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 الدولي لمتحدثي اللغة الصینیة  ۲۰۲۱العبارات المفتاحیة لمؤتمر  

 یجب أن نسیر في طریق الحیاة 

 بشجرة الحیاة حسب الروح، لنحیا 

 نحیا بشجرة معرفة للیس في طریق الموت و

 حسب الذات. الخطأوالصواب  

 ملء الذي یمأل، المسیح العضويتتمثل الوظیفة العضویة للكنیسة في بناء الكنیسة كجسد 

 .الكل في الكل

تباع خطى او نحتاج أن نقتدي بالرسول لنجلب الكنائس المحلیة إلى شركة جسد المسیح

 الرسل إلحضار جمیع القدیسین إلى حیاة المزج لجسد المسیح بأكملھ.

 الُمعدّ  الحاسمة في تعلیم الرسل با� الثالوث تتعلق النقطة 

 كلي الشمول في مختاریھ يذاتھ كالروح المحی تزویدل 

 اإللھيالنقل لقبول عضوي  اتحادحتى یحضرھم إلى  

 وبذلك یصبحون أبناء هللا وأعضاء المسیح؛ 

 لتعبیر عن المسیح.لیصبحون جسد المسیح  ،ونتیجة لذلك  
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 مخططات رسائل

 المؤتمر الدولي لمتحدثي اللغة الصینیة  

 ۲۰۲۱، ۱٤-۱۳فبرایر 

 الموضوع العام:

 البناء الجوھري والعضوي للكنیسة كجسد المسیح

 الرسالة األولى

 ة جوھر الكنیسة لوجودھا العضويماھی 
كو ۱؛ ۲۳-۲۱:۲تك  ؛۲٤:۱۲؛ ۳۰-۲۹:۳؛ ۱۳-۱۲:۱یو ؛ ۲:۱یو  ۱قراءة الكتاب المقدس: 

۱۲:۱۲ ،۲۸ 

للجوھرالة  الماھی    ۱  اإل یة  الحیاة  ھي  ت كنیسة  التي  الكنیسةلھیة،  ؛ ۲:۱یو  ۱  -نتج 
۱:٥ : 

اإلل  یةجوھرال  الماھیة .أ الحیاة  ھي  التي  لكنیسة  للتدمیر،  قابلة  غیر  حیاة  لھیة، 
الثالوث  یزودھا   والتي  الُمعدّ  هللا  في  یزودھا  فینا  فینا؛  الحیاة    هھذ الواقع  اآلن 

؛ ٤٥:۱٥كو  ۱؛  ۱۰:۱۰؛  ٦:۱٤  یو  -اآلنعدّ والُمَزِود  المُ هللا الثالوث    ھي  لھیةاإل
 : ٤:٥كو ۲؛ ۱۱، ٦، ۱۰، ۲:۸رو 

الحیاة   .۱ الروح  ثانیة  الروح    بوالدة  اإللھیةتولدنا  أرواحنا؛  یولد   اإللھيفي 
: ۸؛ رو  ٦-٥،  ۳:  ۳یو    -الروح البشریة، وھذان الروحان یمتزجان كواحد

 .۱۷: ٦كو ۱؛ ۱٦
العریس، من  .۲ الذي ھو  المسیح،  أبناء هللا كعروس  نُصبح  ثانیة،  نولَد  عندما 

نظیر  اأجل   كونھا  حواء  إلیھ  ترمز  الذي  النحو  على  :  ۱یو    -آلدمزدیاده، 
 :۲۳-۲۱: ۲؛ تك ۳۰-۲۹: ۳؛ ۱۲-۱۳

ا لھذا  جزء من آدم؛ وفقً ، كانت ضلع من آدم،  إلى الوجود  قبل ظھور حواء أ. 
الكنیسةاإل أنھ قبل ظھور  القول  الوجود  عالن، یمكننا  ، كانت جزًءا إلى 

المسیح؛ منّ   من  أجزاء  ھي  المادیة  أجسادنا  أعضاء  أن  أعضاء كما  ا، 
ھ المسیح  يالمسیح  من  أف  ۲۳-۲۱آیات    -أجزاء  كو  ۱؛  ٦-۳:۱؛ 

 .٥:۹؛ قارن مع أع  ٥:۱۲؛ رو ۱۲:۱۲
جعلھا نظیره، كذلك فإن حیاة ا كما منح ِضلع آدم الحیاة إلى حواء لیتمامً  ب. 

ا للتدمیر تمنحنا الحیاة لتجعلنا نظیرً   غیر القابلةلھیة،  المسیح األبدیة، اإل
 .۲:۸؛ رو ٤٥:۱٥كو ۱؛ ۱٦:۷؛ عب ۲۲:۲تك -لھ

اإل ب.  حیاتھ  إطالق  من خالل  للكنیسة  الجوھریة  الماھیة  المسیح  لھیة أصبح 
األرض   في  تسقط  التي  الواحدة  الحنطة  إكثارهكحبة  أجل  من  ھناك    -وتموت 

 ٥۰-٤۹:۱۲؛ لو ۲٤:۱۲یو
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بن ا لھیة كأصبح المسیح الماھیة الجوھریة للكنیسة من خالل منح حیاتھ اإل ج.
قیامتھ،   في  البكر  أ  حتىهللا   � للمسیحیكون  كثیرین  كأخوة  كثیرین  بط ۱-بناء 

 . ۱۲-۱۱:۲؛ عب ۲۹:۸؛ رو ۳:۱
عمة بھ، الكرمة الحقیقیة عدیدة الُمطٌ إن أخوة المسیح الكثیرین ھم أغصانھ ال د. 

حتى یعبروا عن هللا الثالوث    انتشارهفي  لتكبیره  ثماًرا كثیرة  لیحملوا  ،  في الكون
الكرمة    ھككیان أغصان  تتلقى  عندما  المحیكافیً تزویدًا  الحي؛  الروح  من   ي ا 

، ٥-٤،  ۱:۱٥یو    -الحیاة الداخليتزوید  كتدفق    اثمرً یحملون  ،  كعُصارة المسیح
 .۲٤، ۱۷:۱۱؛ رو ۸ ،۱٦

الثالوث   ه. هللا  المسیح    كیان  جسد  ھو  إخوتھ   العضوي،ھذا  من  المَكون 
 .٥: ۱۲؛ رو ۲۳-۲۲: ۱أف  -الكثیرین كأعضاء كثیرین في جسده العضوي

 : ۱۷:۱أف  -نختبر الوجود العضوي للكنیسةو أن نرى  نحتاج   ۲ 
الواحدة من أجل تعبیره الكوني، الكنیسة موجودة في الكون ككنیسة هللا الكونیة   .أ

