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 ٩-٣ترشين الثاين (نوفمرب)

ُص َو ٌر للوحدة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية١ :بطــرس ٩ :٢؛ خــروج ٦ ،٥ :١٩؛ أفســس ٢٢-١٩ :٢؛ ١كورنثــوس
١٧ ،١٦ :٣؛ ١كورنثــوس ٢٦-١٢ :١٢؛ إنجيــل يوحنــا ١١-١ :١٠؛ مزمــور .٢٣
آيـة الحفـظ« :ألنَّـه كمـا أنَّ الجسـد هو واحـد وله أعضـاء كثيـرة ،وكل أعضاء الجسـد
الواحـد إذا كانـت كثيـرة هـي جسـد واحد ،كذلك المسـيح أيضً ـا» (١كورنثـوس .)١٢ :١٢

كمــا يعــرف أي ٍ
دارس للكتــاب المقـ َّدس ،اإلنجيــل ملــي ٌء بالصــور وال ُّرمــوز التــي تُشــير إلــى
الصـ َور وال ّرمــوز فــي حـ ِّد ذاتهــا .فمثـ ّـا ،جوهــر نظــام الذَّبائــح فــي
حقائــق أعظــم ِمــن تلــك ُ
كل الكتــاب المقـ َّدس هــو ،بمفهــوم مــا ،رمــز لحقيقــة أعظــم :يســوع وخطَّــة الخــاص بأكملهــا.
ُصــ َو ٌر أخــرى كثيــرة إســتُ ِ
خد َمت فــي الكتــاب المقــ َّدس ،وأحيانًــا ِمــن عناصــر الحيــاة
الســياق ،هــذه صــور لحقائــق روحيــة
األساســية ،مثــل المــاء ،النــار ،ال ِّريــاح .وإعتمــا ًدا علــى ِّ
ـب حيــث تشــاء ،وتســمع صوتهــا ،لك َّنــك ال
والهوت َّيــة .مثـ ًـا ،عندمــا قــال يســوع« :الريــح تهـ ُّ
تعلــم ِمــن أيــن تأتــي وال إلــى أيــن تذهــب .هكــذا كل َمــن ُولِــد مــن الــروح» (إنجيــل يوحنــا
 ،)٨ :٣إســتخدم الريــح كرمــز للــروح القــدس.
الص َور لِ َي ِصـف نوع الوحدة التي نجدها في الكنيسـة،
يسـتخدم الكتـاب المقـ َّدس عـد ًدا ِمن ُّ
الوحـدة التـي يدعوهـا هللا للظهـور أمام العالـم .كل صورة ُمنفَردة ليسـت ُمكتَ ِملـة أو كا ِملة في
حـ ِّد ذاتهـا .ولكـ َّن ،هـذه الصـور ب ُمجملهـا تُظهِـر أشـياء كثيـرة عـن وحدة الكنيسـة ،مثـل عالقة
الكنيسـة بـاهلل ،وعالقـة األعضـاء بعضهم ببعض ،وعالقـة الكنيسـة بالمجتمع ككل.
الص َور وال ُّرموز وما تظهره لنا عن الوحدة في المسيح.
درس هذا األسبوع سيتناول بعض ُّ
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ١٠تشرين الثاني (نوفمبر).
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األحد



 ٤ترشين الثاين (نوفمرب)

شعب هللا


اقــرأ ١بطــرس ٩ :٢؛ خــروج ٦ ،٥ :١٩؛ تثنيــة ٢٠ :٤؛ تثنيــة  .٦ :٧مــا الــذي تقولــه هــذه
الخاصــة لشــعب هللا؟
اآليــات عــن المكانــة َّ

