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  املؤمنني الدالالت الروحيــة أللقاب
 يف الكنيسة األوىل                                                      

 

   يافة األنبا هرمينانإعداد 

 

، اليت تشري بوضوح إىل الذين يتبعون املسيح، « مسيحيني »مل تكن لفظة 

كجماعات أو كأفراد، معروفة بعد، يف السنوات األوىل من فجر املسيحية، 

عندما كانت الكنيسة تضع لبنتها األوىل. ولكن كان هناك بعض التسميات 

واأللقاب اليت اسُتخِدَمت لإلشارة إليهم، بعضها أطلقها املؤمنون أنفسهم، 

بعض اآلخر أطلقها عليهم اليهود أو الوثنيون، وهو الذي سنحاول أن نتناوله وال

يف هذا املقال، حملاولة معرفة أصل تلك األلقاب والدالالت الروحية اليت تشري 

 إليها. 

 األلقاب اليت أطلقها غري املؤمنون على املسيحيني:

اليهود ، نظر يف أورشليم واليهودية عندما بدأ الرسل يف الكرازة باملسيح

التالميذ هذه التعاليم اجلديدة على أنها حركة دينية جديدة، وأطلقوا على إىل 

وألن يسوع . Γαλιλαῖοι « اجلليليني » الذين يتزعمون هذه احلركة، اسم

ثنى عشر كانوا من اجلليل، كان من الطبيعي أن ُيلقَّب مجيع وأغلب الرسل اإل

، خاصًة عندما ظهر لليهود أن هذه احلركة ليست يهودية االسم من تبعوه بذلك

يف  ، اليت أتى ذكرها« جليلي » كلمةبأن  املفسِّرينخالصة. ولقد قنع بعض 

 (7: 2؛ 11: 1)أع ، هي مثاٌل الستخدام هذا اللقب، وأن استخدامها يف(95: 22)لو

 ري إىل ، اليت تششارات املؤكَّدةهو جمرد إشارة جغرافية. ولكن من تلك اإل

 م ــEpictetus (95 يف أعمال الفيلسوف الوثين ، جندهابهذا اللقب ملسيحينيا

ليس من على أنه ميانهم. ، الذي كان متأثًرا باستشهاد املسيحيني  ألجل إم(139

ولكن من  ،شائًعا يف ذلك الوقت « جليلي »مدى كان لقب الواضح إىل أي 

  .Epictetus (1) حيث عاشالواضح أنه انتشر من اليهودية إىل روما، 

                                                 
1 Elwell, Walter A.; Beitzel, Barry J.: Baker Encyclopedia of the Bible. Grand Rapids, 

Mich.: Baker Book House, 1988, vol. 1, p. 431. 
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 .«نالناصريو»هو فاليهود على املؤمنني،  أيًضا اللقب الثاني الذي أطلقهأما 

يسوع  » باسم ، لذا كان معروًفا« الناصرة »ح كان من فألن يسوع املسي

ر ستخدام املبكِّ، وكان من السهل انتقال هذا اللقب لتابعيه. فاال« الناصري

امسه ترُتلُّس يقف أمام  ، حيث جند خطيًبا يهودًيا(9: 22)أعهلذا اللقب جنده يف 

هذا  إذ وجدنا فإننا »بولس الرسول قائاًل:  اتهًم، مفيلكس الوالي يف قيصرية

 شيعة ومقدام املسكونة الذين يف مجيع اليهود فتنة بني وُمهيًِّجا ُمفِسًدا الرجل

هنا مبعنى  « شيعة »كلمة على أن  .« Ναζωραίων αἱρέσεως الناصريني

ستخدام هذا اللقب بعد ذلك غري أن ا .(22: 22)انظر أع « مذهب »أو  «بدعة»

فيه، برغم أن هناك بعض  مشكوٌك عن طريق املسيحيني أنفسهم، هو أمٌر

، « الناصريني »اسم  اليت رمبا قد أطلقت على ذاتها، ،اجلماعات الغنوسية

ل املنحولة اليت ناجيأحد األ حتى أن أحد الكتابات املبكرة هلم، وهو

 .(2) « جنيل الناصرينيإ »كتبوها، ُيدعى 

بها، واليت أتى  املسيحية الناشئة يتعُدمن األلقاب اهلامة اليت  وأيًضا

وهو إىل حدٍّ ما ،  ὁδός « الطريق »لقب أعمال الرسل،  سفريف  ذكرها

حيث الرب  ،(11،15؛ 3: 25)انظر اشستخدام قد ُوِجد يف العهد القديم امتداد ال

درك املسيحيون أنهم وجدوا الطريق يويف الواقع، . (3)يقود شعبه يف الطريق

ذا لم يعد هف .(2: 5)عب حتى أيامهم  « امفتوًح »الذي مل يكن  ياحلقيق

، الذي قال عن ح نفسهيهو يسوع املس ،االطريق بعد ذلك شريعة بل شخًص

دة نظرية، فاملسيحية ليست جمرد عقي .(6: 12)يو « الطريقأنا هو  »نفسه: 

جلميع  اا الطريق اجلديد للحياة كان واضًحهذ إنها طريق كامل للحياة.

