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 تدر�ب أسايس 
 الروح القدس والكنيسة: ٥املحارضة 

 أر. يس. سربول 

دراستنا  من  املحارضة  هذه  اإليمان  يف  املسيحيةألو  لقانون  العقيدة  عقيسنت،  سس  الكنيسةلكم عن  املتعلقة    دة 
  الكنيسة اجلامعة،  "أؤمن بالروح القدس  اذلي جاء فيه  ذلك اجلزء من قانون اإليمان؛  و�الكنيسة   بالروح القدس

 قبل ذلك  العقيدة الرومانية القديمة،  وحىت قبل ذلك،  الحظنا سابًقا أن قانون اإليمان.  "رش�ة القد�س�  ،املقدسة
لم يظهر    الاكملأن مفهوم اثلالوث    ألن بعض انلاس يعتقدون   ا أقول ذلك ببساطةنأ.  اكنت ثالوثية بويع ذايت   ب�ث�

  ىلع ما اكن منذ ابلداية   نيقية مدعًوا إلاعدة اتلأ�يد  ل�ن يف الواقع، اكن �مع.  يف �مع نيقية  يف القرن الرابع  إال
ولم يذكر    ،"أؤمن بالروح القدس":  ا ا وج�ً نً ال ببساطة إع  إًذا، يعطينا قانون اإليمان.  باإليمان اثلالو�  اعرتافًا واضًحا 

  دلور الروح القدس ،  الكنيسة كما �د الحًقا يف تار�خ ،ليس دلينا رسم تصو�ري . عن الروح القدس أ�رث من ذلك
 .  ووظيفة الروح القدس

للمؤمن�    ا وهو مهم خصوًص ،  اليت �ب فهمها   أحد أهم األمور،  أنه وفق الكتاب املقدس  فلنتذكر،  ل�ل�ن ب� هال 
  شخص هو الروح القدس ، أو قدرة غ� شخصية  هو ليس �رد قوة ، هو شخص  هو الفهم أن الروح القدس،  اجلدد

قوة    كما لو أنه اكن   للروح القدس   تعكس اغبًلا مفهوًما   نيسة �ستخدمها يف الك  ولسبب ما، اللغة اليت   .وليس شيئًا 
وأن الروح ،  أوجه عدة لعمله  �ن نعلم أنه توجد.  يةحسي امليف حياتنا    ودور الروح القدس أسايس.  غ� شخصية

و�نت الظلمة  ،  ألرض خر�ة خايلةو�نت ا  ،العالم للوجود   تذكروا أنه ح� استدىع اهللا.  شارك يف عمل اخللق  القدس
أو   ،منظمأو غ�    ملا يبدو غ� مرتب  ومن ذلك اتلصو�ر ابلدايئ.  ىلع وجه املياه  اكن روح الرب يرف،  ىلع وجه الغمر

  هذا ما   –  الروح القدس هو روح احلق،  �شو�ش  الروح القدس ليس روح .  جاء انلور واثلبات،  حىت وضًعا فوضو�ًا 
إًذا، يهّمنا دوره  .  �ن نعلم أنه روح احلق  ،االعتماد عليهيمكننا  ، الروح القدس جدير باثلقة. جاء يف العهد اجلديد

وتم    بانلصوص الكتابية  بالروح القدس أويح.  ن انليب حق اهللالعي  ثم،  روح الرب �ل ىلع انليب.  األنبياء  يف مسح
 .اإلرشاف عليها 

ور جتاه أم ليك �علنا أحياء بدور تغي� قلو�نا  حيث يضطلع الروح، اهللا الروح القدس بإحياء حلياة املسيحيةتبدأ ا
 ، والدتنا .  هذه سوى ابلداية  تل�ن ليس .  سديتم بقوة الروح الق   "جتدد"ما �سميه  ،  ياة املسيحيةحل إًذا، يف بداية ا.  اهللا

ما �سميه  ،  نمونا بللوغ انلضوج الرويح،  نمونا يف انلعمة، برمتها   عملية اختبارنا املسييح  ،يف رش�ة مع اهللا  ودخونلا 
بثمر الروح    تدعونا إىل السلوك   وأخالقيات العهد اجلديد.  الروح القدسعمل    إطار  تندرج ضمن  ،"عملية اتلقد�س"
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فائق   من خالل تأث� شخص   هذه نتيجة تدخل إىل حياتنا .  آخره صرب، طول أناة، إىل    لطف، وداعة،  بة�:  القدس
بل إنها الروح السا�ن  ،  غ� شخصية  ليست ببساطة قوة  القوة الساكنة فينا   .األقنوم اثلالث يف اثلالوث ،  للطبيعة

