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مة الُمقدِّ
كيفية تفسير 

س الِكتاب الُمقدَّ
باعتبارنــا أدفنتســت ســبتيين، فنحن 
ــن  ــا نؤم ــي أنن ــذا يعن ــتانت، وه بروتس
باعتبــاره  وحــده  س  الُمَقــدَّ بالِكتَــاب 
المصــدر الرســمي والوحيــد إليماننــا 

ومعتقداتنــا. وهــو أمــر مهــّم فــي األيــام األخيــرة، ســيكون هلل، كمــا كتبــت روح النبــوة: »علــى 
س وحــده، كمقيــاس لــكل التعاليــم  س والِكتـَـاب الُمَقــدَّ األرض شــعب يحفظــون الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

وأســاس كل اإلصالحــات« )الصــراع العظيــم، صفحــة ٦٤٤(.
س  ــدَّ ــاب الُمَق ــن البروتســتانت فــي إعــالن »الِكتَ ــن مــن بي ــع، نحــن لســنا الفريدي وبالطب
عــون ذلــك  س وحــده« كأســاس إيماننــا، رغــم أن العديــد مــن بيــن الذيــن يدَّ والِكتَــاب الُمَقــدَّ
يؤمنــون بأشــياء مثــل أّن األحــد هــو بديــل العهــد الجديــد لســبت اليــوم الســابع؛ خلــود النفس؛ 
عــذاب األشــرار أبديـّـا فــي الجحيــم؛ وحتــى االختطــاف الســّري حيــن يعــود يســوع إلــى األرض 
ــن  ــع اآلخري ــه جمي ــذي يظــّل في ــي الوقــت ال ــن ف ــكل هــدوء ليختطــف المَخلّصي خلســة وب
ــى  ــول عل ــرد الحص ــإّن مج ــرى، ف ــارة أخ ــؤالء الناس.وبعب ــاء ه ــة اختف ــن كيفي ــاءلون ع يتس
س، واّدعــاء اإليمــان بــه، هــو أمــر، ال يقــل أهميــة عــن ذلــك. ولكــن بســبب  ــدَّ ــاب الُمَق الِكتَ
س( صــار  انتشــار المذاهــب الكاذبــة )التــي تّدعــي جميعــا أنّهــا مســتمدة مــن الِكتَــاب الُمَقــدَّ
س بشــكل صحيــح. مــن الواضــح أنّنــا بحاجــة أيضــا إلــى معرفــة كيفيــة تفســير الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

س للكبــار لهــذا الربــع هــو »كيفية تفســير  لهــذا فــإّن موضــوع دليــل دراســة الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
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س، ككلمــة هللا، هــو »الوحــي  س«، الــذي فيــه نبــدأ بفرضيــة أن الِكتَــاب الُمَقــدَّ الِكتَــاب الُمَقــدَّ
المعصــوم لمشــيئته. وهــو مقيــاس الصفــت، ومحــك االختبــار، وملهــم العقائــد الموثــوق بــه، 

والســجل المعتمــد ألفعــال هللا فــي التاريــخ« )إيمــان األدفنتســت الســبتيين، صفحــة 11(.
س هـو القاعـدة األساسـية للحقائـق التـي بهـا نؤمـن وإيّاهـا  باختصـار، فـإّن الِكتَـاب الُمَقـدَّ
س نفسـه: »كُلُّ الِْكتَاِب ُهَو ُموًحى ِبِه ِمـَن هللِا، َونَاِفٌع  نعلـن للعالـم. أو، كمـا يقول الِكتَـاب الُمَقدَّ
«)2تيموثاوس ٣: 1٦(. إّن عبارة »كل الِكتَاب  لِلتَّْعلِيـِم َوالتَّْوِبيـِخ، لِلتَّْقِويِم َوالتَّأِْديِب الَِّذي ِفـي الِْبرِّ
س، وحتـى الـذي ال يعجبنـا منـه، الّـذي يضايقنـا،  س« بالتأكيـد تعنـي كل الِكتَـاب الُمَقـدَّ الُمَقـدَّ
والـذي قـد يكـون غيـر »صحيـح سياسـيًّا« إذا مـا اسـتخدمنا اللغة المعاصـرة. إذن سـنبحث من 
س لنا عن تفسـيره لنفسـه. هـذا، عوضا  نقطـة البدايـة هـذه، فـي كيفيـة تعليـم الِكتَـاب الُمَقـدَّ
س مثـل العلـم، والفلسـفة، والتاريـخ  عـن الذهـاب أوال إلـى مصـادر مـن خـارج الِكتَـاب الُمَقـدَّ
)الذيـن إذا مـا تـّم اسـتخدامهم بشـكل صحيـح، فبإمكانهـم أن يكونوا بركة(. سنسـعى للكشـف 
س عـن األدوات التـي تعلـن الحقائـق العظمـى الموجـودة  مـن داخـل نصـوص الِكتَـاب الُمَقـدَّ
يُسـوَن َمُسـوِقيَن ِمـَن  َم أُنَـاُس هللِا الِْقدِّ س أنـّه » تََكلَـّ بصفحاتـه المقّدسـة. يخبرنـا الِكتَـاب الُمَقـدَّ
الـرُّوِح الُْقُدِس«)2بطـرس 1: 21(. ونحـن نؤمـن أنـه من بين مـا تكلّم به »رجال هللا القّديسـون« 

هـؤالء، هنـاك مفاتيـح تسـاعدنا علـى تفسـير كلمة هللا.
علــى ســبيل المثــال، كيــف يفّســر بولــس أو غيــره مــن كتـّـاب اإلنجيــل العهــَد القديــم؟ إذا 
ــاب  ــة التــي قــرأوا وفّســروا بهــا الِكتَ ــد أّن الكيفي ــه مــن هللا، فبالتأكي كان مــا كتبــوه موحــى ب
ــف  ــه. وكي ــيء نفس ــل الش ــم فع ــى تعلّ ــاعدتنا عل ــية لمس ــون أساس ــن أن تك س يمك ــدَّ الُمَق
س  س؟ لــن نجــد مثــااًل عــن كيفيــة قــراءة الِكتـَـاب الُمَقدَّ اســتخدم يســوع وفّســر الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

أفضــل مــن مثــال يســوع. 
فــي الوقــت نفســه، ســوف نستكشــف افتراضاتنــا الخاصــة، ونفّكــر بعمــق فــي الســياق، 
واللغــة، والثقافــة، والتاريــخ وكيفيــة تأثيرهــا علــى طريقــة قراءتنــا وفهمنــا لكلمــة هللا. كيــف 
ــبيح،  ــي التس ــرات، وأغان ــدس، والتحذي ــخ المق ــوءات، والتاري ــال، والنب ــير األمث ــا تفس يمكنن
ــل  ــي تتخلّ ــا الت ــى به ــات الموح ــن الكتاب ــلة م ــذه السلس ــالم، كّل ه ــة، واألح ــرؤى النبوي وال

س؟ ــدَّ ــاب الُمَق الِكتَ
ســيتم التطــرّق إلــى كّل هــذه األســئلة والمزيــد منهــا علــى طــول هــذا الربــع ألنــه كمــا 
ــان  ــد، أّن اإليم ــية األح ــم أو قدس ــي الجحي ــدي ف ــذاب األب ــل الع ــد مث ــن عقائ ــّف م نستش

ــا. ــيره أيًض ــة تفس ــم كيفي ــا تعلّ ــل علين ــر كاف. ب ــه غي س نفس ــدَّ ــاب الُمَق بالِكتَ

فرانــك م� هاســل، حائــز علــى شــهادة دكتــوراه، وهــو مســاعد مديــر معهــد بحــوث 
س فــي المجمــع العــام لألدفنتســت الســبتيين.  الِكتَــاب الُمَقــدَّ

مايــكل جــي هاســل، صاحــب دكتــوراه، وهــو أســتاذ ديــن فــي جامعــة »ســاذرن« 
األدفنتســتية ومديــر معهــد اآلثــار والمتحــف األثــري لـــ »ليــن هـــ. وود«.
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حان وقت انخراط كافة الأعضاء
ما هو »انخراط كافة الأعضاء«؟

ــه كــرازي واســع النطــاق علــى مســتوى الكنيســة العالميــة  	 » انخــراط كافــة الأعضــاء › TMI ‹ « هــو تّوجُّ
ــة،  يَْصاِلّي ــواع الخدمــة العامــة الإِ ــوع مــن أن ــان إداري، كل ن ــه كل عضــو، كل كنيســة، كل كي يشــارك في

ــة الشــخصية والمؤسســاتية.  يَْصاِلّي ــك الخدمــات الإِ وكذل

إنهــا خطــة تعتمــد علــى تواريــخ محــددة وتهــدف إلــى ربــح النفــوس المعنــي وتقــف علــى احتياجــات  	
العائــات والأصدقــاء والجيــران. ثــم تشــارك كيــف يلّبــي هللا كل حاجــة، ممــا يــؤدي إلــى زرع كنائــس 

جديــدة ونمــو الكنيســة ككل، مــع التركيــز علــى إبقــاء الأعضــاء، التبشــير، المشــاركة والتلمــذة. 

بت كيفية تطبيق »انخراط كافة الأعضاء« في مدرسة السَّ
خّصص أول 15 دقيقة * من كل درس للتخطيط والصالة والمشاركة:

ــاء  	 ــارة الأعض ــط لزي ــة: خط ــون للكنيس ــن ينتم ــول لَم ــي الوص ــاء › TMI ‹ « ف ــة الأعض ــراط كاف » انخ
ــِن بهــم، وقــم بتوزيــع مهــام لــكل منطقــة. َصــلِّ  المتغيبيــن أو المتضرريــن وصــلِّ مــن أجلهــم واعت
ة، الأعضــاء غيــر الفاعليــن،  وناقــش الطــرق التــي يمكــن مــن خالهــا تلبيــة احتياجــات العائــات الكنســيَّ

ــة الكنســية منخرطــة فــي الخدمــة.  الشــبيبة، الّنســاء والرجــال، وطــرق مختلفــة لجعــل العائل

» انخــراط كافــة الأعضــاء › TMI ‹ « فــي الوصــول لَمــن ل ينتمــون للكنيســة: َصــلِّ وناقش الطــرق التي ِمن  	
رع،  خالهــا يمكــن الوصــول إلــى مجتمعــك، مدينتــك، والعالــم، بإتمــام مهمــة البشــارة مــن خــال الــزَّ
الحصــاد، والحفــاظ علــى مــا نجمعــه. قــم بإشــراك جميــع الخدمــات الكنســّية إذ تخطــط لمشــاريع ربــح 
النفــوس قصيــرة المــدى وبعيــدة المــدى. إنَّ مبــادرة » انخــراط كافــة الأعضــاء › TMI ‹ « أساســها أعمــال 
الّترّفــق المكتــرث. فيمــا يلــي بعــض الطــرق العمليــة لتصبــح منخرطــاً بشــكل شــخصي:  1. قــم بتنميــة 
عــادة التعــرّف علــى الحتياجــات فــي مجتمعــك. 2. ضــع الخطــط لتلبيــة هــذه الحتياجــات. 3. َصــلِّ 

مــن أجــل انســكاب الــروح القــدس.

ــى  	 ع الأعضــاء عل ــاب. شــجِّ ــة الأعضــاء › TMI ‹ « للتواصــل مــع هللا: دراســة فصــل الكت » انخــراط كاف
س في مدرســة الســبت  س – اجعــل دراســة الِكتــاب الُمَقــدَّ النخــراط فــي الدراســة الفرديــة للِكتــاب الُمقــدَّ

يجابــي وليــس مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات.  دراســة تشــاركية. ادرســوا مــن أجــل التغّيــر الإ

› TMI ‹ الّشرحالوقتانخراط كافة الأعضاء

التبشير بالمشاركة 

المرسلية العالمية

َصّل، خطِّط، نّظم للعمل. اهتم بالأعضاء المتغيبين. 15 دقيقة.*
ضع جدولً زمنياً للتواصل. العطاء المرسلي.

درس دليل دراسة الِكتاب 

س الُمَقدَّ

س. اطرح 45 دقيقة.* قم بإشراك الجميع في درس الِكتاب الُمَقدَّ
أسئلة. سّلط الضوء على النصوص الرئيسية. 

ف بعد العبادة.الغداء خطط للغداء مع أعضاء الصَّ
ثم فليخرج كل واحد منكم ويتواصل مع شخص ما. 

*يمكن تعديل الوقت حسب الضرورة. 

انخراط كافة الأعضاء
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* ٢٨ آذار )مارس( - ٣ نيسان )أبريل(    الدرس األول    

س تفرُّد الِكَتاب الُمَقدَّ

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: تثنيــة ٣٢: ٤٥-٤٧؛ تكويــن ٤٩: ٨-١٢؛ إشــعياء ٥٣: ٣-٧؛ 

.٢ روميــة ١٢:  ١كورنثــوس ١٥: ٣-٥، ٥١-٥٥؛ 

آية الحفظ: »ِسرَاٌج لِرِْجلِي كاَلَُمَك َونُوٌر لَِسِبيلِي�« )مزمور 9		: 05	(�

يتألف من ٦٦ كتابًا، وكتب على مدى أكثر من 1٥00 عام في ثالث قارات )آسيا، وأفريقيا، 
س كتابا فريدا من  الُمَقدَّ الِكتَاب  وأوروبا( من قبل أكثر من أربعين مؤلفاً، وهو ما يجعل من 

نوعه. ال يوجد كتاب آخر، سواء كان مقدساً أو دينياً، يماثله. وال عجب، فهو كلمة هللا.
هنــاك أكثــر مــن 2٤،٦00 مخطوطــة تخــّص العهــد الجديــد وتعــود إلــى القــرون األربعــة 
األولــى الميالديــة. مــن مخطوطــات أفالطــون األصليــة، هنــاك ســبعة. مــن مخطوطــات 
ــت.  ــخة نج ــن 2٦٣ نس ــل م ــر بقلي ــروس أكث ــاذة هومي ــن إلي ــة، وم ــد ثماني ــرودوت يوج هي

ــد. ــد الجدي ــص العه ــد ســالمة ن ــة تؤك ــة قوي ــا أدل ــه لدين ــي فإن وبالتال
س هــو أّول كتــاب تّمــت ترجمتــه، وهــو أّول كتــاب مطبوع  مــن المعلــوم أّن الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
يتــّم نشــره فــي الغــرب، كمــا أنّــه أول كتــاب يتــم توزيعــه علــى نطــاق واســع بلغــات كثيــرة 

يمكــن قراءتهــا بنســبة ٩٥ بالمائــة مــن ســّكان األرض اليــوم.
س فريــد فــي محتــواه ورســالته، التــي تركــز علــى أعمــال هللا الفاديــة  كمــا أّن الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
ــن  ــبقا ع ــر مس ــي تخب ــوءة الت ــع النب ــا م ــا وثيق ــط ارتباط ــخ المرتب ــذا التاري ــخ. ه ــر التاري عب
مســتقبل خطــط هللا وملكوتــه األبــدي. إنــه كلمــة هللا الحيــة، ألن روح هللا نفســه الذي بواســطته 
س )2تيموثــاوس ٣: 1٦، 1٧( موعــود اليــوم للمؤمنيــن ليرشــدنا إلــى كل  أوحــي بالِكتـَـاب الُمَقــدَّ
الحقيقــة عندمــا نــدرس الكلمــة المقّدســة )يوحنــا 1٤: 1٦، 1٧؛ يوحنــا 1٥: 2٦؛ يوحنــا 1٦: 1٣(.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٤ نيسان )أبريل(.
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٢٩ آذار )مارس(         األحد        

كلمة هللا الحّية
أهــم الكلمــات التــي ينطقهــا الشــخص غالبــا مــا تكــون هــي تلــك الكلمــات األخيــرة. إّن 
س، كان قــد َغّنــى أغنيــة  موســى، كاتــب الخمســة كتــب األساســية األولــى مــن الِكتَــاب الُمَقــدَّ

للشــعب قبــل موتــه مباشــرة )ســفر التثنيــة ٣1: ٣0- ٣2: ٤٣(.

ــاة  ــي حي ــا ف ــة هللا وقوته ــى كلم ــف موس ــف يص ــة 32: 45-47� كي ــفر التثني ــرأ س اق
ــد؟ ــول أرض الموع ــك دخ ــى وش ــوا عل ــن كان ــن حي العبرانيي

 

مــن بيــن الكلمــات األخيــرة لموســى هنــاك نصيحــة هاّمــة، أال وهــي تهيئــة قلوبهــم للتأمــل 
فــي الكلمــات التــي تكلــم بهــا هللا إليهــم مــن خاللــه. وبهــذا أراد موســى لفــت انتبــاه النــاس 
أنّــه يجــب عليهــم أن يَثبتــوا فــي هللا وإرادتــه لحياتهــم. عــن طريــق تدريــس هــذه الكلمــات 
ألطفالهــم، ســيكون علــى كل جيــل تمريــر خطــة عهــد هللا للخــالص. مــن الجديــر بالمالحظــة 
ــم أن  ــا مــن الكلمــات المقّدســة، لكــن كان عليه ــاروا جــزءا م ــم أن يخت ــس عليه ــه لي هــو أن

ــْوَراِة« )التثنيــة ٣2: ٤٦(. يحفظــوا أو يطيعــوا »َجِميــعِ كَلَِمــاِت هــِذِه التَّ
س، وهــذا  ــدَّ ــاب الُمَق ــكل الِكتَ ــا ل ــخ األرض، ســيكون هلل شــعب يظــّل أمين ــة تاري فــي نهاي
يعنــي أن يحفظــوا وصايــا هللا ويكــون لهــم إيمــان يســوع )رؤيــا 1٤: 12(. سيـــظّل هــؤالء النــاس 
س، ألنــه ال يضمــن فقــط فيــض الحيــاة علــى هــذه األرض،  ــاب الُمَقــدَّ مخلصيــن لتعاليــم الِكتَ

ولكــن مكانــا أبديــا فــي المنــزل الــذي يعــّده يســوع لنــا.

ــن  ــوص ع ــذه النص ــاه ه ــا إيّ ــذي تعلمن ــا الّ ــا 4	: 	� م ــا 	: 	-5، 4	؛ يوحن ــرأ يوحن اق
ــي؟ ــي الكتاب ــالن والوح ــة   باإلع ــد الكلم ــط تجّس ــف يرتب ــة؟ كي ــاة األبدي ــوع والحي يس

 

س هــو يســوع. كان مجيئــه فــي الجســد، باعتبــاره  ــاب الُمَقــدَّ إّن محــور وهــدف كل الِكتَ
المســيح، تتميمــا لوعــود العهــد القديــم. وألنــه عــاش، ومــات، وهــو يحيــا مــن جديــد، فذلــك 
س فحســب، وإنّمــا هنــاك مــا هــو أفضــل وهــو الوعــد  ــد لنــا مصداقيــة الِكتَــاب الُمَقــدَّ ال يؤكّ

الثميــن بالحيــاة األبديــة فــي عالــم جديــد. 

اقــرأ مــرة أخــرى ســفر التثنيــة 32: 47� كيــف اختبــرت بنفســك الحقيقــة بخصــوص 
ــدا  ــي أب ــاذا ال ينبغ ــك؟ لم ــاًل« بالنســبة ل ــًرا بَاِط ــْت أَْم ــي »لَْيَس ــة هللا الت ــة كلم طاع

اعتبــار اإليمــان بــاهلل وطاعــة كلمتــه أمــرا باطــال؟

	



٣٠ آذار )مارس(        االثنني        

س، وأين تّم ذلك؟ َمن كَتب الِكَتاب الُمَقدَّ
يوفــر اختــالف الُكتـّـاب، ومواقعهــم الجغرافيــة، وخلفياتهــم، شــهادة فريــدة بــأّن هللا يعمــل 

علــى إيصــال التاريــخ ورســائله المتنوعــة ثقافيــاً مثــل تنــّوع المتلّقيــن المعنييــن.