الذين كانوا حييطون باملؤمنني، وللمؤمنني أنفسهم. لذلك من املرجَّح أن هذا 

ملسيحيون على السواء هو اللقب الوحيد الذي استخدمه املسيحيون وغري ا

ديد. هكذا جند شاول الطرسوسي يأخذ من رئيس ميان اجللوصف هذا اإل

من  وجد أناًسا حتى إذا » ،الكهنة رسائل إىل اجلماعات اليت يف دمشق

                                                                                                     
2 ibid. p. 431. 

  
3 Wood, D. R. W.: New Bible Dictionary. InterVarsity Press, 1996, p. 1233. 
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ورمبا استخدم  .(2: 5)أع « إىل أورشليم ُموَثقني يسوقهم أو نساًء رجااًل الطريق

رسول يف سفر املسيحيون ذاتهم هذا اللقب ليصفوا به أنفسهم، فنجد لوقا ال

 ،(22: 22؛ 5،23: 15)أع « الطريق »ميان اجلديد بلقب يشري إىل اإل األعمال

 .(12: 22؛ 2: 22)أعبولس الرسول يف سفر األعمال يستخدم نفس اللقب  أيًضاو

 الرب الذي ُينكرون وإذ هم »ويقول عنه بطرس الرسول يف رسالته الثانية: 

. تهلكاتهم كثريون وسيتبع .سريًعا أنفسهم هالًكا جيلبون على ،اشرتاهم

ويف نفس اإلصحاح  .(2،1: 2بط2) « طريق احلق على ُيجدَّف بسببهم الذين

ورغم أن هذا  .(21: 2) « طريق الرب »و (19: 2) «  الطريق املستقيم »يصفه بـ

ستخدامه ن مستخَدًما يف القرن األول بصفة اعتيادية، إاّل أنه ُتِرك ااالسم كا

 بعد ذلك بقليل.  

جنيل لألمم ملسيح مدينة أنطاكية، ُبشِّر باإلالكرازة باوعندما وصلت 

يف  Χριστιανοίالتالميذ مسيحيني  وُدعي » ،(25،15: 11)أعكما لليهود 

نكرون أن يسوع هو مبا أن اليهود ُيلكن و .(26: 11)أع « أواًل أنطاكية

ذا االسم على أتباع يسوع املسيح، فال ميكن أن يكونوا هم الذين أطلقوا ه

أطلقوا عليهم هذا ن هم الذين ، أن يكون الوثنيوإذن فمن امُلرجَّح، الناصري.

ى أن من قام بذلك، مل يكن والدليل عل .(2)لتمييزهم عن اليهود االسم،

ستخدام الرسل هلذا اللقب يف سفر األعمال أو أنفسهم، هو عدم ا املسيحيون

هي من وجهة نظر  سائل غري ثالث مرات فقط، وهذه االستخدامات الثالثالر

َيِرد هذا االسم على  ،(26: 11)أع يف عالن عن بداية التسميةوثنية. فبجانب اإل

 أصري َأْن ُتقنعين بقليل »لسان امللك أغريباس الوثين بقوله لبولس الرسول: 

أما املرة الثالثة فيوردها بطرس الرسول يف رسالته األوىل  .(22 :26)أع « مسيحًيا

 يف متداخل أو ،شر فاعل أو ،سارق أو ،كقاتل أحدكم يتأملفال  »قائاًل: 

 هذا من اهلل ميجد بل ،خيجل فال كمسيحي كان إن ولكن .غريه أمور

فكان هذا االسم ُيؤَخذ على َمحَمل التعيري، لذلك يقول:  .(16: 2بط1) « القبيل

                                                 
4 (cf. Suetonius Nero 16. 2; Lucian Alex. 25. 38; Peregr. 11–13, 16) Balz, Horst Robert; 

Schneider, Gerhard: Exegetical Dictionary of the New Testament. Grand Rapids, Mich.: 

Eerdmans, 1990ــc1993, vol. 3, p. 478. 
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 « عليكم حيل واهلل اجملد روح ألن ،لكم فطوبى املسيح باسم ُعيِّرُتم إن »

 .(12: 2بط1)

 يوافقون ، فإن أغلب الدارسني« مسيحي »أما عن األصل اللغوي لكلمة 

(، Christianus) هو التيين يف األصل،  Χριστιανός على أن تكوين االسم

 فهو التصريف الثاني لألمساء الالتينية امُلذكَّرة اليت ُوجَدت يف أعمال
Tacitus ،Suetonius و Pliny )التطبيقات الشائعة يف القرن فمن  .(9))الصغري

 ويف اجلمع ،(ــianus) املقطع األول لتعريف املوالني لشخٍص ما، كان إحلاق
(ianiــ)،  مثلالسيد؛ بنهاية اسم القائد أو: Ceasariani ؛ أي املوالني لقيصر .

 ،(ــιανος) املقطع رة هذا بطريقة متوازية، فأحلقتطابقت اهلللينية املبكِّوقد 
 املوالنيأي  ؛ Ηρωδιανοί مثل: اهلريودسيونلالسم؛  ،(ــιανοι) ويف اجلمع

كان أصل كلمة سواء ف. إذن، (13: 12؛ 6: 3؛ مر16: 22)انظر مت هلريودس

ن من تكوَّفإن هذه الكلمة كانت  تاليونانية، هو الالتينية أو  «مسيحي»

إليه، دل على املوالني للمسيح، الذين ينتمون ، وت Χριστός  اسم املسيح

 .(6)واملخلصني له

يف الديداخي  ،كتعريف شخصي ،ألول مرة « مسيحي » ةلفظوتظهر 

كاسم شائع  ،القديس أغناطيوس األنطاكي أيًضا اواستخدمه .(2: 12)

