
 ٢٥١سـالة لرا
 

  كنيسـة بال جـدرانكنيسـة بال جـدران
 

(Arabic – Church without walls) 
 

 كنيسـة بال جـدرانكنيسـة بال جـدران :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 لوِمنسال الرمِسفر أعاألص أاح الثاِنحى نقر يددن الععينابع واألربوالس عيناِدى واألربالح  : 
 

م و ي كّلب الرانوكَ. سفْ نَ آالِف ثالثِةوحم نَو اليك ذِلىم ِفض وانْ.وادح واعتم بفر بطرسالما كَفقبلو " 
يضلى الكَإ مِةنيسالذين ي خلص١."ون 

 
 جماعِةعلى  قَ وأطِل.ةذِلك منذ بدِء القرن األول ِللمسيحي .ةانيير السِة اللغَنة ِمنيس كَمذ االسلقد أِخ 

ؤِمالمنينالذين ِمجتَ يعونبس م الرب يسسيحوعنّ ولِك. المهب عذِلد قَ أطِلكعلى مكَضاً أي اِعان اجتموِف.هم ى العور ص
قَ أطِلديثِةالحِفاِئ على الطوالم ِلِةسيحي لتمنَييز بياه.الكَقاُل في ةنيس ةالكَاثوليكيالكَ أو ة األنيسرثوذكسيالكَة أو ة نيس

 نينؤِم المتضم . كنيسة واِحدة تؤلفُميعاً جسِئان الكَِه هِذقيقِةى الح وِف. المتعددةِف الطواِئن ِمكر ذِليغَ وأ اإلنجيلية
  ٢.ىر األخْالطاِئفِة ىن ِفؤِم الميِه أخَن عزلةى عِف نؤِمالم الطاِئفة ع تض لم إنِفاِئ الطون ِمريض  وال. اهللااءابنَ

 

  أنحاِض ودلوُل فالم.سناِئم كَ باسنينؤِم المينسيحياع المة الجتمصصخَى الماِنب المِةمي تسن ِمريض الو 
وعسيالم سيح هور الكَأس ِةنيساِح الوةد.ِمؤلفِة الم نج امِةعؤِم المنينوول المدينوة  ثانينتِشالمى ِفرين ميع بالِدج 

المالع. الذيني ضمهمعاً م فة بْلى وال الطاِئبنَال المااليم انألنّ.داِح الو همر عياِحة وة ِلدرقاَل.دِحااع و الر بي سوع 
عأنَ" :ِه نفِسنا هواِع الرحاِلى الص.اِع والراِلى الصبذُلح ينفس هع الِخن و ."اِفرلقدأح بالر بي سوعة الكنيس 

ة نيس الكَلك أجل ِتن ِم.اس النِّهى شب ِفراًاِئ صٍدب عةَور صذاً آِخازَل تنَه إذ أنّ.هِمها بدديتا ليفه أجِلن ِمه نفس بذَلالِتى
اِحالوةد.لي فةاِئ الطتْس.ولي تْسبنَ المى ذا الجدِم  بْل.انرالنفوس الغَ أجلن الية الع٣.ة على قلبِهزيز  

 

 ابدين العمض يلم اة ماعمجة كَاد العبستحيُل إذ ت.ساِئنَا كَيهمسى نى الِتاِنب الملك إلى ِتاجحتَا نَنَ أنّاَلجد ال 
بنَالماِسنَى المقُ الالِئ.ببم جمع القدِفيسين ى حضِةرالر بوس القد.د ونم زِعا ياِتجابدوالع ابدينالع أو تُشِت ي 
األبصاعارمواألس .ة ألنالكنيس  "ببيتُتُيالص الِةالِة الصي ي ددعكَ"ىىع ا قاَلمالر بي سِلوع قوم استهانوا بقدى  الِذان المكَِةسي

 اٍتارز متْح حتى أض.ىاِنب الملكذخ على ِتاق ببى االنفَور ِفص العر على ماسى النّار تب ولقد.ةادلعب ِلصصخُ
سية السِتاحياِئمتاع السبالفَحين نى الِع ِف.فيع الرموالنِّةار ِتحوالر م ألشْسر الفنّهانين.الذين يِديوا بتشْ قامهمل ا وع

التمخَاثيل الرِةاميواللو اِتحالتص ألِةويري نبيِفاء ى العكَ. القديمِده ا ِلمِدلسيِة اللسيح وِل الميسقدعذراءم رم وِليسل لر
 ولِكن .مابهذ بألبم وتأخُهارص أبهرتبو .ديناِهشَ المبج وعابج إعوزة تح الفنيعواِئ الرِه هِذ.ديِد الجِدهى العِف

  ٤.ابدين ال العحيناِئ السبِذ تجاهابوا وأبها وأسقفَهانَرد جنيى تزا الِته نقوِشِةعو وراهاِلمس بجاِئنَ الكَلك ِتلألسِف
 

