الدرس التاسع

 25شباط (فرباير)  3 -آذار (مارس)

ال ُّروح الق ُُدس والكنيسة

السبت بعد الظهر

املراجـــع األســـبوعية :أفســـس 23 ، 22 :1؛ 1كورنثـــوس 13 :12؛ روميـــة 7 -3 :6؛
أعـــال  11 :17؛ أفســـس 6 ، 5 :4؛ أعـــال .11 -4 :2
آي ــة الحف ــظُ « :م ْج َت ِه ِديــ َن أَنْ تَ ْح َفظُ ــوا َو ْحدَ انِ َّيــ َة الــ ُّروحِ ِب ِربَ ـ ِ
الس َال ِمَ   .ج َس ــدٌ
ـاط َّ
ـم الْ َوا ِح ـ ِدَ   .ر ٌّب َوا ِحــدٌ  ،إِميَــانٌ
ـم أَ ْيضً ــا ِف َر َجــا ِء َد ْع َوتِكُـ ُ
وح َوا ِحــدٌ  ،كَـ َـا ُد ِعي ُتـ ْ
َوا ِحــدٌ َ ،و ُر ٌ
َوا ِح ــدٌ َ ،م ْع ُمو ِديَّــ ٌة َوا ِحدَ ٌة( »،أفس ــس .)5 -3 :4
كل مبف ــرده.
كثــراً م ــا نف ّك ــر ب ــأن الــ ُّروح ال ُقــ ُدس يعم ــل فق ــط يف حي ــاة األش ــخاص ّ
ولكـــن العمـــل يف هـــؤالء األشـــخاص هـــو تأســـيس لجامعـــة روحيـــة (الكنيســـة) .فالـــ ُّروح
القُـــ ُدس هـــو مســـئول كل ّيـــ ًة يف تواجـــد كنيســـة املســـيح.
وكــم نج ـ ّرب فنف ّكــر بــأن الكنيســة توجــد وتنمــو بســبب نشــاطاتنا التبشــرية والكرازيــة
املتنوعــة .نعــم ،إ ّن اللــه يريــد أن ينجــز خططــه املم ِّجــدة لكنيســته ،ويفعــل ذلــك مبعونتنــا.
ولكــن الســبب الحقيقــي لوجــود ونجــاح الكنيســة ال يتوقّــف عــى مــا نعملــه نحــن؛ وال هــو
نتيجــة الكفــاءة اإلداريــة ،بالرغــم مــن أهم ّيــة كل هــذه العوامــل .فالكنيســة موجــودة بســبب
مــا فعلــه اللــه لهــا قبـاً ومــا يفعلــه اآلن بقـ ّوة وإرشــاد روحــه القــدوس .إ ّن الـ ُّروح ال ُقـ ُدس هــو
َمــن يخلــق مجتمعـاً مســيح ّياً رو ّحيـاً وعقيــدة أساســها كلمــة اللــه املقدســة التــي أوحــى بهــا
الـ ُّروح ال ُقـ ُدس كمصــدر لإلميــان والتدريــب .إ ّن الكتــاب امل ُ َقـ ّدس املوحــى بــه بواســطة الـ ُّروح
ال ُق ـ ُدس هــو أســاس الوحــدة الالهوتيــة للكنيســة .فبــدون عمــل الــروح ال توجــد كنيســة وال
تكمــل مهمتهــا املتحــدة.
*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعدادا ً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق 4
اذار (مــارس).
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األحد

 26شباط (فرباير)

ال ُّروح الق ُُدس يو ّحدنا مع املسيح
الـ ُّروح القُـ ُدس يوح ّدنـا بطـرقٍ عديدة .ال يبقى لنا كيا ٌن ككنيسـة ما مل يو ّحدنـا الروح القدس
باملسـيح أوالً .املسـيح هو رأس الكنيسـة (انظر أفسـس 23 ،22 :1؛  .)23 :5إنّنا نتّحد مع املسـيح
كل ما منلك
نفسـه عـن طريـق ال ُّروح ال ُق ُدس .واتحادنا باملسـيح هو أسـاس بـركات الخلاص ،أل ّن ّ
الـرب .بن ّوتنـا كأبناء وبنـات لله ،تربيرنـا وكذلك تقديسـنا ،وحياتنـا املنترصة عىل
يأتينـا مـن عنـد ّ
الخطيّـة ومتجيدنـا يف النهايـة ،كلهـا نتسـلّمها مـن اتحادنـا باملسـيح .وهكـذا ،ينبغـي أن يكـون
املسـيح أسـاس اختبارنا املسـيحي بر ّمته.