س وخلفياتهــم؟ )خــروج 2: 0	؛  مــاذا تخبرنــا النصــوص التاليــة عــن كتبــة الِكَتــاب الُمَقــدَّ
عامــوس 7: 4	؛ ارميــا 	: 	-	؛ دانيــال 	: 	-	؛ مّتــى 9: 9؛ فيلبــى 3: 3-	؛ رؤيــا	: 9(�

 

س مــن قبــل أشــخاص مــن خلفيــات متعــّددة وفــي ظــروف مختلفــة.  كُتــب الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
ــى،  ــي المنف ــن الســجون، وآخــرون ف ــن داخــل القصــور، والبعــض اآلخــر م ــم م ــب بعضه كَت
وبعضهــم أثنــاء رحالتهــم التبشــيرية ومشــاركتهم اإلنجيــل مــع اآلخريــن. لــدى هــؤالء الرجــال 
مســتويات تعليميــة ومهــن مختلفــة. كان البعــض، مثــل موســى، فــي طــور إعــداده للُملــك، أو 
مثــل دانيــال، ليعمــل فــي مناصــب عليــا. وكان آخــرون رعــاة متواضعيــن. كان البعــض صغــاًرا 
ــات، كان  ــى الرغــم مــن هــذه االختالف ــي العمــر جــّدا. عل ــن ف جــًدا والبعــض اآلخــر متقّدمي
ــروح  ــن ال ــن م ــل هللا وُملهمي ــن قب ــن م ــوا مدعّوي ــيئا واحــدا مشــتركا: كان ــم ش ــدى جميعه ل

القــدس لكتابــة رســائل لشــعبه، بغــض النظــر عــن متــى أو أيــن عاشــوا. 
ــام آخــرون  ــا. وق ــروا به ــي أَخب ــى األحــداث الت ــان عل ــاب شــهود عي ــا كان بعــض الُكت كم
ــرة لهــم )يشــوع 10:  ــق المتوفّ بالتّدقيــق شــخصيّاً فــي األحــداث أو االســتخدام الحــذر للوثائ
ــاوس ٣: 1٦(. لهــذا  ــا )2تيموث س موحــى به ــدَّ ــاب الُمَق ــا 1: 1-٣(. لكــن كل أجزاء الِكتَ 1٣؛ لوق
الســبب أوضــح بولــس أّن »كُلَّ َمــا ...كُِتــَب كُِتــَب ألَْجــِل تَْعلِيِمَنــا، َحتَّــى ِبـــــ ...التَّْعِزيـَـِة ِبَمــا ِفــي 
الُْكتـُـِب يَُكــوُن لََنــا رََجــاٌء« )روميّــة 1٥: ٤(. إن هللا الــذي ابتكــر لغــة اإلنســان يمّكــن األشــخاص 
المختاريــن مــن توصيــل الفكــرة الموحــى بهــا بطريقــة جديــرة بالثقــة ويمكــن االعتمــاد عليهــا 

باســتخدام الكلمــات البشــرية.
»لقــد ســّر هللا أن يوصــل حقيقتــه للعالــم باســتخدام وكاالت اإلنســان، وقــد أّهــل بنفســه، 
مــن خــالل روحــه القــدوس، بعــض الرّجــال ومّكنهــم مــن القيــام بعملــه. ووجــه العقــل فــي 
اختيــار مــا يُتكلــم بــه ومــا يُكتــب. لقــد ُعهــد بالكنــز إلــى أوانــي فخارية، رغــم أنّــه ســماويّاً« 

ــد األّول، صفحــة 2٦(. ــارة، المجلّ ــائل مخت )روح النبوة، رس

ــة،  ــرة ومختلف ــياقات كثي ــي س ــن، ف ــاب المختلفي ــن الكُّت ــد م ــاك العدي ــع أّن هن م
ــا� كيــف لهــذه الحقيقــة المدهشــة أن  فــإن هللا نفســه قــد أُعلــن بواســطتهم جميًع

ــد صحــة كلمــة هللا؟ ــي تأكي تســاعدنا ف
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٣١ آذار )مارس(        الثالثاء        

س كنبّوة الِكَتاب الُمَقدَّ
س فريــدا مــن نوعــه بيــن الكتــب الدينيــة األخــرى المعروفــة ألن مــا  يعتبــر الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
يقــرب مــن ٣0 بالمئــة مــن محتــواه يتألــف مــن النبــوءات واألدب النبــوي. إن عمليــة تكامــل 
ــذي  ــاملة، ألن هللا ال ــة الش ــرة الكتابيّ ــي النظ ــي ف ــر أساس ــن أَلم ــر الزم ــا عب ــوة وتحقيقه النب
ــاب  ــه )عامــوس ٣: ٧(. إّن الِكتَ ــا المســتقبل، فكشــفه ألنبيائ ــخ يعــرف أيًض ــم فــي التاري يتحّك
س ليــس هــو الكلمــة الحيــة فحســب، أو الكلمــة التاريخيــة بــل هــو الكلمــة النبويــة. الُمَقــدَّ

كيف تكشف النصوص التالية تفاصيل المسيَّا )المسيح( القادم؟
سفر التكوين 49: 2-8	 

 

مزمور 22: 2	-8	  
 

إشعياء 53: 7-3  
 

دانيال 9: 24  
 

ميخا 5: 2  
 

مالخي 3: 	 
 

زكريا 9: 9  
 

هنــاك مــا ال يقــل عــن خمســة وســتين نبــوءة تخــّص المســيح مباشــرة فــي العهــد القديــم، 
ــار  ــة اعتب ــة كيفي ــوز بدراس ــة الرّم ــى دراس ــا )تعن ــوز أيًض ــا الرم ــر إذا أضفن ــك الكثي ــر ذل وغي
طقــوس العهــد القديــم، مثــل الذبائــح الحيوانيــة، نبــوءات صغيــرة عــن يســوع(. تتعلــق هــذه 
النبــوءات بتفاصيــل محــددة مثــل »الَ يـَـزُوُل قَِضيــٌب ِمــْن يَُهــوَذا« )تكويــن ٤٩: 10(؛ أنــه ســيولد 
فــي بيــت لحــم فــي يهــوذا )ميخــا ٥: 2(؛ أنــه ســيكون »ُمْحتََقــٌر َوَمْخــُذوٌل ِمــَن النَّــاِس« ُضــرب، 
واتُهــم زوراً، لكــن لــم يفتــح فمــه للدفــاع عــن نفســه )إشــعياء ٥٣: ٣-٧(؛ أن يديــه وقدميــه قــد 

ثُقبــوا؛ وأنهــم تقاســموا ثيابــه فيمــا بينهــم )مــز 22: 12-1٨(.
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إن حقيقـة كـون نبـوءات العهـد القديـم هذه قد تحققـت بمثل تلك الدقة في حياة يسـوع 
وموتـه وقيامتـه تشـهد علـى مصـدر وحيهـم وإعالنهـم اإللهـي. كمـا تشـير إلـى أن يسـوع هـو 
مـا صـّرح بـه عـن نفسـه إضافـة إلى مـا صّرح بـه آخـرون عّمن يكـون. لقـد خطى يسـوع حذو 
األنبيـاء السـابقين لـه فـي توقـع موتـه وقيامتـه )لوقـا 21: 21، 22؛ متـي 1٧: 22، 2٣(، وسـقوط 
أورشـليم )متـى 2٤: 1، 2(، ومجيئـه الثانـي )يوحنـا 1٤: 1-٣(. وهكـذا، فـإن التجسـد والمـوت 

س، وأّن تتميمهـا ضمـان لمصداقيته. والقيامـة سـبق وأن أُعلنـوا فـي الِكتَـاب الُمَقـدَّ

ــك  ــوص إيمان ــك بخص ــى بال ــر عل ــن أن تخط ــي يمك ــباب الت ــع األس ــي جمي ــا ه م
بيســوع وموتــه مــن أجلنــا؟ شــارك هــذه األســباب مــع بقيــة الصــّف يــوم الســبت، 

ــة مقنعــة جــّدا؟ ــدو األدل ــي: لمــاذا تب ــي الصــف الســؤال التال واطــرح ف

١ نيسان )أبريل(        األربعاء       

س كمصدر تاريخي الِكَتاب الُمَقدَّ
ــًدا مــن نوعــه  س فري ــدَّ ــاب الُمَق ــر الِكتَ ســة« األخــرى يعتب ــه بالكتــب »المقدَّ ــد مقارنت عن
ــفية  ــكار فلس ــرد أف ــس مج س لي ــدَّ ــاب الُمَق ــي أن الِكتَ ــذا يعن ــخ. ه ــر التاري ــس عب ــه تأّس ألن
ــا  ــاء تقدمه ــخ أثن ــر التاري ــه يســجل أعمــال هللا عب ــوذا(، لكن ــل كونفوشــيوس أو ب بشــرية )مث
ــيَّا  ــد بالمس ــي 1( الوع ــداف ه ــك األه س، تل ــدَّ ــاب الُمَق ــبة للِكتَ ــدد. بالنس ــدف مح ــو ه نح
ــد مــن نوعــه بالنســبة لإليمــان  ــدّرج فري ــي للمســيح. هــذا الت )المســيح( و2( المجــيء الثان
ــة األخــرى  ــات العالمي ــد مــن الديان ــة للعدي اليهودي-المســيحي، علــى عكــس النظــرة الدوري

ــة. ــات الشــرقية الحديث ــى الديان مــن مصــر القديمــة إل

اقرأ 	كورنثــوس 5	: 3-5، 	5-55؛ روميــة 8: 		؛ و	تســالونيكي 4: 4	� مــا الّــذي تُعلمنــا 
إيّــاه هــذه الفقــرات ليــس فقــط عــن الحقيقــة التاريخيــة لقيامــة المســيح ولكــن عّمــا 

تعنيــه بالنســبة لنــا شــخصيا؟

 

ــن  ــام جســديًا مــن بي ــس أن يســوع قــد مــات، وُدفــن، وق ــل األربعــة وبول تشــهد األناجي
األمــوات، وظهــر أمــام أنــاس مختلفيــن. وهــذا مــا يؤيّــده شــهود العيــان الذيــن وضعــوه فــي 
القبــر الــذي رأوه الحًقــا فارًغــا. لقــد لمــس الشــهود يســوع، وأكل معهــم. ورأت مريــم المجدلية 
ومريــم )والــدة يســوع( إلــى جانــب نســاء أخريــات أنــه المســيح المقــام. كمــا تحــدث اثنــان 
ــا فــي طريقهمــا إلــى عمــواس. وظهــر يســوع لهــم مــن أجــل  مــن التالميــذ معــه عندمــا كان
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س،  مأموريــة اإلنجيــل العظمــى. كتــب بولــس الرســول أنــه إذا تــم رفــض شــهادة الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
فــإن تبشــيرنا وإيماننــا »باطــل« )1كورنثــوس 1٥ :1٤(. تقــول ترجمــات أخــرى »فارغــة« فــي 
ــذ: » إِنَّ  ــّر التالمي ــد أق ــاة(. ولق ــة الحي ــي )ترجم ــا« ف ــطة( أو »عبث ــة المبس ــة العربي )الترجم
الــرَّبَّ قـَـاَم ِبالَْحِقيَقــِة« )لوقــا 2٤: ٣٤(. يشــير المصطلــح اليونانــي “أونتــوس” إلــى شــيء حــدث 
ــْد قــاَم  بالفعــل. وقــد تُرجــم: »حًقــا« »بالتأكيــد« أو »بالفعــل«. يشــهد التالميــذ قائليــن: »‹لََق

الــرَّبُّ َحّقــاً!‹« )الترجمــة العربيــة المبســطة(.
 يُصــّور المســيح أيًضــا علــى أنـّـه »بَاكـُـورََة« )1كورنثــوس 1٥: 20( لــكل هــؤالء الذيــن ماتــوا. 
إّن قيامــة المســيح الجســدية مــن بيــن األمــوات وكونــه حــّي اآلن لهــي حقيقــة تاريخيّــة وهــي 
الضمانــة بأنهــم هــم أيضــا ســوف يقامــون كمــا قــام هــو مــن بيــن األمــوات. فــي »الَْمِســيِح 
َســيُْحيَا الَْجِميــُع« )1كورنثــوس 1٥: 22( أي األبــرار. يتضّمــن معنــى هــذا المصطلــح فعــل الخلــق 
ــي  ــه »ِف ــن ل ــون مخلِصي ــن يظل ــيِح« أو الذي ــَن لِلَْمِس ــة »الَِّذي ــم إقام ــا تت ــتقبلي، عندم المس

ــوِق األَِخيــِر« )1كورنثــوس 1٥: ٥2(. َمِجيِئــِه« )1كورنثــوس 1٥: 2٣(، » ِعْنــَد الْبُ

لمــاذا يعــد الوعــد بالقيامــة أمــر أساســي إليماننــا، خصوصــا وأنّنــا نفهــم أن الموتــى 
نيــام؟ لمــاذا بــدون القيامــة يكــون إيماننــا حًقــا »بــال جــدوى«؟

٢ نيسان )أبريل(        الخميس        

قّوة الكلمة المغّيرة

اقــرأ 2ملــوك 22: 3-20� مــا هــو ســبب تمزيــق الملــك يوشــّيا لثيابــه؟ كيــف َغيَّــرَُه هــذا 
االكتشــاف، ليــس هــو فقــط، وإنّمــا كامــل مملكــة يهــوذا؟

 

ــره،  ــن عم ــرين م ــة والعش ــي الخامس ــيا ف ــا كان يوش ــالد، عندم ــل المي ــام ٦21 قب ــي ع ف
اكتشــف حلقيّــا، رئيــس الكهنــة، »كتــاب الشــريعة،« الــذي ربمــا كان من كُتب موســى الخمســة 
ْرُج فــي وســط عبــادة  األولــى أو علــى وجــه التحديــد كتــاب ســفر التثنيــة. لقــد فُقــد هــذا الــدَّ
ــَماِء« )2ملــوك 21: ٣-٩( خــالل عهد والــده آمــون، وجــّده  البعــل، والّســارية، و »كُلِّ ُجْنــِد السَّ
منّســى األكثــر شــرًّا. عندمــا ســمع يوشــيا شــروط هــذا العهــد مــزّق ثيابــه فــي محنــة شــديدة، 
ــادة هللا الحقيقــي. وعلــى الفــور بــدأ إصالحــا  ألنــه أدرك مــدى ابتعــاده هــو وشــعبه عــن عب
شــامال فــي جميــع أنحــاء مملكتــه، هادمــا المرتفعــات ومدّمــرا تماثيــل اآللهــة الغريبــة. عنــد 
ــي  ــكل هللا ف ــوذا: هي ــي كّل يه ــادة ف ــكان واحــد للعب ــق ســوى م ــم يتب ــك، ل ــن ذل ــاء م االنته
أورشــليم. يــؤدي اكتشــاف كلمــة هللا إلــى اإليمــان الراســخ والتوبــة والقــدرة علــى التغييــر. هــذا 

التغييــر الــذي ابتــدأ مــع يوشــيا وانتشــر فــي نهايــة المطــاف فــي بقيــة يهــوذا.
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س أن لديـه القـدرة على تغييـر حياتنا ويبين لنـا الطريق  كيـف يؤكـد لنـا الِكَتـاب الُمَقـدَّ
إلـى الخـالص؟ اقـرأ يوحنـا 		: 3	، يوحنـا 7	: 7	، العبرانييـن 4: 2	، ورومية 2	: 2 

 

س هــي الحيــاة المتغيــرة للشــخص. إن كلمــة  مــن أقــوى الشــهادات لقــوة الِكتَــاب الُمَقــدَّ
هللا هــي التــي تقــف فــي وجــه الخطيــة البشــرية وفــي وجــه الفســاد وتكشــف عــن طبيعتنــا 

اإلنســانية الحقيقيــة وحاجتنــا إلــى مخلّــص.
ــه  ــوة، ولدي ــخ، ومشــبع بالنب ــر التاري س، تشــّكل عب ــدَّ ــاب الُمَق ــل الِكتَ ــًدا مث ــا فري إن كتابً
ــدة. ال يمكــن تفســيره مثــل  ــا تفســيره بطريقــة فري ــاة، يجــب أيًض ــر الحي ــى تغيي القــدرة عل
أي كتــاب آخــر، ألن كلمــة هللا الحيــة يجــب أن تُفهــم فــي ضــوء المســيح الحــي الــذي وعــد 
س،  بإرســال روحــه لقيادتنــا »إلــى كل الحــّق« )يوحنــا 1٦: 1٣(. يجــب أن يحتــوي الِكتـَـاب الُمَقدَّ
باعتبــاره إعــان الحــّق اإللهــي، علــى مبــادئ التفســير الداخليــة الخاصــة بــه. ويمكــن العثــور 
علــى هــذه المبــادئ فــي دراســة كيفيــة اســتخدام كُتّــاب الوحــي للكتــاب المقــدس وتوجيهــه 

لهــم كلّمــا ســمحوا للكتــاب المقــدس بتفســير نفســه.

٣ نيسان )أبريل(        الجمعة        

ــاب  ــروح النبــوة، مــن الفصــل الــذي بعنــوان »الِكتَ اقــرأ ل لــدرس:  ا لمزيــد مــن 
س خيــر حافــظ«، صفحــة ٦٤2-٦٥٣، مــن كتــاب الصــراع العظيــم. وكذلــك مــن الفصــل  الُمَقــدَّ

»الَ تضطــرب قلوبكــم«، صفحــة ٦٣0-٦٤٨، مــن كتــاب مشــتهى األجيــال. 
ــن هــؤالء  ــن بي ــا. م ــن له ــاء مخلصي ــة هللا والبق ــن أجــل التمســك بكلم ــر م ــات الكثي »م
ــداس  ــرض الق ــاوم ف ــذي ق ــزي، ال ــية إنجلي ــادم أبرش ــور، خ ــد تايل ــور روالن ــال كان الدكت الرج
الكاثوليكــي فــي عهــد مــاري الدمويــة فــي أبرشــيته بهادلــي، إنجلتــرا. بعــد أن تــم طــرُده مــن 
س، ناشــد شــخصيا أســقف وينشســتر،  الكنيســة وُســخر منــه بســبب تمســكه بالِكتَــاب الُمَقــدَّ
اللــورد مستشــار إنجلتــرا، لكنــه رمــاه فــي الســجن ثــّم أرســله فــي النهايــة إلــى المــوت معلّقــا 
ــاس  ــا الن ــات: »أيه ــذه الكلم ــم به ــام 1٥٥٥، تكل ــي ع ــرة ف ــه مباش ــل وفات ــود. وقب ــى عم عل
الطيبــون! لــم أعلمــك ســوى كلمــة هللا المقدســة، والــدروس التــي اســتخلصتها مــن كتــاب هللا 
ــوم ألختمــه بدمــي« ]جــون  ــا فــي هــذا الي ــى هن س. لقــد جئــت إل ــدَّ ــاب الُمَق ــارك، الِكتَ المب
فوكــس، كتــاب الشــهداء الجديــد لفوكــس، أعــاد كتابتــه وتحديثــه هارولــد ج. تشــادويك )نورث 
ــمع  ــة حــرّة. ُس ــدج لوجــوس للنشــر، 1٩٩٧(، صفحــة 1٩٣/ترجم ــك، نيوجيرســي: بري برونزوي

الدكتــور تايلــور وهــو يــرّدد المزمــور ٥1 قبــل إشــعال النــار بقليــل وبعدهــا أســلم حياتــه[.
والســؤال الــذي نحتــاج إلــى طرحــه علــى أنفســنا اآلن هــو: هــل ســنظل أوفياء ومتمّســكين 
بالحقائــق الــواردة فــي كلمــة هللا؟ عاجــالً أم آجــالً، ســيأتي هــذا االختبــار خــالل الصــراع النهائي. 

وبطبيعــة الحــال فــإن وقــت االســتعداد لذلــك هــو الوقــت الراهن.

		



أسئلة للنقاش

ــن  ــف يمك ــدس؟ كي ــاب المق ــي للكت ــوة المصــدر اإلله ــت النب ــة تَُثّب ــأي طريق 	� ب
ــا؟ ــك بإيمانن ــا نتمّس ــت أن تجعلن ــي تحقق ــوءات الت ــذه النب له

ــد  ــاذا يع ــاء، لم ــوم الثالث ــة ي ــة دراس ــي نهاي ــوارد ف ــى الســؤال ال ــارة إل ــي إش 2� ف
ــًدا؟ ــا ج ــال قويً ــيح دلي ــو المس ــوع ه ــى أّن يس ــل عل الدلي

س اإللهيــة الموثــوق بهــا�  3� أظهــر يســوع والرســل إيمانـًـا ثابًتــا بســلطة الِكَتــاب الُمَقــدَّ
س وأنــه  علــى ســبيل المثــال، كــم مــرة أشــار يســوع فــي حــد ذاتــه إلــى الِكَتــاب الُمَقــدَّ
)فــي كثيــر مــن األحيــان باإلشــارة إلــى نفســه( يجــب أن »يتــّم« مــا هــو وارد فــي الِكَتاب 
س؟ )انظــر، علــى ســبيل المثــال، متــى 	2: 54، 	5؛ مرقــس 4	: 49؛ لوقــا 4: 	2؛  الُمَقــدَّ
س  يوحنــا 3	: 8	؛ يوحنــا 7	: 2	(� وهكــذا، إذا كان يســوع نفســه قــد أخــذ الِكَتــاب الُمَقدَّ
ــوة التــي يتــم  )العهــد القديــم وقتهــا( علــى محمــل الجــد، خاصــة فيمــا يتعلــق بالنب

س؟ تحقيقهــا، فكيــف ينبغــي أن يكــون موقفنــا نحــن أيضــا بخصــوص الِكَتــاب الُمَقــدَّ
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* ٤–١٠ نيسان )أبريل(    الدرس الثاين    

س وطبيعته أصل الِكَتاب الُمَقدَّ

السبت بعد الظهر
ــة ١٨: ١٨؛  ــاوس ٣: ١٦، ١٧؛ تثني ــرس ١: ١٩-٢١؛ ٢تيموث ــبوعية: ٢بط ــع األس المراج

ــن ١١: ٣، ٦. ــا ١: ١٤؛ العبرانيي ــروج ١٧: ١٤؛ يوحن الخ

آيــة الحفــظ: »ِمــْن أَْجــِل ذلِــَك نَْحــُن أَيًْضــا نَْشــكُُر هللَا ِبــالَ انِْقطَــاعٍ، ألَنَّكُــْم إِْذ تََســلَّْمُتْم 
ــْل كََمــا ِهــَي ِبالَْحِقيَقــِة كَكَلَِمــِة  ــاٍس، بَ ــا كَلَِمــَة َخَبــٍر ِمــَن هللِا، َقِبلُْتُموَهــا الَ كَكَلَِمــِة أُنَ ِمنَّ

هللِا، الَِّتــي تَْعَمــُل أَيًْضــا ِفيكُــْم أَنُْتــُم الُْمْؤِمِنيــَن�« )	تســالونيكي 2: 3	(�

س وطبيعتــه بشــكل كبيــر علــى  تؤثــر الطريقــة التــي بهــا نــرى ونفهــم أصــل الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
ــا وفــي الكنيســة ككل. والطريقــة التــي بهــا نفســر  ــه كلمــة هللا فــي حياتن ــذي تلعب ــدور ال ال
س تتبلــور وتتأثــر بشــكل كبيــر بفهمنــا لعمليــة اإلعــالن والوحــي. عندمــا نريــد  الِكتَــاب الُمَقــدَّ
ــاب  ــى الســماح للكت ــل كل شــيء إل ــاج أوالً وقب ــح، نحت س بشــكل صحي ــدَّ ــاب الُمَق فهــم الِكتَ
ــات  ــا دراســة الرياضي ــة التعامــل معــه. ال يمكنن ــر األساســية لكيفي ــد المعايي المقــدس بتحدي
مــع األســاليب التجريبيــة المســتخدمة فــي علــم األحيــاء أو علــم االجتمــاع. ال يمكننــا دراســة 
ــم التعــرف  ــن يت ــة، ل ــة مماثل ــخ. بطريق ــاء بنفــس األدوات المســتخدمة لدراســة التاري الفيزي
ــاليب  ــالل األس ــن خ ــح م ــكل صحي ــا بش ــدس وفهمه ــاب المق ــة للكت ــق الروحي ــى الحقائ عل
ــاج  ــك، يحت ــن ذل ــدالً م ــود. ب ــر موج س وكأن هللا غي ــدَّ ــاب الُمَق ــاول الِكتَ ــي تتن ــة الت اإللحادي
تفســيرنا للكتــاب المقــدس إلــى أخــذ البعــد اإللهــي اإلنســاني لكلمــة هللا علــى محمــل الجــد. 
س تفســيرا صحيحــا، هــو أن نتنــاول الِكتَاب  ومــن هنــا فــإن مــا نحتاجــه لتفســير الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

س باإليمــان بــدالً مــن التــرّدد والشــك الممنهجيــن. الُمَقــدَّ
س وطبيعته  ســنبحث هــذا األســبوع فــي بعــض الجوانــب األساســية لمصــدر الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

الذيـْـن ينبغــي أن يؤثــرا علــى تفســيرنا وفهمنــا لــه.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١١نيسان )أبريل(.

