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الشَّركة :كلمة "كنيسة" في الكتاب المقدَّس

َع ِّلم :كلمة "كنيسة" (باللغة اإلنجليزيةُ )"church" :مشتقَّة من الكلمتين اليونانيتين ""kuriakon doma
واللتان تعنيان "بيت الرَّبّ " .وكلمة "كنيسة" في اللغة اليونانية األصلية هي "( "ekklesiaإكليزيا) ،وهي
عان عديد ٍة في الكتاب المق َّدس:
تحمل َم ٍ
 -1كلمة " "ekklesiaبمعانيها األخرى غير الكنيسة.
"جلسة قانوني َّة") (أعمال .)91 :91
أ) " "ekklesiaتعني " َمحْ فِل َشرعي" (أو َ
"ح ْشد" (أعمال )19 ،93 :91
ب) " "ekklesiaتعني "تَ َج ُّمع" أو َ
ج) " "ekklesiaتعني جماعة الشعب ،وال سيَّما عندما يجتمعون معا ً لمقاصد دينية (قضاة 3 :32؛ أعمال :7
.)93
 -2كلمة " "ekklesiaبمعناها ككنيسة.
كلمة " "ekklesiaتعني جماعة المؤمنين (أو الكنيسة).
سياق الكلمة هو الذي يُحدِّد المعنى المقصود لهذه الكلمة:
أ) كلمة " "ekklesiaقد تعني اجتماعا ً كنسيَّا ً (اجتماع المسيحيين معاً).
( 9كورنثوس 93 :99؛ 91 :91؛  9يوحنَّا .)6
ب) كلمة " "ekklesiaقد تعني جماعة المسيحيين الذين يسكنون في مكان واحد.
 -9كلمة "كنيسة" بصيغة ال ُمفرد ( َمتَّى 97 :93؛ أعمال 99 :5؛ 9 :3؛  9كورنثوس 97 :1؛ فيلبي 95 :1؛
وربما  9تيموثاوي .)96 :5
َّ
 -3كلمة "كنيسة" في مواضع ُمحددة :أورشليم (أعمال 9 :3؛  ،)33 :99أو أنطاكية (أعمال 36 :99؛ :99
 ،)9أو كَنخَ ريَّا (رومية  ،)9 :96أو كورنثوس ( 9كورنثوس  ،)3 :9أو تسالونيكي ( 9تسالونيكي  ،)9 :9أو
أفسس (رؤيا  ،)9 :3وغيرها.
 -9كلمة "كنائس" بصيغة الجمع (أعمال 19 :95؛ 5 :96؛ رومية 96 :96؛  9كورنثوس 97 :7؛ 3
كورنثوس .)31-93 :3
 -1كلمة "كنائس" في مواضع ُمح َّددة :اليهودية (غالطية 33 :9؛  9تسالونيكي  ،)91 :3وغالطية (غالطية
3 :9؛  9كورنثوس  ،)9 :96وآسيا ( 9كورنثوس 91 :96؛ ورؤيا  ،)1 :9ومقدونية ( 3كورنثوس .)9 :3
كل كنيسة على ِحدَة (أعمال .)39 :91
ج) كلمة " "ekklesiaقد تعني كنيسة بيتية (اجتماع المؤمنين معا ً في أحد البيوت).
كانت هناك كنيسة في بيت أكيال وبريسكال في روما (رومية  ،)5 :96وفي أفسس ( 9كورنثوس .)91 :96
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كانت هناك كنيسة في بيت نِمفاس (كولوسي  .)95 :1وكانت هناك كنيسة في بيت فليمون (فليمون .)3-9 :9
د) كلمة " "ekklesiaقد تعني الكنيسة العالمية (الجامعة) التي ينتمي إليها جميع المؤمنين في العالم.
( َمتَّى 93 :96؛ أعمال 99 :1؛  9كورنثوس 1 :6؛ 33 :93؛ أفسس 33 :9؛ 39 ،92 :9؛ 93-39 :5؛
كولوسي 31 ،93 :9؛ فيلبي 6 :9؛ وربما  9تيموثاوس .)96 :5
هـ) الكنيسة المحلية أو الجامعة تُعطي صفة خاصة أحيانا ً.
"كنيسة هللا" ( 9كورنثوس 3 :9؛ 93 :92؛ وغيرها)" .كنيسة المسيح" (رومية " .)96 :96كنيسة مؤمني ...
الذين هُم في هللا اآلب والرب يسوع المسيح" ( 9تسالونيكي " .)9 :9كنيسة القدِّيسين" ( 9كورنثوس :91
" .)99كنائس األمم" (رومية .)1 :96