: 11)انظر الرسالة إىل أفسسيف نهاية القرن األول وبداية الثاني  ،للجماعة املؤمنة

ستخدم ، ا(1: 6)إىل تراليا  ويف رسالته .(3: 7؛ بوليكاربوس2: 3؛ روما2مغنيسية  ؛2

. ومع (7)فةعلى أنه ص Χριστιανός اسم ،األنطاكي القديس أغناطيوس

)انظر  « مسيحًيا »القديس بوليكاربوس نفسه  لقِّبمنتصف القرن الثاني، ُي

لكن مع ذلك، ظل هذا االسم قليل االستخدام و ،(1: 12؛ 1 :15أفسس رسالته إىل

من رسالة  الكنيسة األولني، والسبب يف ذلك نكتشفه باءيف كتابات آ

، حيث م(112)مرباطور تراجان إىل اإل Pliny الصغري احلاكم الروماني بليين

                                                 
5 Freedman, David Noel: The Anchor Bible Dictionary. New York: Doubleday, 1996, vol. 1, 

p. 925. 
6 ibid. p. 925. 
7 Balz, Horst Robert; Schneider, Gerhard: Exegetical Dictionary of the New Testament. 

Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1990ــc1993, vol. 3, p. 478. 
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ح كانوا ُيسألون، إن كانوا ميان بيسوع املسيهؤالء املتََّهمون باإل يقول: ]

إن لموت يف احلال، وفإن اعرتفوا باالسم، كانوا يساقون ل ؟أم ال «مسيحيني»

ففي  .(2)(56: 15)رسائل[  ، كانوا ُيرَسلون إىل روما للمحاكمةرومانينيكانوا 

ا ستخدام هذا االسم حمفوًفزمن اإلضطهاد، يف الكنيسة األوىل، كان ا

انطباًعا يف فكر الرومانيني على اإلميان بإله ، ألنه كان يعطي باخلطر

 مرباطور. مقاوًما لإل

 لإلشارة إىل أنفسهم كجماعة:األلقاب اليت أطلقها املسيحيون 

ألوىل، واستخدموها بها املسيحيني يف الكنيسة ا َفهناك أمساء عديدة ُعِر

فاأللقاب اليت استخدموها . فيما بينهم لإلشارة إىل أنفسهم، كجماعة أو أفراد

، الذي  πλῆθος « اجلمهور » هو اسم لإلشارة إليهم كجماعة، كان أوهلا

. وكان هذا « الربمجهور  »أو  « مجهور املؤمنني »كان اختصاًرا لعبارة 

وَّل، اللذين دخلوا اإلميان حديًثا، الذي ُيستخَدم لوصف املسيحيني اأُل االسم

 قلب آمنوا الذين جلمهور وكان »يف سفر األعمال:  ،يقول عنهم القديس لوقا

 كان بل له، أمواله شيًئا من إنَّ يقول أحد يكن ومل واحدة ونفس واحد

 :امسة السبعة، يقولختيار الشماوعند  .(32: 2)أع « مشرتًكا شيء كل عندهم
 من مملًؤا رجاًل استفانوس فاختاروا اجلمهور كل أمام القول هذا فَحُسن »

على أن  .(12: 19)انظر أيًضا أع، (9: 6)أع « ... وفيلبس القدس والروح اإلميان

جندها يف خمطوطات  ،« اجلمهور »اسم إشارات كثرية إىل  أيًضا هناك

سرائليني احلقيقيني. وهي ليت تعين اجلماعة اجملتمعة من اإلالبحر امليت، وا

ويف كتاب  ،م(56)كليمندس الروماني اتظهر يف كتابات القديس  أيًضا

 .  (5)لثاني(ا )القرنالراعي هلرماس 

ثاني هذه األلقاب، والذي كان ُيستخَدم أحياًنا إشارة إىل املؤمنني 

. وقد ُوِجد هذا « رعيَّة اهلل »، أو  ποίμνιον « الرعيَّة »كجماعة، هو اسم 

                                                 
8 Freedman, David Noel: The Anchor Bible Dictionary. New York: Doubleday, 1996, vol. 1, 
p. 926. 
9 Elwell, Walter A.; Beitzel, Barry J.: Baker Encyclopedia of the Bible. Grand Rapids, 

Mich.: Baker Book House, 1988, vol. 1, p. 433. 
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 .(15)(29: 17؛ مزامري سليمان 55أخنوخ1)االسم يف كتابات أبوكريفا العهد القديم 

ولكن أول إشارة له يف العهد اجلديد كانت عن طريق الرب يسوع نفسه، 

 خراف ولي »عندما وصف نفسه بالراعي الصاحل الذي يرَعى خرافه، فيقول: 

 وتكون صوتي فتسمع أيًضا بتلك آتي أن ينبغي احلظرية هذه من ليست ُأَخر

وقد قام باستخدامه أيًضا بولس الرسول  .(16: 15)يو « واحد وراٍع واحدة رعيَّة

 .(3،2: 9بط1)انظر وبطرس الرسول  ،(22: 25)انظر أع

يف بداية العصر  ،ت بها مجاعة املؤمننيَفاليت ُعِر ،أهم األلقابأما 

وكلمة كنيسة باللغة اليونانية  . ἐκκλησία « الكنيسة »هو لقب ف ،املسيحي

  κλῆσιςمن كلمة ــκλησία ، و« من »مبعنى  ἐκــ ،تتكون من مقطعني
الذي  ωέκαλ من الفعلهو  ، وجذرها أساًسا« اختيار »أو  « دعوة »مبعنى 

