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  ةـــة منزليّ ـــرة كنيســــا�س
    

فھا ھو . كبرى للكرازة المتعلّقة با(سرة المسيحية منذ العصور ا(ولى، تولي الكنيسة أھّمية
، كما تصف، "كنيسة " أواخر القرن الرابع، يدعو ا(سرة القديس يوحنا الذھبي الفم، منذ

 ،"بمعھد الكنيسة البيتي"و، أ"المنزليةالكنيسة " المسيحية ا(سرة اليوم أيضاً، وثائق الكنسيّة
تربط المؤمنين  للوحدة التي إنّھا، بنوع خاّص صورة وتحقيق". لكنيسة المصّغرةبا"أو 

فالكنيسة الشاملة والكنيسة . لى بعض، في وحدة كنيسة هللابالمسيح، وتجمعھم بعضھم إ
 .المنزلية مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً إحداھما با(خرى

  
فالكنيسة تتيح لھا أن تكون . بما في ذلك ا(سرة سالة، بالنسبة إلى كّل البشر،وللكنيسة ر

  :توجيھاً مسيحياً  متحدة مع يسوع المسيح، وتمنحھا
 .الربّ  كلمة هللا، تكشف لWسرة ما ھي، وما يجب أن تكون، وفقاً لتصميم الكنيسة، بإعTن  -
 .مجد هللا تُھا بنعمة المسيح، كي تصيَر مقّدسة، من أجلبا\حتفال با(سرار، تُغني ا(سرة وتثبّ  والكنيسة،- 
تتّصل باستمرار بجذورھا  فعليھا أن. المسيحية اتّحادھا با_ في ا\حتفال با(سرار وفي الصTة المشتركة وتعيش ا(سرة -

كما . ا وفي قبول سّر المصالحةوتنعش في ا\حتفال باdفخارستيّ  فھذه قد أعطيت لھا بالمعمودية والتثبيت، وھي تحّدد. الدينية
ممارستھم  ا(سرة، في ما يخّص التحضير لھذه ا(سرار وقبولھا، ومواكبة ا(و\د والشباب في تقع مسؤولية خاّصة على

لسّر التثبيت، أو يكون  وكثيراً ما تأخذ مجموعات أسرية على عاتقھا التحضير. لWسرار وتعميقھا فيھم
لحياة ا(سرة أن تواكب ا(زمنة المختلفة  ومن المھّم أيضاً . عليم المسيحيiباء وأّمھات نشاط في الت

 .اdيمان وتقّويه فالعادات المترّسخة تعّمق. للسنة الليترجية
 والزوجان يدعُم أحدھما اiخر في اdيمان وينقTنه إلى. المسيحية أن تشھد dيمانھا وعلى ا(سرة  -

إّن ا(سرة . ا(سرة مر، بل بالعيش بمقتضى اdنجيل وتفعيله في حياةأبنائھما، \ بالكلمات، في أّول ا(
فالوالدان ينقTن ھذه الشھادة . اdنجيل التي تعي ھذه الرسالة يعطي كّل أعضائھا بعضھم بعضاً شھادة

ً  إلى ا(و\د، ويمكنھما أن يتلقّياھا، ى لعأخرى و وھكذا تغدو ا(سرة أيضاً مبّشرة بالنسبة إلى أسر. بدورھما، منھم إنجيلياً حيّا
  .البيئة التي تحيا فيھا

  
 فدعوتھا إلى الشھادة لمحبّة يسوع المسيح تتكفّل بھا ا(سرة. المحبّة لدى القريب على ا(سرة المسيحية أن تكون مستعّدة لخدمة

على ا(سرة المسيحية أن تحيا  .بالقريب، وتعتني بالمرضى والمسنين، وتمارس أعمال الرحمةبصورة ُمقنعة، عندما تحتفي 
أن توقّر كّل  اعليھ. مستعّدة \ستقبال جميع الناس واحترامھم ومساعدتھم بمقتضى الشريعة الجديدة، شريعة المحبّة، أن تكون

 .كرامته كشخص وكابن _ إنسان في
وسطنا  مكن أن تكون حيّة فيه، باسم يسوع المسيح، تلك الوحدة التي تجعله حاضراً فيحياتّي، ي ا(سرة ھي حيّز -
 .وفاعلة وبھذا بالذات تصير كنيسة منـزلية مرئيّة). ٢٠:١٨متى(

بيتي  عليھا أن تتّسم ببُعد". أسرة هللا "تكتسب المقاييس التي تُظھرھا ھي نفسھا من حياة ا(سرة يمكن للكنيسة ويجب عليھا أن
  .عائلّي، وتسعى إلى نمط حياة أكثر إنسانية وأخّوةو
 

 تُسھم بإيمانھا وص)تھا" كنيسة منزلية ك"فھي، . استبدالھا، بالنسبة إلى الكنيسة إّن ل�سرة المسيحية أھّمية يتعّذر
  .العالم وتصّرفھا، في وسط الجماعة الكنسيّة والكنيسة الشاملة، وفي الوقت عينه تُشّع في

     عبرة  و  قصة

  "ثقتنا بأو;دنا "
ماذا يا أمي؟ : ھل تعدني بشيء يا حنّا؟ فقال لھا: كانت أم حنّا توّدع ابنھا المزمع على السفر، وقالت له

فقالت . أخبريني بھذا الشيء أو\ً حتى أعدك بعد ذلك: ھل تعدني بشيء يا حنّا؟ فقال لھا: فكّررت عليه السؤال
فأمسكت برأسه ووضعت . إني أفعل ما تريدين يا أمي: فنظر إليھا وقالإنه شيء سھل يمكنك أن تعمله، : له

. ثم قبلته ووّدعته. إنك ستذھب اiن إلى عالم شرير، فابدأ واختم كل يوم بالصTة إلى هللا: يدھا عليه وقالت
ھي التي إن قبلة أمي ": وسافر حنّا ودارت ا(يام وأصبح ُمرسTً عظيماً في جنوب افريقيا وكان يشھد ويقول

 ًTصيرتني مرس."  
 .بل دورك ومحبتك أعظم من الدھر" إبنك ; تعلمو، الدھر بعلمو: أيھا اAباء وا�مھات ; تقولوا
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