 . ۱۹:۳؛ أف ۲۸:۱۲؛ ۳۲:۱۰كو ۱ -ملء هللا
العدیدة  .ب  المحلیة  كالكنائس  األرض  على  األماكن  من  العدید  في  الكنیسة  تنتشر 

 :۱۱؛ ٤:۱رؤ  -لتكون تعبیراتھ المحلیة
كونیین)،   ۲۸:  ۱۲كورنثوس    ۱في  معًا  بولس  یضع   .۱ ھم  (الذین  الُرسل 

كونیین    والمعٌلمیناألنبیاء   من  كال  والشیوخ ومحلیین(الذین  والشمامسة   ،(
كلمة   أن  یعني  بالكنیسة    »كنیسة «(الذین ھم محلیین)؛ ھذا  اآلیة توحي  في 

 الكونیة وجمیع الكنائس المحلیة. 
هللا؛    في نظر  فحسب   »الكنیسة«الكونیة وجمیع الكنائس المحلیة ھم  الكنیسة   .۲

ھو واحد، وھو جوھر الكنیسة؛ لذلك، ھذه   اآلن  الُمَزِودو  الُمعدّ هللا الثالوث  
 ، ھي كنیسة واحدة.والمحلیةالكنیسة، في كال من جوانبھا الكونیة  

عندما نعود إلى الماھیة الجوھریة للكنیسة لوجودھا العضوي، لن نتحدث  .ج
المحلی الكنائس  بأن  الخاطئ  التعلیم  مختلفة  بشكل خاطئ عن  تكون  أن  یمكن  ة 

الفرید   الحي  الكائن  ھي  الكنائس  جمیع  البعض؛  بعضھا  الُمعدّ الثالوث  �  عن 
 ذاتھ.یَُزِود الذي 

الوحدة    بناءً  د.  الكتابي،  النص  أن المكثفة  على  ھي  العملیة  أضعاف،  سبعة 
) (۱نكون  التعلیم  في  واحد  أع  ۱:۱٦؛  ۱۷:۷؛  ۱۷:٤كو ۱)  رو  ٤۲:۲؛  ؛ 
كو ۱) واحد في الممارسة (  ۲)، (۱٤-۱۳:٤؛ أف  ۳:٦؛  ٤-۳:۱تي  ۱؛  ۱۷:۱٦
(۳٤-۳۳:۱٤؛  ۱۱:۱٦ ف  ) ۳)،  الفكر واحد  في  ي  كو ۱؛  ۲:٤؛  ۸-٥،  ۲:۲( 

واحد  )  ۷، و  ٦،  ٥( )، و۱۰:۱كو  ۱؛  ٦:۱٥) واحد في الكالم ( رو ٤)، (۱۰:۱
 ).۱۲-۱۱:۱في الجوھر، المظھر، و التعبیر ( رؤ 

روحنا     ۳  نمرن  أن  ونحوِّ ۷:٤تي  ۱( باستمرار  یجب   ( ) الرب  إلى  قلوبنا  كو  ۲ل 
) حتى ما نبقى في طریق الحیاة وحقیقة ماھیة جوھر الكنیسة من أجل ۳-۱۸:۱٦

 وجودھا العضوي:
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ا .أ بشجرة  لنحیا  الحیاة  في طریق  نسیر  أن  لیس یجب  الروح،  لحیاة حسب 
تك   -حسب الذات   الصواب والخطأنحیا بشجرة معرفة  لفي طریق الموت  

 .۲٤:۱٦؛ مت ۱۳:۲كو ۲؛ ٦، ٤:۸؛ رو ۹:۲
اإلیمان  .ب  حد؛  أقصى  إلى  الرب  محبة  خالل  من  الحیاة  طریق  على  نبقى 

؛ نش ۳۰:۱۲مر    -بالرب ھو قبولھ كحیاة؛ حب الرب ھو التمتع بھ كحیاة
٤:۱. 

 ننا وبین الرب یعتمد على أفكارنا:الحب بی ج. 
في   .۱   بولس  عذراء    ۲:۱۱كو  ۲یقول  لیحضرنا  واحد  زوج  إلى  أنھ خطبنا 

 ۳نقیة للمسیح بمحبة الئقة تجاھھ حتى نستمتع بھ؛ ثم یخبرنا بولس في آیة  
 من الممكن أن تُفسد أذھاننا عن البساطة والطھارة التي في المسیح. ھأن

 نسان كلھا عوائق للتمتع بالمسیح كحیاة:كل أفكار اإلاألعراض التالیة لمشا .۲ 
 .۱٤:۳ -نسان ھو تصلب األفكارمشاكل أفكار اإللَعَرض  أول أ. 
 .٤:٤ -العََرض الثاني لمشاكل أفكار اإلنسان ھو عمى الشیطان لإلنسانب. 
 .٥-٤:۱۰ -العرض الثالث لمشاكل أفكار اإلنسان ھو التمردج. 
 .۳:۱۱ -العرض الرابع لمشاكل أفكار اإلنسان ھو الفسادد. 
نُصلي .۳  أن  أفكاري،    یا«  :یجب  أفحص  حتى    انقذرب،  من تتمكن  أفكاري 

 .۲٤-۲۳:۱۳۹؛ مز ٦:۸رو   -»التركیز علیك وحدك 
الماھیة الجوھریة للكنیسة، یجب أن نحظى   باعتبارهمن أجل التمتع بالمسیح   .٤ 

-٤:۲رؤ    -بحب شدید تجاھھ من خالل إعطائھ المركز األول في كل شيء
 .۷-٦:۱تي ۲؛ ۱۱:۱۲؛ رو ۱۸:۱؛ كو ۷، ٥

ب .د  نتلقى  أن  لو  ۱٦:٤(عب  إلھنا  ستمرار رحمة  انرجو  ) حتى ۷۹-۷۸:۱؛ 
الحیاة،   طریق  في  التمتع مسار  نبقى  خالل  من  الحیاة  على  والحفاظ  الحیاة، 

من خالل  الحیاة  في  بناء هللا  أجل  من  الحیاة  تدفق  في  الحیاة  كشجرة  بالمسیح 
ة لوجودھا العضوي ھذا من أجل بقائنا في ماھیة جوھر الكنیس  نمونا في الحیاة؛

؛ ٦۳، ٥۷:٦؛ یو ۱۹:۲؛ كو ۱٦-۱٥:٤؛ أف ٦:۸؛ رو ۲-۱:۲۲؛ رؤ ۹:۲(تك 
 .)۲۲:۲۰؛  ۳۸:۷-۳۹
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 الثانیةالرسالة 