اقــرأ أفســس 22 -20 ، 18 :2؛ 1بطــرس  .7 ، 6 :2مــاذا تخربنــا هــذه املراجــع عــن دور املســيح
والـ ُّروح ال ُقــدُ س يف خلق الكنيســة؟
بواسـطة الـ ُّروح ال ُق ُدس نصل إىل اآلب السماوي .يسـوع هـو الصخرة ،أسـاس خالصنا ،وعليه
تشـيّد جميـع أطـراف البنـاء كلّه.
يعمــل الـ ُّروح ال ُقـ ُدس عــى األعضــاء عــى مســتوى فــردي ،وحينئــذ يتو ّحــد يف جامعــة املؤمنــن
أو جامعــة اإلميــان :الكنيســة .عندمــا نكــون قــد اختربنــا الخــاص باإلميــان بيســوع املســيح
وحــده ،وملســتنا مح ّبــة اللــه ،يكــون هنــاك «رشكــة ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس» (2كورنثــوس  )14 :13يف
الكنيســة .ينضــم املؤمنــون الف ـرادى مبن ّيــن يف بيــت روحــي جديــد هــو بيــت اللــه «بال ـ ُّروح
ال ُقـ ُدس» (أفســس  .)22 :2وكأتبــاع للمســيح يجــب أن نكــون « ُم ْجتَه ِِديـ َن أَ ْن تَ ْح َفظُــوا َو ْح َدانِ َّيـ َة
الـ ُّرو ِح ِب ِربَـ ِ
كل مســار ممكــن ،دون املســاومة فيــا ال تجــوز فيــه
السـا َِم» (أفســس  .)3 :4يف ّ
ـاط َّ
أي تنــازالت ،يتحتّــم علينــا أن نســعى لالتحــاد يف رشكــة املؤمنــن.
اقــرأ كولــويس  .14 – 12 :3كيــف ميكنــك تجســيد هــذه الســجايا ال ُحســنى لتســاهم يف
وحــدة الكنيســة؟ ملــاذا كانــت هــذه الســجايا والصفــات النبيلــة ها ّمــة لوحــدة الكنيســة؟
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االثنني

 27شباط (فرباير)

ال ُّروح الق ُُدس يو ّحدنا باملعمودية
اقرأ1 :كورنثوس  .13 :12كيف تو ّحدنا املعمودية مع املسيح وال ُّروح ال ُقدُ س؟



إ ّن الــ ُّروح القُــ ُدس هــو الــذي يو ّحدنــا كمؤمنــن يف جســد واحــد .إ ّن البّوابــة الرئيســية
املؤديــة إىل ملكــوت املســيح الروحــي هــي املعموديّــة .وهكــذا ،فاملعموديــة لهــا بُعــد جامعــي
خاصــة .كتابعني للمســيح،
مميّــز ولهــا انطباعــات جامعيــة هامــة ألننــا نعتمــد يف جســد كنيســة ّ
ال نســتطيع أن نحيــا بأنفســنا منعزلــن .فإن ّنــا جميعـاً نحتــاج إىل مســاندة ،وتشــجيع ومســاعدة
اآلخريــن .وبالتأكيــد ،ال نســتطيع أن نن ّفــذ امله ّمــة الربّانيــة مبفردنــا .هــذا هــو الســبب الــذي من
أجلــه ُخلقــت الكنيســة .أن نتبــع املســيح معنــاه الســر معــه يف رشكــة املؤمنــن اآلخريــن .لــذا
فاملعموديــة والكنيســة لهــا عامــل منظــور مشــرك.