ٍ
صنـف ِمـن النـاس .الكنيسـة هـي
أي
الكنيسـة هـي ِمـن النـاس وعـن النـاس ،ولكـن ليـس َّ
شـعب هللا ،النـاس الذيـن ينتمـون إلـى هللا ،الذيـن يُطالِبـون وي َّدعـون بـأ َّن هللا هـو أبًـا و ُمخل ًِّصـا
لهـم ،والذيـن خلصـوا بالمسـيح ويُطيعونـه .هـذه الصـورة تؤكِّـد مفهـوم أ َّن هللا كان لـه شـع ًبا
علـى األرض منـذ تقديـم خطَّـة الخلاص ،وأ َّن ُهنـاك إسـتمرارية بين إسـرائيل في العهـد القديم
والكنيسـة فـي العهـد الجديـد .منذ وقـت آدم ،واآلبـاء قبل وبعـد الطوفان ،وإبراهيـم ،قطع هللا
عهـ ًدا مـع شـعبه ليكونـوا ُممثِّليـن لِمح َّبتـه ورحمتـه وعدالتـه أمـام العالم.
«جنــس ُمختــار»« ،كهنــوت ملوكــي» ،و»أ َّمــة ُمق َّدســة» .هــذه
ــي شــعب هللا
ٌ
ُد ِع َ
األوصــاف ت ُبيِّــن أنَّهــم قــد ا ُف ـرِزوا واقتُنــوا لِ َه ـ َد ٍف خــاص« :لكــي ت ُخبــروا بفضائــل الــذي
دعاكــم ِمــن الظُلمــة إلــى نــوره العجيــب» (١بطــرس  .)٩ :٢وهــي أيضً ــا صــدى لوصــف
صفــات هللا كمــا جــاءت فــي خــروج « .٧ ،٦ :٣٤إت َّخــذ هللا الكنيســة ك ُم ٍ
ٍ
خــاص لــه
لــك
لِ َي ْع ِكــس أعضاؤهــا ِســمات صفاتِــه الثمينــة فــي حياتهــم ولِ ُيعلِنــوا إحســاناته ورحمتــه
لــكل البشــر» ( ،The SDA Bible Commentaryالمجلــد  ،٧صفحــة .)٥٦٢

ـعب خـ ٍ
ـاص لــه؟
اقــرأ تثنيــة  .٨-٦ :٧مــا الــذي َد َفـ َـع هللا الختيــار نســل إبراهيــم كشـ ٍ
كيــف ُيم ِكــن أن يكــون هــذا قا ِبـ ًـا للتطبيــق اليــوم؟



أي بلـ ٍـد ،فــي يومنــا هــذا ،يســتحق أن يحمــل عنــوان أو
ربَّمــا نســتطيع أن نســأل أنفســناُّ ،
ـب «أ َّمــة ُمق َّدســة»؟ ال يوجــد .كل األمــم والمجموعــات ال ِع ْر ِقيَّــة تتألَّــف ِمــن أشــخاص ال
لَ َقـ ْ
يســتحقُّون محبــة هللا ونعمتــه .ومــع أ َّن الكتــاب المقــدس يدعونــا ألن نكــون شــعبًا ُمق َّد ًســا،
يُعلِّمنــا اإلنجيــل أيضً ــا بــأ َّن إختيــار وإقامــة إســرائيل (شــعب هللا فــي العهــد القديــم) كان
أي إســتحاقاقات يُ ْمكــن للجنــس البشــري أن
ؤس ًســا بالكامــل علــى مح َّبــة هللا وليــس علــى ِّ
ُم َّ
يُق ِّدمهــا هلل .إ َّن تشــكيل شــعب هللا هــو عمــل خليقــة ُم ِح َّبــة ،فبالرغــم مــن الخطيــة واالرتــداد
علــى المســتوى الوطنــيَ ،ح ِفــظ هللا وعــده مــع إبراهيــم بــأ َّن ِمــن نســله ،يســوع ،ســيخلص
عمــا ِمــن أعمــال نِ ْع َم ِتــه ،هكــذا أيضً ــا خالصهــم.
شــعبه .وكمــا أ َّن إختيــار شــعب هللا كان ً
يُذكِّرنــا هــذا الشِّ ــعار بجذورنــا ال ُمش ـتَ َركة فــي نعمــة هللا التــي ال نســتحقَّها.
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ـب أعيننــا الحــق ال ُمقــدَّ س بــأنَّ خالصنــا
لمــاذا يتو َّجــب علينــا دا ِئ ًمــا أن نضــع ن ُْصـ َ
ـس علــى مــا فعلــه المســيح ِمــن أجلنــا وليــس علــى مــا ُيمكننــا نحــن ال ِقيــام بــه
ؤسـ ٌ
ُم َّ
ألنفســنا ،حتــى لــو كُنــا «شــعب هللا»؟