 زدیادھا العضوياو الجوھري للكنیسة من أجل  لنما
 ۳٤، ۳۰-۲۹:۳؛ یو ۱۲:۱۲؛ ۷-٦:۳كو ۱؛ ۱٦-۱٥، ۱۳:٤أف ؛ ۱۹: ۲كو  قراءة الكتاب المقدس:

النمو العضوي، . ۱  النمو في الحیاة اإللھی   النمو الجوھري،    الذي ھو ،  ةللكنیسة ھو 
 :۱٤:۱۳كو ۲؛  ۱۷-۱٦:۳؛ ۱٦-۱٥:٤أف   -الُمَزِودو الُمعّد هللا الثالوث 

؛  ة ومن خالل ھذه الحیامع ھذه الحیاة،  الكنیسة تنمو في ھذه الحیاة، بھذه الحیاة،   أ. 
-۱۲:۱یو    -، التي ھي هللا ذاتھ، واآلن هللا یجعلنا ننمودنا من الحیاة اإللھیةلِ لقد وُ 
 .٦:۳كو ۱؛ ۱۳

 لذي ھو نمو هللا فینا:عن نمو الجسد، ا ۱۹:۲تتحدث كولوسي  ب. 
 .۱۹:٤؛ غل ۷-٦:۳كو ۱ -النمو ھو إضافة المسیح إلینا .۱ 
 : ۱٦-۱٥:٤أف  -یعتمد نمو الجسد على ما یخرج من المسیح كالرأس .۲ 
یُ  أ.  بنمو هللاعندما  الجسد  ینمو  للرأس،  الجسد من خالل إمساكھ  كو    -زود 

۱۹:۲. 
یأتي ب.  التزوید  كل  ألن  الرأس،  من  الجسد  الرأس  ینمو  : ۱٥٤أف    -من 

۱٥-۱٦. 
و .۳  هللا،  إضافة  هللا،  نمو  على  الجسد  نمو  داخلناایعتمد  في  هللا،  كو   -زدیاد 

۱۹:۲ : 
 ؛ إنھ ینمو بداخلنا.وتام هللا ال ینمو في ذاتھ، ألنھ كامل أ. 
 یعطي هللا النمو بإعطاء ذاتھ لنا بطریقة شخصیة. ب. 
 -النمو  بھا هللا یعطي  كلما زاد هللا فینا، زاد نمونا؛ ھذه ھي الطریقة التي   ج. 

 .۷-٦:۳كو ۱
ذاتھ،  د.  یعطینا  أن  یستطیع  هللا  وحده  نمو؛  یعطي  أن  یستطیع  هللا  وحده 

 :۷-٦اآلیتین  -وبدونھ ال نستطیع أن ننمو
 النمو الذي یعطیھ. يھفینا إن إضافة هللا  )۱( 
 .۱۱:۸رو  -یعطینا هللا النمو یعني في الواقع أنھ یعطینا ذاتھ نأ )۲( 
 أن یمنحنا هللا النمو في الحیاة یعني أنھ یزید ذاتھ في داخلنا. )۳( 
لینمو .٤  إیاھا  نمنحھ  التي  المساحة  مقدار  على  فینا  نمو هللا  مقدار  أف    -یعتمد 

 : ۱٦:۳؛ كو ۱۷:۳
وسع ویزداد فینا؛ ھذه الزیادة ھي نموه  ا فینا، فإنھ یتهللا مكانً نعطي  عندما   أ. 

 فینا.
 .۱۷:٦كو ۱ -یصبح نمو هللا فینا نمونا ألننا واحد معھ ب. 
 .۱۹:۲كو  -إن نمو الكنیسة كجسد المسیح ھو نمو هللا في الكنیسة .٥ 
النضج ج.  مرحلة  إلى  الكنیسة حتى تصل  المسیح«  -تنمو  ملء  قامة  أف    -»قیاس 

۱۳:٤ : 
 لء لھ قامة، والقامة لھا قیاس.للمسیح ملء، الم .۱ 
 :۲۳:۱ -جسد المسیح ھو ملئھ، تعبیره .۲ 
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ا لدرجة أنھ یمأل كل المسیح، الذي ھو هللا الالنھائي بال حدود، عظیم جدً  أ. 
 شيء في كل شيء. 

تعبیره   ب.  أجل  من  ملئھ  لتكون  الكنیسة  إلى  یحتاج  العظیم  المسیح  ھذا 
 .۲۳-۲۲اآلیتین  -الكامل

المسیح ج.  بغنى  التمتع  خالل  تعبیره ۸:۳(  من  أجل  من  ملئھ  نصبح   ،(
 الكامل.

قامة  .۳  المسیح ھي  قامة ملء  إن  قامة؛  لھ  الذي ھو جسده،  المسیح،  إن ملء 
 .۲۳:۱؛ ۱۳:٤ -جسد المسیح

 : ۱۳:٤ -ء المسیح لھ قامة، وھذه القامة لھا قیاسإن مل .٤ 
ألن قامة الكنیسة، التي ھي جسد المسیح، تنمو، یتكلم بولس عن قیاسھا؛  أ. 

 .۱۳آیة  -الكاملاإلنسان ھذا القیاس ھو 
 نحن في طریقنا نحو اإلنسان الكامل، نحو قیاس ملء قامة المسیح: ب. 
قامة   )۱(  قیاس  مسألةملء  إن  لیس  إنھ  المسیح  جسد    الألفراد؛  مسألة 

 جماعي.
 المسیح. ملء ا إلى قیاس قامةبینما ینمو المسیح فینا، سنصل تدریجیً  )۲( 
اال )۳(  إلى  بحاجة  نصل  نحن  حتى  ملء جمیعً ستمرار  قامة  قیاس  إلى  ا 

 -االمسیح؛ ھذا ھو ھدفنا، وعلینا أن نستمر بجد حتى نصل إلیھ جمیعً 
 .۱٤-۱۲:۳في 

ھو  االزدیاد   . ۲  للكنیسة  كعروسھازدیاد  العضوي  العضوي  جسده  في  یو   -المسیح 
۲۹:۳-۳۰ : 

، ۱۳-۱۲:٤أف    -إن ملء المسیح ھو جسده، وجسد المسیح ھو نظیره، عروسھ أ. 
 .۲۷-۲٥:٥؛ ۱٦

 : ۳۰-۲۹:۳ یو -»یَْنبَِغي أَنَّ ذَِلَك یَِزیدُ ... ْلعَِریسُ ٱفَُھَو  ْلعَُروسُ ٱَمْن لَھُ « ب. 
من   ة، والعروس مركب۲۹العروس في اآلیة    وھ  ۳۰:۳زدیاد في یوحنا  اال .۱ 

 .ن ثانیةیالمولود جمیع األشخاص 
إلى   .۲  اإللھیة  الحیاة  الجدیدة  الوالدة  تجلب  تجعلھم ؤمالال  بل  فحسب،  منین 

 .۳۰-۲۹، ٦-٥، ۳آیات  -المسیحازدیاد جماعیة من أجل العروس الا أیضً 
 .۲۹آیة  - منھم عروسھ، جاعًال ثانیةً یزداد المسیح بوالدة الخطاة المفدیین  .۳ 
صحاح الثالث من إنجیل یوحنا عن المسیح المتزاید، الذي یتكلم بكالم یكشف اإل ج. 