فينا   فينا  �ساعدنا ىلع عيش،  والعامل  املسيحية  واذلي  ابعً ط  � ه  هذ.  حياتنا  املقياسيةا  لعمل    ألبعاد  واتلقليدية 
 .  معظمنا دلى  ها مألوفةاليت أعتقد أن ،  الروح القدس

يف العهد    وهو أنه،  إىل موضوع الكنيسة  أود أن أذكره قبل أن ننتقل  واهتمامه الشخيص بنا   ل�ن هناك بعد للروح
تالميذه،  اجلديد �سوع  ي�لّم  العلية  ح�  ذل  –  يف  اودلينا  احلديث  الروح  لطوّ ملك  حلول  يوحنا   عن  إ�يل  يف 

باسمه  –  ١٧و،  ١٦و،  ١٥و،  ١٤  األصحاحاتو الروح  �سوع  العهد اجلديد  يدعو  و�ن سألت  .  ابلارقليط،  األس� يف 
 بدون استثناء فسيقدم اجلميع    . ذلك اللقب  –  يف العهد اجلديد؟"  وقلت "من هو ابلارقليط،  يف معهد الالهوت   طاليب

اه  يطابلارقل":  اجلواب نفسه القدسو  "أنتم ىلع حق،  "لروح  العهد اجلديد .  جزئيًا"  فأقول  يعّرف  إىل    ل�ن ح� 
إيل،  ابلارقليط يعّرف  �سوع .  ابلارقليط""   فهو ال يدىع ببساطة،  �سمية غر�بةعرب    هفهو  يقل  "سأرسل إيل�م    لم 
 .  بارقليط آخر ماذا؟ "ل "سأرسل إيل�مبل قا ، "ابلارقليط

  الرتمجات األ�رث حداثة .  "معزي"لكمة  �    "للكمة "بارقليط  رتمجة اتلقليدية القديمة لا .  توجد ترمجات �تلفة ذللك
و"قليط"  ،  دئة "بارا"ابلا :  من لكمت� يونانيت�  لكمة "بارقليط" مشتقة.  ب�لمة "مش�"  ترتجم لكمة "بارقليط" ايلونانية

لكن�م سمعتم  ،  ر�ما ال تعرفون ايلونانية.  "وئيلللفعل "اك  و� الصيغة اآلنية،  طس"يايلونانية "قل  مشتقة من اللكمة
إنها واحدة من اللكمات  ،  رها يصعب تذكّ   لكمة يونانيةليست  و"  "اكيلئ.  ل��ةاإل�مصادفة يف اللغة    حتًما هذه اللكمة

 . هذا سهل،  و" يدعو"اكيلئ. ألنها تع� "يدعو" لسهلةا

  اللكمة ايلونانية يف العهد اجلديد ،  الكنيس  ارط اإل  ضمن  الكنيس؟ طار  اإلضمن    وضوًحا   أين يرد ذلك �شلك أ�رث 
مع الفعل نفسه  ،  "و� مؤلفة من ابلادئة "إك  –  اليت سنتطرق إيلها بعد قليل  –  يا"ساليت تع� "كنيسة" � "إلكي 

  يس إًذا، دليك اجلذر األسا .  وادلخول يف رش�ة معه  للخروج من العالم  املدعو�ن من اهللا  يا" � مجاعةيس"إلك.  و""اكيلئ
،  الكنيسة � مجاعة املدعو�ن .  و�نما مع بادئة �تلفة،  " "بارقليط  كما يف لقب الروح القدس   للكمة "كنيسة"  نفسه

ما  .  الكنيسة واخلدمات اجلانبية  يف الكنيسة نمّ� ب� خدمات.  أي "إىل جانب"  ، "بارا"  هو شخص مدعو  بلارقليط وا 
الكنيسة   � اخلدمات اجلانبية؟ ت   لكنها .  إنها خارج  السبب  دىع "خدمات جانبية"ال  إنها تعمل إىل جانب   .هلذا 