	3



٥ نيسان )أبريل(        األحد       

اإلعالن اإللهي للكتاب المقدس

ــة  ــر بطــرس عــن اقتناعــه بمصــدر الرســالة النبوي ــف يعبِّ ــرأ 2بطــرس 	: 9	-	2� كي اق
ــّدس؟ ــاب المق للكت

 

 

ــاء  ــرس، كان األنبي ــول بط ــا للرس ــر. ووفًق ــاب آخ ــن أي كت س ع ــدَّ ــاب الُمَق ــف الِكتَ يختل
ــه  ــم يخترعون ــا مــن هللا. ل ــت مضمــون رســالتهم آتيً ــروح القــدس بطريقــة جعل مســوقين بال
ــاٍت ُمَصنََّعــًة« )2بطــرس 1: 1٦(، فــإن الرســالة النبويــة  بأنفســهم. وبــدالً مــن أن تكــون »ُخرَافَ
ــَم  ــة. »تََكلَّ ــرة بالثق ــة وجدي ــي صادق ــي فه ــي، وبالتال ــي ذات أصــل إله ــدس ه ــاب المق للكت
ــُدِس« )2بطــرس 1: 21(. كان هللا يعمــل خــالل  يُســوَن َمُســوِقيَن ِمــَن الــرُّوِح الُْق ــاُس هللِا الِْقدِّ أُنَ

ــي البشــر. ــن بن ــن مــن بي ــه للمختاري ــن إرادت ــة الوحــي، حيــث أعل عملي
إن التخاطــب اللفظــي المباشــر بيــن هللا وأشــخاص معينيــن هــو حقيقــة ال مفــر منهــا فــي 
س لــه ســلطة إلهيــة خاصــة، ونحــن  س. هــذا هــو الســبب فــي أن الِكتـَـاب الُمَقــدَّ الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
بحاجــة إلــى أخــذ العنصــر اإللهــي بعيــن االعتبــار أثنــاء تفســيرنا للكتــاب المقــدس. وبمــا أّن 
ــو مناســب  ــى نح ــة عل ــفار الكتابي ــمى األس ــك تُس ــه الرّئيســي، لذل ــو مؤلف ــدوس ه ــا الق إلهن

»كتبــا مقدســة« )روميــة 1: 2، 2تيموثــاوس ٣: 1٥(.
لقــد أعطــي ألغــراض عمليــة، أيضــا. وهــو »نَاِفــٌع لِلتَّْعلِيــِم َوالتَّْوِبيــخِ، لِلتَّْقِويــِم َوالتَّأِْديــِب الَِّذي 

بًــا لـِـُكلِّ َعَمــل َصالـِـحٍ« )2تيموثــاوس ٣: 1٦، 1٧(. ، لَِكــْي يَُكــوَن إِنَْســاُن هللِا كَاِمــاًل، ُمتَأَهِّ ِفــي الِْبــرِّ
 كمــا نحتــاج أيًضــا إلــى مســاعدة الــروح القــدس لتطبيــق مــا كشــفه هللا فــي كلمتــه علــى 
حياتنــا. وبحســب الرســول بطــرس، فــإن تفســير كلمــة هللا الموحــى بهــا ليــس مســألة تفســير 

خــاص. نحتــاج إلــى كلمــة هللا والــروح القــدس حتــى نفهــم معناهــا الحقيقــي.
ــرَُّه  ــُن ِس ــَو يُْعلِ ــرًا إاِلَّ َوُه ــُع أَْم ــرَّبَّ الَ يَْصَن ــيَِّد ال ــا: »إِنَّ السَّ س أيًض ــدَّ ــاب الُمَق ــول الِكتَ يق
ــاء« )عامــوس ٣: ٧(. تعبــر الكلمــات الكتابيــة الخاصــة بـــ »اإلعــالن« )بأشــكاله  ــِدِه األَنِْبيَ لَِعِبي
ــا فــي الســابق ثــّم قــد ظهــر للعيــان أو كُشــف  المختلفــة( عــن فكــرة أن شــيئًا مــا كان مخفيً
عنــه النقــاب، وبالتالــي أصبــح معروفًــا وأصبــح واضًحــا. نحــن، كبشــر، بحاجــة إلــى مثــل هــذا 
الكشــف، أو اإلعــالن، ألننــا ذوي طبيعــة خاطئــة، مفصوليــن عــن هللا بســبب خطايانــا، وبالتالــي 

نحــن نعتمــد عليــه لمعرفــة مشــيئته.

س حتــى عندمــا نؤمــن بمصــدره اإللهــي� مــاذا  مــن الصعــب إطاعــة الِكَتــاب الُمَقــدَّ
ســيحدث إذا وصلنــا إلــى عــدم الثقــة أو حتــى الســؤال عــن هــذا المصــدر اإللهــي؟
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٦ نيسان )أبريل(        االثنني        

عملية الوحي
ــي  ــي اإلله ــإن الوح ــان، ف ــه لإلنس ــن إرادت ــف ع ــيلة للكش ــة كوس ــتخدم اللغ ألن هللا يس
س هــو نتيجــة إعــالن هللا  قابــل للتدويــن. ومــع ذلــك، كمــا رأينــا بالفعــل، فــإن الِكتَــاب الُمَقــدَّ
للحــّق لنــا مــن خــالل عمــل الــروح القــدس، الــذي ينقــل ويحفــظ رســالته مــن خــالل القنــوات 
البشــرية. هــذا هــو الســبب فــي إمكانيــة توقعنــا للوحــدة األساســية التــي تظهــر فــي كامــل 
ــارن ســفر  ــال، ق ــى ســبيل المث ــا )عل ــى ســفر الرؤي ــن إل ــن ســفر التكوي س م ــدَّ ــاب الُمَق الِكتَ

ــا 12: 1٧(. ــن ٣: 1٤، 1٥ مــع ســفر الرؤي التكوي

اقــرأ 2بطــرس 	: 	2؛ 2تيموثــاوس 3: 		، 7	؛ ســفر التثنيــة 8	:8	� مــاذا تقــول هــذه 
س؟  النصــوص عــن إلهــام الِكَتــاب الُمَقــدَّ

 

س موحـى بـه مـن هللا، حتـى لو لـم تكن جميـع األجزاء ملهمـة لنا بنفس  كل الِكتَـاب الُمَقـدَّ
القـدر أو حتـى قابلـة للتطبيـق علـى حياتنـا اليـوم )علـى سـبيل المثـال، تـم إلهـام المقاطـع 
الخاّصـة باألعيـاد العبريـة علـى الرغـم من أننا لسـنا مطالبيـن باالحتفال بهـا اليـوم(. ومع ذلك، 
س كلـه، حتـى مـن تلـك األجـزاء التـي ليـس مـن السـهل  نحتـاج أن نتعلـم مـن الِكتَـاب الُمَقـدَّ

قراءتهـا وفهمهـا أو التـي ال تنطبـق علينـا بشـكل خـاص فـي وقتنـا الحاضر.
ــارق  ــكل مباشــر أو خ س بش ــدَّ ــاب الُمَق ــي الِكتَ ــيء ف ــام كل ش ــم اله كمــا أنّــه لــم يت
ــاب األســفار المقّدســة الذيــن حققــوا بعنايــة  للطبيعــة. فــي بعــض األحيــان، اســتخدم هللا كتّ
فــي األشــياء أو اســتخدموا مســتندات أخــرى موجــودة )انظــر يشــوع 10: 1٣؛ لوقــا 1:1-٣( مــن 

ــل رســالته. أجــل توصي
س موحــى بــه )2تيموثــاوس ٣: 1٦(. هــذا هــو الســبب  ــاب الُمَقــدَّ ومــع ذلــك، فــكل الِكتَ
بْــِر َوالتَّْعِزيَــِة  الــذي جعــل بولــس يؤكّــد أن »كل مــا كتــب،« إنّمــا كتــب لتعليمنــا، »َحتَّــى ِبالصَّ

ــا رََجــاٌء« )روميــة 1٥: ٤(. ــِب يَُكــوُن لََن ِبَمــا ِفــي الُْكتُ
س يشــير الــى هللا علــى أنــه مبدعــه ومؤلفــه، ومــع ذلــك فقــد ســطرته  ــاب الُمَقــدَّ »والِكتَ
أيــد بشــرية. ومــن خــالل األســلوب الــذي بــه كتــب كل ســفر مــن أســفار الكتــاب تتبيــن لنــا 
مميــزات الكتبــة العديديــن. وكل حــق معلــن فيــه »موحــى بــه مــن هللا«( 2تيموثــاوس ٣: 1٦ )، 

ومــع ذلــك فانــه يعبِّــر عنــه بأقــوال النــاس« )روح النبــوة، الصــراع العظيــم، صفحــة ٩(.

س الذيــن ينكــرون الجانــب اإللهــي فــي  يوجــد اليــوم بعــض علمــاء الِكَتــاب الُمَقــدَّ
ــم  ــن التعالي ــد م ــكار العدي ــة إن ــى درج س، إل ــدَّ ــاب الُمَق ــن الِكَت ــدة م ــزاء عدي أج
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ــذا  ــح ه ــدم فت ــروري ع ــن الض ــاذا م ــة� لم ــروج، والقيام ــة، والخ ــية كالخليق األساس
ــى كلمــة هللا؟ ــالً؟ واألهــّم، هــل ســنصدر الحكــم عل ــو قلي ــاب، ول الب

٧ نيسان )أبريل(        الثالثاء        

كَلَِمُة هللا الَمكُْتوبَِة

َوَقــاَل الــرَّبُّ لُِموَســى: »اكُْتــْب لَِنْفِســَك هــِذِه الْكَلَِمــاِت، ألَنَِّنــي ِبَحَســِب هــِذِه الْكَلَِمــاِت 
َقطَْعــُت َعْهــًدا َمَعــَك َوَمــَع إِْســَرائِيَل« )خــروج 34: 27(� لمــاذا يدعــو الــرب موســى إلــى 
كتابــة هــذه الكلمــات بــدالً مــن مجــرّد قراءتهــا علــى مســامع النــاس؟ مــا هــي الميــزة 

الواضحــة للكلمــة المكتوبــة؟

 

ــخاص  ــن األش ــرية، يمّك ــة البش ــق اللغ ــو خال ــكالم، وه ــى ال ــدرة عل ــه الق ــذي ل إّن هللا ال
المختاريــن مــن تبليــغ الحقائــق اإللهيــة واألفــكار الملهمــة بطريقــة موثوقــة وفّعالــة. وبالتالــي، 
فليــس مــن العجــب أن نــرى هللا منــذ البدايــة يأمــر كتّــاب األســفار المقّدســة بحفــظ تعليمــه 

ــا. وإعالنــه مكتوبً

ما الذي تعلّمه النصوص التالية عن الوحي المكتوب؟

خروج 7	: 4	؛ 24: 4  

 

يشوع 24: 	2  

 

إرميا 30: 2  

 

رؤيا 	: 		، 9	؛ 	2: 5؛ 22: 8	، 9	 

 

لمــاذا أمــر هللا بكتابــة الوحــي ورســائله الملهمــة؟ الجــواب الواضــح هــو لئــاّل يســهل علينــا 
س هــي نقطــة مرجعيــة ثابتــة توجهنــا إلــى  نســيانهم. الكلمــات المكتوبــة مــن الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
هللا وإرادتــه. عــادًة مــا يمكــن االحتفــاظ بالمســتند المكتــوب بشــكل أفضــل وأكثــر مصداقيــة 

		



مــن الرســائل الشــفوية، التــي يجــب أن تحكــى مــراًرا وتكــراًرا. كمــا يمكــن أيًضــا جعــل الكلمــة، 
ــر عــدد مــن األشــخاص ممــا  ــاول أكث ــي متن ــي يعــاد نســخها مــرّات ومــرّات، ف ــة الت المكتوب
ــن األشــخاص  ــى عــدد محــدود م ــم إل ــا التكل ــرًا، يمكنن ــط. أخي ــم مشــاركتها شــفهيّا فق ــو ت ل
فــي وقــت واحــد فــي المــكان ذاتــه، ولكــن يمكــن قــراءة مــا هــو مكتــوب مــن ِقبــل عــدد ال 
يحصــى مــن القــراء فــي العديــد مــن المواقــع والقــارات المختلفــة، كمــا يمكــن أن يكــون بركــة 
ألجيــال عديــدة الحًقــا. فــي الواقــع، إذا تعــّذر علــى البعــض القــدرة علــى القــراءة بأنفســهم، 

فيمكــن آلخــر أن يقــرأ لهــم مــا هــو مكتــوب بصــوت عــاٍل.

٨ نيسان )أبريل(        األربعاء        

س أوجه الشبه بَْيَن الَمِسيحِ والِكَتاب الُمَقدَّ

ــا هــي أوجــه  ــا 7	: 7	� م ــا 8: 	3، 32؛ ويوحن ــا 2: 22؛ يوحّن ــا 	: 4	؛ يوحن ــرأ يوحن اق
س،  الشــبه التــي تراهــا بيــن يســوع، كلمــة هللا الــذي صــار بشــًرا، وبيــن الِكَتــاب الُمَقــدَّ

كلمــة هللا المكتوبــة؟

 

 

هنــاك تــواز بيــن كلمــة هللا، التــي صــارت جســداً )أي يســوع المســيح(، وكلمــة هللا 
ــد المســيح مــن امــرأة بصــورة خارقــة للطبيعــة  س(. مثلمــا ُولِ ــدَّ ــاب الُمَق ــة )أي الِكتَ المكتوب
ــى  ــا مــن أصــل خــارق للطبيعــة عل س هــو أيًض ــدَّ ــاب الُمَق ــإن الِكتَ ــروح القــدس، ف بفضــل ال

ــر. ــطة البش ــليمه بواس ــن تس ــم م الرغ
ــة  ــرة زمني ــح يســوع المســيح إنســانًا ودخــل الزمــان والمــكان. عــاش خــالل فت لقــد أصب
ومــكان محدديــن. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الحقيقــة لــم تبطــل ألوهيتــه، ولَــْم تَْجَعــْل الَمِســيَح 
ــع  ــد لجمي ــص الوحي ــه الُمخلِّ ــِة. إن ــة الَْكاِملَ اِريَّ ــِه الَْكفَّ ــُق ِبَذِبيَحِت ــا يَتََعلَّ ــا ِفيَم ــُدوًدا تَاِرِيِخيًّ َمْح
ــل ٤: 12(.  ــال الرس ــع أعم ــان )راج ــداد الزم ــى امت ــم، وعل ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــاس، ف الن
ــة  ــي ثقاف ــت محــدد وف ــي وق س، ف ــدَّ ــاب الُمَق ــة، الِكتَ ــة هللا المكتوب ــت كلم ــل، أعطي وبالمث
س مرتبــط  ــدَّ ــاب الُمَق ــإّن الِكتَ ــة. تمامــا مثلمــا كان الشــأن بالنســبة ليســوع المســيح، ف معين
ــع  ــك، يظــل صالحــا لجمي ــدالً مــن ذل ــن؛ ب ــى وقــت ومــكان محددي بالوقــت، أي مقتصــر عل

ــم. ــع أنحــاء العال ــاس، فــي جمي الن
ــوع  ــة يس ــرت طبيع ــان. أظه ــتوى اإلنس ــى مس ــزل إل ــه، ن ــن نفس ــف هللا ع ــا كش عندم
البشــرية كل عالمــات العيــوب البشــرية وتأثيــرات تدهــور حوالــي ٤000 عــام. ومــع ذلــك، كان 
س هــي لغــة بشــرية، وليســت لغــة »أنــاس  ــاب الُمَقــدَّ بــال خطيئــة. وبالمثــل، فــإن لغــة الِكتَ
فائقــي الكمــال« ال يتقنهــا أو يفهمهــا أحــد. وعلــى الرغــم مــن أن لــكّل لغــة محدوديتهــا، فــإن 

	7



خالــق الجنــس البشــري، الــذي هــو خالــق اللغــة اإلنســانية، قــادر تماًمــا علــى إيصــال إرادتــه 
إلــى البشــر بطريقــة جديــرة بالثقــة دون تضليلنــا.

ــن.  س متطابقي ــدَّ ــاب الُمَق ــيح والِكتَ ــوع المس ــس يس ــا. لي ــة حدوده ــكل مقارن ــع، ل بالطب
س ليــس تجســيدا هلل. وليــس هللا كتابــا. أّمــا فــي يســوع المســيح فقــد أصبــح هللا  الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

س ألننــا نعبــد المخلــص المعلــن عبــر صفحاتــه. إنســانا. ونحــن نحــب الِكتَــاب الُمَقــدَّ
س هـو اتحاد إلهي إنسـاني فريـد ومتزامن. رأت إلـن ج. هوايت هذا بوضوح  الِكتَـاب الُمَقـدَّ
س، بحقائقـه اإللهية المعبر عنهـا بلغة النـاس، يُبرز االتحاد  عندمـا كتبـت: »لكـّن الِكتَـاب الُمَقدَّ
بيـن مـا هـو إلهـي ومـا هو بشـري. وقد ظهـر مثل هـذا االتحاد فـي طبيعة المسـيح الـذي كان 
س كمـا يصـدق علـى المسـيح أن  ابـن هللا وابـن اإلنسـان. وهكـذا يصـدق علـى الِكتَـاب الُمَقـدَّ

»الكلمـة صـار جسـًدا وحل بيننـا« )يوحنـا 1:1٤(« )الصراع العظيـم، صفحة 10(.

ــه، أيـــن  ــا؟ وبدونـ ــا إليماننـ س أساًسـ ــاذا يجـــب أن يكـــون الِكَتـــاب الُمَقـــدَّ لمـ
عســـانا نكـــون؟

٩ نيسان )أبريل(        الخميس        

س ِباإليَماِن َفْهُم الِكَتاب الُمَقدَّ

اقــرأ عبرانييــن 		: 3، 	� لمــاذا يعــّد اإليمــان ضروريــا للغايــة فــي فهــم هللا وكلمتــه؟ 
لمــاذا يســتحيل إرضــاء هللا بــدون إيمــان؟

 

 

 

كل مــا يتعلّمــه اإلنســان حّقــا يــدور فــي ســياق اإليمــان. إن اإليمــان التــام للطفــل تجــاه 
ــي توجــه  ــة هــي الت ــة الثق ــدة. إّن عالق ــياء جدي ــم أش ــن تعل ــه م ــذي يمّكن ــن هــو ال الوالدي
الطفــل نحــو معرفــة الجوانــب الجوهريــة واألساســية للحيــاة والمحبّــة. وبالتالــي فــإّن المعرفــة 

والفهــم ينبعــان مــن عالقــة ِحبّيــة مفعمــة بالثقــة. 
ــيقيا  ــا موس ــدا مقطع ــزف جيّ ــر يع ــيقي الماه ــازف الموس ــإّن ع ــوال، ف ــس المن ــى نف وعل
ــة  ــى العــزف علــى آل ــة التــي تســاعد الشــخص عل ليــس فقــط عندمــا يتقــن المهــارات الفني
موســيقية، بــل عندمــا يظهــر حبّــه للموســيقى وللملّحــن ولآللــة الموســيقية... بطريقــة مماثلــة، 
س بشــكل صحيــح عندمــا نتعامــل معــه بنــوع مــن الريبــة أو  ــدَّ ــاب الُمَق نحــن ال نفهــم الِكتَ
الشــك المنهجــي، بــل بــروح المحبــة واإليمــان. كتــب الرســول بولــس، »ِبــُدوِن إِيَمــاٍن الَ يُْمِكــُن 
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إِرَْضــاُؤُه )هللا(« )عبرانييــن 11: ٦(. وبالتالــي، ال غنــى عــن اإليمــان عنــد االقتــراب مــن الِكتـَـاب 
س، واالعتــراف بمصــدره الخــارق للطبيعــة، بــدالً مــن رؤيتــه ككتــاب بشــري. الُمَقــدَّ

ــة  ــارق للطبيع ــل الخ ــرة لألص ــذه النظ ــن ه ــوح ع ــبتيين بوض ــت الس ــر األدفنتس ــد عب لق
لألســفار الكتابيــة فــي النقطــة األولــى مــن كتــاب إيمــان األدفنتســت الســبتيين، والتــي تنــص 
س بعهديـــه القديـــم والجديـــد، هـــو كلمـــة هللا المكتوبـــة والموهوبـة  على: »أّن الِكتَاب الُمَقدَّ
بالوحـــي اإللهـــي بواســـطة رجـــال هللا القديســـين الذيـــن تكلمـوا وكتبـــوا تحـــت تأثير الـروح 
س  القدس. فـــي هـــذه الكلمـة سـلم هللا اإلنسـان المعرفـة الضروريـــة للخـالص. والِكتَاب الُمَقدَّ
هـــــــو الوحـــــــي المعصـــــــوم لمشـــــــيئته. وهـــــــو مقيـــــــاس الصفـــــــات، ومحـــك 
االختبـــار، وملهـــم العقائد الموثـوق بـه، والسـجل المعتمـد ألفعـال هللا فـي التاريـخ. ]2بطـرس 
1: 20، 21؛ 2تيموثـــاوس ٣: 1٦، 1٧؛ مزمـــور 11٩: 10٥؛ أمثـــال٣0: ٥، ٦؛ إشــعياء 20: ٨؛ يوحنــا 

ــالونيكي 2: 1٣؛ عبرانييــن٤: 12[«. 1٧: 1٧؛ 1تسـ

ــه  ــون من ــا ال يقترب ــاب المقــدس عندم ــاس فــي فهمهــم للكت ــذي يخســره الن ــا ال م
مدفوعيــن باإليمــان؟ لمــاذا ال يعــّد هــذا النــوع مــن اإليمــان أعمــى؟ بمعنــى آخــر، 
ــان  ــزال اإليم ــاذا ال ي ــان ولم ــذا اإليم ــا له ــي نملكه ــدة الت ــباب الجي ــي األس ــا ه م

س؟ ــدَّ ــاب الُمَق ــق الِكَت ــد التعامــل مــع حقائ ــا عن ضروريّ

١٠ نيسان )أبريل(        الجمعة        

س إليماننــا، فهــو يظــّل  لمزيــد مــن الــدرس: أمــام ضــرورة وأهّميــة الِكتَــاب الُمَقــدَّ
بــال قيمــة روحيــة حقيقيــة إذا لــم يكــن للــروح القــدس التأثيــر الضــروري علــى قلوبنــا وعقولنــا 

كلّمــا قرأنــاه ودرســناه. 
قبــول لهــم  وينبغــي  للخــالص.  الالزمــة  المعرفــة  كلمتــه  فــي  النــاَس  هللا   »ســلم 

ــه المعصــوم والمــزود بســلطانه. إن أقــوال هللا هــي  ــه إعــالن إرادت س بصفت ــدَّ ــاب الُمَق الِكتَ
ــان حقيقــة كــون  ــك ف ــار... ومــع ذل ــم ومحــك االختب ــة للتعالي ــق، وهــي معلن ــاس الخل مقي
ــم  ــروح القــدس الدائ ــي إن حضــور ال ــه ال يعن ــاس بواســطة كلمت ــن مشــيئته للن هللا قــد أعل
ــد  ــص ق ــك، الن المخل ــن ذل ــس م ــى العك ــي عل ــة ه ــن. فالحقيق ــادا الزمي ــا ع ــاده م وإرش
وعــد عبيــده بــان الــروح القــدس ســيوضح ويفســر لهــم الكلمــة اإللهيــة، ويفيــض مــن نــوره 
علــى تعاليمهــا حتــى يســهل تطبيقهــا. وبمــا إن روح هللا القــدوس هــو الــذي أوحــى الِكتـَـاب 
ــة هللا«  ــم كلم ــا لتعلي ــدس مناقًض ــروح الق ــم ال ــون تعلي ــتحيل أْن يك ــن المس س فم ــدَّ الُمَق

ــة ٩(. ــم، صفح ــوة، الصــراع العظي )روح النب
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أسئلة للنقاش
	� لمــاذا يعلــن هللا عــن نفســه وعــن إرادتــه لنــا نحــن البشــر؟ لمــاذا نحتــاج إلــى 

الوحــي اإللهــي؟
2� كيـف يعلـن هللا عـن نفسـه؟ فهـو يسـتخدم وسـائل مختلفـة للكشـف عـن شـيء 
يخّصـه� يفعـل ذلـك بطريقـة أكثـر شـمولية وهـي اسـتخدام الطبيعـة، ولكـن بشـكل 
أكثـر تحديـداً مـن خالل األحـالم )دانيال 7: 	(؛ والـرؤى )تكويـن 5	(؛ اآليات )	ملوك 
8	: 24، 38(؛ ومـن خـالل ابنـه يسـوع المسـيح )عبرانيين 	: 	، 2(� هـل أعلن هللا لك 

عـن نفسـه شـخصيا؟ شـارك اختبارك الشـخصي�
س العديـد مـن تعاليمـه، معتبـر ينهـا مجـرد  3� يرفـض بعـض علمـاء الِكَتـاب الُمَقـدَّ
خرافـات� إن تعاليـم مثـل قصـة الخليقـة، وآدم وحـواء كشـخصين حقيقييـن، وقّصـة 
الخـروج، وقصـص دانيـال، إنّمـا هي مجرد أمثلة بسـيطة )من العهد القديـم( للتعاليم 
التـي يتـم اعتبارها مجرد قصص مفتعلة ومصممة بشـكل يسـهل معـه تعليم الحقائق 
الروحيـة� هـذا مـا يحـدث عندمـا يحكـم البشـر علـى كلمـة هللا� مـا الـذي يجـب أن 

يخبرنـا بـه هـذا عـن مدى خطـورة مثـل هـذا الموقف؟
س عـن إرادتـه بطريقـة حاسـمة� ومـع ذلـك،  4� لقـد كشـف هللا فـي الِكَتـاب الُمَقـدَّ
فـإن هللا يرغـب فـي أن تسـاعد أنت فـي التعريف بإرادتـه وباألخبار السـارة بخصوص 
الخـالص الـذي منحـه فـي يسـوع المسـيح دون سـواه� عندما يراقبـك النـاس، ما نوع 

اإللـه الـذي يرونـه فـي حياتـك ومن خالل سـلوكك؟
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* ١١-١٧ نيسان )أبريل(    الدرس الثالث    

 نظرة يسوع والرسل إلى
س الِكَتاب الُمَقدَّ

السبت بعد الظهر
المراجع األسبوعية: متى ٤: ١- ١١؛ متى ٢٢: ٣٧-٤٠؛ لوقا ٢٤: ١٣-٣٥، ٤٤، ٤٥؛ لوقا 

٤: ٢٥-٢٧؛ أعمال الرسل ٤: ٢٤-٢٦.

