــ�����ـد 
 اBنس��ان عل��ى ا�رض،ھ��ى

شعــ�������ـب هللا، جماعـــ�������ـة 

) "اكليس�يا" εκκλησια، الجماعة المدعــــوة "قحال" ف�ى العھ�د الق�ديم (العھــد

  فى العھد الجديد.

  

)   People - centred evangelism) فى كتابه (   J. Hovlikويقول ( 

إن الكنيسة ليس مكان بل ھى شعب، وليست حظيرة بل ھى دائماً الرعية، وليست 
 ھى أنت تصلى وليس أين تصلى. المبنى المقدس بل الجماعة المقدسة،