هذا ما تعنيه  .  "باراميدي�س"،  "باراترو�رز"  –  دة للكنيسةو� تُعترب مساعِ   إنها تقف إىل جانب الكنيسة،  الكنيسة
 .لوقوف جبانبهل، للوقوف إىل جانب أحدهم إًذا "ابلارقليط" هو شخص مدعو. لكمة "بارا"
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 ن  اك،  ميف العالم القدي
ً

اذلي    دة، نوع �ا� ادلفاعواع   ،ملحا� ادلفاع  أقصد أنه اكن اللقب املعطى  –  "ابلارقليط" أوال
العائلة معه  ادلائم  تتعامل  اتلو�يل  أساس  أحدهم.  ىلع  وقع  ورطة  إًذا، لكما  ابلارقليط ،  يف  استداعء  بإماكنه   اكن 

�سوع   ةقطنل اهذه  ىلع    السبب اذلي �عل� أشدد.  للوقوف معه يف وسط األزمة  قال  أنه ح�  أنطلق    هو  "سوف 
،  و�ُست�ف أفاكر�م،  كحمالن ب� ذئاب  لم يقل "بعد أن أرسل�م إىل العالم،  أو بارقليط"  ،معز�ًا   يل�موسأرسل إ

يف هذا    فبعد أن تمروا .  ل�ن ال تقلقوا ،  إن�م ستعانون من هذه لكها "وقال  "،  واالضطهاد  وتعانون من اذلل واملأساة
ليس  ". يلجعل�م �شعرون بتحسن  عندئٍذ، سأرسل الروح،  لشدة اإلحباط  وتبكوا   عودوا إىل ابليتتو،  لكهالرصاع  

و�  ،  و� وسط الرصاع،  يف وسط املعر�ة"  مىت؟  "،يلقف إىل جانب�م  قال "سأرسل بارقليط آخر.  هذا ما يقوهل هنا 
 .  "وسط األزمة

اكنت    ترمجة "كينغ جايمس"  تمت كتابة  � ح   نهأ  هو  ،لكمة "معزي"  ترمجة "كينغ جايمس"  الواقع، سبب استعمال
  ولم ي�ن يتم اتلفك� يف املعزي ،  ما � عليه ايلوم  أ�رث ارتباًطا جبذورها الالتينية  يف ذلك احل�  ل��ةاللغة اإل�

  ط" قليار"ب ةمن ايلوناني هنا إنها مشتقة –  من اللكمة الالتينية إنها مشتقة، و�نما هنا . بالطر�قة اليت نصفه بها ايلوم 
ولألشخاص  ،  يأيت مع  إًذا، املعزي هو شخص .  يف الالتينية "مع"؟  وماذا تع� لكمة "كوم"،  اللكمة الالتينية � "كوم"  –

 ، أحدهم  "فور�"  إن ت�لمت عن.  تع� قوةاللكمة    نل�.  أي جهوري   ،"فور�"،  ىلع ابليانو بين�م  اذلين يعزفون
، كحليف نلا يلقف معنا  إًذا، يعد �سوع بالروح القدس . قوةع يأيت م  خص و شإًذا، املعزي ه. ذا يع� "نقطة قوته"فه

 . "ليشجعنا" و�م�ن أن أضيف أيًضا 

ضمن    تشجيعأهمية ال ب  أو انهمااًك أحيانًا   �شديًدا  ،حبسب رأي،  أنا أرى   ،العهد اجلديدألنه يف  ،  ذلك بقوة  أنا أؤ�د
  يعطيه �سوع لشعبه   ما هو أول ن� سليب  : يتلالميذ  أنا أقول  ،ملاذا مثًال ،  فّكرت كثً�ا يف األمر.  املسيحية  ماعة اجل

،  هو "ال ختف" إىل حد بعيد فانل� األول . فأقول "ال"، ال تقتل، ال تفعل كذا" فيقولون يل "ال �رسق ؟ يف العهد اجلديد
  قول ه اكن ييف إياب.  عداوالو  وهو يبدو مثل الرتحيب،  اغبًلا دلرجة أننا نغفل عنه  يف الواقع، إنه يقول ذلك.   ختف""ال

فهم    لك� أعتقد أن �سوع ،  أنا أمّخن هنا   مراًرا عدة؟  ملاذا قال ر�نا ذلك.  "ال ختف"  و� ذهابه اكن يقول،  "ال ختف"
�شأ ما  الطبيعةأمًرا     ن 