االثنني
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أهل بيت هللا
صــورة أخــرى لشــعب هللا فــي العهــد الجديــد هــي البيــت أو أهــل بيــت هللا .إنَّهــا إســتعارة
أو تشــبيه ألحجــار ومبــانٍ تُسـلِّط الضــوء علــى طبيعــة العالقــات البشــرية ال ُمع َّقــدة وال ُمترابطة
داخــل الكنيســة .يُشــير بطــرس إلــى المســيحيين علــى أنَّهــم ِ
«حجــارة حيَّــة» (١بطــرس .)٥ :٢
والصالبــة.
هــذه اإلســتعارة تشــمل أيضً ــا ِصفــة ال َّديمومــة َّ

إقــرأ أفســس  .٢٢-١٩ :٢مــا هــي األفــكار األساســية التــي يؤكِّــد عليهــا بولــس فــي هــذه
الفقــرة؟ بمــاذا تُخبرنــا هــذه الصــورة عــن الوحــدة فــي الكنيســة؟



فــي هــذه الفقــرة ،يجمــع بولــس بيــن صورتيــن للكنيســة :األولــى جامــدة (ثابتــة ال تتح َّرك)،
بيــت أو مبنــى؛ والثانيــة َح َّيــة ،أهــل البيت.
ـح بنــا ًءا
الحجــر ليــس ذا قيم ـ ٍة ِب َح ـ ِّد ذاتــه ،ولكــن عندمــا يُضَ ـ ُّم إلــى أحجــا ٍر أخــرى ،يُص ِبـ ُ
يمكنــه صـ ُّد ِ
عواصــف الحيــاة .ال يمكــن للمســيحي أن يكــون حجـ ًرا منفــر ًدا ،ولكــن يجــب أن
يرتبــط مــع آخريــن فــي شَ ــركة أهــل بيــت هللا .لِكــي يكــون البنــاء صلبًــا ،يجــب أن يسـتَ ِق َّر علــى
أسـ ٍ
ـوي ور ِاســخ .يســوع المســيح هــو هــذا األســاس ،و»حجــر الزاويــة» لبيــت هللا (انظــر
ـاس قـ ٍّ
أيضً ــا ١كورنثــوس  .)١١ :٣الكنيســة أيضً ــا ســتتوقَّف إذا لــم تجعــل المســيح حجــر الزاويــة فــي
نشــاطاتها .إ َّن الكنيســة فــي حقيقتهــا هــي عــن يســوع المســيح :حياتــه ،وموتــه ،وقيامتــه،
الســا َّرة عــن المســيح
وعودتــه .تُشـكِّل الكنيســة مجتم ًعــا ِمــن ُمؤمنيــن ُمتَّحديــن لِ َنشْ ــر األخبــار َّ
إلــى العالــم .إ َّن جــدول أعمــال الكنيســة هــو المســيحَ :مــن ُهـ َو ،ومــا الــذي فَ َعلــه ومــا يـزال
يفعلــه مــن أجلنــا ،ومــا الــذي يُق ِّدمــه ألي شــخص ســيقبله ربًّــا و ُمخل ًِّصــا.
إ َّن صــورة أهــل البيــت أيضً ــا ُمعبِّــرة جــ ًدا .فهــي ترتكــز علــى عالقــات النــاس بعضهــم
وأم ،إخــو ٍة وأخــوات .يُم ِكــن لل َّروابــط مــا بيــن أعضــاء العائلــة
ببعــض .إنَّهــا صــورة مألوفــة ٍ
ألب ٍ
ِ
أن تكــون قويَّــة ،والــوالءات ال ُمصاحبــة لهــا غالِ ًبــا مــا تكــون تفــوق كل الروابــط الخارجيــة
األخــرى .إ َّن الــوالء جــز ٌء كبيـ ٌر ِمــن الوحــدة ،ألنَّــه كيــف يُمكــن أن يكــون هنــاك أي نــوع ِمــن
الوحــدة بــدون وال ٍء أيضً ــا؟
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الصلــة بيــن هــذا ال َّرمــز أو الصــورة وبيــن الكنيســة؟ أعضــاء الكنيســة هــم أيضً ــا
مــا هــي ِّ
جــزء مــن عائلــة كبيــرة واحــدة .إننــا ُمترابطــون م ًعــا ،ليــس فقــط ألننــا ننتمــي إلــى العائلــة
البشــرية ِمــن خــال َسـلَ ِفنا ال ُمشــترك آدم ،بــل أيضً ــا ألننــا ُمرتبطــون بالمســيح ،آدم الثانــيِ ،مــن
ِخــال إختبارنــا ال ُمشــترك بـــ «الــوالدة الجديــدة» .وهكــذا ،نُصبــح ُمتَّحديــن بعضنــا مــع بعــض،
نتمســك بهــا م ًعــا ،لكــن أيضً ــا فــي إختبــار تغييــر
ليــس فقــط بداعــي حقائــق ُمعتقداتنــا التــي َّ
ِ
نفوســنا التــي تجـ َّددت وأصبــح لهــا حيــاة جديــدة فــي المســيح.