آيـة الحفـظ: »َفأََجـاَب َوَقـاَل: »َمكُْتـوٌب: لَْيـَس ِبالُْخْبـِز َوْحـَدُه يَْحَيا اإلِنَْسـاُن، بَـْل ِبكُلِّ 
كَلَِمـٍة تَْخـُرُج ِمـْن َفِم هللِا«« )متـى 4: 4(�

س فــي العصــر الحديــث، ولســوء الحــظ، بشــكل  لقــد تمــت إعــادة تفســير الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
ــع،  ــي الواق ــي ســلطته. يُنظــر، ف ــه وف ــي إلهام ــن خــالل نظــرة فلســفية تشــكك ف ــف م مكثّ
س علــى أنــه مجــرد أفــكار لبشــر قــد عاشــوا فــي ثقافــة بدائيــة نســبيًا وال  إلــى الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
يمكنهــم فهــم العالــم كمــا نفهمــه اليــوم. وفــي الوقــت نفســه، قــد تــم التقليــل مــن أهميــة 
س يتحــّول  العنصــر الخــارق للطبيعــة أو حتــى إلغائــه مــن المشــهد، ممــا جعــل الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
إلــى وثيقــة، بــدالً مــن أن يكــون وجهــة نظــر هللا عــن اإلنســان، أصبــح وجهــة نظــر اإلنســان عن 
س، فــي عصــر الفكــر »الداروينــي« والفلســفة الحديثــة،  هللا. والنتيجــة هــي أن الِكتَــاب الُمَقــدَّ

قــد أصبــح بالنســبة للكثيريــن دون جــدوى.
ولكّننــا نرفــض هــذا الموقــف بشــكل قطعــي. بــدالً مــن ذلــك يمكننــا أن نــرى، فــي العهــد 
الجديــد، الطريقــة الملهمــة التــي بهــا ننظــر إلــى األســفار المقدســة بأكملهــا مــن خــالل دراســة 
س الوحيــد الــذي كان لديهــم فــي  ــدَّ ــاب الُمَق كيــف فهــم يســوع والرســل العهــد القديــم، الِكتَ
ذلــك الوقــت. كيــف ربطــوا بيــن األشــخاص واألماكــن واألحــداث المذكــورة؟ مــا هــي افتراضاتهــم 
ــع مفاهيمهــم، علــى خــالف ســوء فهــم  وطــرق التفســير الناتجــة عنهــا؟ دعونــا نتتبعهــم ونتتبّ

النــاس غيــر الملهميــن، الذيــن تــؤدي افتراضاتهــم إلــى الريبــة والشــك فــي كلمــة هللا.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١٨ نيسان )أبريل(.
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١٢ نيسان )أبريل(        األحد        

مكتوب
حــّددت معموديــة يســوع علــى يــد يوحنــا المعمــدان بدايــة خدمــة المخلــص، التــي تبعتها 
قيــادة الــروح القــدس ليســوع إلــى بريــة يهــوذا، حيــث، فــي أضعــف حالتــه البشــرية، كان قــد 

ُجــرّب مــن قبــل الشــيطان. 

اقــرأ متــى 4: 	- 		� كيــف قــاوم يســوع تجربــة الشــيطان فــي البريــة؟ مــا الــذي يجــب 
س مــن هــذه القّصــة؟ علينــا أن نتعلّمــه عــن الِكَتــاب الُمَقــدَّ

 

ــا  ــِز َوْحــَدُه يَْحيَ ــَس ِبالُْخبْ ــوٌب: لَيْ عندمــا ُجــرّب مــن جهــة الشــهية، رد يســوع قائــالً: »َمْكتُ
اإلِنَْســاُن، بـَـْل ِبــُكلِّ كَلَِمــٍة تَْخــُرُج ِمــْن فـَـِم هللّا.« )متــى ٤: ٤(. مشــيرا بذلــك إلــى الكلمــة الحيــة 
س. عندمــا ُجــرّب  ــاب الُمَقــدَّ ومصدرهــا اإللهــي المطلــق. وبهــذه الطريقــة يؤكــد ســلطة الِكتَ
مــن جهــة ممالــك العالــم ومجــده، أجــاب يســوع: »اْذَهــْب يَــا َشــيْطَاُن! ألَنَّــُه َمْكتُــوٌب: لِلــرَّبِّ 
يَّــاُه َوْحــَدُه تَْعبُــُد« )متــى ٤: 10؛ لوقــا ٤: ٨(. وهنــا يذكرنــا المســيح أن العبــادة  إِلِهــَك تَْســُجُد َوإِ
ــادة  ــو عب ــه ه ــوع لكلمت ــر، وأن الخض ــخص آخ ــى أي ش ــس عل ــى هللا ولي ــز عل ــة ترك الحقيقي
حقيقيــة. أخيــرًا، عندمــا ُجــرّب بمحبــة المظاهــر والفرضيــات، رّد يســوع قائــالً: »َمْكتـُـوٌب أَيًْضــا: 

الَ تَُجــرِّب الــرَّبَّ إِلَهــَك« )متــى ٤: ٧؛ وأيًضــا لوقــا ٤: 12(.
فــي جميــع تجاربــه الثــالث، كان يســوع يــرّد بعبــارة »مكتــوب«. وهــذا يعنــي أن يســوع 
يلجــأ مباشــرة إلــى كلمــة هللا وليــس ألّي شــيء آخــر للتعامــل مــع هجمــات وِخــَدع الشــيطان. 
س  ــاب الُمَقــدَّ س ثــّم الِكتَ ــاب الُمَقــدَّ وهــو مــا ينبغــي أن يكــون درًســا ثمينــا لنــا جميًعــا: الِكتَ

وحــده هــو المعيــار النهائــي إليماننــا وأساســه.
س وحــده طريقــة يســوع لصــّد هجمات  س والِكتـَـاب الُمَقــدَّ  نعــم، لقــد كان الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
العــدّو. إّن يســوع هــو هللا، ولكــن فــي دفاعــه ضــّد الشــيطان، فهــو يُخضــع نفســه لكلمــة هللا 

دون ســواها. 
لــم يقــّدم مجــرّد رأي، وال حجــة موّســعة ومعقــدة. وليــس بكلمــات العــداء الشــخصي، بــل 
س  س بســيطة لكنهــا عميقــة. إّن للِكتـَـاب الُمَقــدَّ بــدالً مــن ذلــك، بكلمــات مــن الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
ــة  ــدأت بقاعــدة معين ــه ب ــإّن خدمت ــه، ف ــر قــوة. وعلي فــي نظــر المســيح أعظــم ســلطة وأكب

س. وتســتمر فــي البنــاء علــى أســاس مصداقيــة الِكتَــاب الُمَقــدَّ

كيف يمكننا أن نتعلم االتكال بنفس القدر على كلمة هللا، والخضوع لها؟
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١٣ نيسان )أبريل(        االثنني         

يسوع والشريعة

ــذا  ــي ه ــوع ف ــول يس ــاذا يق ــى 23: 2، 3� م ــى 22: 29؛ ومت ــى 5: 7	-20؛ مت ــرأ مت اق
ــياق؟ الّس

 

علــم يســوع تالميــذه طاعــة كلمــة هللا والشــريعة. ال يوجــد أي تلميــح منــه يبيّــن أنـّـه يشــّك 
س. علــى العكــس مــن ذلــك، أشــار إليــه باســتمرار علــى  فــي ســلطة أو أهميــة الِكتَــاب الُمَقــدَّ
َة هللِا«  أنـّـه مصــدرا للســلطة اإللهيــة. وقــال للصدوقييــن: »تَِضلُّــوَن إِْذ الَ تَْعرِفـُـوَن الُْكتـُـَب َوالَ قـُـوَّ
)متــى 22: 2٩(. لقــد علــم يســوع أن مجــرد معرفــة فكريــة للكتــاب المقــدس وتعاليمــه ليســت 

كافيــة لمعرفــة الحقيقــة، واألهــم مــن ذلــك، لمعرفــة الــرب، الــذي هــو هــذه الحقيقــة.

ماذا يخبرنا متى 22: 37-40 عن موقف يسوع من شريعة موسى؟

 

ــل  ــى قب ــت لموس ــي أعطي ــر الت ــا العش ــوع الوصاي ــص يس ــي، يلخ ــه للناموس ــي تصريح ف
ــد  ــوس العه ــى نام ــا يســوع عل ــز به ــي ركّ ــة الت ــراف بالكيفي ــام. يجــب االعت ــي 1٥00 ع حوال
القديــم ورفعــه إلــى أعلــى مســتوى. لقــد اســتنتج خطــأً، العديــد مــن المســيحيين أن وصيــة 
ــد  ــل العه ــم، بإنجي ــد القدي ــوس العه ــّم اســتبدال نام ــد ت ــه اآلن ق ــت وبأنّ ــد أُعطي ــدة ق جدي
ــريعة  ــى ش ــال عل ــادا كام ــد اعتم ــوع يعتم ــه يس ــا يعلم ــي أن م ــة ه ــن الحقيق ــد. ولك الجدي
ــر شــمولية  ــه بشــكل أكث ــاب عــن النامــوس وأعلن ــد كشــف المســيح النق ــم. لق ــد القدي العه
ــز أول أربعــة منهــا  ــا العشــر، وتركّ ــِن« )اللّتيــن تلّخصــان الوصاي ــِن الَْوِصيَّتَيْ ــه »ِبَهاتَيْ بحيــث أنّ
علــى العالقــة بيــن اإلنســان وهللا، وتركــز الســّت األخريــات منهــا علــى العالقــات التــي تربــط 
ــاُء« )متــى 22: ٤0(. وهكــذا يرفــع يســوع العهــد  ــُه َواألَنِْبيَ ــُق النَّاُمــوُس كُلُّ بيــن البشــر( »يَتََعلَّ
القديــم كذلــك بأكملــه عندمــا يقــول »النَّاُمــوُس َواألَنِْبيَــاُء«، ألن هــذه طريقــة مختصــرة لإلشــارة 
إلــى الّنامــوس واألنبيــاء والكتــب، أو أقســام العهــد القديــم الثالثــة. »وأشــار ]المســيح[ إلــى 
س كالحجــة غيــر المشــكوك فــي صدقهــا أو ســلطانها، وهــذا نفــس مــا يجــب  الِكتَــاب الُمَقــدَّ
س ككلمــة هللا الســرمدي، وكفيصــل ينهــي كل  علينــا أن نفعلــه. فيجــب تقديــم الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

ــم األعظــم، صفحــة 20(.   ــوة، المعلّ مشــاجرة أو خصــام، وأســاس كل إيمــان« )روح النب

ماهــي )إن وجــدت( المصــادر التنافســية للســلطة )األســرة، الفلســفة، الثقافــة( التــي 
قــد تقــف حاجــزا أمــام خضوعــك لكلمــة هللا؟
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١٤ نيسان )أبريل(        الثالثاء        

س يسوع وكّل الِكَتاب الُمَقدَّ

س لتعليــم  اقــرأ لوقــا 24: 3	-35، 44، 45� كيــف اســتخدم يســوع الِكَتــاب الُمَقــدَّ
ــل؟ ــالة اإلنجي ــذه رس تالمي

 

بعــد مــوت المســيح، كان أتباعــه فــي حيــرة وشــّك. كيــف حــدث ذلــك؟ ومــا القصــد منــه؟ 
فــي هــذا اإلصحــاح مــن لوقــا، نــرى أن يســوع يظهــر لهــم مرتيــن، أوالً إلثنيــن منهمــا كانــا فــي 
طريقهمــا إلــى عمــواس، ثــم لآلخريــن الحًقــا. فــي مناســبتين منفصلتيــن، يفســر يســوع كيــف 
ــاِء  تــّم كل شــيء بحســب نبــوءات العهــد القديــم: »ثـُـمَّ ابْتَــَدأَ ِمــْن ُموَســى َوِمــْن َجِميــعِ األَنِْبيَ

ــَة ِبــِه ِفــي َجِميــعِ الُْكتُــِب« )لوقــا 2٤: 2٧(. ــُر لَُهَمــا األُُمــوَر الُْمْختَصَّ يَُفسِّ
كمــا قــال مــرة أخــرى فــي لوقــا 2٤: ٤٤، ٤٥: »هــَذا ُهــَو الْــَكالَُم الَّــِذي كَلَّْمتُُكــْم ِبــِه... أَنَّــُه 
ــّم    ــِر«. ث ــاِء َوالَْمزَاِمي ــوِس ُموَســى َواألَنِْبيَ ــي نَاُم ــي ِف ــوٌب َعنِّ ــَو َمْكتُ ــا ُه ــُع َم ــمَّ َجِمي ــدَّ أَْن يَِت الَ بُ

ــَب«. ــوا الُْكتُ ــْم لِيَْفَهُم ــَح ِذْهَنُه »فَتَ
الحــظ المرجــع المشــار إليــه فــي لوقــا 2٤: 2٧ وهــو »جميــع الكتــب«. وقــد أعيــد تأكيــد 
ــا 2٤: ٤٤(.  ــر« )لوق ــاء َوالَْمزَاِمي ــى َواألَنِْبيَ ــوس ُموَس ــاره »نَاُم ــي باعتب ــع الثان ــي المقط ــك ف ذل
ــد  ــا 1: 1-٣، 1٤(، يعتم ــدا )يوحن ــار جس ــي ص ــة الت ــوع، الكلم ــوح أن يس ــذا بوض ــت ه يثب
ــات الســنين.  ــؤ بهــذه األمــور قبــل مئ ــم التنب س لشــرح كيــف ت ــدَّ ــاب الُمَق علــى ســلطة الِكتَ
س، يعلــم يســوع التالميــذ االقتــداء بــه. فعندمــا يذهبــون  باإلشــارة إلــى مجمــل الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
س لجلــب الفهــم والقــوة  لنشــر رســالة اإلنجيــل، فإنــه عليهــم أيًضــا تفســير كل الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

للمتجّدديــن عبــر جميــع أنحــاء العالــم.
الحــظ أيًضــا، كيــف يقــول يســوع فــي متـّـى 2٨: 1٨-20 لتالميــذه حينهــا )ولنــا نحــن اليــوم( 
ــَماِء َوَعلَــى األَرِْض«. لكــن هــذه الســلطة تظــل متجــذرة  أنــه » ُدِفــَع إِلَــيَّ كُلُّ ُســلْطَاٍن ِفــي السَّ
ُدوُهــْم  فــي أبيــه وفــي كل األلوهيــة، ألنــه يقــول لهــم، » فَاْذَهبُــوا َوتَلِْمــُذوا َجِميــَع األَُمــِم َوَعمِّ
ــوا  ــْم أَْن يَْحَفظُ ــُدس«. ثــم يأتــي المقطــع الرئيســي » َوَعلُِّموُه ــرُّوِح الُْق ــِن َوال ــِم اآلب َواالبْ ِباْس
ــِه«. مــا الــذي يعلمــه يســوع ويوصــي بــه؟ تســتند تعاليمــه علــى كل  ــْم ِب َجِميــَع َمــا أَْوَصيْتُُك
س. وقــد جــاء علــى أســاس ســلطة الكلمــة النبويــة، وأنـّـه فــي تتميــم النبــوءات  الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

س قــد خضــع إلــى أبيــه. الــواردة فــي الِكتَــاب الُمَقــدَّ

س بكامله، فلماذا ال نفعل نحن نفس الشيء؟ مرة أخرى،  إذا قبل يسوع الِكَتاب الُمَقدَّ
س، حتى عندما ندرك أنه لم يعد  كيف يمكننا أن نتعلم قبول سلطة كل الِكَتاب الُمَقدَّ

كل شيء ينطبق علينا بالضرورة اليوم؟ أحضر إجابتك إلى الفصل يوم السبت�
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١٥ نيسان )أبريل(        األربعاء        

س يسوع- أصل وتاريخ الِكَتاب الُمَقدَّ
س هــو كلمــة هللا بمعنــى أن مــا يقولــه مــرادف لمــا يقولــه  علــم يســوع أن الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
هللا.  فأصلــه ُوِجــَد فــي هللا، وبالتالــي، يحتــوي علــى الســلطة المطْلقــة لــكل جانــب مــن جوانب 

س. الحيــاة. وقــد عمــل هللا عبــر التاريــخ لكشــف إرادتــه للبشــرية مــن خــالل الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
علـى سـبيل المثـال، يشـير يسـوع في متـى 1٩: ٤، ٥ إلـى اقتباس كتبه موسـى. لكن يسـوع 
ِذي َخلَـَق ِمـَن الْبَـْدِء . . . قال: » ِمْن أَْجـِل هَذا يَتْـرُُك الرَُّجُل  يأخـذ هـذا المقطـع ويقـول: » أّن الَـّ
ِذي َخلََق ِمَن الْبَـْدِء. . .  س«، قال يسـوع:« الَـّ ـُه«. وبـدالً مـن قول »يقـول الِكتَـاب الُمَقدَّ أَبَـاُه َوأُمَّ
قـال،« وهـو بذلـك ينسـب إلى كلمة الخالـق ما كتبه راوي سـفر التكوين. وبالتالـي فإّن هللا هنا، 

يُعتبـر هـو كاتـب هـذه العبارات، علـى الرغم من أّن موسـى هو مـن كتبها.

ــة  ــَم يســوع األشــخاص واألحــداث التاريخي ــف َفِه ــة� كي ــة التالي ــرأ النصــوص الكتابي اق
س؟ ــدَّ ــاب الُمَق فــي الِكَت

متى 2	: 3، 4  
مرقس 0	: 	-8  
لوقا 4: 27-25  

لوقا 		: 	5  
متى 24: 38  

يتعامــل يســوع بصفــة مســتمرّة مــع أشــخاص العهــد القديــم وأماكنــه وأحداثــه علــى أنهــا 
حقيقــة تاريخيــة. فهــو يشــير إلــى ســفر التكويــن 1 و2، وإلــى هابيــل فــي االصحــاح ٤، وإلــى 
داود وهــو يــأكل خبــز الوجــوه، وإلــى أليشــع مــن بيــن الشــخصيات التاريخيــة األخــرى. وقــد 
أعــاد وكــّرر الحديــث عــن معانــاة أنبيــاء العهــد القديــم )متــى ٥: 12 متــى 1٣: ٥٧، متــى 2٣: 
٣٤-٣٦، مرقــس ٦: ٤(. فــي توجيهــه رســالة تحذيــر، يصــف يســوع أيًضــا أيــام نــوح: »كَانـُـوا ِفــي 
ُجــوَن، إِلَــى الْيَــْوِم الَّــِذي َدَخــَل  ُجــوَن َويُزَوِّ األَيَّــاِم الَِّتــي قَبْــَل الطُّوفَــاِن يَأْكُلُــوَن َويَْشــَربُوَن َويَتَزَوَّ
ِفيــِه نـُـوٌح الُْفلـْـك، َولـَـْم يَْعلَُمــوا َحتَّــى َجــاَء الطُّوفـَـاُن َوأََخــَذ الَْجِميــَع، كَذلـِـَك يَُكــوُن أَيًْضــا َمِجــيُء 
ــى أن يســوع كان  ــاك كل مــا يكفــي مــن اإلشــارات إل ــاِن« )متــى 2٤: ٣٨، ٣٩(. هن ــِن اإلِنَْس ابْ

يشــير إلــى هــذا الفعــل العظيــم لدينونــة هللا كحــدث تاريخــي.