ً
أوال أدرك ؛  البرش�ة،  لقد  أمرأن  وثانيًا،  يوجد  إن اكن  واملهمة   ه  أو�    سيحبط اخلدمة  اليت 

 . عن الشعور باذلعر جل انلات شلهو الف، كنيسته بها 

ما هو ،  اآلن"أنظر    قلتو،  مراًرا عدة   عن األمر مع اب�  حتدثُت .  ىلع �شجيع بعضنا ابلعض   الرسائل  حّث   ،�دًدا
األسايس الرضوري ،  الرضوري   الرشط  الواحد  الشجاعة؟  العنرص  لوجود  بدونه  تماًما  اذلي  الرضوري  ال   الرشط 

ا  " يم�ن أن توجد الشجاعة؟   ألنك ال حتتاج إىل الشجاعة ،  إنه وجود اخلوف  إنه نقيض ذلك  لأقو.  فخلو غياب 
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هو    ل�ن ما تفعله الشجاعة.  يقدر أن ي�ون شجااًع   بتعب� آخر، وحده اخلائف.  تلفعل ما لست خائًفا من فعله
القدرة ىلع العمل الرغم من خوفنا   إعطاؤنا  أأ  "ال  وما يقوهل �سوع هو.  هذه � الشجاعة ابلطويلة  –  ىلع    ن ر�د 

أ�رث    اتلخو�ف هو ما يعيق الكنيسة".  ئًما أنتم خائفون دا،  تخافونس  أنا أعلم أن�م  ل�ن من ناحية أخرى .  ختافوا 
  . شعب اهللا  هو ما يمنعنا من أن ن�ون  بقدر ما هو غياب الشجاعة  إًذا، ليس غياب االستقامة.  من أي يشء آخر 

�سوع  قال  ، سأرسل إيل�م:  إًذا، 
ً

القدس  "أوال قوة  ،و�شجع�م  ،يلقف مع�م  سيأيت اذلي    ،الروح  .  و�عطي�م 
 .  اآلخر" أر�د أن �شجع أحد�م ، ضافة إىل ذلكو�اإل

  ، اذلي يهدي عن الروح القدس  و� أننا ما إن نتلكم،  يف قانون اإليمان  إىل انلقطة اتلايلة  هذا يقودنا بطبيعة احلال
،  و�رشده إىل �موعة  فهو يضعه دائًما ،  د يف حياة الفر  ح� يعمل الروح،  و�منح املواهب لألفراد  ،و�بّكت  ،و�قّدس

يف العهد اجلديد، اللكمة  .  هو مفرز ومكّرس   واملع� األسايس للكمة "قدوس" ،  روح اهللا هو روح قدوس .  إىل مجاعة
.  خدام   ماذا يدعون؟،  املؤمنون يف مجاعة ما .  الصفة "هاغيوس"،  � لكمة "هاغيوس"  اليت تع� "قدوس"   الرئيسية
. "هاغيوي"ـلل  ؟ما � اللكمة ايلونانية.  للقد�س� هناك،  للقد�س� هنا   أو،  يف كورنثوس   بولس للقد�س�  ي�تب

  . وهم مدعوون "قد�س�"  ،وثمره يف الشعب الروح القدس اذلي يُظهر قوته، "هاغيانوما"ـأو ال "هاغيوس" ـدلي�م ال
هو فرزهم عرب  . والروح القدس فرزهم،  ميهن فسا�  و�نما ألن الروح القدس،  �س�وقد  ليس ألنهم أنقياء وأبرار

اذلين هم .  ومن ثم مجعهم ضمن جسد،  ت�ر�سهم إيمان  هؤالء األفراد    ، إيمان  مدعوون ل�خول يف رش�ة ،  أهل 
 . املقدسة  الكنيسة اجلامعة، ة املقدسةالكنيسة اجلامع وقانون اإليمان يعلن أنها . �سميها "الكنيسة"

� املؤسسة    قلت مراًرا إن الكنيسة.  ف� الكنيسة  ال تبدو دائًما مقدسة  ا عرصننا ويف يوم  إن اكن يوجد أي مؤسسة 
ؤ�د  أ ا أن. أ�ون �دًداألنه يلع أن ، يهدف إىل جذب انتباه انلاس متعّمد نهذا إعال  ل�ن ، يف العالم األ�رث فساًدا

  إن قيّمنا أداء الكنا�س �ن ل   – املافيا وغ�ها   – من الكنيسة  أ�رث فساًدا ب�ث� �رش�ة أخرى  أنه توجد مؤسسات
ْعِطَي َكِث�اً "،  ضوء املعيار الكتايبىلع  