بــكل أســف ،لــم يحـ َ
ـظ كل إنســان بإختبــار عظيــم مــع عائلته/عائلتهــا .ولذلــك ،فــإنَّ
تلــك الصــورة قــد ال تعنــي الكثيــر بالنســبة لهــم .بالرغــم ِمــن ذلــك ،كيــف يمكننــا
ككنيســة أن نُصبــح العائلــة التــي لــم يحـ َ
ـظ بهــا قــط هــؤالء األشــخاص؟

الثالثاء
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هيكل ال ُّروح القدس

صــورة بنــاء تشــبيه َّية أخــرى إســتخدمها بولــس هــي هيــكل هللا أو هيــكل الــروح القــدس.
إنَّهــا صــورة بنــاء ثميــن ونفيــس .إلــى جانــب الصــورة الــواردة فــي ١كورنثــوس  ،١٩ :٦التــي
ت ُشــير إلــى جســد اإلنســان كهيــكلٍ للــروح القــدس ،يســتخدم بولــس فــي ١كورنثــوس ١٧ ،١٦ :٣
الصــورة ل ُيشــير إلــى أقــدس وأغلــى َصـ ْر ٍح فــي الشــرق األدنــى القديــم ،هيــكل هللا.



اقــرأ ١كورنثــوس  .١٧ ،١٦ :٣مــا معنــى أنَّ الكنيســة هــي هيــكل الــروح القــدس؟ ممــا
ُيح ِّذرنــا منــه بولــس فــي العــدد ١٧؟

مــن الواضــح أ َّن بولــس ،فــي إشــارته إلــى الكنيســة ،ال يُف ِّكــر بالكنيســة كهيــكل مــا ِّدي أو
كَ َمــكانِ ُســكنى هللا .إ َّن اللغــة اليونانيَّــة للعهــد الجديــد (كمــا فــي اللغــة العربيــة) ت ُفـ ِّرق بيــن
ال ُمفــرد والجمــع فــي صيغــة ال ُمخاطــب .وكمــا هــو واضــح فــي اللغــة العربيــة أ َّن الــكالم هنــا
هــو بصيغــة الجمــع .هــذا التشــبيه ال ُمســتعار يُشــير إلــى جميــع المســيحيين فــي كورنثــوس
الذيــن يُك ِّونــون هيــكل الــروح القــدس ،وبمفهــوم روحــي يســكن هللا فــي وســطهم.
بالنســبة لبولــس ،يســكن هللا ِضمــن الشــركة المســيحية؛ وبالتالــي ،كان تحذيــره هــو أ َّن أي
شــخص يُحــاول أن يُ ِ
فســد هــذه الشــركة س ُيقاســي عوا ِقــب ال َّدينونــة .إ َّن وحــدة المؤمنيــن هــي
فــي جوهــر هــذه الشَّ ــركة وفــي حضــور هللا فــي هــذا الهيــكل .مــع أ َّن هــذه اآليــة غال ًبــا مــا
تُســتخدم بمفهــوم العنايــة بجســم اإلنســان (الــذي هــو بالطبــع مــا ينبغــي علــى المســيحيين
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أن يقومــوا بــه علــى أيَّــة حــال) ،فإنهــا ليســت نقطــة تركيــز بولــس ُهنــا .فَرِســالته كانــت تحذيــر
أولئــك الذيــن س ُي ِ
فســدون وِحــدة الكنيســة.
فـي بدايـات هـذا األصحـاح ،أشـا َر بولس إلـى ما يعتبـره كتح ِّديات للوحـدة« :فإنَّـه إذ فيكم
حسـد وخصـام وإنشـقاق» (١كورنثـوس  .)٣ :٣هـذه المواقـف والسـلوكيات هـي تهديـدات
حقيقيـة للوحـدة المسـيحية وتُسـبِّب إنسـحاب حضـور هللا ِمـن هيكلـه .بكلمات أخـرى ،يُم ِكن
للصراعـات فـي الكنيسـة أن ت ِ
ُفسـد أو تُد ِّمـر هيـكل هللا .ولهـذا ،يرغـب بولـس مـن األعضـاء أن
ِّ
يتخلُّـوا عـن المواقـف والسـلوكيات التـي تُمثِّـل تهديـ ًدا لوحـدة جماعـة المؤمنين والكنيسـة.
الصراعــات فــي كنائســنا اليــوم ،تبقــى نصيحــة بولــس إلــى أهــل كورنثــوس
عندمــا تندلــع ِّ
قابِلــة للتطبيــق« :ولكننــي أطلــب إليكــم أيُّهــا اإلخــوة بإســم ربِّنــا يســوع المســيح أن تقولــوا
جميعكــم قــولً واحـ ًدا ،وال يكــون بينكــم إنشــقاقات ،بــل كونــوا كامليــن فــي فكـ ٍر واحـ ٍـد ورأي
واحــد» (١كورنثــوس .)١٠ :١