اقرأ رومية  .7 -3 :6ما الذي متثّله املعمودية حسب النص الكتايب؟

إن عمليــة الدفــن مــع يســوع املســيح باملعموديــة للمــوت يف القــر املــايئ وعمليــة القيامــة
إىل حيــاة جديــدة يف رشكــة مــع يســوع املســيح الهنــا ومخلّصنــا ترمــز إىل صلــب الحيــاة العتيقــة
واالعـراف العلنــي بقبــول املســيح مخلّصـاً لنــا.
«املعموديــة هــي ْأســ َمى وأ ْعظَــم إعــان لرفــض العــامل .والنفــس م ّيتــة عــن الخط ّيــة
باالعـراف والتســليم .تغطّــي امليــاه اإلنســان املعتمــد ويُعلــن العهــد الــو ّدي املشــرك يف حضــور
املجــد الكــوين  ...باســم اآلب واالبــن والـ ُّروح ال ُقـ ُدس .يُسـ ّجن املعتمــد يف قــره املــايئ ،مدفونـاً
مــع املســيح باملعموديّــة ومقامـاً مــن املــاء ليحيــا حيــاة جديــدة يف والء للــه» (تعليقــات روح
النبــوة ،موســوعة الكتــاب املقــ ّدس لألدڤنتســت الســبتيني ،مجلــد ،6صفحــة .) 1074
املعموديــة هــي خطــوة ايجابيــة ،يجــب أن يذعــن لهــا ويس ـلّم بهــا ويطلبهــا كل الذيــن
ـرف بخضوعهــم لســلطة اآلب واالبــن والـ ُّروح ال ُقـ ُدس .مبعنــى آخــر ،املعموديــة
يريــدون أن يُ ْعـ َ َ
تتل ّخــص يف التوبــة الحقيقيــةَ ،صلْــب الحيــاة العتيقــة وهــي اســتهالل للــوالدة الجديــدة أو
عمليــة التجديــد .وهــي تتض ّمــن التزامــات عهـ ٍـد متبادلــة .يتع ّهــد املؤمــن أن يكــون أمينـاً للــه
ولوصايــاه ،واللــه يعطــي ضامن ـاً لــي نعتمــد عليــه ونحظــى مبســاعدته عنــد الحاجــة.

72

هــل اتّخــذت قـراراً باملعموديــة واالنضــام إىل رشكــة املؤمنــن؟ إن مل ت ّتخــذ قـراراً ،مــا الــذي
يعوقــك عــن اتّبــاع املســيح باملعموديــة؟ لــو كنــت قــد اعتمــدت بالتغطيــس ،كيــف أثّــر
عليــك تع ّهــد املعموديّــة يف مســرتك الروح ّيــة مــع يســوع املســيح؟

الثالثاء

 28شباط (فرباير)

ال ُّروح الق ُُدس يو ّحد الكنيسة من خالل كلمة الله
اقــرأ :أعــال 11 :17؛ يوحنــا 47 ، 46 ، 39 :5؛  .32 ، 31 :8مــا هــي العالمــة املم ّيــزة لتلميــذ
املســيح الحقيقــي؟ ملــاذا كان الكتــاب امل ُ َقــدّ س رضوري ـاً ،ال غنــى عنــه ،القتيادنــا إىل املســيح
وملســاعدتنا يف اتّباعــه بأمانــة؟

الوس ــيلة الرئيســيّة الت ــي يوح ّدن ــا به ــا الــ ُّروح ال ُقــ ُدس م ــع املس ــيح ه ــي كلم ــة الل ــه
املكتوب ــة .الكت ــاب املقــ ّدس ه ــو مص ــدر موث ــوق في ــه ملعرف ــة يس ــوع ومش ــيئة الل ــه .ه ــذا
هـــو الســـبب يف أ ّن قـــراءة الكلمـــة املق ّدســـة وحفـــظ محتواهـــا عـــن ظهـــر قلـــب لهـــو يف
غايــة األهم ّي ــة .الكتــاب املق ـ ّدس هــو مصــدر ذو ســلطان عريــض الســتيعاب الحـ ّـق الروحــي
والخط ــأ .لق ــد م ــدح بول ــس الرس ــول أه ــل برييّ ــة كأصح ــاب عق ــول نبيل ــة ن ـ ّـرة (أع ــال :17
 )11ألنه ــم فتّش ــوا الكت ــب ودرس ــوها فاحص ــن يك يتأكّ ــدوا م ــن ص ّح ــة م ــا كان ــوا يس ــمعون.
أي نهضــة أو انتعــاش روحــي -وال يهـ ّم إذا كان لــه تأثــر علينــا شــخصياً أو كمجتمــع كنــي
يتأســس عــى كلمــة اللــه .الكتــاب املقـ ّدس هــو األســاس الــذي يُبنــى عليــه إمياننــا.
– يجــب أن ّ
ولــذا فاملحبّــة املســيحيّة واملحبّــة لكلمتــه املكتوبــة هــي الربــاط الــذي يحرصنــا مع ـاً.