 :۳٤آیة  -هللا والذي یعطي الروح لیس بكیل
 عندما یتلقى شخص ما كلماتھ، فإن الروح یتبعھ لیكون حقیقة ما یقال. .۱ 
ذاتھ من خالل   .۲  المسیح  نتشار هللا وبإعطاء روح هللا  بكلمة هللا الالتكلم  یزید 

 منھم ، جاعًال الناسالحیاة األبدیة داخل  تزوید  من أجل    لیكون حقیقة ما قالھ
لیكونوا   هللا  المسیحاأبناء  یصبح  ھكذا  المسیح؛  المتزاید   ،زدیاد   -المسیح 

 .۳٤، ۳۰:۳؛ ٦:٦۳
الجزء   د.  المسیح؛  وتكاثر  تضاعف  ھو  المسیح  ثانیة  نمو  ھو المولود  كیاننا  في 

 . ٦آیة  -المسیح، عروسھازدیاد  جزء 
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كو ۱(  »ْلَمِسیحُ ٱ«  المسیح ھي المسیح ذاتھ ألن جسد المسیحكازدیاد  إن العروس   ه. 
الم  وھ  -)۱۲:۱۲ المكون من  الجماعي،  سیح كالرأس والكنیسة كجسده  المسیح 

 مع جمیع المؤمنین كأعضاء.
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 الثالثةالرسالة 

 البناء الجوھري للكنیسة من أجل وظیفتھا العضویة
 ۲۸، ۱۱-٤:۱۲كو ۱؛ ۸-٤:۱۲؛ رو ۱٦-۱۱: ٤ أف  قراءة الكتاب المقدس:

خالل   إن . ۱  من  یتم  للكنیسة  الجوھري  المكمَّ   البناء  المسیح  أعضاء  أف    -لینجمیع 
۱۱:٤-۱٦ : 

الصاعد، أ.  الرأس  المواھب  المسیح،  أعطى  المبشر-  قد  األنبیاء،  ن،  یالرسل، 
والمعلم المحلیة  -نیوالرعاة  الكنائس  في  القدیسین  تكمیل  أجل  -۱۱آیات    -من 

 .۱:۱۳؛ أع ۲۸:۱۲كو ۱؛ ۱۲
 : ۱۲:٤أف  -»، لبنیان جسد المسیحةلعمل الخدم«تكمیل القدیسین ھو  ب. 
 . » بھدف»، «لغرض»، «ینتج« ۱۲:٤تعني كلمة إلى في أفسس  -۱ 
أن نخدم بتقدیم   أيلدى العدید من األشخاص الموھوبین خدمة واحدة فقط،   -۲ 

في  الفریدة  الخدمة  ھي  ھذه  الكنیسة؛  المسیح،  جسد  بنیان  أجل  من  المسیح 
 .۱۲:۱تي ۱؛ ۱:٤كو ۲ -تدبیر العھد الجدید

 ، فإن بناء جسد المسیح ھو عمل الخدمة:۱۲:٤وفقاً للبناء النحوي ألفسس  -۳ 
یجب أن یكون كل مایفعلھ الموھوبون كعمل الخدمة من أجل بناء جسد   -أ 

 .۱٦، ۱۲یات اآل -المسیح
القدیسین  -ب   بواسطة  بل  مباشر  بشكل  الموھوبون  ینجزه  ال  البناء  ھذا 

الموھوب بواسطة  عمل   ن؛یالُمٌكملین  لكن  مباشر،  غیر  المواھب  عمل 
 .۱۲-۱۱آیات  -القدیسین مباشر

ً   یتحد -ج   بالتنسیق من أجل تكمیل القدیسین في الكنیسة إلبراز  المواھب معا
 .۱۲آیة  -وظیفتھم، حیث یقوم كل منھم بعمل الخدمة

بھذه الطریقة، من خالل تكمیل الموھوبین، سیقوم جمیع القدیسین بعمل  -د 
 .۱٦، ۱۲آیات  -الخدمة، سیبنى جسد المسیح في النھایة

 یصلون إلى وحدانیة اإلیمان «ح سوف  في النھایة، فإن جمیع أعضاء جسد المسی ج. 
 :۱۳آیة  -» بن هللا، إلى إنسان كاملاو معرفة 

، والوحدة في ھي وحدانیة الحیاة اإللھیة في الحق  ۳یة  اآلوحدانیة الروح في   -۱ 
 ي وحدة حیاتنا في التطبیق العملي:ھ ۱۳یة اآل

 -وبذلك تصبح وحدانیة في التطبیق العملي  یجب ممارسة وحدانیة الحق -أ 
 .۱۳، ۳آیات 

ھناك حاجة إلى عملیة للوصول إلى إلى أن    ۱۳صل في آیة  ن تشیر كلمة   -ب  
البدایة،   ھي  الحق  وحدانیة  العملي؛  التطبیق  في  حیاتنا  وحدانیة 

 والوحدانیة في التطبیق العملي ھي الغایة.
 :۱۳آیة  -وحدانیة اإلیمانالوحدانیة في التطبیق العملي ھي  -۲ 
إلى فعل اإلیمان بل إلى األشیاء التي نؤمن بھا، مثل   »اإلیمان«ال یشیر   -أ 

الفدائي   وعملھ  اإللھي  المسیح  خالصناالمنَجز  شخص  أجل  تي ۱  -من 
 .۳؛ یھو ۲۱، ۱۲؛ ۱۰:٦؛ ۱۹:۱
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الكنسیة -ب   الحیاة  في  ممیز  واحد  شيء  أي   اإلیمان؛  -لدینا  على  اإلصرار 
 .۷:۱٥؛ ۱:۱٤رو  -نقساماالمؤمنین ھو لقبول شيء غیر اإلیمان 

أیضا وحدانیة معرفة   -۳  العملي ھي  التطبیق  الكاملةاإن وحدانیة  أف    -بن هللا 
۱۳:٤ : 

بن هللا كحیاة من أجل ابن هللا الكاملة ھي فھم اإلعالن المتعلق بامعرفة   -أ 
 ۱٦:۱٦مت  -ختبارناا