والصـراع واإلنشــقاق ليســت ُمجـ َّرد مشــاكل واجهتهــا الكنيســة أيَّــام بولــس.
ال َح َســد ِّ
للســعي فــي حـ ِّـل هــذه
فنحــن نواجههــا اليــوم أيضً ــا .مــا هــو دور كل واحــد م َّنــا َّ
المشــاكل بطُ ـ ُرقٍ ال تُم ِّثــل تهديــدً ا لوحدتنــا؟

األربعاء
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جسد المسيح
لعـ َّـل أكثــر الصــور التشــبيه َّية للكنيســة والتــي تتح ـ َّدث بق ـ َّوة عــن الوحــدة بيــن أجزائهــا
ال ُمختلفــة هــي صــورة جســد المســيح« :ألنَّــه كمــا أ َّن الجســد هــو واحــد ولــه أعضــاء كثيــرة،
وكل أعضــاء الجســد الواحــد إذا كانــت كثيــرة هــي جســد واحــد ،كذلــك المســيح أيضً ــا ...وأمــا
أنتــم فجســد المســيح وأعضــاؤه أفـرا ًدا» (١كورنثــوس .)٢٧ ،١٢ :١٢
تما ًمــا كمــا أ َّن الجســد هــو وحــدة واحــدة يتك ـ َّون ِمــن أج ـزاء كثيــرة ُمختلفــة ،وكل جــزء
لــه أداءه ومســؤوليته ،هكــذا هــي الكنيســة كجســد المســيح.

ِــق صــورة الجســد الواحــد هــذه وأعضــاؤه
اقــرأ ١كورنثــوس  .٢٦-١٢ :١٢كيــف تنطَب ُ
الكثيــرة مــع أعضــاء كنيســتك المحل َّيــة؟ كيــف تنطبــق علــى ُمنظ َّمــة عالم َّيــة مثــل
كنيســة األدفنتســت الســبتيين؟