 .ةني األبلكارج ِتل وخَاِخا بد معاًستطِل م.لٍةو جى ِف اآلناء جه أنّسيح المديا السيلنَ تخَ لوريح مر أمو همكَ 
  كّلعتمنَاذا صمِل" :األنَ سلو. بماذا نجيبه؟ ؟اءس والنِّاُلج الر فيِهحسيتمو  لهوه تمثاٌل صنَع كثيراًهابج إعوزح يهْل

 اوأ رأنّهم مير ماءذر والعولس وبسطرا بيلنَخَلو تو ."ى؟عد يالِة الصتُيى بيِت ب أن لكما قلتُأم.ى؟يِتى ب ِفكذِل
 اذا يكون فم.ال والمِده والجقِت الون ِم الكثيراهنِع على صقَِف أنْ وقدساِئنَل الكَاِخ دةوعوضالمو ةوتنح المملهاثيمت

  ٥.؟ونجيباذا يبم .اثيلع تمنْى صِفِدها ووقِتها وجهو  أموال الكنيسِةاق إلنفَمهراِموا أورد أص الذينهؤالِءِل همقول
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                          ،                 ٤٧ & ٤١: ٢ سفر أعمال الرسل  ١
  ٢٣ &  ٥ & ١: ١٦ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٢
    ١١: ١٠    إنجيل يوحنا             ،             ١٥: ٤لى مؤمنى أفسس  رسالة بولس الرسول إ٣
  ٤٦: ١٩ إنجيل لوقا                                                   ،     ١٣: ٢١ إنجيل متى ٤
  ١٥: ١٢ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ٥
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 يوجبِمد صرالع ِمديد نتم ِماِتكَ والمِللوِكاثيل الم نع ِدهولسنَ.ةنَاِع الفر ا نلومهمفه مهٍل بجضو عِفى اوه 
ابِدِهمعل الخَاِلق لتأليِه اماهخلوق وتَجولِك.لم ناذا نعتِذ بما نَنَ ألنفِسرحنالم ينسيحي.نَ إذا صنَِساِئنَى كَا ِفنَعا منَا صع 

ِفةنَاِعالفر ى مِهابِدعم.إن نفقُا  معلى ي بس اِئنَ الكَضعيُلاِدعشَ عاِترالم ِماليين نالد كَ.اِتوالر اماست األولى انخد 
 دي الس بِهصىوا أ ما تحقيقَنَاستطعا كنّ و.ونكثيرا  فيهدبليتع ون بذخس داِئنَ الكَاِترشَ عاِءبنَل ال المنر ِم القدكذِل

بإنجيل سيح المرقسماألص اح الحساِدس شَعإذ قاَل ر :"اذهباذهبوا إلى العوا إلى العالم أجالم أجممععواكرز كِل كِللخليقِةلخليقِة ِل ِل باإلنجيل باإلنجيلواوا واكرز ه١."ااه  
 

 أوالِذليس هلِك ِلابرِلِةاز ِةارق فى الخَ الغَالملعشتاقُى الِذو طيِل يمرفِةعقِّ الحاقَ إنفَ تتطلبعلى وال أم 
مرِس نرسلينلهتوصيل األخِْل مبار السلِتةار ِم .؟لنفوسا لكنأي لكَنَاِئس كَ ِلنعلى نَقَِفن تى ِتحاثيل تم ثمينةفوتح  
ا وري لم ف.مهونَوا عيضم أغْ الذينِة إلى القاد اللومهجا نونَنّإ. ة؟دي األباِةيالة الحبرس ِةرازعلى الِك ودور العبادِةى ِف

حاجة العةالم الحقيقي. لقدنَ صوا شَعئاًيبأ يقترن ساِئمتت ِلهمِتعظم األلك سباء مرع الفَاِئووالِمن علقد  .ارمجنجيلإب اء 
 ٍةنَس حارٍةج بِحنيز مهل أنّيكَن اله ع يقولونم قوانإذ كَ  عن الهيكل بأورشليمرينشْى والِعاِداح الححصاألبلوقا 
قاَل.فوتح الر بي سوعله الِت الِتهِِههِذهِذ" :م ى ترونَونَى ترهأِتأِت ست ست،،ااهى أيى أيامال الام   ييترترككفيه فيه ا حا حججررعلى ح على ح جر الر الج  يينقض٢."نقض 

 

 ال..زيزى القارئع  أظنالِح أن جةَارسنَ الحالِتفَة والتح ى تزيانَِساِئنَ كَن،ِفوقُ تر ى عنَيىالر ب.ا م 
يِفوقُر ى عنَيِهيه والنفوس الر إة اجعاِئ تَِهليبة وليالن. إالس الِتفوس ى تطلبو جهوتَه أكفّرفع الض رِةاعلة اِئ س

 .ف وتحٍةارجة بِحنَزي مساِئنَ كَِه أجِلنى ِمِننب ال ِل الصليِبِةبشَ على خَسيح الموعسي رمس  لقد.ريرحتَ والالصالخَ
 ة والتحفُريمة الكَارج فالِح.الهِم وتجساِئنَ الكَنيى تز الِتى ِه النفوسِه هِذ.ى األبِدِهملكوِتب  ِلتنعم النفوساِء لبنَنولِك