وح -ب   معرفة  تعتمد  على  كلھا  اإلیمان  أن ادانیة  نستطیع  الكاملة؛  هللا  بن 
نصل إلى وحدانیة اإلیمان فقط عندما نأخذ المسیح كمركز ونركز علیھ،  

في   واحداً األنھ  إیماننا  یكون  أن  یمكن  فقط  هللا  غال ۳۱:۲۰یو    -بن  ؛ 
 .۲:۲كو ۱؛ ٦، ٤:٤؛ ۲۰:۲؛  ۱-۱٦:۱٥

إلى   -٤  الكامل«الوصول  بلوغ»  اإلنسان  النضج   ھو  الحیاة؛  في  النضج 
 .۱۳:٤أف  -ضروري من أجل الوحدانیة العملیة 

ننمو  «من أجل بناء جسد المسیح، نحتاج إلى التمسك بالصدق في المحبة حتى   د. 
 .۱٥آیة  -»في كل شيء إلى ذاك الذي ھو الرأس

اإلنسان أن ننمو في المسیح ھو أن یزداد المسیح فینا في كل شيء حتى نبلغ   -۱ 
 الكامل.

كلمة   -۲  أفسس    » الرأس«تشیر  ب  ۱٥:٤في  الحیاة  في  نمونا  أن  زدیاد اإلى 
 المسیح یجب أن یكون نمو األعضاء في الجسد تحت الرأس.

الرأس، المسیح، لكن العمل في الجسد ھو    إلى  إن النمو في الحیاة ھو أن ننمو ه. 
 :۱٦-۱٥آیات  -العمل منھ

  -لدینا شيء خارج من الرأس من أجل بناء الجسد  ثم  ؛الرأس  إلىأوالً، ننمو   -۱ 
 .۱٦آیة 

المسیح  -۲  في جسد  لكل عضو  یكون  المواھب،  الحیاة وتطور  نمو  من خالل 
 قیاسة الخاص، الذي یعمل على نمو الجسد.

المسیح ھو   -۳  الجسد انمو جسد  بناء  ینُتج عنھ  الكنیسة، مما  المسیح في  زدیاد 
 .۱٦آیھ  -عن طریق الجسد ذاتھ

التعبیرات  . ۲  وفي  العضوي  المسیح  جسد  في  ھي  للكنیسة  العضویة  الوظیفة  إن 
العضوي المسیح  لجسد  كو ۱؛  ۸-٤:۱۲؛ رو  ۲۸-۲۷:۱۲؛  ۲:۱كو  ۱  -المحلیة 

٤:۱۲-۱۱ : 
یجب أن نكون عضویین و نعمل بشكل عضوي في   ألننا ھذا الجسد العضوي، أ. 

 :٥-٤:۱۲رو  -الحیاة الكنسیة
لتكون عندما   -۱  كیاننا  إلى  إلھي  كعنصر  المسیح  في  ھي  التي  هللا  نعمة  تأتي 

تمتُّ احی أجل  من  والقدرات  تنا  المھارات  بعض  عنصر  معھا  تجلب  عنا، 
الحیاة تُ   التي،  روحیةال في  مواھب  إلى  وتتطور  الحیاة،  في  نمونا  صاحب 

 .۸-٦آیات  -حتى نتمكن من العمل في جسد المسیح
ي الجسد نفسھ، مما یؤدي إلى بناء الجسد في الجسد بأكملھ، یُنمّ   عندما یعمل  -۲ 

 .۱٦:٤أف   -المحبة
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التعبیرات المحلیة للجسد  ب.  إن الوظیفة العضویة لجسد المسیح العضوي ھي في 
ال  وبتحرك  في عمل هللا، من خالل  هللا  مواھب خدّام  ثالوث  الرب، ومن خالل 

 :۲۸، ۱۱-٤:۱۲كو ۱ -عضويعضاء جسد المسیح الفي إظھاراتھ أل الروح
هللا اآلب، ِخدٍَم هللا اإلبن، ومواھب   ، ھناك أعمال٦-٤:۱۲كورنثوس    ۱في   -۱ 

 هللا الروح. 
الرب من أجل إنجاز أعمال   دمات مواھب الروح ھي لتنفیذ ِخدٍَم الرب، وخ -۲ 

 .٦-٤آیات  -هللا اآلب 
 بداخلنا، یتحرك معنا.بینما نعمل بشكل عضوي، فإن هللا الثالوث، الذي ھو  -۳ 
یتحرك  -٤  نتحرك،  عندما  عنٌا؛  یبتعد  ال  الثالوث  كو ۲؛  ۱۷-۱٦:۳أف    -هللا 

 .٦-٤:۱۲كو ۱؛ ۱۳:۱٤
تتمثل الوظیفة العضویة للكنیسة في بناء الكنیسة كجسد المسیح العضوي، ملء   ج. 

 .۲۳:۱أف  -ُكلٌي الشمول الذي یمأل الكل في الكلالواحد 
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 الرسالة الرابعة

 جل عالقتھا العضویةألشركة الجوھریة للكنائس ال
یو ۱؛ ۱:۲؛ في ۱٤:۱۳كو ۲؛ ۱۸-۱٦: ۱۰كو ۱؛ ٤۲:  ۲ أع؛ ۱: ۲۲ رؤقراءة الكتاب المقدس: 

۳:۱ ،۷ 

 ة الجوھریة للكنائس: ك رالشلنرى وندخل في نحن بحاجة     ۱ 
داخل   أ   األبدیة  الحیاة  تدفق  ھي  جسد  والشركة  أعضاء  جمیع  وبین  خالل  من 

یتضح من تدفق ماء الحیاة الخارج من عرش هللا والحمل   ھذا  المسیح العضوي؛
 .۱:۲۲رؤ  -في أورشلیم الجدیدة

التي في جسد المسیح  دورة  وجد  تالدم في جسم اإلنسان، كذلك    رةوجد دوتمثلما   ب  
 .۷، ۳:۱یو ۱ -شركة العھد الجدیدیسمیھا 

الكنائس ج.  بین  الشركة  ھي  التي  المسیح،  جسد  الُرسلشركة  شركة  ھي  أع    -، 
 :۳:۱یو ۱؛ ٤۲:۲

ومختلف عن تعلیم الُرسل،    خاطئإذا علٌمنا بشكل  .  الشركة تأتي من التعلیم .۱ 
تي ۱؛  ٤۲:۲أع    -مةتعلیم تدبیر هللا، فإن تعلیمنا سینتج شركة طائفیة ومقسِّ 

 :۱۸:٥؛ ۹-۸:۳كو ۲؛ ٤-۳:٦؛ ٦-۳:۱
التعلیم أ.  من  تأتي  والشركة  شركة،  التعلیم  ؛ ۹:۱؛  ۱۷:٤كو  ۱  -یخلق 

۱٦:۱۰ . 
أع   -سترداد الرب الیوم، نحن تحت تعلیم الُرسل وفي شركة الُرسلافي   ب. 