إ َّن تعاليــم بولــس فــي ١كورنثــوس  ١٢تحمــل الحقيقــة ذات األهميــة القصــوى وهــي أ َّن
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الوحــدة المســيحية الحقيقيــة ليســت فقــط فــي التَّن ـ ُّوع ،وليســت بالطَّبــع رغــم التن ـ ُّوع ،بــل
باألحــرى ِمــن خــال التنــ ُّوع .علينــا أالّ نند ِهــش ِمــن أ َّن الــروح القــدس هــو مصــدر هــذه
التعبيـرات عــن التنـ ُّوع .وكمــا أ َّن جســم اإلنســان مو َّحــد بطريقــة ُمد ِهشــة ،فهــو أيضً ــا ُمد ِهــش
فــي تن ُّو ِعــه ،هكــذا أيضً ــا جســد المســيح ال ِمثالــي ،الــذي ِمــن خــال هــذا التَّن ـ ُّوع يُع ِّبــر عــن
كمــال وغنــى جســد المســيح.
هــذه الصــورة ت ُخاطبنــا ُمباشــرة ككنيســة .نَ َمــت كنيســة األدفنتســت الســبتيين ،خــال
العقــود القليلــة الماضيــة ،بســرعة فائقــة .تتألَّــف كنيســة األدفنتســت الســبتيين ِمــن شــعوب
ِمــن كل الخلفيــات ،والحضــارات ،والبيئــات .إ َّن إختالفاتنــا ال ِع ْرق َّيــة ،والعنصريــة ،والحضاريَّــة،
والثقاف َّيــة ،وال ُعمريَّــة يجــب َّأل نسـ َمح لهــا بتفرقتنــا فــي المســيح .إ َّن هــذا التَّنـ ُّوع يجــب أن
يُش ـكِّلنا — بواســطة الــروح القــدس ،لنكــون ق ـ َّوة ِمــن أجــل الوحــدةُ ،مظهِريــن الحــق بأنَّــه
علــى ال َّرغــم مــن هــذه اإلختالفــات ،فإننــا جمي ًعــا واحــد فــي المســيح.
ـض النظــر ع َّمــن نكــون أو
كمــا رأينــا ســابقًا ،جميعنــا َس َو ِاســية تحــت قدمــي الصليــبِ ،ب َغـ ِّ
ِمــن أيــن أتينــا .وبينمــا يــزداد العالــم ِمــن حولنــا إنقســا ًما وإنشــطا ًرا ،يجــب علــى الكنيســة أن
تُظْ ِهـ َر بــأ َّن الوحــدة رغــم التنـ ُّوع يُم ِكــن تحقيقهــا .يســتطيع شــعب هللا أن يُظ ِهــر قـ َّوة اإلنجيــل
فــي الشِّ ــفاء وال ُمصالَحــة.
العجيـب أ َّن بولـس يُخبرنـا كيـف يُم ِكـن تحقيـق هـذه المثاليـة« :المسـيح أيضً ـا هـو رأس
الكنيسـة ،وهـو ُمخلِّـص الجسـد» (أفسـس « .)٢٣ :٥وهـو رأس الجسـد :الكنيسـة» (كولوسـي
 .)١٨ :١وكمـا أ َّن كل مؤمـن يتَّصـل روح ًيـا بالمسـيح ،فبالتالـي ،الجسـد كلـه يتغـذَّى ِمـن نفـس
الطعـام .فلا يمكننـا إذًا إال أن نؤكِّـد علـى األهم َّيـة القصـوى لدراسـة كلمـة هللا ،والطاعـة لمـا
تُعلِّمنـا إيَّـاه الكلمـة ،واإلختبـار العـام للعبـادة والصلاة ِمـن أجـل الوحـدة في جسـد المسـيح.

الخميس
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ال ِخراف وال َّراعي

اقــرأ إنجيــل يوح َّنــا  .١١-١ :١٠مــا هــي الجوانــب التــي يتحــدَّ ث عنهــا تشــبيه الكنيســة
هنــا ،بحظيــرة ال ِخـراف ،عــن الوحــدة؟ (انظــر أيضً ــا مزمــور .)٢٣