ألن يســوع نفســه يشــير إلــى هــؤالء األشــخاص التاريخييــن علــى أنهــم حقيقييــن، 
فمــاذا يقــول عــن قــوة خــداع الشــيطان التــي ينكــر وجودهــا كثيــر مــن النــاس اليوم، 

بمــا فــي ذلــك بعــض المســيحيين؟ لمــاذا يجــب أال نقــع فــي هــذا الفــخ؟
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١٦ نيسان )أبريل(        الخميس        

س رسل المسيح والِكَتاب الُمَقدَّ
س بنفــس الطريقــة التــي يتبعهــا يســوع.  يتعامــل كتبــة العهــد الجديــد مــع الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
ــالق  ــدة واألخ ــائل العقي ــول مس ــة ح ــة هللا الموثوق ــو كلم ــم ه ــبة له ــم بالنس ــد القدي والعه
ــه هــؤالء  ــه أو يفعل ــا يقول س، فيم ــدَّ ــاب الُمَق ــر كّل الِكتَ ــوي. ال نجــد شــيئًا، عب ــم النب والتّتمي

س. ــدَّ ــاب الُمَق الرجــال يتحــدى إمــا ســلطة أو صّحــة أّي جــزء مــن الِكتَ

ماذا تعلمنا النصوص التالية عن كيفية فهم الرسل لسلطان كلمة هللا؟
أعمال الرسل 4: 24-	2  

أعمال الرسل 3	: 32-	3  
رومية 9: 7	  
غالطية 3: 8  

س بصوت هللا نفسه. نقرأ في  الحظ في هذه النصوص الكتابية مدى ارتباط الِكتَاب الُمَقدَّ
األصحاح الرابع من سفر أعمال الرسل أنّه مباشرة قبل امتالء تالميذ المسيح من الروح القدس، 
يسبّحون هللا إلنقاذه بطرس ويوحنا. وفي تسبيحهم، يرفعون أصواتهم عاليا، معترفين بأن هللا هو 
الخالق وبأنه هو من تكلّم من خالل عبده داود. وهو ما يدّل ضمنا أن كلمات داود هي كلمات 
هللا. ومرّة أخرى في سفر أعمال الرسل 1٣: ٣2-٣٦، يقتبس بولس من كلمات داود، لكن كلماته 

هذه تنسب إلى هللا، أذ تقول اآلية ٣2: »ما وعد به هللا آباءنا« )الترجمة التفسيرية(.
فـي روميـة ٩: 1٧، وحيـث يتوقـع المـرء أن يكـون هللا هـو موضـوع الـكالم، يسـتخدم بولس 
س،« قائـالً: »ألنّـه يَُقوُل الِْكتَـاُب لِِفْرَعـْوَن« وهو ما يمكـن التعبير عنه  مصطلـح »الِكتَـاب الُمَقـدَّ
س«  بالقـول: »ألن هللا يقـول لفرعـون«. وفـي غالطية ٣ :٨ يتم اسـتخدام موضوع« الِكتَـاب الُمَقدَّ

بـدالً مـن »هللا،« حيـث يظهـر االرتبـاط الوثيق للكلمـة المكتوبة باهلل نفسـه.
في الواقع، يعتمد كتبة العهد الجديد بشكل موحد على العهد القديم باعتباره كلمة هللا. يحتوي 
العهد الجديد على مئات االقتباسات من العهد القديم. وقد قام أحد الباحثين بتجميع قائمة تضم 
2٦٦٨ اقتباًسا محّدداً، حيث هناك ٤00 اقتباًسا من سفر إشعياء، و٣٧0 من سفر المزامير، و220 من 
سفر الخروج، وما إلى ذلك. أّما إذا أراد أحد ما أن يضيف إلى هذه القائمة التلميحات، والموضوعات، 
والزخارف، فإن العدد سيكون أكثر بكثير. إّن أسفار العهد الجديد مفعمة باإلشارات إلى نبوءات 
العهد القديم التي غالبًا ما تسبقها عبارة »مكتوب« )متى 2: ٥؛ مرقس 1: 2؛ ٧: ٦؛ لوقا 2: 2٣؛ ٣: ٤؛ 
روميّة ٣: ٤؛ ٨: ٣٦؛ ٩: ٣٣؛ 1كورنثوس 1: 1٩؛ غالطية ٤: 2٧؛ 1بطرس 1: 1٦(. كل هذا يؤكد أن كتب 

العهد القديم هي األساس الذي تقوم عليه تعاليم يسوع والرسل.

ــاه هــذه األمثلــة حــول مــدى خطــورة أي أفــكار مــن  مــا الــذي يجــب أن تعلمنــا إيّ
س؟ شــأنها أن تقلــل مــن ثقتنــا فــي ســلطة الِكَتــاب الُمَقــدَّ
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١٧ نيسان )أبريل(        الجمعة        

ــن  ــم، الفصلي ــاب الصــراع العظي ــن كت ــوة، م ــروح النب ــرأ ل ــدرس: اق ــن ال ــد م لمزي
ــات ٩٥- 10٥. ــة« صفح ــات ٥٥-٦1 و »التجرب ــه« صفح ــي حداثت ــوع ف »يس

ــن  ــدالً م ــن هللا. وب ــة م ــر حكم ــل وأكث ــة هللا، ب ــن كلم ــم م ــاس أنفســهم أحك ــر الن »يعتب
تركيــز أقدامهــم علــى أســاس ثابــت، وتقديــم كل شــيء الختبــاره علــى ضــوء كلمــة هللا، فإنهــم 
يفحصــون هــذه الكلمــة مــن خــالل أفكارهــم الخاصــة حــول العلــم والطبيعــة، وإذا بــدا أنهــا 
ال ترافــق أفكارهــم العلميــة، يتــم تجاهلهــا باعتبارهــا غيــر جديــرة بالتّصديــق« )روح النبــوة، 

عالمــات الزمــان، 2٧ آذار )مــارس( 1٨٨٤، صفحــة 1(.
»أولئـك الذيـن أصبحـوا علـى درايـة أفضل بحكمة هللا وهدفـه المعلنيْن في كلمتـه، قد صاروا 
رجـااًل ونسـاًء يتمتعـون بالقـوة العقليـة، وقد يصبحون عّمـاال فّعالين مـع المعلّم األعظم، يسـوع 
المسـيح.... لقـد أعطـى المسـيح لشـعبه كلمـة الحـق، وكلهـم مدعـوون للمسـاهمة فـي تعريف 
العالـم بـه.... ليـس هنـاك مـن تقديس بـدون الحقيقة، التـي هي الكلمـة. ثم كم هو ضـروري أن 

يتـّم فهمهـا مـن ِقبل كل إنسـان« )روح النبوة، أسـس التربية المسـيحية، صفحـة ٤٣2(.

أسئلة للنقاش 
	� إذا كان يسـوع، وكّتـاب األناجيـل، إلـى جانـب بولـس قـد تعاملـوا مع كتـب العهد 
القديـم علـى أنهـا كلمـة هللا، فمـا الـذي يجـب أن يخبرنـا بـه هـذا عـن مـدى خطـأ 
س ولمـاذا يجـب أالّ نتعلُّق  العديـد مـن وجهـات النظـر الحديثـة حـول الِكَتـاب الُمَقدَّ

بمثـل هـذه الحجـج، مهمـا كان مصـدر تعليمهـا؟

2� حّتـى نسـاعد فـي تقديـم فكـرة بخصـوص مـا ذهـب إليه كثيـر مـن علمـاء الِكَتاب 
س الحديـث فـي تشـككهم، إليك بعض األشـياء التـي ينكرها العديد مـن العلماء  الُمَقـدَّ
المعاصريـن� فإنهـم ال يصّدقون قّصة الخليقة في سـّتة أيّام حرفيـة، وبدل من ذلك فهم 
يقَبلـون فكـرة مليارات السـنين مـن التطور� إنهم يرفضون آدم بـال خطيئة في عالم غير 
سـاقط� ينبـذون فكـرة غـرق العالـم القديـم بكاملـه فـي مياه الطوفـان� يرفـض البعض 
وجـود إبراهيـم� وآخـرون ينكـرون قصـة الخـروج� ينكر البعـض معجزات المسـيح، بما 
فـي ذلـك قيامتـه الجسـدية� يرفـض البعض فكـرة النبـوءات المسـبقة، التـي يخِبر فيها 
األنبيـاء، قرونـا وحّتى آالف السـنين مسـبقا، عن أحداث مسـتقبلّية� ما الـذي ينبغي أن 
تخبرنـا بـه هـذه االسـتنتاجات حـول ما يحـدث عندما يبدأ الناس في الشـك في سـلطة 
س؟ أيضـا، أّي طـرق يمكـن اتباعها لمحاولة مسـاعدة هـؤالء الناس على  الِكَتـاب الُمَقـدَّ

التوصـل إلـى فهم واضـح للحقيقة؟

الثالثاء، كيف نفهم إمكانية أن يكون كل  3� ردا على السؤال في نهاية دراسة يوم 
س موحى به، بما في ذلك األجزاء التي ال تنطبق علينا بالضرورة اليوم؟ الِكَتاب الُمَقدَّ
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* ١٨-٢٤ نيسان )أبريل(    الدرس الرابع    

س - المصدر الرسمي  الِكَتاب الُمَقدَّ
لــنظامنا الالهوتي

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: مرقــس ٧: ١-١٣؛ روميــة ٢: ٤؛ ١ يوحنــا ٢: ١٥-١٧؛ ٢كورنثــوس 

١٠: ٥، ٦؛ يوحنــا ٥: ٤٦، ٤٧؛ يوحنــا ٧: ٣٨.

ــَهاَدِة� إِْن لَــْم يَُقولـُـوا ِمْثــَل هــَذا الَْقــْوِل َفلَْيــَس  ــِريَعِة َوإِلَــى الشَّ آيــة الحفــظ: »إِلَــى الشَّ
لَُهــْم َفْجٌر!« )إشــعياء 8: 20(�

س لدعم معتقداتها. ورغم ذلك فإّن دور  ما من كنيسة مسيحية ال تستخدم الِكتَاب الُمَقدَّ
س الالهوتيين ليسا هما نفسهما لدى جميع الكنائس. في الحقيقة، يمكن  وسلطة الِكتَاب الُمَقدَّ
س أن يختلف اختالفًا كبيرًا من كنيسة إلى أخرى. وهذا موضوع مهم ولكنه  لدور الِكتَاب الُمَقدَّ
تفسيرنا  على  تؤثر  مختلفة  مصادر  لخمسة  دراستنا  خالل  اكتشافه  في  نتعّمق  سوف  معقد، 

س نفسه. للكتاب المقدس وهي: التقليد، الخبرة، الثقافة، العقل، والِكتَاب الُمَقدَّ
تلعــب هــذه المصــادر دوًرا مهًمــا فــي كل نظــام الهوتــي وفــي كل كنيســة. جميعنــا نمثـّـل 
ــارات تشــكل  ــا جميعــاً اختب ــا. فلن ــر علين ــي تؤث ــد والثقافــات المختلفــة الت جــزًءا مــن التقالي
ــاب  ــا نقــرأ الِكتَ ــم األشــياء. وجميعن ــا عقــل يفكــر ويقيّ ــا. ولــكّل مّن ــا وتؤثــر فــي فهمن تفكيرن

س ونســتخدمه لفهمنــا هلل وإرادتــه. الُمَقــدَّ
وأّي من هذه المصادر أو جميعها لديه السلطة النهائية على الكيفية التي نفّسر بها الِكتَاب 
س، وكيف يتم استخدامها بالنسبة لبعضها البعض؟ تقود األولوية الممنوحة ألي مصدر أو  الُمَقدَّ

مصادر إلى تأكيدات ونتائج مختلفة تماًما، ستحدد في نهاية المطاف اتجاه الهوتنا بالكامل.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢٥ نيسان )أبريل(. * نرجو التعمَّ
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١٩ نيسان )أبريل(        األحد        

التقليد
ــا  ــي حياتن ــررة ف ــال المتك ــن األفع ــل م ــو يجع ــه، فه ــّد ذات ــي ح ــيئا ف ــد س ــّد التقلي ال يع
اليوميــة روتيًنــا معيّنــا ويطبــع عليهــا هيكليــة خاّصــة. وهــو مــا يمكِّننــا مــن البقــاء علــى اتصــال 
ــي  ــا دوًرا أساســيّا ف ــد أيًض ــن المســتغرب أن تلعــب التقالي ــس م ــي، فلي ــا. وبالتال ــع جذورن م

ــاك أيًضــا بعــض المخاطــر المرتبطــة بالتقاليــد. الديــن. ولكــن هن

ماذا يعلمنا مرقس 7: 	-3	 عن رّدة فعل يسوع تجاه بعض تقاليد الناس في أيّامه؟

 

ــة  ــودي بعناي ــع اليه ــه المجتم ــذي تناقل ــو ذاك ال ــوع ه ــه يس ــذي واجه ــد ال كان التقلي
س.  مــن معلــم إلــى تلميــذ، مــا جعلــه فــي أيــام يســوع يحتــّل مكانًــا يحــاذي الِكتَــاب الُمَقــدَّ
وبالتالــي فــإّن التقليــد يميــل إلــى النمــو عبــر فتــرات زمنيــة طويلــة، وهــو مــا يســمح بتراكــم 
المزيــد مــن التفاصيــل والمظاهــر التــي لــم تكــن فــي األصــل جــزًءا مــن كلمــة هللا وخطتــه. 
علــى الرغــم مــن أّن هــذه التقاليــد البشــرية مدعومــة مــن قبــل »شــيوخ« محترميــن )راجــع 
مرقــس ٧: ٣، ٥(، أي مــن قبــل القــادة الدينييــن فــي المجتمــع اليهــودي فهــي ال ترقــى إلــى 
مســتوى وصايــا هللا )راجــع مرقــس ٧: ٨، ٩(. كانــت تلــك تقاليــد البشــر التــي أّدت فــي النهايــة 

إلــى نقطــة »أبطلــوا فيهــا تأثيــر كلمــة هللا« )مرقــس ٧: 1٣(.

ــد  ــة هللا والتقالي ــن كلم ــز بي ــف نمي ــالونيكي 3: 	� كي ــوس 		: 2 و2تس ــرأ 	كورنث اق
ــز؟ ــذا التميي ــى ه ــز عل ــدا التركي ــم ج ــن المه ــاذا م ــرية؟ لم البش

 

تخلــق فينــا كلمــة هللا الحيــة القــدرة علــى توقيرهــا واإلخــالص لهــا. ويولّــد هــذا اإلخــالص 
تقاليــد معينــة. ومــع ذلــك، يجــب أن يكــون إخالصنــا دائًمــا أمينــا لإللــه الحــي، الــذي كشــف 
س دوًرا فريــًدا يحــل محــل  عــن إرادتــه فــي كلمتــه المكتوبــة. وبالتالــي، يلعــب الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
س أعلــى وأرفــع مــن كل التقاليــد، حتــى الجيــدة  كل التقاليــد البشــرية. يقــف الِكتَــاب الُمَقــدَّ
منهــا. تحتــاج التقاليــد التــي تنبثــق مــن تجربتنــا مــع هللا وكلمتــه إلــى أن يتــّم اختبارهــا مــع 

الكتــاب المقــّدس بواســطة عصــا القيــاس.

مــا هــي األشــياء التــي نقــوم بهــا ككنيســة ويمكــن إدراجهــا تحــت الئحــة »التقليــد«؟ 
ــر  س؟ أحض ــدَّ ــاب الُمَق ــم الِكَت ــن تعالي ــا وبي ــز بينه ــا التميي ــم دائًم ــن المه ــاذا م لم

إجابتــك إلــى الفصــل يــوم الســبت�
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٢٠ نيسان )أبريل(        االثنني        

االختبار

ــف،  ــران، ولط ــق، وغف ــالح، ورف ــر ص ــف نختب ــس 3: 4، 5� كي ــة 2: 4 وتيط ــرأ رومي اق
ــل  ــة، ب ــة نظري ــة فكري ــا مجــرّد معرف ــم أاّل يكــون إيمانن ــاذا مــن المه ــة هللا؟ لم ومحّب
شــيًئا نختبــره بالفعــل؟ فــي الوقــت نفســه، مــا هــي الطــرق التــي يمكــن فيهــا لتجاربنــا 

ــا مــن جهــة اإليمــان؟ ــا قــد يجعلهــا تضلّن س مّم ــدَّ ــاب الُمَق أن تتعــارض مــع الِكَت

 

يعــّد االختبــار جــزًءا مــن وجودنــا اإلنســاني. إنهــا تؤثــر علــى مشــاعرنا وأفكارنــا بطريقــة 
فّعالــة. لقــد صمَمنــا هللا بكيفيــة تجعــل عالقتنــا بخليقتــه، وحتــى بــاهلل نفســه، مرتبطــة ارتباطــا 

وثيقــا بتجربتنــا. 
ــق،  ــب الخل ــيقى، وعجائ ــن والموس ــات، والف ــة العالق ــر روع ــي أن نختب ــة هللا ه إن رغب
وكذلــك فرحــة خالصــه وقــوة وعــود كلمتــه. إذ ينبغــي لديانتنــا وإيماننــا أن يكونــا أكثــر مــن 
مجــرد عقيــدة وقــرارات عقالنيــة. مــا نختبــره يشــّكل نظرتنــا عــن هللا وحتــى فهمنــا لكلمتــه. 
ومــع ذلــك نحــن نحتــاج أن نــرى بوضــوح أوجــه القصــور وعــدم كفايــة تجاربنــا عندمــا يتعلــق 

األمــر بمعرفــة إرادة هللا.

مــا هــو التحذيــر الــوارد فــي 2كورنثــوس 		: 	-3؟ مــا الــذي يجــب أن يخبرنــا بــه هــذا 
عــن محدوديــة الثقــة فــي تجاربنــا؟ 

 

ــا، إّن  يمكــن أن تكــون االختبــارات خّداعــة للغايــة. يمكننــا القــول، إذا تناولنــا األمــر كتابيًّ
التجربــة تحتــاج إلــى أن يكــون لهــا مجالهــا المالئــم. فهــي البــد مــن أن تتشــّكل وتصــاغ فــي 
س. أحيانــا، نريــد أن نختبــر  س وأيضــا أن تُفّســر مــن قبــل الِكتـَـاب الُمَقــدَّ إطــار الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
شــيئًا ال يتناســق مــع كلمــة هللا وإرادتــه. وهــو مــا يجعلنــا بحاجــة إلــى أن نتعلــم أن نثــق فــي 
كلمــة هللا علــى حســاب تجربتنــا ورغباتنــا. علينــا أن نكــون علــى أهبــة االســتعداد للتأكــد مــن 
س الواضحــة. أن تجربتنــا تتوافــق دائًمــا مــع كلمــة هللا وال تتعــارض مــع تعاليــم الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

مــن الواضــح أّن اإليمــان الــذي تمثــل فيــه محّبــة هللا ومحّبــة اآلخريــن )راجــع مرقــس 
ــي الوقــت  ــة مهمــة� ف ــه التجرب ــو إيمــان تكــون في ــن، لُه 2	: 28-	3( أهــّم وصّيتي

نفســه، لمــاذا مــن المهــم دائًمــا أن نتفّحــص تجربتنــا علــى ضــوء كلمــة هللا؟
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٢١ نيسان )أبريل(        الثالثاء        

الثقافة
ــر  ــا نتأث ــا. وجميعن ــزًءا منه ــل ج ــة أو نمثّ ــات معين ــة أو ثقاف ــى ثقاف ــا إل ــي جميعن ينتم
ونتشــكل فــي إطــار الثقافــة أيًضــا. ال أحــد منــا يُعتبــر اســتثناء. لذلــك فكــر كــم مــن العهــد 
ــا  ــا. م ــات المحيطــة به ــا قصــة إســرائيل القديمــة وهــي تَفســد بســبب الثقاف ــم يخبرن القدي

ــم؟ ــون أو أفضــل حــال منه ــوم مختلف ــا الي ــد أنن ــا نعتق ــذي يجعلن ال
إّن كلمــة هللا قــد أُعطيــت أيضــا فــي إطــار ثقافــي معيّــن، علــى الرغــم مــن أنهــا ال تقتصــر 
علــى تلــك الثقافــة الواحــدة. وفــي حيــن أن العوامــل الثقافيــة تؤثــر، دون شــّك، فــي فهمنــا 
ــا  س يتخطــى أيًض ــدَّ ــاب الُمَق ــة أن الِكتَ ــا أال نغفــل حقيق ــا علين ــه لزاًم ــاب المقــدس، فإنّ للكت
ــه فــإّن هــذا هــو أحــد  ــة، والوضــع االجتماعــي. وعلي ــرق، اإلمبراطوري اختالفــات الثقافــة، الِع
س يتخطـّـى أي ثقافــة بشــرية، بــل إنــه قــادر علــى تغييــر  األســباب التــي تجعــل الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

وتصحيــح العناصــر الخاطئــة التــي نجدهــا فــي كل ثقافــة.

اقرأ 	يوحنا 2: 5	-7	� ما الذي عناه يوحّنا عندما قال إنه ال ينبغي لنا أن نحب األشياء 
التي في العالم؟ كيف يمكننا العيش في العالم دون أن يكون لدينا ذهًنا دنيويا؟

 

 

إّن الثقافــة، شــأنها شــأن أي جانــب آخــر مــن جوانــب خليقــة هللا، تتأثــر بالخطيئــة. وكنتيجة 
لذلــك، فإنهــا تقــف أيضــا تحــت دينونــة هللا. نعــم، قــد تتبــع بعــض جوانــب ثقافتنــا، إيماننــا، 
بشــكل جيّــد، لكــن علينــا أن نكــون دائًمــا حريصيــن علــى التمييــز بيــن االثنيــن. مــن الناحيــة 
ــة، يجــب أن يتحــدى اإليمــان الكتابــي، إذا لــزم األمــر، الثقافــة الحاليــة ويخلــق ثقافــة  العمليّ
مضــادة تؤمــن بكلمــة هللا، ألنّــه مــا لــم يكــن لدينــا شــيء راســخ فينــا مصــدره مــن األعالــي، 

فســوف نستســلم قريبًــا لمــا هــو حولنــا.
توفّـر لنـا روح النبـوة الفكـرة التاليـة: »علـى أتباع المسـيح أن يكونـوا منفصلين عـن العالم 
مـن حيـث المبـادئ والمصالـح، لكـن ليـس بـأن يعزلـوا أنفسـهم عـن العالـم. اختلـط المخلص 
باسـتمرار مـع النـاس، ليـس لتشـجيعهم فـي أي شـيء ال يتماشـى مـع إرادة هللا، وإنّمـا لالرتقـاء 

بهـم وتنميتهـم« )روح النبـوة، نصائـح لألوليـاء، والمعلميـن، والطـالب، صفحـة ٣2٣(.