ىل شعب اهلل الذي ، يشري إيف أصله اليوناني سم،اال اهذإن ف .(11) «أدعو» يعين

بإفصاحه عن فكرة  قبويتميز هذا الل .مببادرة إهلية مت دعوته واختيارهقد 

، مممن اهلل يف يسوع املسيح إىل اليهود أواًل، ثم إىل األ اهة جماًنالدعوة املوجَّ

 .(7: 1رو ؛2: 1كو1انظر )اخلاص باألزمنة  « احملفل املقدس »لتشكيل 

 .(27: 2)أع « يف يسوع املسيح »الكنيسة هي مجاعة البشر املتمتعة باخلالص ف

كقوة  جتماع الشعباعلى  ἐκκλησία تدل كلمةالقديم يف العامل اليوناني و

هذا املعنى العام يعطي  .(25ــ 32،35: 15أع انظر)ملناقشة شئون الدولة  سياسية

بولس الرسول عن الكنيسة يف حال  اخللفية للمعنى الديين، عندما يتحدث

أما يف الرتمجة السبعينية، فإن الكلمة تدل على  .(12: 11كو1انظر )جتماعها ا

، وخاصًة لسماع العبادة صورة اًبة ألداء شعائر دينية، تتخذ غالمجاعة مدعّو

فهي  ،(2: 25؛ قض39: 2؛ يش35: 31؛ 16 :12 ؛15: 5 ؛15: 2)تث كالم الشريعة

خاصًة يف سفر التثنية،  ة،، امُلستخَدم)َق َهـ ل( ָקָהל ةالعربي كلمةتقابل ال

كاتب سفر أخبار  أيًضا ا. واستخدمه(15: 2)تثللداللة على مجاعة حوريب 

للداللة على اجتماع إسرائيل  ،(2: 2، نح2: 22يأ1)األيام وكاتب سفر حنميا 

                                                 
10 ibid. p. 433. 
11 James Strong, LL.D., S.T.D., The New Strong`s Expanded Dictionary of Bible words. 

Thomas Nelson Publishers, Nashville, 2001, p.1068. 
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 ἐκκλησία كلمة تالطقسي يف زمن امللوك أو بعد السيب. ولكن إن كان
مبفردات  هذه الكلمة األخرية ُترتَجم أحياًنا، إاّل أن  ָקָהל كلمةطابق دائمًا ت

؛ 2: 25؛3: 16)عد « مجاعة » تعين اليت συναγωγή أخرى، وخاصًة بكلمة

اليهودي يف زمن ما بعد السيب.  « اجملمع »منها تسمية  ت، واليت جاء(22: 9تث

، ولن يصبحا (2: 2يع انظر) اة واجملمع لفظان مرتادفان تقريًبفالكنيس

ص املسيحيون أنفسهم باللفظ األول، مطلقني الثاني عندما سيُخ ن إاّلمتعارضْي

 .املقاومني هلمعلى اليهود 

 ،(17: 12؛ 12: 16)متيف األناجيل مرتني فقط  « كنيسة »وتأتي كلمة 

ميان به، يح لتالميذه ببناء كنيسته على اإلعندما صرَّح السيد املس ؛أوهلما

 لن اجلحيم وأبواب كنيسيت أبين)صخرة االميان(  الصخرة هذه على »فقال: 

ولكنها تأتي بكثرة يف سفر األعمال ورسائل بولس  .(12: 16)مت « عليها تقوى

ستخدام وجند أن ا .مرة( 15)يف سفر رؤيا يوحنا  أيًضاو، مرة تقريًبا( 25)الرسول 

هد القديم، أهمية. فبالقياس للع يسة يف العهد اجلديد له تنّوع ذومفهوم الكن

ل ألهل جتماع املؤمنني، كما يقول بولس الرسوميكنه أن يشري أحياًنا إىل ا

 وأصدِّق انشقاقات بينكم أن أمسع الكنيسة يف جتتمعون حني..  »كورنثوس: 

وهذا معناه أن املسيحيني هم شعب اهلل،  ،(12: 11كو1) « التصديق بعض

إىل مجاعة  « الكنيسة »تشري  أيًضاجيتمعون للعبادة.  خاصًة عندما

؛ 11: 9أع؛ 17: 12)انظر متاليت تعيش يف نفس املكان  ،املسيحيني ككل

وغالًبا، ما حتمل  تلك اجلماعة اسم املكان الذي تعيش . (19 :2؛ فـي17: 2كو1

كنيسة اهلل اليت يف  » ،(1: 2)أع « الكنيسة اليت يف أورشليم » فيه؛ مثل:

ويف  .(1: 1تس1) « كنيسة التسالونيكيني » ،(2: 1كو1) « كورنثوس

بالكنيسة،  ،ما اليت جتتمع يف بيٍت ،نصوص أخرى، ُتدعى مجاعة املسيحيني

إليهم  اجتمعوا يف بيت بريسكاّل وأكياّل، مشاًرامثل هؤالء الذين 

ويف كل مكان عرب  .(15: 16كو1؛ 3: 16)رو «بيتهما يف اليت الكنيسة»بـ

إىل الكنيسة اجلامعة اليت ينتسب إليها  « الكنيسة »العهد اجلديد، تشري 

 .    (12: 1؛ كو22: 1؛ أف2: 6كو1؛ 31: 5)انظر أعكل املؤمنني 
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يشري بولس الرسول يف عدة مواضع من رسائله إىل أن الكنيسة هي و