فــي ال ُمـ ُدن الكُبــرى فــي العالــم الحديــث ،أصبــح ِمــن النــادر جـ ًّدا رؤيــة تربيــة الحيوانــات
ِمــن أي نــوع كانــت .غالبيــة النــاس يعرفــون القليــل عــن العالقــة بيــن الخــراف وال َّراعــي.
ولكــن ،عندمــا َر َوى يســوع هــذا المثــل ،فَ ِه َم ـ ُه النــاس جيِّ ـ ًدا .عندمــا قــال« :أنــا هــو ال َّراعــي
ـي» .لــم تكــن تلــك
الصالــح» أدركــوا حـ ً
ـال وق ـ َّدروا إشــارته إلــى مزمــور « ،١ :٢٣ال ـ َّر ُّب راعـ َّ
الصــورة واضحــة فقــط بــل كانــت أيضً ــا ُمع َّبــأة بقيمــة عاطفيــة جعلتهــا تبــدو ح َّيــة و ُمشــرقة.
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ُعــر َِف ال ُّرعــاة فــي الشــرق األدنــى القديــم ،ومــا زالــوا فــي الشــرق األوســط اليــومُ ،عرِفــوا
بتفانيهــم فــي عنايتهــم بخرافهــم علــى ال َّرغــم مــن التَّح ِّديــات .وأصبحــت شــخصية ال َّراعــي
إحــدى أ َحــب التَّشــبيهات ال ُمس ـتَخدمة فــي ال ِكتــاب المق ـ َّدس لِ َوصــف هللا وعالقتــه بشــعبه.
إ َّن صـورة شـعب هللا كخـراف هـي صـورة ُمثيـرة لالهتمـام .أ َّول إنطبـاع نشـعر بـه تجـاه
ِ
الخـراف هـو أنَّهـا غيـر ُمؤذيـة و ُمسـالِمة الطَّبـع .ولذلـك ،فهـي تعتمـد علـى را ٍع ج ِّيـد وصالِـح
تضـل الخـراف
لحمايتهـا وإرشـادها .وبصراحـة ،يُنظَـر إلـى الخـراف كحيوانـات غبيَّـة .أحيانًـاُّ ،
ِ
طريقهـا ،دون قصـد ،ويسـعى ال َّراعـي وراءهـا ويُعيدهـا إلى الحظيـرة .وغالبًا ما تحتـاج الخراف
الصبر
خاصـة .إ َّن رعايـة الخراف تتطلَّـب َّ
الصغيـرة إلـى َمـن يحملهـا كمـا أنَّها تحتاج إلـى ِعناية َّ
ألي ُعض ٍو
والعنايـة والتَّف ُّهـم .إ َّن هـذه صـورة مثالية تُمثِّل الكنيسـة فـي كثير من ال َّنواحي .ليـس ِّ
فـي الكنيسـة أن يخـاف ِمـن شـيء ،بـل لـه هـو الرابح فـي عالقتـه مـع ال َّراعي.
أكَّـد يسـوع أيضً ـا فـي هـذا المثـل علـى أهم َّية أن تسـتمع ِ
الخـراف إلى صـوت ال َّراعـيِ .من
الممكـن حمايـة عـدد ِمـن قطعان الخـراف ،إذا إقتضـت الضرورة ،عـن طريق ضَ ِّمهم في سـياج
أو حظيـرة واحـدة .ولكـن ،كيـف يمكن فصلهـم الحقًا؟ كل ما هـو مطلوب هو أن يقـف ال َّراعي
السـياج أو الحظيـرة ويُنـادي خرافه .سـتعرف خرافه صوتـه وتأتي إليـه« .ومتى أخرج
عنـد بـاب ِّ
الخاصـة ،يذهـب أمامهـا ،والخـراف تتبعـه ،ألنهـا تعـرف صوتـه» (إنجيـل يوحنـا .)٤ :١٠
خرافـه َّ
إ َّن اإلسـتماع إلـى صـوت ال َّراعـي أمـر أساسـي بالنسـبة للكنيسـة .وحقيقـة األمـر ،هـو أ َّن وحدة
وسلامة شـعب هللا تعتمـد علـى قُربهـم منه وتتَّصـل ُمباشـرة بطاعتهم وخضوعهـم لصوته.

ـب النــاس أن يتــم تشــبيههم بال ِخـراف .ومــع ذلــك ،لمــاذا يعتبــر
بصــورة عا َّمــة ،ال ُي ِحـ ّ
هــذا التشــبيه ُمناســب جــدً ا بالنســبة لنــا؟ مــا الــذي يجــب أن تخبرنــا بــه هــذه
الصــورة عــن حاجتنــا إلــى را ٍع وعــن حاجتنــا إلــى أن نطيــع صوتــه؟

الجمعة



 ٩ترشين الثاين (نوفمرب)

