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©  2018املجمع العام لألدفنتست السبتيني ® .جميع الحقوق محفوظة .ال ميكن تعديل أو تغيري أو تبديل أو تحويل أو ترجمة أو إعادة إصدار أو نرش
ومرصح
أي جزء من دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب امل ُ َقدّس للكبار دون الحصول عىل إِذْن خطي مسبق من املجمع العام لألدفنتست السبتيني ®.
ٌ
ملكاتب األقسام الكنسية التابعة للمجمع العام لألدفنتست السبتيني ® العمل عىل الرتتيب لرتجمة دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب امل ُ َقدّس للكبار
مبوجب مبادئ توجيهية محددة .وتبقى ترجمة ونرش هذا الدليل حقاً محفوظاً للمجمع العام .إن مصطلحي "األدفنتست السبتيون" وشعار الشعلة
هام عالمتان تجاريتان للمجمع العامل لألدفنتست السبتيني ® وال يجوز استخدامهام دون الحصول عىل إذن مسبق من املجمع العام.
إن دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب امل ُ َقدّس هو من إعداد مكتب دليل دراسة الكتاب امل ُ َقدّس للكبار التابع للمجمع العام لألدفنتست السبتيني.
والنارش واملرشف العام عىل إعداد هذا الدليل هو لجنة مدرسة السبت ،وهي إحدى اللجان الفرعية املنبثقة عن اللجنة اإلدارية للمجمع العام
لألدفنتست السبتيني .إن دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب امل ُ َقدّس هو انعكاس ملساهامت اللجنة العاملية للتقييم ،ويحظى مبوافقة لجنة مدرسة
السبت للنرش ،وبالتايل فهو ال يعكس بالرضورة وجهة النظر املنفردة للمؤلف (أو املؤلفني).
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وحدتنا في المسيح
الكنيســة هــي عائلــة هللا علــى األرض :خادميــن ،ودارســين ،و ُمتع ِّبديــن م ًعــا .الكنيســة
الســا َّرة إلــى كل الشــعوب ،وهــي ناظــرة إلــى يســوع
مدعـ َّوة إليصــال وإعــان أخبــار الخــاص َّ
كقائِدهــا وفاديهــا.
ال ُمعتَقــد (المبــدأ) رقــم ِ ١2مــن ال ُمعتقــدات األساســية لكنيســة األدفنتســت الســبتيين
ـص ،جزئِ ًيــا ،علــى« :ا َّن الكنيســة هــي مجموعــة المؤمنيــن الذيــن يعترفــون بيســوع المســيح
ينـ ُّ
تواصــل مــع شــعب هللا فــي أزمنــة العهــد القديــم ،نحــن قــد ُدعينــا ِمــن
سـيِّ ًدا و ُمخل ًِّصــا .ففــي ُ
العالــم؛ وســويَّة ننضــ ُّم للعبــادة واأللفــة (الشَّ ــركة) وتعليــم كلمــة هللا ،ولالحتفــال بال َعشَ ــاء
ال َّربَّانــي ،ولخدمــة كل الجنــس البشــري ،ولنشــر البشــارة فــي كل أنحــاء العالــم» (إيمــان
األدفنتســت الســبتيين ،صفحــة .)٢٢٨
ولكــن مــاذا نعنــي بالكنيســة؟ َمــن ينتمــي إلــى الكنيســة؟ اإلجابــة عــن هــذه األســئلة
تعتمــد جزئِ ًّيــا علــى تعريــف الكنيســة.
الكنيســة بالتأكيــد هــي المجموعــة المحلِّ َّيــة ِمــن المؤمنيــن بيســوع الذيــن يُطيعــون الـ َّرب
والذيــن يجتمعــون م ًعــا للعبــادة ِ
والخدمــة .يمكنهــم اإلجتمــاع فــي بيــوت أو فــي تج ُّمعــات
أكبــر (روميــة  .)١١ ،١٠ :١٦نعنــي أيضً ــا بالكنيســة ،البنــاء الــذي يتج َّمــع فيــه المســيحيون.
ولكــن هــذا ليــس التفســير األفضــل للكنيســة .فالكنيســة هــي النــاس وليــس المبانــي.
فــي العهــد الجديــد ،ا ُشــير إلــى الكنيســة أحيانًــا كمجموعــة ِمــن المؤمنيــن فــي منطقــة
جغراف َّيــة ُمع َّينــة .وهكــذا ،فعندمــا خاطــب بولــس الكنيســة فــي غالطيــة ،فقــد كان يُشــير
إلــى مجموعــات محلِّ َّيــة ُمتعـ ِّددة فــي ُمـ ُدن وقــرى تلــك المنطقــة (غالطيــة ٢ :١؛ انظــر أيضً ــا
١بطــرس  .)١ :١يُم ِكــن أن تعنــي الكنيســة أيضً ــا مجموعــة ِمــن النــاس الذيــن ينتمــون إلــى
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طائفــة ُمعيَّنــة أو يُطلِقــون علــى أنفســهم اس ـ ًما ُمعيَّ ًنــا يرمــز إلــى ُمعتقداتهــم وتُراثِهــم.