ُ
والطر�قة  ،  قداسة مهمتهىلع ضوء    إن قيّمنا أداء أحدهم  ،ُ�ْطلَُب ِمنُْه َكِثٌ�"  َمْن أ

  أل�رث فإن الكنيسة � ا  ىلع ضوء هذا املعيار النسيب  عندئٍذ أعتقد أننا إن حكمنا ،  مبار�ته بها   م�ة اليت تمتامل
،  وفاضلة ونبيلة  ليس دلى املافيا معاي� سامية.  ما تفعل املافيا   اذلي دعينا إيله  ألننا ابتعدنا كثً�ا عن املعيار،  فساًدا

� املؤسسة    ن الكنيسةل�ن إن صّح أ.  خالًفا للكنيسة،  بأال تقوى عليها أبواب اجلحيم  د املسيحليس دليها وع 
أعتقد    هو "ملاذا؟"  ،السؤال املهم  فالسؤال اتلايل ،  األ�رث فساًدا يف العالم  ساتؤس املأو أنها واحدة من  ،  األ�رث فساًدا

و� قوى اجلحيم  ،  � كنيسة �سوع املسيح  أهم مؤسسة يف العالم.  "يف العالم  ؤسسة "ألنها أهم م  ىلع ذلك هو  أن جوايب
 .  حملسيكنيسة �سوع اهو  لألرواح الرش�رة والشيطان  إًذا، اهلدف األبرز . تفهم ذلك
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يف   مقدسة  قانون اإليمانملاذا يعتربها ، اليت هلا ضمانة املسيح  مجيع املؤسسات البرش�ة  ل�ن إن اكنت الوحيدة ب�
الكنيسة � املؤسسة  .  لك عضو من أعضائها   و�رّ   � ليست مقدسة بفضل نقاوة؟  دائًما   ح� أنها ليست مقدسة

منظمة    رش�ة م�ة  مة تلكونالكنيسة مصمّ .  تلدخل إيلها   ا ئً اليت تطلب منك أن ت�ون خاط  اليت أعرفها  الوحيدة
  ىلع سبيل املزاح   وأنا أقول دائًما .  إنها رش�ة ب� خطاة ؛  هذا سبب وجود الكنيسة  أليس كذلك؟،  ة اخلطاةألجل منفع

يوًما كنيسة اكملة   ل�ن السبب اذلي �عل .  كماهلا ل  ستضع حًدا،  تفسدها سألنك    ،فال تنضم إيلها   إن وجدت 
  إًذا، الكنيسة موجودة . "سأب� كنيسيت" واملسيح هو من قال. املسيحاذلي هو ، هو مؤسسها ورأسها  سةكنيسة مقدّ لا

والروح القدس �س�ن    ،وموهو�ة من املسيح ،  ومعيّنة من املسيح،  ومؤسسة من املسيح،  ألنها مدعوة من املسيح
  �ن نبلغها بفضل القوى نفسها ،  لغها القداسة اليت نب  نبتعب� آخر، أيًا ت� .  قداسة الكنيسة  و�ن ننال منفعة  ؛فيها 

 . الكنيسة مقدسة ليس أننا �ن من �عل  ،بالروح القدس و�يسوع املسيح يف املقام األول اليت جتمع الكنيسة 

ار�ة  إىل املش  وداع لك مؤمن   اليت عيّنها املسيح  هذه املؤسسة املم�ة،  إىل هذه املؤسسة املقدسة  باإلضافة إىل اإلشارة
نرتك   ،فيها  أال  نلا  القد�س�  قائًال  يعيش،  اجتماع  أن  لإل�سان  يم�ن  اآلخر�ن  ال  باإليمان   بدون  يتعلق  ما  يف 

،  املقدسة  اجلامعةبالكنيسة    ا يعلن قانون اإليمان إيمانً .  املشار�ة يف الكنيسة  ودلينا مجيًعا واجب وامتياز  ، املسييح
  يندرج ضمن إطار املفردات ،  "جامعةهنا مفهوم لكمة " .  املقدسة  امعةجلا بل الكنيسة  ،  الروم الاكثويلك  وليس كنيسة