اقــرأ يوحنــا  .21 -17 :17هنــا يتحــدث املســيح عــن الوحــدة بوصفهــا عالمــة مميــزة للتلمذة
املســيحية .وفقـاً ليوحنــا  ،17 :17مــا هــو األســاس لهــذه الوحدة؟
كلم ــة الل ــه ه ــي ح ـ ّـق (يوحن ــا 17 :17؛ مزم ــور  .)160 :119إ ّن وح ــدة الكنيس ــة ه ــي
م ّهم ــة ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس م ــع كلم ــة الل ــه املكتوب ــة وم ــن خالله ــا .وال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس ل ــن يقتادن ــا
إىل الش ـ ّـك واالنتق ــاد والزي ــادة أو انتق ــاص تعالي ــم الكت ــاب املقــ ّدس .وب ــدالً م ــن ذل ــك فه ــو
يهيــب بنــا أن نق ـ ّدر ســلطان الكلمــة اإللهيــة -وال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس ال يقتادنــا بعيــدا ً عــن الكلمــة
املكتوب ــة أو كلم ــة الل ــه الح ّي ــة (يس ــوع املس ــيح) .فع ــى النقي ــض م ــن ذل ــك ،يحفظن ــا يف
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خض ــوع لكليه ــا بوع ــي كام ــلٍ وإرادة حــ ّرة .والكت ــاب امل ُ َقــ ّدس ه ــو امل ــورد األس ــايس ألي
اتح ــاد اله ــويت ع ــى وج ــه البس ــيطة .فل ــو أنن ــا قلّلن ــا م ــن ثقتن ــا يف الكت ــاب املقــ ّدس أو
أضعفناه ــا ككلم ــة الح ـ ّـق اإلله ــي املرس ــلة إلين ــا ،فلس ــوف تُد ّم ــر وح ــدة الكنيس ــة.
كــم تقــي مــن الوقــت مــع كلمــة اللــه املقدّ ســة؟ واأل ّهــم هــو ،كيــف تتعلّــم أن متتثــل
لتعاليمهــا؟

األربعاء

 1اذار (مارس)

الحق والتعليم
ال ُّروح الق ُُدس يو ّحد الكنيسة يف ّ
آب َوا ِحــدٌ لِلْــك ُِّل ،الَّــ ِذي َع َ
ــى الْــك ُِّل
ب َوا ِحــدٌ ِ ،إ َميــانٌ َوا ِحــدٌ َ ،م ْع ُمو ِديَّــ ٌة َوا ِحدَ ٌةِ 6 ،إلــهٌ َو ٌ
« َر ٌّ
ـم( ».أفســس  .)6 ، 5 :4مــاذا يخربنــا بولــس عــن االتحــاد هنــا ومــن أيــن
َوبِالْ ـك ُِّل َو ِف كُلِّكُـ ْ
يــأيت؟