، أو هي اجلسد (12: 2؛ 23،22: 1؛ أف9: 12؛ رو27: 12كو1)انظر  «جسد املسيح»

ونشأة هذا التشبيه ليس معروًفا . (12: 1؛ كو19: 2)أفاملسيح  « رأسه »الذي 

اختبار بولس  ؛لتعليل ذلك. أوهلما اقرتاحانعلى وجه التحديد، ولكن هناك 

ضطهاد املؤمنني هناك، طريق دمشق، عندما كان يف طريقه الالرسول يف 

: 5)أع « تضطهده أنت الذي يسوع أنا »: ُيوبَِّخه قائاًلالسيد املسيح صوت فسمع 

طهاده للمسيحيني، هو يف احلقيقة اضطهاًدا للمسيح ضففطن إىل أن ا ،(9

نقاد بولس الرسول إىل القناعة بأن نفسه. ورمبا، انعكاًسا هلذا االختبار، ا

، أي « جسده »حتى أنه من املمكن اعتبارهم  ،ل مجاعتهاملسيح احلي ميثِّ

لتضامن التعبري امللموس لوجوده احلقيقي. أما التعليل الثاني فهو املفهوم العربي ل

 محيمية بأمته ككل؛ بدرجة كبرية املشرتك. يف هذا السياق، يرتبط الفرد

د عن الكل. ويف نفس الوقت، ميكن لفر فالفرد ليس له وجود حقيقي بعيًدا

اسم لفرد، ويف نفس  هو « إسرائيل »أن ميثِّل الكل. لذلك جند أن اسم 

حقيقة العالقة اسم جلميع الشعب. لذلك عبَّر بولس الرسول عن هو الوقت 

احلميمية بني املسيح وكنيسته بالوحدة العضوية وتكامل اجلسد الطبيعي 

واإلفخارستيا، بالنسبة لبولس، هي إظهار هلذه . (27ــ12: 12كو1؛ 2ــ2: 12)رو

 جسد شركة هو أليس نكسره الذي اخلبز .. » احلقيقة، فنجده يقول:

 يف نشرتك مجيعنا ألننا واحد جسد واحد، خبز الكثريين حنن فإننا؟ املسيح

يف الرسول . وألن األمر هكذا، استمر بولس (17،16: 15كو1) « الواحد اخلبز

نقسام هلا املكان الصحيح واملنطقي. فاالمناقشة أن مجيع وظائف اجلسد 

ء ما غري صحي بداخله. هذه هي ُيعِلن أن هناك شي )الكنيسة(سد داخل اجل

قع خلف دعوة بولس املتكررة،  تاليت ،كجسد املسيح ،صورة الكنيسة

  .(12)صراره على الوحدة وسط اجملتمع املسيحيوإ
، « جسد املسيح »على أنها  ،الكنيسة ،عالوة على تصوير بولس الرسول

اء َنِب»فاملؤمنني هم  .(17،16: 3كو1) « هيكل اهلل »على أنها  أيًضافهو يصوِّرها 

                                                 
12 Elwell, Walter A.; Beitzel, Barry J.: Baker Encyclopedia of the Bible. Grand Rapids, 

Mich.: Baker Book House, 1988, vol. 1, p. 459-460. 
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اء مبواد َنندماج يف هذا الِبواملسيحيني هم مسئولون عن اال ،(5: 3كو1) «اهلل

واملسيحيون أنفسهم، بالفعل، هم حجارة البناء . (13ــ15: 3كو1)ت تبقى وتثُب

  .(22ــ25: 2)أف « اهليكل املقدس يف الرب »كوِّن بنية الذي ُي

ُتصوَّر الكنيسة يف مواضع عديدة من العهد اجلديد على أنها  أيًضاو

: 15؛ رؤ31ــ22: 9؛ أف3،2: 11كو2)انظر ، واملسيح هو عريسها «املسيح عروس»

لشائعة اليت يف العهد القديم صورة اأُللفة هذه أساسها الصورة ا. (12ــ2: 21؛ 2،7

العنصر املشرتك يف تلك  .(3،2؛ هو2: 2)ارسرائيل كعروس وزوجة هلل عن إ

 املفاهيم هو الدعوة لإلخالص واحلب. 

 أطلقها املسيحيون لإلشارة إىل أنفسهم كأفراد:األلقاب اليت 

على األقل سبعة ألقاب أو أمساء استخدمها املسيحيون األوائل  هناك

. « تلميذ » اد، أوهلا وأهمها على االطالق لقبشارة إىل أنفسهم كأفرلإل

نكاد ال جند هلا  ،« تلميذ »، اليت تعين () ل م و د  למוד  والكلمة العربّية

شعياء عندما قال إاّل مرة واحدة ظهرت يف سفر إ القديم، العهد أسفارا يف أثًر

ولكنها جارية . (16: 2)إش « بتالميذي الشريعة اختم. الشهادة ُصرَّ »اهلل: 

ر التقليد املتواصل يف ستعمال يف فرتة اليهودية املتأخرة، كنهاية لتطّواال

 اليوناني لفظالالعهد اجلديد حتت  أسفارد يف ِروهي َتة. املقدس األسفار
ςήμαθητ من الفعل ، νωάμανθ « َّفهي تشري إىل هؤالء الذين (13) « مأتعل .