ــا مــع اإليمــان الكتابــي؟ واألهــم مــن ذلــك،  أّي جوانــب مــن ثقافتــك تتعــارض كلّّي
كيــف نقــف بحــزم ضــد تلــك الجوانــب التــي تحــاول إفســاد إيماننــا؟
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٢٢ نيسان )أبريل(        األربعاء        

العقل

اقــرأ 2كورنثــوس 0	: 5، 	؛ األمثــال 	: 7؛ واألمثــال 9: 0	� لمــاذا تعتبــر طاعتنــا الفكريــة 
للمســيح مهمــة للغايــة؟ لمــاذا تَُعــّد مخافــة الــرّب بدايــة الحكمــة؟

 

لقد أعطانا هللا القدرة على التفكير واستعمال العقل، مّما جعل كل نشاط بشري وكل حجة 
الهوتية تفترض قدرتنا على التفكير واستخالص النتائج، إذ ال نؤيد نحن إيمانا غير منطقي. في 
مطلع عصر التنوير في القرن الثامن عشر، لعب العقل البشري دوًرا جديًدا ومهيمًنا، ال سيما في 

المجتمع الغربي، حيث تجاوز قدرتنا على التفكير والتوصل إلى استنتاجات صحيحة.
علـى عكـس فكـرة أن كل معرفتنـا تسـتند إلـى الخبرة الحسـية، هنـاك رأي آخر يعتبـر العقل 
البشـري مصـدرا أساسـيا للمعرفـة. هـذه النظـرة، التـي تُدعـى العقالنيـة، هـي فكـرة أن الحقيقـة 
ليسـت حسـية وإنّمـا فكرية ومسـتمّدة مـن العقل. وبمعنـى آخر، فـإّن بعض الحقائـق موجودة، 
ويمكـن للعقـل وحده أن يفهمها مباشـرة. وهو ما يجعل من العقل البشـري وحـدة قياس ومعيارا 
للحقيقـة. وبالتالـي أصبـح العقـل هـو السـلطة الجديـدة التي يجـب أن ينحنـي أمامها كّل شـيء 
س  آخـر، بمـا فـي ذلـك سـلطة الكنيسـة، وبشـكل أكثـر دراماتيكيـة، حتـى سـلطة الِكتَـاب الُمَقـدَّ
باعتبـاره كلمـة هللا. لقـد تـّم تجاهـل كل مـا لـم يكن بديهيًـا للعقل البشـري وأثيرت األسـئلة حول 
س. إّن جميـع المعجزات  َر هـذا الموقف علـى أجزاء كثيـرة من الِكتَـاب الُمَقـدَّ َـّ مـدى شـرعيته. أَث
وأعمـال هللا الخارقـة، مثـل القيامـة الجسـدية ليسـوع، ووالدة العـذراء، أو الخليقـة التي اسـتمرت 

سـتة أيـام، علـى سـبيل المثـال ال الحصـر، لم تعـد تُعتبر حقيقيـة وجديـرة بالثقة.
الحقيقــة هــي أنـّـه يجــب أن نتذكــر أّن قــّوة تفكيرنــا تتأثــر هــي األخــرى بالخطيئــة ويجــب 
عليهــا أن تخضــع لســلطة المســيح. لقــد أظلــم البشــر فــي فهمهــم وابتعــدوا عــن هللا )أفســس 
٤: 1٨(. لذلــك نحــن فــي أمــّس الحاجــة لالســتنارة بكلمــة هللا. عــالوة علــى ذلــك، تشــير حقيقــة 
س، ال يتــّم خلــق العقــل البشــري كشــيء  كوننــا خليقــة هللا إلــى أنــه، مــن خــالل الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
 » ــرَّبِّ ــُة ال ــِة َمَخافَ ــْدُء الِْحْكَم ــك، »بَ ــدال مــن ذل يعمــل بمعــزل أو بشــكل مســتقل عــن هللا. ب
ــا  ــح عندم ــل بشــكل صحي ــا اســتخدام العق ــال 1: ٧(. يمكنن ــع األمث ــا م ــال ٩: 10، قارنه )األمث
ــي  ــمى ف ــه األس ــار أنّ ــى اعتب ــة، عل ــة هللا المكتوب ــي كلم ــي ف ــي، المتجلّ ــي اإلله ــل الوح نقب
س ال غيــر. حياتنــا، وكذلــك إذا كّنــا علــى اســتعداد التّبــاع مــا هــو مكتــوب فــي الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

منـذ قـرون مضـت، أنتـج الرئيـس األمريكـي تومـاس جيفرسـون نسـخته الخاصـة من 
 � العهـد الجديـد مـن خـالل اسـتبعاد كّل مـا يتعـارض مـع العقل، حسـب رأيـه الخاصَّ
لقـد اسـتبعد جميـع معجـزات يسـوع تقريًبا، بمـا في ذلـك قيامته� ما الـذي يجب أن 

نتعلمـه مـن هـذا فقـط حـول محدوديـة العقل البشـري لفهـم الحقيقة؟
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س الِكَتاب الُمَقدَّ
س، لــن يقودنــا عكس  إن الــروح القــدس، الــذي أعلــن وألهــم البشــر محتــوى الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
س بســلطة  ــاب الُمَقــدَّ كلمــة هللا أو بعيــدا عنهــا. بالنســبة لألدفنتســت الســبتيين، يتمتــع الِكتَ
س هــو وحــده  أعلــى مــن التقليــد، أو الخبــرة، أو العقــل، أو الثقافــة البشــرية. الِكتَــاب الُمَقــدَّ

المعيــار الــذي يقــاس عليــه كل شــيء آخــر.

اقرأ يوحنا 5: 	4، 47؛ يوحّنا 7: 38� بالنسبة للمسيح، هل هو المصدر األساسي الذي يُمكِّننا 
س أن يسوع هو المسيح الحقيقي؟ من فهم األسئلة الروحية؟ كيف يؤكد الِكَتاب الُمَقدَّ

 

يزعــم البعــض أنهــم تلقــوا مــن الــروح القــدس »إعالنــات« وتعليمــات خاصــة، فــي الوقــت 
س الواضحــة. لقــد حصــل الــروح القــدس،  الــذي تتعــارض فيــه هــذه مــع رســالة الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
ــة  ــة هللا المكتوب ــى كلم ــن يلغ ــبّه م ــة هللا. يُش ــن كلم ــى م ــلطة أعل ــى س ــم، عل ــي نظره ف
والُموحــى بهــا ويحيــد عــن رســالتها الواضحــة، بإنســان يســير علــى أرض خطــرة وال يتبــع قيــادة 
ــة  ــدة الموثوق ــد. وهــو وحــده القاع ــا الروحــي الوحي س هــو ضمانن ــدَّ ــاب الُمَق روح هللا. الِكتَ

لجميــع األمــور التــي تخــّص اإليمــان وممارســته. 
في  ويكتبـه  الحق  ويطبع  المقدسة  الكتب  بواسطة  الذهن  فيخاطب  القدس  الروح  »أّما 
القلب. وهكذا هو يفضح الضالل ويطرده من النفس. فالمسيح يخضع لنفسـه شـعبه المختار 

بواسطة روح الحق العامل بكلمة هللا« )روح النبوة، مشتهى األجيال صفحة ٦٣٨(.
ــن  ــدالً م ــه جــاء ليحــّل محــّل كلمــة هللا. ب ــى أنّ ــًدا عل ــروح القــدس أب ــم ال يجــب أال يُفه
س ومــن خاللــه ليجذبنــا إلــى المســيح،  ــاب الُمَقــدَّ ذلــك، فهــو يعمــل فــي انســجام مــع الِكتَ
ــاب  ــة.  يقــدم الِكتَ ــة الموثوق ــد لألمــور الروحي ــار الوحي س المعي ــدَّ ــاب الُمَق ممــا يجعــل الِكتَ
س عقيــدة ســليمة )راجــع 1تيموثــاوس ٤: ٦(، وباعتبــاره كلمــة هللا فهــو جديــر بالثقــة  الُمَقــدَّ
س. لكــن علــى العكــس  ويســتحق كّل قبــول. ليســت مهمتنــا أن نجلــس ونديــن الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
مــن ذلــك فــإّن لكلمــة هللا الحــق والســلطة فــي الحكــم علينــا وعلــى طريقــة تفكيرنــا. قبــل كل 

شــيء، إنّهــا كلمــة هللا نفســه، المكتوبــة.

س دليـاًل أكثر أمانًـا في المجـال الروحي مـن االنطباعات  لمـاذا يعتبـر الِكَتـاب الُمَقـدَّ
س باعتبـاره المعيار الذي  الشـخصية؟ مـا هـي العواقـب عندما ال نقبـل الِكَتاب الُمَقـدَّ
نقيـس عليـه جميـع التعاليـم وحتـى تجربتنـا الروحيـة؟ إذا كان اإللهـام الخـاص هـو 
الكلمـة النهائيـة فـي األمـور الروحيـة، فلمـاذا لن يـؤدي هـذا إاّل إلى الفوضـى والضالل؟
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ــاب  ــوان، »الِكتَ ــذي بعن ــن الفصــل ال ــوة، م ــروح النب ــرأ ل ــدرس: اق ــن ال ــد م لمزي
ــم. ــراع العظي ــاب الص ــن كت ــة ٦٤2-٦٥٣ م ــظ«، صفح ــر حاف س خي ــدَّ الُمَق

ــا  ــد تفكيرن ــرة عن ــا حاض س كله ــدَّ ــاب الُمَق ــل، والِكتَ ــة، والعق ــرة، والثقاف ــد، والخب التّقالي
ــه القــول الفصــل  فــي كلمــة هللا. ويبقــى الســؤال الحاســم هــو: أّي مــن هــذه المصــادر لدي
س، لكــن هنــاك  ــاب الُمَقــدَّ والســلطة النهائيــة فــي الهوتنــا؟ هنــاك شــيء واحــد لتأكيــد الِكتَ
شــيء مختلــف تماًمــا يســمح للكتــاب المقــدس، مــن خــالل خدمــة الــروح القــدس، بالتأثيــر 

ــاة وتغييرهــا. ــى الحي عل
ــاب  ــول اَلِْكتَ ــم قب ــي له ــالص. وينبغ ــة للخ ــة الالزم ــه المعرف ــي كلمت ــاَس ف ــلم هللا الن »س
ــاس  ــي مقي ــوال هللا ه ــلطانه. إنَّ أق ــزود بس ــوم والم ــه المعص ــالن إرادت ــه إع س بصفت ــدَّ الُمَق
ــة  ــم، الكلم ــراع العظي ــوة، الص ــار« )روح النب ــك االختب ــم ومح ــة للتعالي ــي معلن ــق، وه الخل

ــة ٨(. ــاب، صفح ــة للكت التمهيدي

أسئلة للنقاش
	� لمــاذا يســهل التمســك بتفاصيــل بعــض التقاليــد البشــرية بــدالً مــن أن نعيــش روح 
شــريعة هللا: أن أحــّب الــرب إلهنــا مــن كل قلبــي ونفســي وعقلــي وقريبــي كنفســي 

)انظــر متــى 22: 37-40(؟

2� ناقش، في الفصل، إجابتك على السؤال األخير ليوم األحد� ما الدور الذي يجب أن 
تلعبه التقاليد في كنيستنا؟ أين ترى البركات والتحديات في التقاليد الدينية؟

ــا، ال  ــدى صالحيته ــن م ــد، بغــض النظــر ع ــن أن التقالي ــد م ــا التأك ــف يمكنن 3� كي
ــة؟ ــا وســلطتنا النهائي ــي هــي قاعدتن ــة الت ــة هللا المكتوب تحــل محــل كلم

4� لنفتــرض أن شــخًصا مــا يزعــم أنــه قــد رأى حلمــا فيــه تحــدث الــرب إليــه، وأخبــره 
ــد�  ــد الجدي ــن العه ــي زم ــن ف ــادة الحقيقيي ــوم الراحــة والعب ــوم األحــد هــو ي أن ي
كيــف تــرّد علــى هــذا الشــخص، ومــاذا تعلمنــا قصــة كهــذه حــول كيفيــة المواظبــة 

علــى اخضــاع التجربــة إلــى امتحــان كلمــة هللا؟

ــا كنيســتك مغروســة� كيــف  ــي تجــد فيه ــة الت ــي الفصــل، تحــّدث عــن الثقاف 5� ف
ــي يمكــن أن نجدهــا مــن  ــة الت ــك؟ مــا هــي األمثل ــى إيمان ــر هــذه الثقافــة عل تؤث
ــات أعضــاء الكنيســة  ــى تصرف ــر عل ــر الكبي ــة الّتأثي ــا للثقاف ــي كان فيه ــخ والت التاري
ــن أن  ــي يمك ــدروس الت ــي ال ــا ه ــلبية؟ م ــا س ــى أنه ــا اآلن عل ــر إليه ــة ننظ بطريق

ــة؟ ــى ال نرتكــب أخطــاء مماثل ــن هــذا ألنفســنا، حت ــوم م ــا الي نتعلمه
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س وحده   بالِكَتاب الُمَقدَّ
»سوال سكربتورا«

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: ١كورنثــوس ٤: ١-٦؛ تيطــس ١: ٩؛ ٢تيموثــاوس ١: ١٣؛ مرقــس 

١٢: ١٠، ٢٦؛ لوقــا ٢٤: ٢٧، ٤٤، ٤٥؛ إشــعياء ٨: ٢٠. 

يْـِن، َوَخارَِقٌة إِلَى  الٌَة َوأَْمَضى ِمْن كُلِّ َسـْيٍف ِذي َحدَّ آيـة الحفـظ: »ألَنَّ كَلَِمـَة هللِا َحيَّـٌة َوَفعَّ
َمْفـرَِق النَّْفـِس َوالرُّوحِ َوالَْمَفاِصِل َوالِْمَخاخِ، َوُمَميِّـزٌَة أَْفكَاَر الَْقلِْب َونِيَّاتِِه« )عبرانيين: 4: 2	(�

س وحــده« )ســوال ســكربتورا( ترفــع الِكتَاب  إّن المطالبــة البروتســتانتية بــــ »الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
س إلــى المصــدر الوحيــد والحاســم لعلــم الالهــوت. وعلــى عكــس الالهــوت الكاثوليكــي  الُمَقــدَّ
ــز  س والتقاليــد، فــإّن اإليمــان البروتســتانتي يركّ ــاب الُمَقــدَّ الرومانــي، الــذي يشــّدد علــى الِكتَ
س وحــده هــو الســلطة النهائيــة عندمــا  علــى كلمــة »وحــده«، وهــذا يعنــي أن الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

تكــون مســألتْي اإليمــان والعقيــدة محــّل خــالف.
البروتستانتي  لإلصالح  الحاسمتين  والسلطة  القوة  أعطى  الذي  هو  س  الُمَقدَّ الِكتَاب  كان 
وثورته ضد روما واألخطاء التي كانت قد علّمتها على مدى قرون. على عكس التفسير المجازي 
س،  للكتاب المقدس، حيث كان قد تم قراءة العديد من المعاني المختلفة في نّص الِكتَاب الُمَقدَّ
فقد ركّز المصلحون البروتستانت على أهمية التفسير النحوي-التاريخي للكتاب المقدس، الذي 

أخذ على محمل الجّد المعنى النحوي والحرفي للنص الكتابي.
 سـننظر هذا األسـبوع في المزيد من التفاصيل حول )سـوال سـكربتورا( أو الِكتاب المقّدس 
وحـده. سـوف نتعلـم أن )سـوال سـكربتورا( أو الِكتـاب الُمقـّدس وحـده ينطـوي علـى بعـض 
س التـي ال غنى عنهـا لفهم صحيح لكلمـة هللا. يجب  المبـادئ األساسـية لتفسـير الِكتَـاب الُمَقـدَّ

س باعتباره السـلطة العقائديـة المطلقة. علينـا كبروتسـتانت أن نحافـظ علـى الِكتَـاب الُمَقـدَّ

مق في موضوع درس هذا األسبوع استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٢ أيار )مايو(. * نرجو التعُّ
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٢٦ نيسان )أبريل(        األحد        

س باعتباره معيار القرار الِكَتاب الُمَقدَّ
منـذ نشـأتهم، اعتبر األدفنتسـت السـبتيين أنفسـهم شـعب الكتـاب، أي مسـيحيون يؤمنون 
س. نحـن نعتـرف بالسـلطة الفريـدة للكتـاب المقـدس تأكيـدا منـا علـى المبدأ  بالِكتَـاب الُمَقـدَّ
س وحده هو معيـار القرار  س وحـده(. الِكتَاب الُمَقـدَّ الكتابـي لسـوال سـكربتورا )الِكتَـاب الُمَقـدَّ
فـي الهوتنـا والسـلطة المطلقة للحيـاة والعقيدة. هناك مصـادر أخرى تخضـع للكتاب المقدس 
مثـل االختبـار الدينـي، أو العقـل البشـري، أو التقاليـد. فـي الواقـع، كان الغـرض من مبدأ سـوال 
س من اتكالها على الكنيسـة وتفسـيرها، واسـتبعاد  سـكربتورا هـو حمايـة سـلطة الِكتَـاب الُمَقدَّ

س. احتمـال أن يكـون معيـار تفسـيره من خـارج الِكتَـاب الُمَقدَّ

اقـرأ 	كورنثـوس 4: 	-	، وخاصـة اآليـة 	، حيـث يقـول بولـس فيهـا إنـه ال ينبغـي لنا أن 
نفتكـر فـوق »مـا هو مكتـوب«� لمـاذا تعّد هـذه النقطـة حاسـمة بالنسـبة إليماننا؟

 

إّن عـدم التفكيـر فـوق ما هو مكتوب ال يسـتبعد األفـكار في مجال الدراسـات األخرى، مثل 
س  علـم اآلثـار أو التاريـخ. قـد تسـلط مجـاالت أخـرى الضوء علـى بعض جوانـب الِكتَـاب الُمَقدَّ
وعلـى خلفيـة المقاطـع الكتابيـة، وهـو مـا يسـاعدنا علـى فهـم النـص الكتابـي بشـكل أفضـل. 
كمـا أنـه ال يسـتبعد مسـاعدة المـوارد األخرى فـي مهمة التفسـير، مثـل المعاجـم، والقواميس، 
س، في تفسـيره  والفهـارس، وغيرهـا مـن الكتـب والتفاسـير. ومـع ذلك، فإن نـص الِكتَـاب الُمَقدَّ
الصحيـح، لـه األولويـة علـى جميـع المجـاالت األخـرى، والعلـوم، وكّل مسـاعدة ثانويّـة. يجـب 

تقييـم وجهـات النظـر األخـرى بعنايـة انطالقـا من النظـرة الرئيسـية للكتاب المقـدس ككل. 
مـا نؤكـده إيجابيـا عندما نمارس مبدأ سـوال سـكربتورا هو أنه إذا نشـب خـالف ما بخصوص 
س وحـده له السـلطة التي تتجـاوز وتحكم علـى أي مصدر  تفسـير إيماننـا، فـإن الِكتَـاب الُمَقـدَّ
س. تعتمد  أو تقليـد كنسـي آخـر. علينـا أاّل نفّكـر فـوق أو ضّد ما هو مكتـوب في الِكتَاب الُمَقـدَّ

س. المسـيحية الحّقـة والمقِنعـة ووعـظ اإلنجيل على التزام ثابت بسـلطة الِكتَـاب الُمَقدَّ
س وحــده هــو المعلّــم الحقيقــي وســيد جميــع الكتابــات والعقائــد علــى  »الِكتَــاب الُمَقــدَّ
األرض« )مارتــن لوثــر، أعمــال لوثــر، المجلــد ٣2: وظيفــة المصلح الثانــي، المحّررون ياروســالف 
يــان بيليــكان، وهيلتــون ســي أوزوالــد، وهيلمــوت تــي ليمــان، المجلـّـد ٣2 [فيالدلفيــا: مطبعــة 

فورتريــس، 1٩٩٩[، صفحــة 11، 12(.

ــا نتحــدث عنــه هنــا فيمــا  اقــرأ أعمــال 7	: 0	، 		� كيــف تخبــر هــذه اآليــات عّم
س؟ ــدَّ ــاب الُمَق ــة الِكَت ــق بأولوي يتعل
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٢٧ نيسان )أبريل(        االثنني        

س َوحدة الِكَتاب الُمَقدَّ
ــاوس  ــَن هللِا« )2تيموث ــِه ِم ــَو ُموًحــى ِب ــاِب ُه س نفســه أن »كُلُّ الِْكتَ ــدَّ ــاب الُمَق ــن الِكتَ يعل
يُســوَن  ،« بــل »تََكلَّــَم أُنـَـاُس هللِا الِْقدِّ ِة الِْكتَــاِب لَيَْســْت ِمــْن تَْفِســيٍر َخــاصٍّ ٣: 1٦، و »أَنَّ كُلَّ نُبُــوَّ
َمُســوِقيَن ِمــَن الــرُّوِح الُْقُدِس«)1بطــرس 1: 20، 21(. مــع هللا، باعتبــاره المؤلــف الرئيســي 
ــاب  ــزاء الِكتَ ــن أج ــيين بي ــجام األساس ــدة واالنس ــد الوح ــا أن نؤكّ ــدس، يمكنن ــاب المق للكت

ــا. ــي يعلمه ــا الرئيســية الت ــق بالقضاي ــا يتعل ــة فيم س المختلف ــدَّ الُمَق

س مهمة إليماننا؟ اقرأ تيطس 	: 9 و2تيموثاوس 	: 3	� لماذا تعتبر وحدة الِكَتاب الُمَقدَّ

 

ــك  ــة، تل ــه الداخلي ــاس وحدت ــى أس ــط عل ــه فق ــر نفس ــدس أن يفّس ــاب المق ــن للكت يمك
الوحــدة المســتمدة مــن إلهامــه اإللهــي. إذا لــم يكــن للكتــاب المقــدس وحــدة شــاملة فــي 
ــدون  ــدة بشــأن أي مســألة. ب ــي العقي ــى انســجام ف ــن التوصــل إل ــن م ــن نتمك ــه، فل تعاليم
س، لــن يكــون للكنيســة وســيلة لتمييــز الحقيقــة مــن الخطــأ ورفــض  ــدَّ ــاب الُمَق وحــدة الِكتَ
الهرطقــة. لــن يكــون هنــاك أي أســاس لتطبيــق اإلجــراءات التأديبيــة أو تصحيــح االنحرافــات 

س قــوة إقناعــه وتحريــره.  ــدَّ ــاب الُمَق عــن الحقيقــة اإللهيــة. ســيفقد الِكتَ
س وحـدة الكتـاب التـي تسـتند علـى أصلهـا اإللهي.  يفتـرض يسـوع وكتّـاب الِكتَـاب الُمَقـدَّ
ويمكننـا أن نـرى ذلـك فـي ممارسـتهم الشـائعة المتمثلـة فـي اقتبـاس العديد من كتـب العهد 
القديـم بـذات الـوزن والتناسـق )روميـة ٣: 10-1٨؛ يسـتخدم بولـس هنـا بعـض االقتباسـات 
الكتابيـة مـن سـفر الجامعـة ]٧: 20[، المزاميـر ]1٤: 2، ٣؛ ٥: ٩؛10: ٧[ وإشـعياء ]٥٩: ٧، ٨[(. 
ــا  س أّن األســفار المقدســة جــزء ال يتجــزأ وهــو مترابــط كلّي ــدَّ ــاب الُمَق ــاب الِكتَ ــر كتّ اعتب
بحيــث فيــه يتــّم التوّســع فــي الموضوعــات الرئيســية. ليــس هنــاك أّي تنافــر أو تضــارب بيــن 
العهــد القديــم والعهــد الجديــد. فهــذا األخيــر ال يحتــوي علــى إنجيــل جديــد أو ديــن جديــد بل 
إّن العهــد القديــم تكّشــف فــي العهــد الجديــد، والعهــد الجديــد مَؤّســس علــى العهــد القديــم. 