ـرب ،ه ــو
االتح ــاد باإلمي ــان ويف التعلي ــم يتحق ــق فق ــط بالثق ــة املطلق ــة يف كلم ــة الل ــه .ال ـ ّ
كل مؤم ــن .إن نف ــس ال ــوالدة
ذات ــه باألم ــس والي ــوم وإىل األب ــد ،يكــ ّون رباطــاً رو ّحيــاً م ــع ّ
الجدي ــدة ،الحاصل ــة بق ــوة الــ ُّروح ال ُقــ ُدس ،ونف ــس الطاع ــة لكلم ــة الل ــه امل ُمكَّن ــة بإرش ــاد
الـــ ُّروح القُـــ ُدس ،تقـــود إىل وحـــدة اإلميـــان التـــي تتخطـــى وتتجـــاوز االختالفـــات البرشيّـــة
والثقافيّـــة.
يف الوقــت الــذي فيــه نُدعــى للرضــوخ لكلمــة اللــه وبــذل كل يشء لتوطيد الســام مــع كل واحد
(روميــة  ،)18 :12فإننــا يف نهايــة املطــاف ال نقــدر أن نت ّمــم وحــدة الغــرض ،الوحــدة الالهوت ّيــة
كجســد كنــي .أل ّن االتحــاد ليــس عم ـاً نحصــل عليــه مبجهــود وإنّ ــا هــو هبــة مــن ال ـ ُّروح
كل عضــو مبفــرده ومــع الكنيســة مجتمعــة.
ال ُقـ ُدس ،الــذي يعمــل مــع ّ
األســاس الالهــويت لهــذه الوحــدة هــو كلمــة اللــه .فــأي التــاس ُمقـ ّدم للــروح القـ ّدس بدون
ات ّســاق مــع كلمــة اللــه املكتوبــة ميكــن أن يفــي إىل مبــادئ ومامرســات مشــكوك يف صحتهــا.
وبنفــس الكيفيــة ،فــأي توظيــف لكلمــة اللــه دون الرجــوع إىل قـ ّوة الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ســيجعلها
رب واحــد ،ولنــا إميــان واحــد يــؤدي بنــا إىل معموديــة واحــدة ،فإنّــه
جافّــة بــا مثــر .وأل ّن لنــا ّ
فقــط مــن خــال األمانــة بإخــاص وفــرح بكلمــة اللــه ميكننــا أن نهنــأ بوحــدة يف الكنيســة .وإذ
انعدمــت الوحــدة يف االميــان والتعاليــم ،فلــن يكــون هنــاك اتحــاد يف املرســلية املق ّدســة.
رب واحــد وإميــان واحــد ومعموديــة واحــدة .وإنجيــل املســيح ال بـ ّد أن
«لنــا إلــه واحــد أي ّ
74

وكل لســانٍ وشــعب .إ ّن نفــوذ اإلنجيــل هــو اتحــاد أخــوي
وكل األمــم ّ
يصــل إىل جميــع الطبقــات ّ
عظيــم .لنــا منــوذج فريــد نحتــذي بــه يف بنــاء األخــاق ،وعندئــذ يكــون لدينــا قالــب واحــد هــو
قالــب املســيح؛ ســنكون يف انســجام تــام؛ وســوف تتبلــور الجنســيات وتتآلــف يف شــخص يســوع
معبيــن بلســانٍ واحــد وفـ ٍـم واحـ ٍـد ميج ـ ّدون اللــه» روح
املســيح ،بفكــر واحــد وحكــم واحـ ٍـد ّ
النبــوة ،دعوتنــا العليــا ،صفحــة .)171
انظــر إىل عبــارة روح النبــوة .دون أن االنشــغال باآلخريــن ومــا يعملــون ،أســال نفســك
بصفــة شــخصية :مــاذا يف مقــدوري أن أفعلــه ألســاهم يف الوصــول إىل هــذا الهــدف ،هــدف
الوحــدة العظيــم؟

الخميس

 2اذار (مارس)

ال ُّروح الق ُُدس يو ّحد الكنيسة يف مرسلية الكرازة
والخدمة


اقــرأ أعــال  .21 -16 ،11 -4 :2مــاذا كانــت نتيجــة انســكاب ال ـ ُّروح ال ُقــدُ س عــى مؤمنــي
العهــد الجديــد؟