لنمط  أيًضايقبلون تعاليم شخص بذاته، ليس فقط ألقواله ومعتقداته، بل 

له وألفكاره. بهذا املفهوم جند يف األناجيل تالميذ ليوحنا  موالون مُهحياته، َف

؛ 12: 2؛ مر16: 22)مت، وتالميذ للفريسيني (29: 3؛ يو12: 7؛ لو12: 5)متاملعمدان 

يف ستخدام هلذا االسم ولكن أهم وأكثر ا. (22: 5)يووتالميذ موسى ، (33: 9لو

ففي األناجيل، شارة إىل أتباع يسوع املسيح. األناجيل وسفر األعمال، هو لإل

. ثم يشري، خارج نطاق (1: 12 ؛1: 15ت)مثين عشر أواًل إىل اال للقبيشري هذا ا

ثنني سّيما إىل اال وال، (21: 2)متهذه احللقة اخلاصة، إىل كل من يتبع يسوع 

                                                 
13 James Strong, LL.D., S.T.D., The New Strong`s Expanded Dictionary of Bible words. 

Thomas Nelson Publishers, Nashville, 2001, p. 1218.   
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وما من شّك يف أن هؤالء  .(1: 15)لووالسبعني الذين بعثهم يف رسالة للبشارة 

 ،. وأمر يسوع املسيح تالميذه(65: 6يو ؛37: 15 ،17: 6)لوالتالميذ كانوا عديدين 

: 22)متمجيع األمم له، باملعمودية والتعليم  أيًضان يتلمذوا هم أ ،بدورهم

األعمال،  سفرالسادس من  صحاحمن اإل دايًةب ا،ا رويًدوهكذا، رويًد. (25،15

إىل كّل مؤمن، سواء عرف يسوع خالل حياته األرضية  « تلميذ »ري لقب شي

)انظر مرة، مبعنى املؤمنني بيسوع املسيح  35، حيث جاءت تقريبًا أم مل يعرفه

وبالطبع . (2: 21؛ 1: 16؛ 25: 12؛ 92: 13؛ 26: 11؛ 1: 5؛ 7،2،1: 6على سبيل املثال أع

، ولكنها تأتي مرة واحدة يف إىل الرجال والنساء مًعا « تلميذ » تشري كلمة

 امسها تلميذة يافا يف وكان »، (36: 5)أعيف  μαθήτρια صورة املفرد املؤنث

  . « غزالة ترمجته الذي طابيثا

سيح ملن يريد أن ويف األناجيل جند بعض الشروط اليت وضعها السيد امل

 ادوًم ويف األناجيل، يدلُّ، (5: 5)مت « اتبعين »، فهو يقول له: يصري له تلميًذا

 . إن اّتباع يسوع(22ــ15: 2مت) املسيح على التعّلق بشخص يسوع « يتبع »لفظ 

ا، ا باًتقطًع ،يعين قطع كّل عالقة باملاضي، بالنسبة إىل تالميذه، املسيح

قتداء مبثاله ومساع تعاليمه، ومطابقة احلياة على سرية املخّلص كما يعين اال

: 12؛ لو32: 15)متوراءه من ل صليبه ْم، وَح(26: 12يو ؛21: 39،15ــ32: 2مرانظر )

حتى ولو كان رابطة الدم، ال يكون هناك عائق بينه وبني معلمه، أن ، و(27

 وأخواته، وإخوته وأوالده وامرأته وأمه أباه يبغض وال إلي يأتي أحد كان إن»

 .(26: 12)لو «تلميًذا ِلي يكون أن يقدر فال ،أيًضا نفسه حتى

عبد »مخسة من َكَتبة العهد اجلديد يطلقون على أنفسهم لقب أيًضا هناك 

؛ 12: 2؛ كو1: 1؛ فـي15: 1؛ غل1: 1)رو  Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος «يسوع املسيح

: 1؛ يع1: 1)تي δοῦλος θεοῦ « عبد اهلل »أو  ،(1: 1؛ رؤ1؛ يه1: 1بط2؛ 22: 2تي2

، ففي رسالته « مسيحي »ة، يرادف هذا اللقب كلمة ففي حاالت كثري .(1

 ال)أي املسيحي(  الرب وعبد » الثانية إىل تلميذه تيموثاؤس، يقول بولس الرسول:

 على صبوًرا ،للتعليم صاحًلا ،باجلميع مرتفًقا يكون بل ،خياصم أن جيب

د القديم، الذي فيه هذا اللقب يعود إىل العهعلى أن . (22: 2تي2) « املشقات
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دب اليهودي كان ، ففي األ« عبًدا ليهوه »نفسه  يرىسرائيل كان شعب إ

هذا اللقب ف. (3: 19؛ رؤ2،7: 12)عد « عبيد اهلل »ن ُيدَعون موسى النيب وآخرو

 الطاعة أيًضا إىل ويشري، (22:7كو1)يوحي باخلضوع للرب والتشرُّف بذلك 

 للمسيح ولوصاياه. 

