
  ىرَ ـة والعُ ظَّ األشِ 
ما بتفاصيل دقيقة جداً. ومن بني تلك     ملا أمر هللا موسى أن يصنع املسكن وخيمة االجتماع أعطاه مواصفا

) مخسني ٢٦راجع خروج  –يف كل ُشقة (قطعة قماش منسوجة ومطرزة بطريقة ومقاسات معينةاملواصفات أن يصنع 
). مث أمره هللا: "وتصنع ٥:٢٦عروة يف كل جانب من جوانبها، وأمره أن "تكون الُعرى بعضها مقابل لبعض" (تك

ألِشظة. أن يصنع )، و ٦:٢٦فيصري املسكن واحداً" (تك مخسني ِشظاظاً من ذهب. وتصل الشقتني بعضهما ببعض 
أن يصنع األِشظة من حناس وليس من ذهب: "وتصنع مخسني ِشظاظاً نفس الشيء مع اخليمة مع اختالف واحد وهو 

ظاظ يف اللغة هو خطاف . والشِ )١١:٢٦من حناس. وتدخل األشظة يف العرى وتصل اخليمة فتصري واحدة" (تك
  معقوف يصل بني عروتني ليشدمها إىل بعضهما البعض. 

إن كانت خيمة االجتماع ترمز إىل جسد املسيح الذي هو الكنيسة فإن الشقق ترمز إىل أعضائها من أفراد،    
مر هللا موسى أن جيعل قماش املسكن واخليمة قطعة واحدة منسوجة كنائسومؤسسات، ومجاعات، ورهبانيات، و  . مل 

أن ال أنه أمره . إنسيج منفصلة شققه جعلها من فوق إىل أسفل (كما كان قميصه)، لكنه بكل حكمة قصده وتدبري 
ختها وأن يصل كل ش ،يصنع يف كل شقة نسيج مخسني عروة من كل جانب يف مقابل عرى شقة النسيج اجملاورة قة 

ألشظة املوضوعة يف العرى اليت تصيِّ  بل قصود من قِ مر املسكن واخليمة واحداً. يعين ذلك أن االختالف ـاجملاورة هلا 
   اإلهلي ألجل اختبار جهاد يف السعي من أجل حتقيق الوحدة واالحتاد. التدبري

النمو احلقيقي لألفراد أو اجلماعات لن يتحقق بدون اآلخر. أبداً ليس اآلخر هو اجلحيم بل هو فردوسي. لن أعاين    
اها من هنا ومن املركبة يف عر وأدخله بدون اآلخر. لن يصري املسكن واحداً ما مل تتصل الشقق بواسطة األِشظة  امللكوت
ً مبؤازرة كل مفصل حسب عمل هناك.  هذا هو ما عربَّ عنه بولس الرسول قائًال: "الذي منه كل اجلسد مركباً معاً ومقرت

لفرد الواحد حيث ينبغي اهذا الكالم ينطبق على ). ١٦:٤على قياس كل جزء حيصل منو اجلسد لبنيانه يف احملبة" (أف
حيد كل قوى نفسه وعقله الداخلية معًا حبيث تعمل مجيعها يف تناغم وانسجام ومصاحلة مع بعضها أن يسعى إىل تو 

حمليطني به من أعضاء أسرته وكنيسته وجمتمعه، وعلى عالقة  لكنائس االبعض، كما ينطبق أيضًا على عالقة اإلنسان 
  واجلماعات واملؤسسات ببعضها البعض. 

ت املن    ن ومسخ للهوية؟ لن لكن كيف ميكن للكيا فصلة أن تتحد ببعضها البعض؟ كيف تتحقق الوحدة دون ذو
 إىل واحد" الذي "جيمع أبناء هللا املتفرقنييتحقق ذلك بدون ُعرى وأِشظة. األِشظة يف احلقيقة هي عمل الروح القدس 



النسيج  ظاهرها كثقوب يفوهي من ذهب ألجل نقاوته ومن حناس ألجل قوته. أما الُعرى اليت تبدو يف . )٥٢:١١(يو
ا ا تتلفه وتضعفه ما هي إال احتياجات اإلنسان املوجودة يف داخله كمثل فجوات واليت بدو  كتفى بذاته وانعزلال  وكأ

  تواصل معه.ملا احتاج لآلخر و و 

 كأِشظة من ذهب مجيعاً هللا يستخدمنا رى اليت قصد هللا أن جيعلها فينا بل وُنصلي أن ستنكف من العُ ال نلذلك    
  .   جتمع وال تفرقوحناس 

  