كان ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس مســئوالً وفاع ـاً يف أعظــم مهـ ّـات تبشــريّة عرفهــا التاريــخ إىل تلــك
ـرب أن يعمــل مــن خــال مجموعــة صغــرة مك ّرســة الســمه ومتّحــدة
اللحظــة .يســتطيع الـ ّ
أكــر مــا يعملــه مــن خــال مجموعــة كبــرة منقســمة يف والئهــا للــه وللقصــد املقـ ّدس .ولكـ ّن
اللــه باســتطاعته أن يعمــل أكــر مــن ذلــك عندمــا نكـ ّرس حياتنــا وجهودنــا ،مواهبنــا ومصادرنــا
خالص ـ ًة لــه.
لقــد انبثــق عــن اتحــاد املؤمنــن يف الحيــاة وامله ّمــة الكرازيّــة ،كنيســة العهــد الجديــد،
تغــرت إىل فرقــة ج ّبــارة أصبحــت
جامعــة قليلــة العــدد ه ّيابــة خجولــة مــن املؤمنــن قــد ّ
أدا ًة ف ّعال ـ ًة وصلــت إىل أنــاس مــن ثقافــات مختلفــة ولغــات متباينــة .لقــد كانــوا متّحديــن يف
إعــان « َعظَائِـ ِـم اللـ ِه» (أعــال .)11 :2إ ّن نفــس اإللــه الــذي كان نشــيطاً يف أزمنة العهــد الجديد
ســيكون هكــذا نشــيطاً يف آخــر األيــام ،عندمــا يت ّوجــب إمتــام العمــل قبــل مجيئــه الثــاين.
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اقرأ أعامل  .47 -42 :2يف أية أمور أخرى كان مؤمنو العهد الجديد م ّتحدين؟

إ ّن مه َمــة الكـرازة التبشــريّة الج ّبــارة يف يــوم الخمســن قــد تحقّقــت بفضــل عـ ّدة أســباب
أخــرى حيــث وقفــت الكنيســة متّحــدة صلبــة .لقــد كانــوا متّحديــن يف دراســة الكتــاب امل ُ َقـ ّدس
وك ّرســوا حياتهــم لتعاليــم الرســل (أعــال  .)42 :2كانــوا متّحديــن يف الرشكــة وكــر الخبــز،
ولربــا ّ
دل ذلــك عــى تع ّبــد مو ّحــد .كانــوا متّحديــن يف الصــاة (أعــال  )42 :2ويف تســبيح اللــه
ّ
ّ
ومتجيــده (أعــال  .)47 :2كانــوا متّحديــن يف خدمــة أولئــك املحتاجــن ملــا قســموا لهــم مــا كان
كل يشء عندهــم مشــركاً (أعــال  .)45 ، 44 :2إ ّن االتحــاد يف دراســة الكتــاب
بأيديهــم وكان ّ
املقــ ّدس والرشكــة ســيكون نتيجتــه الرغبــة يف مشــاركتنا اآلخريــن لســاع األخبــار الســا ّرة
وملســاعدة اآلخريــن بطــرق عمل ّيــة .إ ّن ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس ســيفتح عيوننــا لــرى احتياجــات َمــن
هــم حولنــا.
مــا األنشــطة يف كنيســتك املحلّيــة التــي تســاعد عــى إعــان وحــدة الكنيســة؟ كــم ِمــن
املزيــد ميكــن عملــه يف هــذا الخصــوص؟

الجمعة

ملزيد من الدرس

 3اذار (مارس)