خمتاري  »بـذين يعرفون أنهم خواصه، ال ،أتباع يسوع املسيح ُيلقَّب أيًضا

اللقب هو امتداد للقب شعب إسرائيل يف هذا .  ἐκλεκτοί τοῦ θεοῦ « اهلل

انعكاًسا ملا جاء يف أن يكون أيًضا  ه، وميكن« املختارشعب اهلل  » القديم،

لذلك . (12: 22)مت « ُينَتَخبون وقليلني ُيدَعْون كثريين ألن »جنيل متى البشري: إ

: 16)رو « املختار يف الرب »، (6: 1)رو « مدعّوو يسوع املسيح »ن: ُيدعى املؤمنو

يو 2؛ 1: 1بط1؛ 15: 2تي2) « املختارين »، (12: 3)كو « خمتاري اهلل »، (13

ميَّزة هذا اللقب رمبا يشري إىل املكانة امُلو. (12: 17؛ رؤ1)يه « املدعوين » ،(13

 أيًضاكوريث ملواعيده. ومع ذلك فهو يدل  ،خطة اهللاليت يتبوأها املؤمن يف 

الذي تلك املكانة ال ترتكز على استحقاق من جانب املؤمن، فاهلل هو  على أن

 فتخار ينتفي ألن اهلل بنعمته أعطاه هذه املكانة.ه، وبالتالي االخيتاره ويدعو

؛ 2: 1؛ اش22: 2)خرسرائيل على أنه ابن هلل أيًضا العهد القديم إىل إيشري 

؛ 15: 1)هو، هذا اللقب يشمل مجيع األبرار، الذين يسلكون كأبيهم (1: 11هو

الذين يسلكون  ،كان من الطبيعي أن يدعو السيد املسيح هؤالءو. (12: 2حك

؛ 5،29: 9)مت τέκνα θεοῦ « أوالد اهلل » أو υἱοί θεοῦ « أبناء اهلل » ؛بالرب

عند  ،شارة إىل املسيحينيفالتقطت الكنيسة هذا االسم لإل. (36: 25؛ 39: 6لو

. (19: 2؛ فـي1: 9؛ أف2: 5؛ 12: 2)رواحلاجة إىل التشديد على التمثُّل باملسيح 

من اهلل  املختارونم يشري هذا اللقب إىل املسيحيني على أساس أنه أيًضاو

. هذان (26: 3؛ غل21ــ16: 2؛ رو92: 11؛ 12: 1)يومن عائلته  لُيصبحوا جزءًا

من العائلة  ا البعض، ألن أي شخص أصبح جزءًااملفهومان يكمالن بعضهم

  .(12)ينبغي أن يسلك مثلما يسلك باقي أعضاء العائلة

                                                 
14 Elwell, Walter A.; Beitzel, Barry J.: Baker Encyclopedia of the Bible. Grand Rapids, 

Mich.: Baker Book House, 1988, vol. 1, p. 434.  
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، πιστός « املؤمن »األخرى اليت تشري إىل املسيحي، لقب  باأللقامن و

للداللة على تالميذ املسيح، فهم الذين يؤمنون به  « املؤمنني »تكفي تسمية ف

 « املؤمن »و .(6: 1؛ تي16: 9؛ 3: 2تي1؛2: 1؛ كو1: 1أف ؛19: 6كو2 ؛29: 15)أع

بعهده مع املسيح.  ليس فقط الذي يؤمن إمياًنا عقلًيا، ولكنه امُللتِزم التزاًما تاًما

فاملؤمنني ال ُيدَعون جملرد تصديق أمر ما، ولكن لكي يقدموا أنفسهم 

اإلخالص والصدق  ْيَتوتتضمن هذه التسمية بال شّك فضيَللشخص املسيح. 

: 2يـ)فهما يرصوا على ممارستحي ن البد للمسيحيني من أنن، اللتْيالطبيعيتْي

  .(22: 9)غلن يقودهم الروح ز َمميُِّت أيًضا وهي ،(2

 ااستخدمهاليت ، « قديسون »أو   ἅγιος« قديس » ةلفظ أيًضا هناك

 ةلفظ خدامستار نُدَيولكن . ىل املسيحينيإ شارةلإل َكَتبة العهد اجلديد

ق يف العهد القديم، طَلمبعناه امُل ،يف األصل العربي )َق د و ش( קדוׁש، «قديس»

كان . ف(22: 11؛ ال31: 22)خر « سنيقدَّامُل »سرائيل تعبري وإن ُاطِلق على شعب إ

، وله لفظ (27ــ21، 12: 7)دا على خمتاري األزمنة األخرية امقصوًرهذا اللقب 

؛ 22: 2مك1) « ن أو التقاةاحلسيديو »ر املكابيني األول، وهو مرادف له يف سف

؛ مزامري 2: 32أخنوخ1)يف كتابات أبوكريفا العهد القديم  أيًضاوجنده  .(13 :7

ق يف البدء على طِلفقد ُأ . أما يف العهد اجلديد،(19)(7: 15؛ 6: 5؛ 25: 2سليمان

 على اجملموعة الصغرية اليت حلَّ وخاصًة ،أعضاء اجلماعة األوىل يف أورشليم

ثم أخذ ، (9: 3أف ؛1: 16كو1 ؛13: 5)أع عليها الروح القدس يوم العنصرة

. مجيع املؤمنني ثم ،(21ــ31: 5)أعاستعماله ميتد ليشمل األخوة الذين يف اليهودية 

؛ 7: 1انظر رو) هو األحب لبولس الرسول يف رسائله ،« قديسني » وأصبح لقب

 .(1: 1، فـي15: 2؛ أف13: 13؛ 1: 1كو2 ؛1: 6كو1؛ 2: 16؛ 29: 19؛ 13: 12؛ 27: 2

 يا يوحنا. مرة يف رؤ12أيًضا ُذِكر قد و

تدل أساًسا على االنفصال، ومن َثمَّ، تفيد روحًيا  « قديس »ولفظة 

، وبالتالي يصري املؤمن ُمكرًَّسا وُمخصًَّصا للرب. هذه نفصال عن اخلطيةاال

الناس فيها بالنعمة، ومع  ،يتحقق، ولكنها حالة يدعو اهلل القداسة ليست أمًرا

                                                 
15 ibid. p. 433. 
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: 1بط1)مدعوين ألن يكونوا قديسني نظري القدوس الذي دعاهم ذلك فاملؤمنني 