 أغناطيوس اكن  .  أغناطيوس   من خالل مفردات القد�س  يف منتصف القرن اثلا�  املتعلقة باإلعالنات العقائدية
و�ن يتلكم    .أيًضا   اكنت الكنيسة تتجه  املسيحيون حول العالم  نما انترشألنه رأى أنه أي،  أول من استعمل هذه اللكمة

يف مجيع أ�اء   حيثما يتواجد شعب اهللا  وأن الكنيسة موجودة،  "اليت تع� ببساطة "شاملة،  ""جامعة  مستعمًال لكمة
  عن أي يشء آخر؟   ل�ن ما اذلي يم� الكنيسة.  إضفاء طابع رس� ىلع األمر  ومن ثم طبًعا بدأوا �اولون.  العالم

يتم "حيثما  سابًقا  بعاالح   وقالوا  الرب شتفال  الكنيسة"،  اء  ت�ون  الحق.  هناك  وقت  املصطلحات  ،  و�  ووفق 
،  ر�اسة الكنيسة  لم حتصل ىلع موافقةو�ن  .  األسقف هناك ت�ون الكنيسة قررت روما أنه حيثما يوجد،  الكنسية

  ة ل املسأ   إًذا، أصبحت تلك.  هناك ت�ون الكنيسة"  "حيثما يوجد الروحوقال آخرون  .  الكنيسة  فلم حتصل ىلع موافقة
   .الكنيسة  �شأن املاكن اذلي ت�ون فيه واحدة  بما أنه يوجد أ�رث من طائفة، �ط نزاع ب� الطوائف املختلفة

أال نقبل كنيسة الروم    ألنهم يقولون إن بإماكننا ،  يف قانون اإليمان  ن ىلع عقيدة�ستبقو  زال الربو�ستانتيونل�ن ما  
من الطوائف اليت ننت�    أ�رب وأوسع وأعمق وأضخم،  حول العالم  للمسيحجسد    بوجود   حتًما   لكننا نؤمن،  الاكثويلك

  . الشاملة هذه   مفهوًما لفهم كنيسة املؤمن�،  و�ستانيتالرب  اإلصالح  معوخصوًصا    ،هذا أ�شأ يف تار�خ الكنيسة.  إيلها 
إنه تمي�   – ورةاملنظ غ�الكنيسة و ب� الكنيسة املنظورة وس أوغسطينوتمي� ، أوغسطينوس  و�ن رجعتم إىل عمل

  رجع إىل العهد اجلديد ،  املنظورة  غ� الكنيسة  و  ب� الكنيسة املنظورة  وس أوغسطينح� مّ�  .  لكنه خط� أيًضا   مهم
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،  املسيحية  ليك تنضم إىل الكنيسة.  ب� احلنطة  حيث سينبت دائًما زوان،  باحلديقة  إىل حيثما شبّه �سوع الكنيسة
، فيسوع  ال  هو مؤمن فعًال؟  هل لك من يقول إنه يؤمن .  تقول إنك تؤمنأن  �ب  ،  شف�  ن�ب أن تقوم بإعالن إيما 

قال �شفتيه  نفسه  قلبه بعيد عنه،  إن ابلعض سيكرمه  القيام باعرتاف.  ل�ن  املم�ن  أنواع    ومن  إيمان لشىت 
 . إيمان حقييق يف قلبك بدون أن ي�ون دليك – سياسية، واجتماعية واقتصادية – األسباب

ينمو    جسد مؤلف من وزوان،  "كور�وس ب�ميكستوم"  ا ستكون دائمً   الكنيسة يف هذا العالم:  وس نأوغسطيقال    إًذا،
  ليس كنيسة رس�ة موجودة   ما قصده بالكنيسة غ� املنظورة.  مع غ� مؤمن�  مؤمن� �تلط�،  إىل جانب احلنطة

املنظورة الكنيسة  يتلكم،  جوهر�ًا خارج  الك  –  لكنه اكن  املننيسة غقال إن  أين؟موجودة جوهر   ةظور�    ضمن   �ًا 
املنظورة ملمارسة،  الكنيسة  داعنا  املسيح  وعبادتنا    ألن  ذلكرش�تنا  منظور  وغ�  هل،  �شلك  كنيسة    شاهدين  مع 

أي شعب اهللا  ،  توجد الكنيسة غ� املنظورة  هو إنه داخل الكنيسة املنظورة  أوغسطينوس ل�ن ما يقوهل  .  منظورة
ما يف قلب إ�سان    و�نما ألنه ال يمكن� قراءة،  ليس ألنها غ� منظورة هللا،  نظورةامل  غ�  الكنيسة   تدىعو�  .احلقييق