وبالتالــي، فــإن لــكال العهديــن عالقــة متبادلــة حيــث يلقيــان الضــوء علــى بعضهمــا البعــض.
ــاب  ــكل الِكتَ ــار ب ــي االعتب ــذ ف ــب األخ ــه يج س أن ــدَّ ــاب الُمَق ــدة الِكتَ ــن وح ــا تتضّم  كم
ــى  ــا عل ــاء تعاليمن ــن بن ــدالً م ــا، ب ــا كتابيً ــدرس موضوًع ــا ن ــكربتورا( عندم ــا س س )توت ــدَّ الُمَق

ــاك. ــن هن ــا وم ــن هن ــارات م عب

عندمــا نواجــه نصوًصــا أو أفــكاًرا تبــدو متناقضــة مــع بعضهــا البعــض فــي الِكَتــاب 
س، مــا الــذي يجــب فعلــه؟ وكيــف نعمــل علــى حلّهــا؟ الُمَقــدَّ
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٢٨ نيسان )أبريل(        الثالثاء        

س وضوح الِكَتاب الُمَقدَّ
س غير واضح. ال معنى ألّي استخدام للكتاب المقدس وحده إذا كان معنى نص الِكتَاب الُمَقدَّ

اقــرأ متــى 	2: 42؛ متــى 2	: 3، 5؛ متــى 9:4	؛ متــى 22: 	3؛ مرقــس 2	: 0	، 	2؛ لوقــا 
	: 3؛ متــى 24: 5	؛ ومرقــس 3	: 4	� مــا الــذي تتضّمنــه إشــارة يســوع المتكــررة إلــى 

س بخصــوص وضــوح رســالته؟ الِكَتــاب الُمَقــدَّ

 

س خاليــة مــن كّل غمــوض، فهــو واضــح بمــا فيــه الكفايــة فيمــا  إّن شــهادة الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
يعلمــه. كمــا أنـّـه واضــح للغايــة بحيــث يمكــن فهمــه مــن قبــل مختلــف األعمــار، خاصــة فــي 
تعاليمــه األساســية. وبالتالــي فهنــاك فــرص ال حصــر لهــا لنمــّو معرفتنــا وفهمنــا بشــكل أعمــق. 
ــع  ــن لجمي س، إذ يمك ــدَّ ــاب الُمَق ــى الِكتَ ــا معن ــر لن ــيّة لتوفّ ــة كنس ــاج أي هيئ ــن ال نحت نح
المؤمنيــن أن يفهمــوا تعاليمــه األساســية. إنــه يقــّر بكهنــوت جميــع المؤمنيــن بــدالً مــن حصــر 
س  ــدَّ ــاب الُمَق ــا الِكتَ ــك يحثّن ــوت اإلكليريكــي. لذل ــل الكهن ــارة، مث ــة مخت ــى قل تفســيره عل

علــى دراســته ألنفســنا ألننــا قــادرون علــى فهــم رســالة هللا لنــا. 
س يوضــح أن  لقــد تّمــت اإلشــارة بوضــوح إلــى أّن »المثــال الثابــت لُكتّــاب الِكتَــاب الُمَقــدَّ
س يجــب أن يُؤخــذ بمعنــاه الحرفــي البســيط، مــا لــم يكــن المقصــود اســتعارة  الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
ــل  ــن أج ــي م ــى الحرف ــور« المعن ــن »قش ــه م ــد ل ــاك أي تجري ــس هن ــة. ... لي ــة وجليّ واضح
ــن«  ــفه إال للمبادري ــن كش ــتعاري، ال يمك ــي، اس ــزي، خف ــى رم ــواة« لمعن ــى »ن ــول إل الوص
ــد  ــو أن ــر رفي ــة النش ــد: جمعي ــتاون، ماريالن ــبتيين ]هاجرس ــت الس ــوت األدفنتس ــل اله )دلي
س مرتبــط باللغــة،  هيرالــد،2000]، صفحــة ٦٥(. بــدالً مــن ذلــك، فــإن وضــوح الِكتَــاب الُمَقــدَّ
ــاب  ــدة يقصدهــا كتّ ــة واحــدة ومؤك ــاك حقيق س ألن هن ــدَّ ــاب الُمَق والشــعور، وكلمــات الِكتَ

ــة للنــص الكتابــي. ــر موضوعي ــدالً مــن معــاٍن متعــددة وغي الوحــي اإللهــي ب
ال يعنــي هــذا أننــا لــن نواجــه، فــي بعــض األحيــان، نصوًصــا وأفــكاًرا ال نفهمهــا أو نــدرك 
ــر  ــرد بش ــن إاّل مج ــا نح ــة هللا، وم ــي كلم ــذه ه ــإّن ه ــك، ف ــى ذل ــا. زد عل ــا إدراكًا تاًم معناه
خطــاة. ورغــم ذلــك تبقــى كلمــة هللا واضحــة بمــا فيــه الكفايــة بشــأن األشــياء التــي نحتــاج 

ــق بمســألة الخــالص. ــى معرفتهــا وفهمهــا، خاصــة فيمــا يتعل إل

ــا� مــا  ــه بعــض النصــوص التــي تَوّضــح معناهــا الحًق ــم تفهــم في فكــر فــي وقــت ل
ــن  ــن الذي ــاعد اآلخري ــن أن تس ــا يمك ــي ربم ــة الت ــك التجرب ــن تل ــه م ــذي تعلمت ال

ــل؟ ــّرون بشــيء مماث يم
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س يفسر نفسه الِكَتاب الُمَقدَّ
يمكــن للكتــاب المقــدس أن يعمــل كمفّســر ذاتــي ألن لــه وحــدة أساســية. بــدون هــذه 
الوحــدة، ال يمكــن للكتــاب المقــدس أن يكــون النــور الــذي يكشــف عــن معنــاه، حيــث يفســر 

مقطــع منــه أجــزاء أخــرى، وبالتالــي يصبــح مفتاحــا لفهــم المقاطــع ذات الصلــة.

س ليوّضــح مــن  ــدَّ ــاب الُمَق ــى الِكَت ــا 24: 27، 44، 45� كيــف يشــير يســوع إل اقــرأ لوق
ــة اســتخدامنا للكتــاب المقــدس؟  هــو؟ مــا الــذي نتعلّمــه مــن هــذا عــن كيفّي

 

س لتفســير نفســه هــو أنــه يلقــي مزيــًدا  مــن روائــع إفســاح المجــال أمــام الِكتَــاب الُمَقــدَّ
مــن الضــوء علــى معنــاه. وحتـّـى نفعــل ذلــك فإننــا ال نجمــع عشــوائيًا مقاطــع مختلفــة لنثبــت 
ــار ســياق كل مقطــع. باإلضافــة إلــى  ــك، نحــن نأخــذ بعيــن االعتب ــدالً مــن ذل ــا. ب ــا يخصن رأي
ــار  ــي االعتب ــق، يجــب أن نأخــذ ف ــد التحقي ــي المقطــع قي ــا يســبق ويل الســياق المباشــر لم
ســياق الســفر الــذي يوجــد بــه المقطــع. عــالوة علــى ذلــك، علينــا أن نــدرس كل مــا يقولــه 
س بخصــوص الموضــوع نفســه تتميمــا لمــا قالــه بولــس الرســول فــي الِكتَــاب  الِكتَــاب الُمَقــدَّ

ــا« )روميــة 1٥: ٤(.  ــِل تَْعلِيِمَن ــَب ألَْج ــَب كُِت ــبََق فَُكِت ــا َس س: »ألَنَّ كُلَّ َم ــدَّ الُمَق
ــب أن  ــى الطال ــة. ويجــب عل ــة بآي ــة آي س يفســر نفســه. فيجــب مقارَن ــدَّ ــاب الُمَق »الِكتَ
ــه أن يكتســب معرفــة موضوعــه  ــا. وعلي ــة أجزائه ــرى صل ــرى الكلمــة ككّل وأن ي ــم أن ي يتعل
المركــزي الجليــل عــن قصــد هللا األصلــي ألجــل العالــم، وعــن نشــوب الصــراع الهائــل وعمــل 

ــة، صفحــة 22٣(. ــة الحقيقي ــّوة، التربي ــداء« )روح النب الف
س بدقة عندما نُقارن األسفار المقّدسة مع أسفار مقّدسة  من المهم دراسة الِكتَاب الُمَقدَّ
أخرى. ويجب أن نفعل ذلك بلغته األصلية إذا كان ممكًنا، أو على األقل بترجمة مناسبة ووافية 
أن  من  الرغم  على  المقدس.  للكتاب  األصليّتين  اللغتين  واليونانية  العبرية  في  الوارد  للمعنى 
بالتأكيد  أنه  إال  المقدس،  للكتاب  ليكون لديك فهم جيد  اللغات األصلية ليس ضروريّاً  معرفة 
يساعد عندما يكون ذلك ممكًنا. أّما إذا لم يكن األمر كذلك، فإن الدراسة المخلصة للكلمة والتي 

تتّم بروح الصالة والتواضع والخضوع، بالتأكيد ستأتي بثمار جيّدة.

ــى  ــا عل ــز فيه ــؤدي التركي ــد ي ــي ق ــى، والت ــة الموت ــل حال ــا، مث ــدة م ــي عقي ــر ف فك
بعــض المقاطــع المحــددة إلــى الظــالل إذا تــم تجاهــل مقاطــع أخــرى� مــاذا يخبرنــا 
س بخصــوص  ــدَّ ــاب الُمَق ــه الِكَت ــراءة كل مــا يقول ــة جمــع وق هــذا عــن مــدى أهمي

س؟ ــاب الُمَقــدَّ موضــوع مــا مــن أجــل فهــم أفضــل لمــا يعلّمــه الِكَت
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الكتاب المقّدس وروح النبّوة

اقــرأ إشــعياء 8: 20� لمــاذا مــن المهــم دائًمــا الرجــوع إلــى »الشــريعة وإلــى الشــهادة« 
ــاء  ــة األنبي ــي هــذا بالنســبة لخدم ــاذا يعن ــده؟ م ــا نعلّمــه ونعتق ــار لم ــة كمعي الكتابي

الذيــن لــم تصبــح كتاباتهــم جــزًءا مــن األســفار القانونيــة المقّدســة؟

 

س وحــده، يواجــه األدفنتســت الســبتيون حتًمــا الســؤال  عندمــا نتكلـّـم عــن الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
عّمــا يجــب فعلــه بكتابــات إلــن هوايــت، التــي كانــت أيًضــا ملهمــة مــن ِقبــل هللا وخدمــت 

س؟ كمرســلة هللا لبقيّــة شــعبه. فأيّــة عالقــة لكتاباتهــا بالِكتَــاب الُمَقــدَّ
إّن مجرّد قراءة سطحيّة لكتابات إلن هوايت تُظهر بوضوح أن للكتاب المقدس دورا أساسياً 
س هو  ومحورياً في كل أفكارها والهوتها. في الواقع، لقد أكدت مراًرا وتكراًرا أن الِكتَاب الُمَقدَّ
أعلى سلطة وهو المعيار والمقياس النهائي لجميع العقائد واإليمان وكّل ممارسة )انظر الصراع 
العظيم، الصفحة ٦٤٦، ٦٤٧(. عالوة على ذلك، فقد أيدت بوضوح ودعمت المبدأ البروتستانتي 

العظيم للِكتاب الُمقّدس )انظر الصراع العظيم، الصفحة 1٣(. 
س، هي »النور  مـن وجهـة نظـر إلن ج. هوايـت، فإّن كتاباتهـا، عند مقارنتهـا بالِكتَاب الُمَقـدَّ
س« )أدفنت  األصغـر الـذي يقـود الرجـال والنسـاء إلى النـور األكبـر،« الذي هـو الِكتَـاب الُمَقـدَّ
رفيـو آنـد سـابث هرالـد، 20 كانـون الثاني /ينايـر، 1٩0٣(. ال تعـّد كتاباتها اختصـاًرا أو بديالً ألي 
دراسـة جـاّدة للكتـاب المقـدس. فـي واقـع األمـر، قـد علّقـت قائلـة: »أنـت لسـت علـى درايـة 
س. إذا جعلـت كلمـة هللا موضـوع دراسـتك، وتسـلّحت بالرغبة في بلـوغ معيار  بالِكتَـاب الُمَقـدَّ
س والوصـول إلـى الكمال المسـيحي، فلن تحتـاج إلى كتاب الشـهادات. لكن بما  الِكتَـاب الُمَقـدَّ
أنـك أهملـت أن تجعـل مـن نفسـك خبيرا في الكتـاب الملهم مـن هللا فقد سـعى للوصول إليك 

بشـهادات بسـيطة ومباشـرة« )روح النبوة، شـهادات للكنيسـة، المجلد 2، صفحة ٦0٥(.
وعليــه، فــإن كتاباتهــا تســتحق التقديــر. فهــي تتشــارك فــي نفــس نــوع اإللهــام الــذي كان 
ــا هــي للكتــاب المقــدس. ال  س، فــي حيــن أّن وظيفتهــم مختلفــة عّم ــدَّ ــاب الُمَق ــاب الِكتَ لُكتّ
س ولكنهــا خاضعــة لــه. لــم تكــن تقصــد يومــا أن  تعتبــر كتاباتهــا إضافــة إلــى الِكتَــاب الُمَقــدَّ
س  س. بــدالً مــن ذلــك، رفعــت إلــن هوايــت الِكتـَـاب الُمَقــدَّ تحــل كتاباتهــا محــل الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

باعتبــاره المعيــار الوحيــد لإليمــان والحيــاة. 

فكــر فــي نــوع العطيــة الرائعــة التــي تلقيناهــا مــن خــالل خدمــة إلــن ج� هوايــت� 
كيــف يمكننــا أن نتعلــم أن نقــدر بشــكل أفضــل النــور المذهــل الصــادر منهــا فــي 

س؟ الوقــت الــذي نتمســك فيــه بســيادة الِكَتــاب الُمَقــدَّ
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س في دليل  لمزيد من الدرس: في الفصل الذي يتناول موضوع تفسير الِكتَاب الُمَقدَّ
س، »الِكتَاب  الهوت األدفنتست السبتيين، اقرأ المقاطع التي تخّص تشابه نصوص الِكتَاب الُمَقدَّ
اقرأ   .٦٤-٦٦ س، صفحة  الُمَقدَّ الِكتَاب  س، وضوح  الُمَقدَّ الِكتَاب  تناسق  ذاته،«  يفّسر  س  الُمَقدَّ
س ودراسته«، في كتاب التربية الحقيقية، الصفحات 21٧-22٦. الفصل 20 »تعليم الِكتَاب الُمَقدَّ

»يجـب أن يتعلّـم تلميـذ الكتـاب أن يدنـو منـه بـروح المتعلّـم. علينـا أن نفتّـش صفحاتـه 
ليـس بحثـا عـن برهان يسـند آرائنـا، بل لنعرف مـا الذي يقولـه هللا. والمعرفـة الحقيقية للكتاب 
يمكـن اكتسـابها بواسـطة معونـة الـروح القـدس وحـده إذ إنّه هـو الـذي أعطانا الكلمـة. ولكي 
نكتسـب هـذه المعرفـة علينـا أن نعيـش بموجبهـا. فعلينـا أن نطيـع كل مـا تأمرنا بـه كلمة هللا. 
س تقتضـي مّنـا بـذل أقصـى الجهـد وأعمـق الفكـر المثابـر. فكمـا  ... إّن دراسـة الِكتَـاب الُمَقـدَّ
أّن عامـل المنجـم يحفـر طالبـا الكنـز الذهبـي فـي األرض، هكـذا يجـب علينـا، بنفـس النشـاط 

والمثابـرة، أن نطلـب كنـز كلمـة هللا« (روح النبـوة، التربيـة الحقيقيـة، صفحـة 222-221(. 
ــا تجعــل مــن  س طعامــك، ولحمــك، وشــرابك، عندم ــدَّ ــاب الُمَق ــا تجعــل مــن الِكتَ »عندم
مبادئــه العناصــر المكّونــة لشــخصيتك، عندئــذ ســتتعلّم بشــكل أفضــل كيفيــة تلقــي المشــورة 
مــن هللا. هــا أنــا اليــوم أمّجــد الكلمــة الثمينــة أمامــك. ال تكــرر مــا قلتــه أنــا بقولــك: »هــذا مــا 
قالتــه األخــت هوايــت« و »األخــت هوايــت قالــت ذلــك«. اكتشــف لنفســك مــا يقولــه الــرب 
إلــه إســرائيل، ثــم افعــل مــا أمــر بــه« )روح النبــوة، رســائل مختــارة، الكتــاب ٣، صفحــة ٣٣(.

أسئلة للنقاش: 
ــى  ــاس بســبب اطاّلعهــم عل ــا الن ــي يؤمــن به ــة الت 	� مــا هــي المعتقــدات الخاطئ
س  عــدد قليــل فقــط مــن النصــوص المختــارة بــدالً مــن كل مــا يقولــه الِكَتــاب الُمَقــدَّ

بخصــوص الموضــوع نفســه؟
ــَن  ــْم بَْي ــْم يَُق ــا المعمــدان: »لَ 2� فــي إنجيــل متــي 		: 		، قــال يســوع عــن يوحن
ــا الَْمْعَمــَداِن، َولِكــنَّ األَْصَغــَر ِفــي َملَكُــوِت  ــُم ِمــْن يُوَحنَّ الَْمْولُوِديــَن ِمــَن النَِّســاِء أَْعظَ
ــُه«� هنــا يشــير يســوع إلــى نبــي ال يملــك أّي كتابــات ضمــن  ــُم ِمْن ــَماَواِت أَْعظَ السَّ
س� ورغــم ذلــك قــال عنــه مــا قالــه� مــا الــذي يخبرنــا بــه هــذا عــن  الِكَتــاب الُمَقــدَّ
ــم  س ورغ ــدَّ ــاب الُمَق ــن الِكَت ــفرا ضم ــي س ــي الحقيق ــون للنب ــرورة أن يك ــدم ض ع
ــا؟ مــا هــي الِعبــرة التــي يمكننــا أن نســتخلصها  ــا حقيقًي ذلــك يمكــن أن يكــون نبًي

كأدفنتســت ســبتيين مــن هــذه الحقيقــة؟
س سلطتنا  3� بوصفنا أدفنتست، لسنا الوحيدين المطالبين بأن يكون الِكَتاب الُمَقدَّ
النهائية� فهناك كنائس أخرى تفعل ذلك أيضا� كيف، إذن، نفسر العقائد المتناقضة 

س؟ التي يزعم المسيحيون اآلخرون أنها هي األخرى موجودة في الِكَتاب الُمَقدَّ
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لماذا هناك حاجة للتفسير

السبت بعد الظهر
ــوس ١٤: ٢٦؛  ــوس ١٢: ١٠؛ ١كورنث ــا ٢٤: ٣٦-٤٥؛ ١كورنث ــبوعية: لوق ــع األس المراج

ــا ١٢: ٤٢، ٤٣. ــل ١٧: ١٦-٣٢؛ يوحّن ــال الرس أعم

آية الحفظ: »َولِكْن ِبُدوِن إِيَماٍن الَ يُْمِكُن إِرَْضاُؤُه، ألَنَُّه يَِجُب أَنَّ الَِّذي يَأْتِي إِلَى هللِا يُْؤِمُن 
ِبأَنَُّه َمْوُجوٌد، َوأَنَُّه يَُجاِزي الَِّذيَن يَطْلُُبونَُه�« )عبرانيين 		: 	(�

ــا هــي  ــك؟ وم ــل ذل ــف نفع ــن كي ــا تفســيره. لك ــي أيًض س تعن ــدَّ ــاب الُمَق ــراءة الِكتَ إن ق
المبــادئ التــي نســتخدمها؟ كيــف نتعامــل، علــى ســبيل المثــال، مــع األنــواع المختلفــة مــن 
الكتابــة التــي نجدهــا فيــه؟ فمثــال، المقطــع الــذي نحــن بصــدد قراءتــه، هــل هــو َمثـَـٌل، حلــم 
ــة الســياق  ــذا ســؤال بخصــوص ماهي ــى هك ــة عل ــة؟ إّن اإلجاب ــزي، أَْم قصــة تاريخي ــوي رم نب

ــّص المقــّدس ينطــوي علــى عمــل تفســيري فــي حــّد ذاتــه.  العــام للّن
س كوســيط وحــي إلهــي: مــا عليــك  فــي بعــض األحيــان، يســتخدم البعــض الِكتَــاب الُمَقــدَّ
س بشــكل عشــوائي للبحــث عــن آيــة كتابيــة أمــال فــي أن توفــر  ــدَّ ــاب الُمَق ســوى فتــح الِكتَ
اإلرشــاد لهــم. لكــن يمكــن لربــط عشــوائي، مثــل هــذا، لبعــض المقاطــع الكتابيــة كمــا صــادف 

ووجدهــا المــرء أن تــؤدي إلــى اســتنتاجات غريبــة وخاطئــة للغايــة.
علــى ســبيل المثــال، عندمــا هجــر زوج زوجتــه وذهــب وراء امــرأة أخــرى، حصلــت الزوجــة 
علــى تشــجيع كبيــر عندمــا وجدت النــص التالــي: »َوأََضــُع َعــَداَوًة بَيَْنــِك َوبَيْــَن الَْمــْرأَِة« )تكوين 

٣: 1٥(. فكانــت مقتنعــة، بنــاًء علــى تلــك اآليــة، بــأن العالقــة الجديــدة لزوجهــا لــن تدوم! 
وبالتالي فإّن كّل نّص بدون سياق سريعا ما يصبح ذريعة لجدول أعمال الشخص وأفكاره. وهو 

س وإنّما لتفسيره بشكل صحيح. ما يضعنا أمام الحاجة الماسة ليس فقط لقراءة الِكتَاب الُمَقدَّ

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٩ أيار )مايو(. * نرجو التعمُّ
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٣ أيار )مايو(        األحد        

االفتراضات

ــاب  ــة بالِكَت ــى دراي ــوا عل ــن كان ــذ، الذي ــع التالمي ــذي من ــا ال ــا 24: 	3-45� م ــرأ لوق اق
ــت  ــة المعنــى الحقيقــي لكلمــة هللا، حتــى فــي الوقــت الــذي تجلّ س، مــن رؤي ــدَّ الُمَق

ــك الكلمــة؟ ــر تل ــؤ بهــا عب ــّم التنب ــي ت ــه أمامهــم األحــداث الت في

 

س بــدون أفــكار مســبقة. كل قــارئ، كل دارس  مــا مــن أحــد يأتــي إلــى نــص الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
س بتاريــخ معيــن وتجربــة شــخصية تؤثــر حتمــا  للكتــاب المقــدس، يأتــي إلــى الِكتَــاب الُمَقــدَّ
ــن  ــم أفكارهــم الخاصــة حــول م ــت لديه ــذ المســيح كان ــى تالمي ــة التفســير. حت ــى عملي عل
هــو المســيح ومــا الّــذي كان مــن المفتــرض أن يفعلــه، بنــاًء علــى توقعــات زمانهــم. منعــت 
قناعاتهــم القويــة أن يكــون لهــم فهــم أوضــح للنــص الكتابــي، وهــو مــا يســاعد علــى تفســير 