سة هذا أساس الرتاث ر مطلب احلياة املقدعتَبوُيرافضني طرق العامل.  ،(19

مها شريعة ال تزال ل عليا تلقُِّثال يستند إىل ُم النسكي املسيحي كله. وهو

سيح، عليه امل هيمنخارجية، وإمنا إىل هذه احلقيقة وهي أن املسيحي قد 

ل به يف موته فيبلغ منه القيامة من بني يف آالمه ويتمثَّ رتك معهفيجب عليه أن يش

 .(12ــ15: 3يـ)فاألموات 

شارة إىل ة العهد اجلديد لإلَبَتستخدمه َكآخر لقب نتناوله، والذي ا

 ἀ من مقطعني، ن، والكلمة تتكوἀδελφόςَّ « األخوة »هو لقب  ،املؤمنني
دل، يف ت « أخ » ةإن لفظف .(16) « َرِحم »مبعنى   δελφύς داة ربط، واالسمكأ

. ولكن يف (2: 2)تكواحدة  ٍمُأَرِحم ، على األشخاص املنحدرين من اأقوى معانيه

 ؛2: 15ال ؛2: 13)تكنطبق على أعضاء األسرة نفسها ت، ( ָאח أخ ) ةلفظ العربانية

أو حتى على أعضاء ، (13: 15مل2) هبعين سبطأو على أعضاء ، (3: 6راجع مر

. (3ــ2: 19 ؛16: 1)تثهلم عن الغرباء  امتييًز (3: 1قض ؛3: 29)تثالشعب نفسه 

اب إىل أخّوة أخرى ذات َتوجبانب هذه األخّوة القائمة على اجلسد، يشري الِك

وهي تأتي بهذا املعنى يف العهد ، (25: 2أع)طابع روحي، هي أخّوة اإلميان 

مرة يف رسائل بولس  139ومرة يف سفر األعمال،  31اجلديد بكثرة، فتأتي 

األخوة  ،مرة يف رسائل الكاثوليكون. وتشمل الكلمة 23والرسول، 

ثالث  رَدُوقد مرأة مؤمنة، مبعنى ا ἀδελφή « أخت »واألخوات، على أن لفظ 

 الرسل يف البداية، يستمر. و(19: 2؛ يع9: 5؛ 19: 7كو1) يف العهد اجلديد مرات

. (17: 3 ؛25: 2)أععلى اليهود أقرانهم يف اجلنس  « أخوة »ية طالق تسمإيف 

، (3: 5)رو « حبسب اجلسد »ولكن لن يرى بولس فيهم بعد ذلك سوى أخوة له 

ن باإلميان يف حْي، املصاَل(2ــ1: 12)أع جديد يشمل اليهود واألمم  شعبفقد نشأ 

سرائيلي باملولد، وقريبه ف أخيه على أنه اإلصنِّاليهودي ُيويف حني أن  املسيح.

 جند أن ألمم، وال يعترب األممي أي منهما،إىل الدين اليهودي من ا امُلهتدي هو

                                                 
16 James Strong, LL.D., S.T.D., The New Strong`s Expanded Dictionary of Bible words. 

Thomas Nelson Publishers, Nashville, 2001, p.913.   
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 « القريب »ينطبق على مجيع املسيحيني، و « األخ »علَّم بأن قد السيد املسيح 

     .(35،25: 15؛ لو11: 9كو1)انظر ينطبق على كل العامل 

د على املودة وسط اجلماعة املسيحية، وأن العالقة بني وهذا اللقب يؤكِّ

. (31ــ23: 15)انظر مر ابطة الدم، بل رمبا أكثر توثًُّقاقة كعالقة راملؤمنني وثي

ق الوضع االجتماعي بني ولو فاِرحتى ق بني أعضائه، وال يعود هناك شيء يفرِّ

مجيعهم أخوة حد يف املسيح، م مجيعهم واُهَف، (16 ليمون)فد يالسادة والعب

م واحد فالسيد املسيح قد علَّم تالميذه بأن أباه .(2: 1)كون وأحباء اهلل وومؤمن

هؤالء هم أبناء إبراهيم  .(5،2: 23)متأخوة  وهو اهلل، لذلك َفُهم مجيًعا

فإنهم ، (27ــ12: 12كو1)إذ يكّونون جسد املسيح  ،(25ــ7: 3)غل نياحلقيقي

األخّوة اليت من  ينبوع لألخّوة فيما بينهم.وجدوا يف آدم اجلديد األساس وال

الواجبة للرب، إن كان ألخيه أهميتها، ال يستطيع أي مؤمن أن يقدم العبادة 

 .(22،23: 9)انظر: متء عليه شي
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