٤۲:۲. 
عن  .۲  التخلي  ھو  الُرسل  شركة  في  الثالوث  هللا  مع  شركة  على  الحصول 

نضمام إلى الُرسل وهللا الثالوث من أجل تنفیذ ھدف  واال  تنا الشخصیةاھتماما
 .۱۲، ٦:۳؛ ۹:۱كو ۱؛ ۳:۱یو ۱؛ ٤۲:۲؛ أع ۱:۲؛ ۱٤:٤في  -هللا

  الشركة   الشركة األفقیة متشابكة مع  -الشركة اإللھیة الواحدة ھي شركة متشابكة د. 
 یة:الرأس

بنھ، یسوع  اكانت التجربة األولیة للُرسل ھي الشركة الرأسیة مع اآلب ومع   .۱ 
عندما   ولكن  لآلخرین،  خبَّر  المسیح،  األبدیة  الحیاة  الجانب ا الُرسل  ختبروا 

 .٤۲:۲؛ قارن مع أع ۳-۲:۱یو ۱ -لھیةاألفقي للشركة اإل
القدیسین  إن   .۲  األفقیة مع  بنا  شركتنا  ثمإتأتي  الرب؛  الرأسیة مع  الشركة   لى 

 إلى شركة أفقیة مع القدیسین:تأتي بنا شركتنا الرأسیة مع الرب  بعد ذلك 
.  لھیة بالروح اإللھي، الروح القدس ندُخل في الجانب الرأسي للشركة اإل أ. 

  -یشیر ھذا الجانب من الشركة إلى شركتنا مع هللا الثالوث في محبتنا لھ
 . ۳۰:۱۲؛ مر  ٦، ۳:۱یو ۱؛ ۱٤:۱۳كو ۲

اإل ب.  للشركة  األفقي  الجانب  في  البشريندُخل  بالروح  ھذا   .لھیة  یشیر 
في  روحنا  تمرین  خالل  من  البعض  بعضنا  مع  شركتنا  إلى  الجانب 

البعض لبعضنا  رؤ  ۱:۲في    -محبتنا  كو  ۱؛  ۷،  ۳-۲:۱یو  ۱؛  ۱۰:۱؛ 
 .۱٥-۱۳:٥؛ غال ۱۰-۸:۱۳؛ رو ۳۱:۱۲؛ مر ۱۸:۱٦
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اإللھیةیتشابك   .۳  الشركة  ھذه  في  معنا  ھو  .  هللا  التشابك  هللا  اھذا  متزاج 
واإلنسان لجلب المٌكون اإللھي إلى كیاننا الروحي من أجل نمونا وتحولنا في 

 .٥-٤:۲ال-الحیاة
 الشركة اإللھیة ھي كل شيء في الحیاة المسیحیة: ه 
ا .۱  الحیاة  شركة  فإن  ذاتھا،  الكھرباء  ھو  الكھرباء  تیار  أن  تدفق كما  إللھیة، 

 الحیاة اإللھیة، ھي الحیاة اإللھیة ذاتھا.
أیضً  .۲  هللا  یختفي  الشركة،  تختفي  كو ۲  -كالشركةیأتي  هللا  إن    . اعندما 

 .۱:۲۲؛ رؤ ۱۳:۱٤
فیھا   ۲  والدخول  الكنائس  بین  العضویة  العالقة  رؤیة  إلى  بحاجة  ھي  .  نحن  ھذه 

الفریدة  للكنیسة  الفریدة  الكون   العالقة  الكنائس  (الكنیسة  جمیع  من  المؤلفة  یة 
في  ).  المحلیة "الكنیسة"  كلمة  في   ۲۸:۱۲كورنثوس    ۱تشیر  الكنیسة  إلى 

 جوانبھا الكونیة والمحلیة:
المحلیة تُمارَ  أ.  الكنائس  جمیع  بین  وكوني  فرید  بشكل  العضویة  العالقة  ھذه  س 

 .۷، ۳:۱یو ۱؛ ۱٤:۱۳كو ۲ -عتبارھا جسد المسیح العضوي الفریداب
المحلیة   ب.  الكنائس  تقوم عالقتھھي  جمیع  الشركة    اكنیسة واحدة؛  العضویة على 

اإللھیة؛ للحیاة  تُشكِ   العضویة  التي  الكنائس  جمیع  الكوني   ل بین  المسیح  جسد 
؛ قارن مع أع  ٥:۱في    -الواحد، ال توجد منُظمة، ولكن توجد شركة جسد المسیح

۳۱:۹. 
منطق ج.  في  الكنیسة  لدى  یكون  أن  ینبغي  في  ال  بالكنیسة  لھ  ما موقف ال عالقةً  ة 

إدراك   ھناك  كان  أخرى؛  للعالقة   خاطئمنطقة  مختلف  وتعلیم  جوھري 
بعد  نقسام  االمنفصلة المستقلة بین الكنائس؛ یسبب ھذا التعلیم الخاطئ والمختلف  

 .اآلخر
سترداد الرب على حقیقة أن المسیح لھ جسد واحد فقط، الُمعبر عنھ في ایعتمد   د. 

المحلیة  أماكن كالكنائس  فقط،  .  عدیدة  یوجد جسد واحد  یوجد روح واحد،  ألنھ 
وھناك دورة حیاة واحدة في الجسد؛ ھذه الدورة ھي شركة جسد المسیح، وھي  

 .۱۱:۱؛ رؤ ۷، ۳:۱یو ۱؛ ٦-٤:٤؛ ۲۳-۲۲:۱أف  -الشركة بین الكنائس
ش ه.  ھي  الجسد  وشركة  الفرید،  المسیح  جسد  من  جزء  ھي  المحلیة  ركة  الكنیسة 

 : ۷:۲؛ ۱۱آیة  -نفصال في الشركة اإللھیةاواحدة كونیة؛ ال یوجد 
نتیجة عزل  .  ال ینبغي ألي كنیسة أو منطقة أن تعزل نفسھا عن شركة الجسد .۱ 

اال الظالم،  ھو  المسیح  جسد  شركة  عن  منطقة  أو  االكنیسة  نقسام، رتباك، 
 والموت. 