لمزيـد مـن الـدرس :قـراءات مـن كتب إلـن هوايـت — «ال َّراعـي اإللهي» ،مـن كتاب
‹مشـتهى األجيال› ،صفحـة .٤٥٨-٤٥٢
«فــي ســياق الحديــث عــن الهيــكل فــي أورشــليم كمــا الهيــاكل الرومانيــة واليونانيــة،
يســتخدم كُتَّــاب العهــد الجديــد تشــبيه الهيــكل لِ ُيســا ِعدوا المؤمنيــن علــى أن يتصــ َّوروا
ويــروا ق ِ
ُدسـ َّية الكنيســة ،ودور هللا فــي تأســيس الكنيســة وإزدهارهــا ونم ِّوهــا ،وطبيعــة عمــل
المســيح والــروح القــدس ،وتماســك وتضا ُمــن المؤمنيــن داخــل الكنيســة .صــورة البنــاء توحــي
بالجمــود والثَّبــات .ولكــن ،التشــبيه يُس ـتَخدم ُمقترنًــا بتشــبيه عضــوي ،وعمليــة البنــاء غال ًبــا
ـدل
ـدل ِمــن صــورة جا ِمــدة‹ ،نحــن مدعــوون لرؤيــة قصــة عــن عمليــة البنــاء ،بـ ً
مــا تبــرز .فبـ ً
ٍ
ِ
ِ
مــن رؤيــة بنــاء أو َصــر ٍح ُمكتَمــل› .لقــد ُمن َحــت الكنيســة اإلمتيــاز العجيــب لإلعت ـراف بــكل
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تواضــع ِمــن خــال حياتهــا وقصتهــا بـــ «هيــكل هللا الحــي» (٢كورنثــوس ( .)١٦ :٦جــون مكفاي،
« ،»Biblical Metaphors for the Church: Building Blocks for Ecclesiologyصفحة .)٥٢

أسئلة للنقاش:
 .1تأ َّمــل فــي الصــور وال َّتشــابيه التــي يُقدِّ مهــا الكتــاب المقــدس عــن الكنيســة.

أي صــورة منهــا تُفضلهــا عــن األخريــات؟ لمــاذا تجذبــك تلــك الصــورة أكثــر مــن
غيرهــا؟ يمكنــك أن تجــد صــو ًرا وتشــابيه أخــرى عــن الكنيســة فــي الفقـرات التاليــة:
١تيموثــاوس ١٥ :٣؛ ٢تيموثــاوس ٥-٣ :٢؛ ١بطــرس  .٩ :٢مــا الــذي تُعلِّمنــا إيَّــاه أيضً ــا
هــذه الصــور والتشــابيه عــن الكنيســة؟
« .2يريــد هللا أن يكــون شــعبه ُم َّت ِحــدً ا فــي أوثــق روابــط الشــركة المســيحية؛
الثِّقــة فــي إخوتنــا حيويــة لنجــاح الكنيســة؛ وحــدة العمــل ُمه َّمــة فــي وقــت
األزمــات الدينيــة .إنَّ خطــوة طائشــة واحــدة ،أو عمــل إهمــالٍ واحــد ،قــد يُغـرِق
الكنيســة فــي مصاعــب وتجــارب قــد ال تتعافــى منهــا لســنوات» (هوايــت ،كتــاب
 ،Testimonies for the Churchالمجلــد  ،٣صفحــة  .)٤٤٦مــاذا يجــب أن
نتعلَّمــه ِمــن هــذا التحذيــر حــول مــدى حرصنــا علــى حمايــة وحــدة الكنيســة؟
أي دور يقــع علــى كل واحــد م َّنــا فــي هــذه المســؤولية ال ُمقدَّ ســة؟
 .3درس يــوم األحــد شــدَّ د علــى أنَّــه حتــى وإن كُ َّنــا شــعب هللا ،علينــا أن نعتمــد
علــى نعمــة هللا فقــط للخــاص ،وليــس علــى إســتحقاقاتنا أبــدً ا .وفــي الحقيقــة ،أال
يمكنــك أن تعتبــر أنَّ إعتمادنــا علــى إســتحقاقات هللا للخــاص هــو الــذي يجعلنــا
ح ًقــا شــع ًبا هللا؟ هــل هــذا اإل ِّدعــاء صحيــح أم ال؟
خــص :يســتخدم العهــد الجديــد صــو ًرا وتشــابيه مختلفــة ليوضــح طبيعــة ورســالة
ُمل َّ
الكنيســة .واألهــم مــن ذلــك ،ت ُعلِّمنــا هــذه التشــبيهات أ َّن هللا يُراعي شــعبه بإهتمــام ويحميهم.
هــذه الصــور ت ُعلِّمنــا أيضً ــا أ َّن شــعب هللا ُمرتبطــون إرتباطًــا وثي ًقــا مــع بعضهــم البعــض ،وأننــا
بحاجــة إلــى بعضنــا البعــض لتأديــة العمــل الــذي ُدعينــا للقيــام بــه.
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