واهللا قادر أن  ،  لكنه موجود .  إنه غ� منظور بالنسبة إيل،  ال يمكن� رؤ�ة ذلك،  هذا يبىق خارج إطار رؤ�يت،  آخر
 .  يراه

األصل .  الشاملةاجلامعة    لكنيسة ف اخرى تصلكمة أ،  رش�ة القد�س�   –  دقيقة واحدة  يبىق دلي حوايل  –  سأذكر
 أحيانًا كث�ة ح� يقول انلاس.  فكرة خاطئة شائعة  واآلن أر�د توضيح.  "كوميونيوس سان�رتوم"  الالتي� هنا هو

ألنه يف  "،  باالحتفال بعشاء الرب   الطقيس  ممارسة احلق"أنا أؤمن ب   يُعتقد أنهم يقولون،  "أنا أؤمن �رش�ة القد�س�"
ور�ط    أنه توجد رش�ة وأخوة   ل�ن رش�ة القد�س� تع� .  رش�ة مقدسةة،  إنها تدىع رش�  عدة   ة نتيبرو�ستا ااعت  مج

  املنظورةجزًءا من الكنيسة غ�   ونمجيع املؤمن� اذلين �شلكّ  .جلميع املؤمن� حول العالم  الروح القدس من خالل  
إًذا، إن .  واملسيح فينا   نحن يف املسيحف  نا مؤمن�ا إن كما يع� أنن،  وهم مرتبطون،  وروح واحد،  رابط واحد  مدليه

�شرتك    ووحدة  حسنًا، هناك شاهد.  �ترب وحدة مشرت�ة  �ن االثنان يف املسيح،  وأنا يف املسيح،  يف املسيحأنت  كنت  
   . من خالل الروحو ل احتادنا باملسيحبفض بها 

لكنها تفوق ،  جلغرافية والعرقيةوا   الطائفية  حلدود تفوق ا�رش�ة أو وحدة    فحسب  ل�ن لم تعلن الكنيسة إيمانها 
يف رش�ة مع�م    وهو أ� لست فحسب،  متعلق جبسد املسيح الرمزي   هنا   يوجد عنرص رمزي .  حدود الزمن أيًضا 

ومع  ،  أوغسطينوس ومع القد�س  ،  جون اكلفنومع    ،مارتن لوثرأنا يف رش�ة مع    ل�ن اآلن يف هذه اللحظة،  كمؤمن
ال    مع املسيح  تلك الوحدة اليت يتمتع بها ،  واخترب الوحدة يف املسيح،  يوًما ش ألن لك مؤمن اع.  يوًما لك مؤمن اعش  
َ�َبَِّة  .  يم�ن نقضها  َ�ْن  َسيَْفِصلُنَا  ْم ِضيٌْق   لَْمِسيِح؟اَمْن 

َ
أ ٌة  ِشدَّ

َ
ُجوٌع  ...  أ ْم 

َ
َسيٌْف؟أ ْم 

َ
أ َخَطٌر  ْم 

َ
أن    أ يقدر  ال يشء 
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متحد     لك شخص نضم إىلا  رمز�ًا ،  و�موجب ذلك االحتاد.  هأصبح متحًدا بر�ّ ،  وحلظة أصبح لوثر يف املسيح.  يفصلنا 
  وسنكون حتًما متحدين ،  ىلع حد سواء  املايض واحلارض،  فإ� أحتد جبسد املسيح لكه،  وح� أحتد باملسيح.  باملسيح

  قبلةسنتطرق يف �ارضتنا امل  ،انت� الوقت.  إننا نؤمن �رش�ة القد�س�  إًذا، هذا ما نقصده ح� نقول.  املستقبليف  
 . إىل آخره  ،وقيامة اجلسد ة بغفران اخلطايا املتعلق إليمانانون ايف ق إىل اإلعالنات األخ�ة

 

 تُ كْ ادلُّ 
َ
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َ
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ْ
  �ِس دِّ قِ ال

َ
 St. Andrews(  ورُ دْ نْ أ
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َ
   يَّةِ لُكِّ لِ   يٍس ئِ رَ   َل وَّ أ

ْ
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َ
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 .)Everyone’s A Theologian( "يُّونَ لك
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