فإننا   .۲  الجسد،  أنفسنا عن شركة  الرب،  إذا عزلنا  لتناول عشاء  مؤھلین  لسنا 
بأكملھ  المسیح  جسد  على  یدل  الرب  عشاء  في  المائدة  على  الرغیف   -ألن 

 .۲۸-۲٥:۱۱؛ ۱۷-۱٦:۱۰كو ۱
الروح . ۳  وحدانیة  في  المسیح  جسد  في  العیش  حقیقة  ھي  اإللھیة  ؛  ۹:۱  -الشركة 

 : ۳:٤؛ أف ٤۲:۲؛ أع ۲۷، ۱۲:۱۲-۱۳: ۱۰-۱۸:۱٦
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ا في جسد  أي أنھا تضبطنا، تنسقنا، تطبعنا وتمزجنا معً ؛  تدمجنا  الشركة اإللھیة أ. 
 : ۲٥-۲٤:۱۲؛ ۱۷:۱۰كو ۱ -واحد

لتزوید  المرور عبر الصلیب والقیام بكل شيء بالروح  یعني  ا  معً نندمج  أن   .۱ 
 .۱۰:۱أخ  ۲قارن مع  -اآلخرین من أجل جسد المسیحفي المسیح 

القدیسین اآل .۲  الشركة مع  بدون  نفعل أي شيء  أال  ینسقون یجب  الذین  خرین 
 -أن نتوقف عندما نكون على وشك القیام بشيء ماتُحتِّم علینا  الشركة  . فمعنا

 .۱٤-ب ۱۱:۱قارن مع حز 
في الشركة اإللھیة، ویستمر  االنحصار  یُحفظ جسد المسیح في وحدة، من خالل   ب. 

الخدمة الحیاة  .  عمل  قید  على  شيء  كل  یجعل  الذي  أف    -الشركةھو  الشيء 
 . ۹:٤۷؛ قارن مع حز ۱۲-٤:۱۱

بالرسول لجلب الكنائس المحلیة إلى شركة جسد المسیح وإتباع أن نقتدي  نحتاج   ج. 
حیاة   إلى  القدیسین  جمیع  إلحضار  الرسول  بأكملھدمج  خطى  المسیح   -جسد 

 .۱٦صحاح إ؛ ۳۳-۲٥، ۹-۷:۱٥؛ ۳:۱٤رو
ج جسد المسیح؛ وإال، بغض النظر عن مدیجب أن یكون لدینا حقیقة الشركة و د. 

عاجًال  مشاكل  ھناك  ستكون  وتواضعنا،  بساطتنا  ومدى  سعینا  آجًال مدى  أم    ،
 نقسامات بیننا. اوحتى سیكون ھناك 

ر الكنائس  نحن نُقدِّ .  ا إلى حقیقة جسد المسیحجمیعً إدخالنا  ھو  الدمج  الغرض من   ه. 
لغر  كإجراء أننا    ھو:و  ضالمحلیة  المحلیة  الكنائس  في  نكون  أن  إلى  بحاجة 

 لدخولنا إلى حقیقة جسد المسیح.
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 الخامسةالرسالة 

 العامل الجوھري لریاح التعلیم من أجل غرضھم الشریر 
؛ ۱۷:٤؛ ۲:۱كو ۱؛ ۹:۱؛ تي ٤-۳:۱تي ۱؛ ٤۲:۲ أع؛ ۱٥-۱۳: ٤ أف  قراءة الكتاب المقدس:

۱۲:۱۲-۱۳  ،۲۷ 

الفرید  . ۱  التعلیم  الُرسل ھو  تعلیم  تي  ۱؛  ٤۲:۲أع    -األزليلتدبیر هللا  والصحیح   إن 
 :۱:۲؛  ۹:۱؛ تي ٤-۳:۱

الُرسل ھو أ.  تعلیم  بأكملھ    إن  الجدید  العھد  االكتكلُّم  تعلیم  في  لشعب هللا   ه عھد   بن 
 .۲-۱:۱عب  -الجدید

إلى   ب.  هللا  تجسد  من  الجدید  العھد  لتدبیر  الفرید  اإللھي  اإلعالن  ھو  الُرسل  تعلیم 
 . ۲:۲۱؛ رؤ ۱٤:۱یو  -أورشلیم الجدیدة اكتمال 

العامل   ج.  ھو  الُرسل  تعلیم  االمتحكم  إن  قلبً بصدد  لنا  یجعل  مما  الواحدة،    ا لنفس 
 .۳۹:۳۲أ؛ أر ٤٦أ، ٤۲:۲؛ ۱٤:۱أع   -اواحدً  اھدفً ، و اواحدً  ا، طریقً اواحدً 

أولئك  د.  نكون  أن  التعلیم"  "  المالزمین  یجب  بحسب  التي  الصادقة،  تي    -للكلمة 
۹:۱ : 

الُرسل و .۱  تعلیم  الكنائس حسب  ترتیب اأُقیمت  تعلیمھم، وحافظت على  تبعت 
 الكنائس بالكلمة الصادقة، التي أُعطیت حسب تعلیم الُرسل. 

نتكلم   .۲  أن  الصیجب  الُرسل  تعلیم  تالئم  التي  هللا یححاألشیاء  تدبیر  تعلیم   ،-  
 .٤:۱تي ۱؛ ۷-۸، ۱:۲

الُرسل؛   ه.  تعلیم  یختلف عن  تعلیم  بأي  الُرسل  یعلِّ لم یسمح  آَخرَ   "موا  أن  "  تَْعِلیًما 
 :٤-۳:۱تي ۱؛ ٤۲:۲أع   -امحظورً كان أمًرا 

 .۳:٦ -إلى التعلیم الذي ال یتماشى مع تدبیر هللاآلخر شیر التعلیم ی .۱ 
نحراف عن تعلیم إلى اال  يأساسابشكل  في الكنیسة    االضطراب سبب  یرجع   .۲ 

 : ٤۲:۲أع   -الُرسل
تُعلَّ  أ.  التي  الصادقة  بالكلمة  نتمسك  أن  یجب  ھذا،  الكنائس لمواجھة  في  م 

 . ۹:۱تي  -المبنیة على تعلیم الُرسل
و  ب.  المظلمة  المواقف  إلى  المُ في  نحتاج  المنیرة   االلتصاقربكة،  بالكلمة 

 .٤۲:۲أع  -تعلیم الُرسل -المنظمة في العھد الجدیدو
و .۳  المختلفة  التعالیم  نتجنب  أن  یتعلق یجب  فیما  هللا  تدبیر  على  نركز  أن 

 .۳۲:٥؛ ۹:۳؛ أف ٤-۳:۱تي ۱ -الكنیسةبالمسیح و
الكنائس و.  في جمیع  عینھ  الشيء  بولس  الرسول  أیضً علٌم  علینا  یجب  نُعلٌم   ا ؛  أن 

؛ ۱۷:٤كو ۱  -الشيء عینھ في جمیع الكنائس في كل بلد في جمیع أنحاء األرض
 .۱٦:٤؛ قارن مع كو ۱۷:۷