ومــع ذلــك ،فَـكُل هــذه التعاريــف تظــل ناقصــة وغيــر ُمكتَ ِملــة .فالكنيســة هــي شــعب هللا
فــي كل األرض .وبالرغــم ِمــن أ َّن للمســيح أتبــاع أمنــاء فــي طوائــف ُمتعـ ِّددة (كثيــرون منهــم
ســينض ّمون إلــى بق َّيــة هللا عنــد األحــداث األخيــرة (رؤيــا يوحنــا  ،)٤-١ :١٨س ـ ُنركِّز فــي هــذا
الربــع علــى كنيســتنا ،كنيســة األدفنتســت الســبتيين ،ومــا الــذي تعنيــه الوحــدة فــي المســيح
بال ِّنســبة لنــا.
ـص علــى:
ال ُمعتَ َقــد (المبــدأ) رقــم  ١4يحمــل عنــوان «الوحــدة فــي جســد المســيح» وينـ ُّ
«ا َّن الكنيســة هــي جســد واحــد ذو أعضــاء عديديــن مدع ِّويــن مــن كل أ َّمــة وقبيلــة ولســان
وشــعب .ونحــن خليقــة جديــدة فــي المســيح .ويجــب أال يُس ـبِّب الشِّ ــقاق بيننــا الفروقــات
والســالة أو الفروقــات بيــن ال ُعظمــاء والوضعــاء ،األغنيــاء
فــي األجنــاس والثقافــة والتعليــم ُّ
والفُقـراء ،الذكــور واإلنــاث .فنحــن ُمتســاوون جمي ًعــا فــي المســيح الــذي بــروح واحــدة جعلنــا
نتماســك فــي رِفقــة واحــدة معــه وبعضنــا مــع بعــض؛ علينــا أن نخــدم ونُخـ َدم ِمــن دون تح ُّيــز
َ
أو تح ُّفــظ .ونحــن ِمــن خــال إعــان يســوع المســيح فــي الكتــاب المقـ َّدس نتقاســم اإليمــان
نفســه وال َّرجــاء نفســه ونم ـ ُّد يدنــا بالشَّ ــهادة الواحــدة للجميــع .وتنبــع هــذه الوحــدة مــن
وحــدة الثالــوث األقــدس الــذي تب َّنانــا كأوالده» (إيمــان األدفنتســت ،صفحــة .)292
هــدف هــذه السلســلة مــن دروس مدرســة الســبت هــي أن توفِّــر لنــا إرشــادات مــن
الكتــاب المقــدس حــول موضــوع الوحــدة المســيحية لنــا كأدفنتســت ســبتيين ،إذ نواجــه اآلن،
كمــا الحــال دائِ ًمــا ،نواجــه تح ِّديــات لتلــك الوحــدة ،وستســتمر هــذه التَّح ِّديــات حــتى نهايــة
ال َّزمــان .مــع ذلــك ،فإننــا نجــد فــي الكتــاب المقــدس العديــد ِمــن اإليحــاءات واإلرشــادات
حــول كيفيــة عيــش الوحــدة فــي المســيح التــي هــي ِه َبــة ِمــن هللا .هــذه اإليحــاءات وهــذه
اإلرشــادات عــن كيفيــة العيــش والتعبيــر عــن الوحــدة فــي كنائســنا؛ التــي اعطاهــا هللا لنــا؛
هــي موضــع التركيــز فــي هــذا ال ّربــع.
دي ِنــس فورتيــن هــو أســتاذ فــي الالهــوت فــي كليــة الالهــوت التابِعــة لألدفنتســت
الســبتيين ،جامعــة آنــدروز ،فــي بيريــن ســبرينج ،ميشــيجان .منــذ انضمامــه لهيئــة التدريــس
فــي كليــة الالهــوت ســنة  ،١٩٩٤خــدم فورتيــن أيضً ــا ك ُمشـرِف علــى برنامــج الماجســتير فــي
العلــوم الالهوتيــة ( ،)٢٠٠١-١٩٩٩و ُمســاعد عميــد ( ،)٢٠٠٤-٢٠٠٠ورئيــس قســم الالهــوت
والفلســفة المســيحية ( ،)٢٠٠٦وحتــى إلــى وقــت قريــب ،عميــد (.)٢٠١٣-٢٠٠٦
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