تقديم  ِلمهعج تشَ أوالصالوا الخَنَ ليينِديع الببِذى تج الِتى ِهتْس ولي.اهطاي على خَئاِط الخَتُ تبِك الِةنيسة بالكَالثمينَ
عبةَادبالر قِّوح والح.ِت  ألنلكالنفوس إذا تح رِمتْر نس تحققَلطان إبليس اله فُداألس ى ِممالكَاِء بنَن ٣.ةنيس  

 

 ن ولِك.سقدان مى مكَة ِفسقدة مادتقديم عب ِليررالم الشّ العن ع اِهللاِبعزل شَع ِلى ِهِةنيس الكَجدران نإ 
ِفلألسا نَ مرالاه يومِت أن اللك انردتَج شَزُلع عاِهللاب ب عضهع نب ضع.ح تنَاجٍةا إلى كنيسبال ج درازلٍةان ع 

ا اهنَبى مة ِفداِحة ونيس كَ.اب اغتر أوٍةزالياس بانِعس إحون دنؤِما المهلي إُلخُد يساِئنَ كَاِءا إلى بنَتنَاج ح. اِهللاِبعشَِل
ومنَعاها مهما تعدفُ الطواِئتْد.فال ض يِمر نالم سماِتيالا  طالمجوهقاَل. باقر الس يدالم ِفسيح إلى ِهالِتى ص 

ا ا مم كَ كَداًداًاِحاِح و وميعميع الج الج ليكون ليكون..همهمالِمالِم بى بكَ بى بكَنوننونؤِمؤِم ي ي أجل الذين أجل الذيننن ِم ِمضاًضاً أي أي بْل بْل.. أجل هؤالء فقط أجل هؤالء فقطنن ِم ِمأُلأُل أس أستُتُولسولس": اآلِب
 وح الرمد استخْ لقد."ىىسلتِنسلتِن أر أركك أنّ أنّالمالم الع العننؤِمؤِم لي لي..اا فينَ فينَداًداًاِحاِح و وضاًضاً أي أيمم ليكونوا ه ليكونوا ه..ا فيكا فيك وأنَ وأنَىى ِف ِفا اآلبا اآلبهه أي أيتَتَ أنْ أنْككأنّأنّ

القدس بطرس سينالخَم موآ فيموكَوكَ" . نفسثالثة آالِف نانانالر الر ببي ي ضضمكّل كّلم ي ي وم إلى الكَم إلى الكَونيسةِِةنيسالذين الذين ي ي خلصخلصون٤."ون  
 

  يكنيكل لم اله أنع م.بعد إعالِنهم مسيحيتهم يكلى اله ِفونعِمجتَي شليم بأورُل األواِئنونؤِم المانكَ 
ذلك   ِفى كانوا.الميذالتض عب وسطر على بض القبِةهنَ الكَاءؤس حتى ألقى رامض أي تملم إذ .مب لهناِسالمان بالمكَ

 : يقوُلبوا الرعِم س.ونخلص يان الذينردى بال ج الِتِة الكنيسلك إلى ِتمض يب الرانان وكَردة بال جكنيسالوقت 
  ولكن.ف وتحٍةسنَ حٍةارج ِحنال ِم ااهبنَو. انيه يببالر وا أنآمنو .اهى علي تقوحيم لن الجابوبوأ "ىىى كنيسِتى كنيسِتابِنابِن"
 راِشاح العحا األصوحنّ بإنجيل يب الر قاَلإذ .اهايِتما وِحهفِظ بِحدعو و.بليسإ ِةملكَ من ِمِةاجع النفوس الرنِم
 ٥."ىىدِِد ي ينن ِم ِمددا أحا أحطفهطفهخْخْيي   وال والدِِداألباألب إلى  إلى ككهِلهِل تَ تَة ولنة ولنديدياة أباة أبييا حا حيهيهططا أعا أعى وأنَى وأنَنِِنععا فتتبا فتتبرفهرفها أعا أعى وأنَى وأنَوِتوِت ص صععممسسى تَى تَاِفاِفررخِِخ"
 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا السأب..  كإلهىأشكر.فقد د تَفعإلى ابنَ ىأِتت ِلالياً غَناً ثم 
حِتظيرك.م ا أعظمح بكي ا مند بتَرأم ى الصليِبا ِفنَالِص خَر.ه ا ِننَبعة ِلمار  كّلنَرفعجدنَ بينَازٍل عا ليكون 

الجميعداًاِح و.ؤِم لينالع أنّالم كسلتَ أراالب الن حيدأسألك .انَالِصخَِل و ناًوع كماس دجموي رضيكا يمَل مأع كَى 
وسالقد.فاِدى وعسم يالِتى ِفى اسص أرفع . قناًؤِممِد  بِصدعقلتَو نا مي خَارجاً: ك هال أخْرج يقبْل إلى نم . 

 

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ١٥: ١٦ إنجيل مرقس ١
   ٦ – ٥ :٢١ إنجيل لوقا ٢
  ٤: ٢ رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس ٣
    ٢١ – ٢٠: ١٧ إنجيل يوحنا ٤
   ٢٨ – ٢٧: ١٠          ،          إنجيل يوحنا ١٨: ١٦ إنجيل متى ٥

http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