الصحی ز.   التعلیم  في  الحاسمة  الثالوث   حالنقطة  با�  تتعلق  الرسولیة  الخدمة  في 
یتم إحضارھم إلى  ذاتھ كالروح المحي كلٌي الشمول في مختاریھ حتیلیزِود  الُمعَد  
اإللھي وبالتالي یصبحون أبناء هللا و أعضاء في النقل    الستقبالعضوي    اتحاد
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أن    المسیح؛ یمكنھم  لذلك،  نتیجة  المسیح، یصیروا  و  للتعبیر عن  المسیح  جسد 
 .۲۷، ۱۳-۱۲:۱۲؛ ۱۷:٦؛ ٤٥:۱٥و ك۱  -فیھ ملء هللایحل الذي 

الجدید یَ  ح.  العھد  في  تدبیر هللا  إعالن  تختلف عن  التي  التعالیم  الُرسل جمیع  عتبر 
 .۱٤:٤أف  -ریاح تعلیم -الفرید

محمولین  ُمضطربین و   كأعضاء في الجسد، ال ینبغي لنا بعد اآلن أن نكون "أطفاالً  . ۲ 
 : ۱٤آیة  -إلى مكیدة الضالل"بكل ریح تعلیم، بحیلة الناس، بمكر  

ا أ.  المؤمنین  إلى  األطفال  كلمة  إلى  تشیر  یفتقرون  الذین  المسیح،  في  لصغار 
 .۱٥، ۱۳:٤؛ أف ۱:۳كو ۱ -النضج في الحیاة

اآلراء المختلفة الُمرسلة من  و  المفاھیمو  العقائدو  تتحرك األمواج بریاح التعالیم ب. 
المؤمنین   إلغراء  والشیطان  المسیح  عن  أف  ٤-۳:۱تي  ۱  -الكنیسةإلبعادھم  ؛ 

۱٤:٤ : 
على األطفال في المسیح تمییزھا؛ النمو في الحیاة ھي  ھذه األشیاء یصعب   .۱ 

والطریقة   التعلیم،  ریاح  تثیرھا  التي  األمواج  من  للھروب  الوحیدة  الطریقة 
في   البقاء  ھي  الحیاة  في  للنمو  المسیح مة  السلیة  یسلكنحیاة  الاآلمنة  مع 

 ۱٥-۱۳آیات  -الكنیسة كحمایةو
الكنیسة  نتباه المؤمنین عن المسیح وایصرف  و،  اأي تعلیم، حتى لو كان كتابیً  .۲ 

 .۱٤آیة  -األزلي ھو ریح تبعدھم عن قصد هللا 
 :۱٤آیة -نحن بحاجة إلى رؤیة العامل الجوھري لریاح التعلیم ج. 
 ھو عامل خفي، وھو عامل غیر واضح. الجوھري العامل  .۱ 
یمكنھ   .۲  وحاد  سلیم  فھم  إلى  نحتاج  الجوھري،  العامل  ھذا    اختراق لرؤیة 

 بكاملھ.الوضع 
تختلف ھذه التعالیم عن تعالیم العھد الجدید المتعلقة بتدبیر هللا من أجل بناء   .۳ 

 :۳:٦؛ ٤-۳:۱تي ۱ -جسد المسیح
ما أ.  جیدة  على  تعلیم  ریح  كل  أن  ذلك،  ،  یبدو،  التعلیم، داخل  مع  ریاح 

 .اھو لیس جیدً ، ھناك شيء مختلف عن تعلیم الُرسل و یًاجوھر
 .۱۸:۲تي ۲ -تدمر الحیاة الكنسیةریاح التعلیم تُسقط إیمان المؤمنین و ب. 
التي د.  التعالیم  ریاحً   إن  بعیدً وتحمل  ،  اتصبح  المركزي    االمؤمنین  المسار  عن 

، من ، مع حیلة الناسدھائھ الشیطان في    ھاللمسیح والكنیسة، ھي خدع یحرض
؛ ۱۱-۹:۳؛  ۱۰:۱أف    -، الذي ھو بناء جسد المسیحاألزليأجل إحباط تدبیر هللا  

۱٤:٤ ،۱٦ : 
بالتالي اإلضرار  الشیطان إلحداث خطأ فادح و من قِبل  االنقسام  م تعالیم  نظَّ تُ  .۱ 

 . ۳آیة -بالوحدة العملیة لحیاة الجسد
الناس،   .۲  من  ھي  بالتعالیم الحیلة  ویرتبط  الشیطان  من  ھو  الخطأ  نظام  لكن 

  -ة الكنسیةایإللھاء القدیسین عن المسیح والحالخادعة التي صممھا الشیطان  
 .۳۲:٥؛ ۱٤آیة 

ھو إحباط بناء جسد   -الغرض الشریر للشیطان العدو  -یمالغرض من ریاح التعل ه. 
نقسامات ال افي    اتقسیم أعضاء جسد المسیح العضوي، مسببً المسیح العضوي و
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-۱۰:۱كو  ۱  -اللطفمن الحفاظ على وحدانیة الجسد في المحبة و  نھایة لھا بدًال 
 .۱۹؛ یھو ۱۱

بشأن   و.  الخاطىء  التعلیم  في   االستقاللتسلل  المحلیة  للكنیسة  الُمطلق  الذاتي 
 إسترداد الرب:

؛ ٥:۱۲رو    -ھو تقسیم جسد المسیح  ام أن الكنائس المحلیة مستقلة تمامً یعلت .۱ 
۱۷:۱٦ . 

المتعلق   .۲  التعلیم  أفسد  و  باالستقاللیةلقد  والمسیحیین  وضللھم  خلق خدعھم 
 .۱۹یھو  -مات االنقساالعدید من 

جسد المسیح، ال یمكن ألي جزء من   وباعتبارھاالكنیسة ھي جسد المسیح،   .۳ 
 .۱۳-۱۲:۱۲؛ ۲:۱كو ۱ -الكنیسة أن یكون مستقًال 

المحلیة .٤  المسیح  التي  الكنائس  جسد  عن  التعبیر  جسد  استعالن  ھي  ،  أجل 
 .۲۷:۱۲؛ ۲:۱ -المسیح في أماكن مختلفة 

یجب أن تكون الكنائس ، وفي المقام األول  عتبارنااي  فیجب أن یكون الجسد   .٥ 
 .۲۲-۲۱:۲أف  -الثانيالمقام المحلیة في 

الكنیسة كجسد المسیح إذا عرفنا الجسد و .٦  لنا وعي الجسد، فسنُدرك أن  كان 
 .باالستقاللیةالعضوي ال عالقة لھا 
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