ه ــذا ه ــو العم ــل ال ــذي يج ــب أن ننخ ــرط في ــه .فب ــدالً م ــن قض ــاء حياتن ــا يف انتظ ــار
نحس ــن بحكم ــة الف ــرص الح ــارضة امل ُتاح ــة لن ــا ،عامل ــن
موس ــم حامس ــة مع ـ ّـن ،يل ــزم أن ّ
م ــا يل ــزم حت ــى ميك ــن تخلي ــص نف ــوس كث ــرة .ب ــدالً م ــن إنه ــاك قوان ــا العقلي ــة بافرتاض ــات
تتعلّ ــق باألوق ــات واملواس ــم الت ــي ه ــي م ــن اختص ــاص الل ــه وق ــد أَقصي ــت ع ــن اإلنس ــان.
فوج ــب علين ــا أن نض ــع أنفس ــنا يف خض ــوع لعم ــل ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس ،لن ــؤدي فروضن ــا اليو ّمي ــة
بتقدي ــم خب ــز الحي ــاة نقيــاً وغ ــر ملــ ّوث ب ــاآلراء البرشيّ ــة إىل األنف ــس الت ــي تتضــ ّور جوعــاً
إىل الح ـ ّـق» روح النب ــوة ،الش ــهادات ،املجل ــد األول ،صفح ــة .)186
«كل فـــر ٍد يجاهـــد ليصبـــح صاحـــب مركـــ ِز نفـــو ٍذ ،ولكـــن إىل أن يعمـــل اللـــه يف
ّ
شـــعبه ،فإنه ــم لـــن يـــروا بـــأ ّن الرض ــوخ للـــه هـــو األم ــان الوحي ــد ألي نفـــس .إ ّن نعمتـــه
كل
املغـــرة للقلـــوب البرشيّـــة ســـتقود إىل الوحـــدة التـــي مل يتوقعهـــا أحـــ ٌد بعـــد ،أل ّن ّ
ّ
الذيـــن ينتمـــون إىل املســـيح ســـوف يكونـــون يف انســـجام واحدهـــم اآلخـــر .فالـــ ُّروح
القُـــ ُدس ســـيخلق الوحـــدة» روح النبـــوة ،الشـــهادات ،املجلـــد الثالـــث صفحـــة .)21 ،20
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أسئلة للنقاش
كل ف ــر ٍد يجاه ــد ليصب ــح صاح ــب مرك ــز
 .1م ــا ال ــذي تعني ــه روح النب ــوة بقوله ــا «أنّ ّ

نف ــوذ»؟ مل ــاذا يك ــون ه ــذا األم ــر ميــاً طبيع ّيــاً لن ــا جميعــاً ،وم ــاذا ميك ــن أن نفع ــل
لنح ــارب ه ــذا املي ــل يف حياتن ــا؟ (انظ ــر أيضــاً فيلب ــي )4 ،3 :2
 .2يج ــادل البع ــض يف أنّ م ــا يوحدن ــا حقيق ــة ه ــو الخدم ــة ولي ــس التعلي ــم أو العقي ــدة.
ويف الحقيق ــة ،ه ــم يجادل ــون ب ــأنّ التعلي ــم والعقي ــدة متي ــل إىل انقس ــام الن ــاس؛ لذل ــك،
ال يج ــب التنوي ــه بجدواه ــا .ولك ــن مل ــاذا تتعــ ّذر الوح ــدة يف مه ّم ــة الكــرازة والخدم ــة
لـــو وجـــد انقســـام يف التعليـــم أو العقيـــدة؟ ملـــاذا كان االميـــان املشـــرك عامـــاً قويـــاً
لعم ــل الكــرازة الناجح ــة؟
 .3ويف نفـــس الوقـــت ،كـــم ي ّتســـع املجـــال الختالفـــات تعليميـــة أو عقائديـــة؟ قليـــل
فق ــط م ــن الن ــاس ه ــم الذي ــن س ــيفهمون الح ـ ّـق بنف ــس الكيف ّي ــة متام ـاً .فكي ــف ميكنن ــا
أن نتو ّحـــد ككنيســـة بينـــا ،يف ذات الوقـــت ،نســـمح الختالفـــات ثانويّـــة أن تتواجـــد؟
كي ــف يتعامـــل أعض ــاء كنيســـتك بالرغـــم مـــن وج ــود االختالفـــات يف فه ــم التعالي ــم،
وم ــع ذل ــك ي ّتح ــدون؟
 .4كي ــف ميك ــن للكت ــاب املق ــدّ س أن يك ــون أدا ًة لتحقي ــق ال َوح ــدة؟ م ــا ال ــروح الت ــي
ينبغ ــي أن نتح ـ ّـى به ــا عن ــد دراس ــة كلم ــة الل ــه حت ــى نس ــتطيع أن نك ــون م ّتحدي ــن يف
الكنيس ــة يف مه ّم ــة الكــرازة بإمي ــانٍ ال يتزع ــزع؟
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