ســبب إســاءة فهمهــم ليســوع ولألحــداث التــي تخلّلــت حياتــه وموتــه وقيامتــه. 
عند تفسيرنا للكتاب المقدس يتمّسك جميعنا بعدد من المعتقدات، وهي معتقدات نفترضها 
أو نقبلها أحيانا عن دون قصد أو بغير وعي، بخصوص هذا العالم، وعن الحقيقة المطلقة، وعن 
هللا، إلخ. ال أحد يقترب من النص الكتابي بدون أفكار مسبقة. على سبيل المثال، إذا كان ألحدهم 
نظرة شاملة ترفض بشكل قاطع أي تدخل إلهي خارق للطبيعة، فلن يقرأ هذا الشخص الِكتَاب 
يفسره  ولكنه سوف  التاريخ،  عبر  فعله هللا  لما  به  وموثوق  كتقرير حقيقي  ويفهمه  س  الُمَقدَّ

بشكل مختلف تماًما عن الشخص الذي يقبل واقع ما هو فوق الطبيعي. 
ــا عــن ماضيهــم وخبراتهــم  س عــزل أنفســهم عــزال تاًم ــاب الُمَقــدَّ ال يمكــن لمفّســري الِكتَ
وأفكارهــم الســائدة ومفاهيمهــم وآرائهــم المســبقة. ال يمكــن بلــوغ مرحلــة الحيــاد التــام، أو 
ــر الالهوتــي كاعتــراض  س والتفكي ــدَّ ــاب الُمَق ــة المطلقــة. تنشــأ دائمــا دراســة الِكتَ الموضوعي

علــى خلفيــة االفتراضــات المســبقة عــن طبيعــة العالــم وطبيعــة هللا. 
ــح  ــف ويصح ــه أن يكش ــدس يمكن ــروح الق ــو أن ال ــار ه ــر الس ــن الخب لك
س  وجهــات نظرنــا وافتراضاتنــا المحــدودة عندمــا نقــرأ كلمــات الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
س مــراًرا وتكــراًرا أن أناســا  ــاب الُمَقــدَّ بعقــل منفتــح وقلــب نزيــه. يؤكــد الِكتَ
مــن خلفيــات مختلفــة كلّيــا أصبحــوا قادريــن علــى فهــم كلمــة هللا وأن الــروح 

« )يوحنــا 1٦: 1٣(. ــى َجِميــعِ الَْحــقِّ القــدس يقودنــا » إِلَ

مـا هـي بعـض االفتراضـات التـي لـك بخصـوص العالـم؟ أّي طـرق يمكنك مـن خاللها 
إخضـاع هـذه االفتراضـات لكلمـة هللا حتـى تتمكـن الكلمة نفسـها من إعادة تشـكيل 

س؟ أفـكارك لتكـون أكثـر انسـجاًما مـع الواقع الـذي يعلّمـه الِكَتـاب الُمَقدَّ
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٤ أيار )مايو(        االثنني        

الترجمة والتفسير
ــَب فــي أغلبــه باللغــة  س بلغــات قديمــة جــًدا: فالعهــد القديــم كُِت ــدَّ ــاب الُمَق كُتــب الِكتَ
ــة  ــد باللغ ــد الجدي ــب العه ــن كُت ــي حي ــة، ف ــة اآلرامي ــع باللغ ــض المقاط ــع بع ــة، م العبري
اليونانيــة القديمــة. وبمــا أّن غالبيــة ســكان العالــم اليــوم ال يتحدثــون وال يقــرأون تلــك اللغــات 

س إلــى لغــات حديثــة مختلفــة. ــدَّ ــاب الُمَق ــا ترجمــة الِكتَ القديمــة، فقــد أصبــح ضروريّ
ولكــن، كمــا يعلـَـم أي مترجــم محتــرف، فــإن كل ترجمــة تتضمــن دائًمــا نوًعــا مــن التأويــل، 
بســبب أّن بعــض الكلمــات فــي لغــة مــا ال تملــك مرادفــا دقيًقــا فــي لغــة أخــرى. ويطلــق علــى 

فــن ومهــارة ترجمــة النصــوص بعنايــة ثــم تفســيرها »علــم التأويــل«.

اقــرأ 	كورنثــوس 2	: 0	؛ 	كورنثــوس 4	: 	2؛ يوحّنــا 	: 	4؛ 9: 7؛ أعمــال الرســل 9: 	3؛ 
كــر، نــرى فكــرة التفســير والترجمــة�  ولوقــا 24: 27� فــي جميــع المقاطــع الســالفة الذِّ
س للتالميــذ� مــاذا  فــي لوقــا 24: 27 كان علــى يســوع أن يشــرح معنــى الِكَتــاب الُمَقــدَّ

يخبرنــا هــذا عــن أهميــة التفســير؟ 

 

 

المســتخدمة  الكلمــة اإلنجليزيــة  اليونانيــة )hermeneuo(، والتــي منهــا  الكلمــة  إّن 
ــي  ــه اليونان ــم اإلل ــن اس ــتقة م ــي، مش ــير الكتاب ــم التفس ــي عل ــي تعن )hermeneutics( الت
ــة  ــي كان مســؤوالً عــن جمل ــة، وبالتال ــا ورســواًل لآلله ــر مبعوثً ــس يعتب ــس. كان هيرمي هيرمي

ــاس. ــة للن ــائل اإللهي ــة الرس ــا ترجم ــن بينه ــور م أم
ــن  ــن قادري ــم نك ــا ل ــه م ــق بالتفســير هــي أن ــا يتعل ــا فيم النقطــة األساســية بالنســبة لن
ــن  ــون م ــى النصــوص يك ــا إل ــدة لوصولن ــة الوحي ــإن الطريق ــة، ف ــات األصلي ــراءة اللغ ــى ق عل
خــالل الترجمــات. ولحســن الحــظ، تقــوم العديــد مــن الترجمــات بعمــل جيــد لنقــل المعنــى 
األساســي. وهــو مــا ال يجعلنــا فــي حاجــة إلــى معرفــة اللغــة األصليــة لنكــون قادريــن علــى 
س، فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه امتــالك  فهــم الحقائــق األساســية المعلنــة فــي الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
تلــك المعرفــة اللغويــة مفيــًدا. ومــع ذلــك، حتــى فــي ظــّل وجــود ترجمــة جيــدة، فمــن المهــّم 
ــق  ــل الدقي ــا 2٤: 2٧. إّن النق ــي لوق ــا ف ــا رأين ــا مثلم ــيرا صحيح ــوص تفس ــير النص ــا تفس أيض
ــص  ــم الن ــق تعالي ــة تطبي ــة كيفي ــى معرف س ومســاعدتنا عل ــدَّ ــاب الُمَق ــى نصــوص الِكتَ لمعن
بشــكل صحيــح علــى حياتنــا فــي الوقــت الحاضــر لهــو الغــرض األساســي مــن علــم التفســير. 
كمــا يُظهــر النــّص الســابق مــن لوقــا، فقــد فعــل يســوع هــذا مــع أتباعــه. تخيــل كيــف ينبغــي 

س! ــاب الُمَقــدَّ أن يكــون األمــر عندمــا يفســر لــك يســوع نفســه نصــوص الِكتَ
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يمكــن ألنــاس كثيريــن الوصــول إلــى ترجمــات مختلفــة، لكــن العديــد مــن اآلخريــن 
ليــس بإمكانهــم ذلــك� مهمــا كان نــوع الترجمــة التــي تســتخدمها، لمــاذا يعتبــر مــن 

المهــّم دراســة الكلمــة بــروح الصــالة والســعي إلطاعــة تعاليمهــا؟

٥ أيار )مايو(        الثالثاء        

س والثقافة الِكَتاب الُمَقدَّ

ــل  ــال الرس ــاب أعم ــي كت ــس ف ــول بول ــاَول الرس ــل 7	: 		-32� ح ــال الرس ــرأ أعم اق
7	، إيصــال رســالة اإلنجيــل فــي ســياق جديــد: فلســفة الثقافــة اليونانيــة� كيــف تؤثــر 

ــة؟ ــكار المتنّوع ــة األف ــا ألهمي ــة تقييمن ــى كيفي ــة عل ــة المختلف ــات الثقافي الخلفي

 

مـن المفيـد معرفـة خلفيـة ثقافـة الشـرق األدنـى لفهـم بعـض المقاطـع الكتابيّـة. »علـى 
سـبيل المثـال، تنسـب الثقافـة العبريـة المسـؤولية إلـى الفـرد عـن أفعـال لـم يرتكبهـا ولكنـه 
س الملهميـن ينسـبون إلـى هللا عموًمـا فعل  سـمح بحدوثهـا. لذلـك، فـإن كُتّـاب الِكتَـاب الُمَقـدَّ
ذلـك بشـكل فعـال، وهـو ما يقـال عنه في الفكـر الغربي إّن هللا يسـمح به أو لم يمنـع حدوثه، 

س، قسـم ٤. ك(.  وكمثـال علـى ذلـك، تصلّـب قلـب فرعـون« )طـرق دراسـة الِكتَـاب الُمَقـدَّ
س محدود  كمــا أّن الثقافــة تطــرح بعــض األســئلة التأويليــة المهمــة. هــل إّن الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
ثقافيّــا، وبالتالــي فهــو مرتبــط فقــط بمــا تؤكــده تلــك الثقافــة؟ أم أن الرســالة اإللهيــة المعطــاة 
فــي ثقافــة بعينهــا تتجــاوز تلــك الثقافــة المحــّددة وتتحــدث إلــى جميــع البشــر؟ مــاذا يحــدث 

إذا أصبحــت تجربــة الفــرد الثقافيــة أساًســا واختبــاًرا لتفســيرنا للكتــاب المقــدس؟
فــي كتــاب أعمــال الرســل 1٧: 2٦، يعطــي الرســول بولــس مشــهًدا مثيــرًا لالهتمــام بخصوص 
ــا أن هللا  ــّص. يخبرن ــاس هــذا الن ــرأ الن ــا يق ــه عندم ــم التغاضــي عن ــا يت ــا م ــذي غالبً ــع ال الواق
س  ــدَّ ــاب الُمَق ــاً، يوجــد فــي الِكتَ ــا مــن دم واحــد. فبينمــا نحــن متباينــون ثقافي ــا جميًع خلقن
رابطــة مشــتركة توّحــد جميــع النــاس، علــى الرغــم مــن اختالفاتهــم الثقافيــة، وذلــك ألن هللا 
ــى  ــى الخــالص ال تقتصــر عل ــا إل ــة وحاجتن ــا الخاطئ ــاء. إّن طبيعتن ــق البشــرية جمع هــو خال

ثقافــة معيّنــة. جميعنــا نحتــاج إلــى الخــالص المقــدم لنــا بمــوت وقيامــة يســوع المســيح.
ــم إلــى أجيــال محــّددة، فقــد رأى أن األجيــال القادمــة التــي  علــى الرغــم مــن أن هللا تكلّ
تقــرأ كلمــة هللا ســتفهم أن تلــك الحقائــق تتجــاوز الظــروف المحليــة والمحــدودة التــي كُتبــت 

س. فيهــا نصــوص الِكتَــاب الُمَقــدَّ
علــى نحــو مــواٍز، فّكــر فــي علــم الجبــر، الــذي تــم اختراعــه ألول مــرة فــي القــرن التاســع 
ــات  ــن الرياضي ــرع م ــادئ هــذا الف ــق ومب ــي هــذا، أن حقائ ــداد. هــل يعن ــي بغ ــالدي ف المي

تقتصــر فقــط علــى ذلــك الزمــان والمــكان؟ بالطبــع ال.
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س قــد  نفــس المبــدأ ينطبــق علــى حقائــق كلمــة هللا. علــى الرغــم مــن أن الِكتَــاب الُمَقــدَّ
كتــب منــذ زمــن بعيــد فــي ثقافــات مختلفــة تماًمــا عــن ثقافتنــا اليــوم، إال أن الحقائــق التــي 
يحتويهــا صالحــة لنــا فــي الوقــت الحالــي كمــا كانــت بالنســبة ألولئــك الذيــن ُســلّمت إليهــم.

٦ أيار )مايو(        األربعاء        

طبيعتنا الخاطئة والساقطة

اقــرأ يوحنــا 9: 39-	4 ويوحنــا 2	: 42، 43� مــا الــذي أعــاق النــاس فــي هــذه النصــوص 
عــن قبــول حقيقــة الرســالة الكتابيــة؟ مــا هــي كلمــات الحيطــة والحــذر التــي يمكــن أن 

نســتخلصها ألنفســنا مــن هــذه الحــوادث؟

 

ــن رفضــوا يســوع  ــن الذي ــادة الدينيي ــوراء نظــرة ازدراء للق ــى ال ــر إل ــن الســهل أن ننظ م
رغــم كّل األدلــة الدامغــة. لذلــك، نحــن بحاجــة إلــى أن نكــون حذريــن لئــال يكــون لنــا موقــف 

مشــابه عندمــا يتعلــق األمــر بكلمتــه.
مّمــا ال شــّك فيــه هــو أّن الخطيئــة قــد غيــرت، ومزّقــت، وكســرت عالقتنــا مــع هللا بشــكل 
ــاب  ــير الِكتَ ــى تفس ــا عل ــى قدرتن ــر عل ــا تؤثّ ــري. كم ــا البش ــى وجودن ــر عل ــي تؤث ــل. فه كام
س. ال يقتصــر األمــر علــى ســهولة ميــل طريقــة تفكيرنــا البشــرية نحــو الغايات الشــريرة،  الُمَقــدَّ
بــل إّن أذهاننــا وأفكارنــا قــد أفســدتها الخطيئــة، فأصبحــت بالتالــي مغلقــة فــي وجــه الحقيقــة 
ــا: الفخــر، الخــداع  ــة. يمكــن اكتشــاف خصائــص هــذا الفســاد اآلتــي ذكــره فــي تفكيرن اإللهيّ

الذاتــي، الشــك، البعــد، والعصيــان.
الشـخص الفخـور يتعالـى علـى هللا وعلـى كلمتـه. هـذا ألن الكبريـاء يقـود الشـخص إلـى 
المبالغـة فـي االعتمـاد على العقل البشـري باعتباره الحَكـم النهائي للحقيقة، بمـا فيها الحقائق 

س. وهـو موقـف يقلـل من السـلطة اإللهيـة للكتـاب المقدس.  المتوفّـرة فـي الِكتَـاب الُمَقـدَّ
يميـل بعـض النـاس إلـى االسـتماع إلـى تلـك األفـكار التـي تسـتهويهم دون سـواها، حتى لو 
كانـت تتناقـض مـع إرادة هللا المعلنـة. وقـد حذرنـا هللا من خطـر الخـداع الذاتي )رؤيـا ٣: 1٧(. 
تنشـئ الخطيئـة الشـكوك أيًضـا، حيـث نترنّـح ونميـل إلـى عـدم تصديق كلمـة هللا. عندمـا يبدأ 
المـرء بالشـك، فـإن تأويلـه للّنـّص الكتابـي لـن يـؤدي أبـًدا إلـى اليقيـن. بـدالً مـن ذلـك، يرفـع 
الشـخص الُمشـّكك نفسـه بسـرعة إلـى موقع يخـّول له أن يصـدر حكمه على ما هـو مقبول وما 

س، وهـذه منطقـة خطرة جـًدا لمن يقـف عليها. هـو غيـر مقبـول فـي الِكتَـاب الُمَقـدَّ
س بإيمـان وخضـوع، وليـس بموقـف  بـدالً مـن ذلـك، يجـب أن نتعامـل مـع الِكتَـاب الُمَقـدَّ
س.  ناقـد ومشـّكك. يـؤدي الكبرياء وخداع الذات والشـك إلـى البعد عن هللا وعن الِكتَـاب الُمَقدَّ
وسـيؤدي هـذا البعـد بالتأكيـد إلـى العصيـان، أي عـدم الرغبة فـي اتبـاع إرادة هللا الموحى بها.
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هــل ســبق لــك أن وجــدت نفســك تصــارع ضــد القناعــة الناجمــة عــن قــراءة الِكَتــاب 
س – كأن يكــون قــد أرشــدك بشــكل واضــح لفعــل شــيء مــا، بينمــا أنــت أردت  الُمَقــدَّ

أن تفعــل شــيًئا آخــر؟ مــا الــذي حــدث، ومــا الــذي تعلمتــه مــن تجربتــك تلــك؟

٧ أيار )مايو(        الخميس        

ا لماذا يعتبر التفسير ُمهمًّ

س فهمــا  ــدَّ ــاب الُمَق ــا فهــم الِكَت ــا بالنســبة لن ــا 8: 	-3، 8� لمــاذا يُعــّد مهّم ــرأ نحمي اق
ــل ككنيســة؟ واضحــا، ليــس فقــط كأفــراد ب

 

ــق بالخــالص وكيــف يمكننــا أن  س هــو المتعلّ ــاب الُمَقــدَّ الســؤال األكثــر أهميــة فــي الِكتَ
نخلــص. فــي النهايــة، مــا هــو الشــيء األكثــر أهّميــة علــى المــدى الطويــل؟ مــا المنفعــة، كمــا 

أخبرنــا يســوع نفســه، مــن أن نربــح كل مــا يمنحــه العالــم ونخســر أنفســنا )متــى 1٦: 2٦(؟
ــى  ــر عل ــى حــد كبي ــد إل ــن الخــالص يعتم س ع ــدَّ ــاب الُمَق ــه الِكتَ ــا يعلم ــة م ــن معرف لك
س وقمنــا بتفســيره بطريقــة خاطئــة، فســنصل حتمــا إلــى  التفســير. إذا تناولنــا الِكتَــاب الُمَقــدَّ
اســتنتاجات خاطئــة، ليــس فقــط فــي فهــم الخــالص ولكــن فــي كل شــيء آخــر يعلّمــه الِكتـَـاب 
س. فــي الواقــع، حتــى فــي زمــن الرســل، تســللت األخطــاء الالهوتيــة إلــى الكنيســة، ممــا  الُمَقــدَّ

ال شــك فيــه أنهــا كانــت مدعومــة بالتفســيرات الخاطئــة للكتــاب المقــدس.

اقرأ 2بطرس 3: 5	، 		� ماذا يخبرنا هذا عن مدى أهمية القراءة الصحيحة للكتاب المقدس؟

 

س والِكتَاب  في الواقع، إذا كنا أهل الكتاب، الذين يريدون أن يعيشوا بحسب الِكتَاب الُمَقدَّ
س وحده، دون أن يكون لدينا مصادر رسمية أخرى مثل التقاليد وقوانين اإليمان أو السلطة  الُمَقدَّ
س لنا، فإّن مسألة التفسير الصحيح للكتاب المقدس  التعليمية للكنيسة في تفسير الِكتَاب الُمَقدَّ

س الذي يخبرنا بما سنؤمن به وكيف سنعيش. مهمة للغاية إذ ال نملك سوى الِكتَاب الُمَقدَّ
س أمر حيوي للصحة الالهوتية والمسيولوجية للكنيسة.  تعتبر مسألة تفسير الِكتَاب الُمَقدَّ
بدون تفسير صحيح للكتاب المقدس، ال يمكن أن توجد َوحدة في العقيدة والتعليم، وبالتالي 
ال َوحدة للكنيسة وإلرساليتنا. يؤدي حتما الالهوت المشوه إلى إرسالية ناقصة ومشوهة. وعليه، 
إذا كان علينا تقديم رسالة للعالم ولكننا في حيرة عن معنى الرسالة، فما مدى فائدة تقديم هذه 

الرسالة ألولئك الذين يحتاجون إلى سماعها؟
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اقــرأ رســائل المالئكــة الثالثــة فــي رؤيــا 4	: 	-2	� مــا هــي القضايــا الالهوتيــة فــي 
هــذه اآليــات، ولمــاذا يعتبــر الفهــم الصحيــح إلرســاليتنا مهمــا؟

٨ أيار )مايو(        الجمعة        

لمزيد من الدرس: اقرأ لروح النبوة من الفصل الذي بعنوان »التعامل مع الشكوك«، 
صفحة ٧0-٧٥، من كتاب طريق الحياة. 

» فـي دراسـتك للكلمـة اطـرح جانبـاً آراءك الّشـخصيّة ومعتقداتـك الموروثـة والمكتسـبة، 
واعلـم أنّـك لـن تصـل إلـى الحـّق إذا كنـت تـدرس الكتاب لتثبـت صّحـة آرائك أنـت، فتخلَّ عن 
فكرتـك هـذه، وابدأ الّدرس لتسـمع ما سـيقوله لك السـيّد. حيـن يجلس طالب الحـّق المتواضع 
عنـد قدمـّي المسـيّا ويتعلّـم منـه فمـن الكلمـة يسـتمّد فهماً، أّمـا الذين هـم حكماء فـي أعين 
أنفسـهم المغـرورة بحيـث ال يـرون حاجتهـم إلـى درس الكتـاب فلهم يقـول المسـيّا: ال بّد لكم، 

إذا أردتـم أن تحكِّمـوا للخـالص، مـن أن تصيـروا ودعاء ومتواضعـي الّروح. 
»ال تقــرأ الكلمــة علــى ضــوء اآلراء الّســابقة، بــل بفكــر متحــّرر مــن التّعّصــب وتفّحصهــا 
ــك،  ــت بخطئ ــراءة، أن اقتنع ــاء الق ــي أثن ــدث ف ــالة. وإذا ح ــفوعاً بالّص ــاً مش ــاً مدقِّق تفّحص
ووجــدت أّن مــا تراعيــه مــن آراء ال ينســجم مــع الكلمــة فــال تحــاول جعــل الكلمــة منســجمة 
مــع هــذه اآلراء، بــل اجعــل آراءك توافــق الكلمــة، وال تتــح لمعتقداتــك وممارســاتك الّســابقة 
أن تتحّكــم فــي تفكيــرك وفهمــك، بــل اعــرف مــا هــو مكتــوب ومــن ثــّم ثبّــت قدميــك علــى 

ــا والشــباب، صفحــة 2٧0، 2٧1(.  ــوة، الًصب صخــر الّدهــور« )روح النب

أسئلة للنقاش: 
	� كيــف تؤثــر نظرتنــا العامــة وتعليمنــا وثقافتنــا علــى تأويلنــا للكتــاب المقــّدس؟ 
ــرات  ــن التأثي ــة م ــى بين ــون عل ــا أن نك ــبة لن ــكان بالنس ــة بم ــن األهمي ــاذا م لم

ــاب المقــدس؟ ــي تفســيرنا للكت ــا ف ــا حتمــا نضعه ــة لدرجــة أنن الخارجي

2� نتفــق جميًعــا علــى أننــا خاطئــون وبأنّنــا نتأثــر ســلًبا بالخطيئــة� مــا هــي الطــرق 
س؟ وبطريقــة أخــرى،  التــي تؤثــر بهــا الخطيئــة علــى كيفيــة قراءتنــا للِكَتــاب الُمَقــدَّ
مــا الــذي تفعلــه الخطيئــة لنــا والتــي يمكــن أن تســّبب لنــا ســوء تأويــل كلمــة هللا؟ 
ــاب  ــه الِكَت ــي فعــل شــيء يدين ــة ف ــا الرغب ــف تســّبب لن ــال، كي ــى ســبيل المث عل
س بطريقــة مشــّوهة؟ مــا هــي الطــرق األخــرى  س فــي قــراءة الِكَتــاب الُمَقــدَّ الُمَقــدَّ

التــي تقــوم فيهــا الخطيئــة بتنقيــة أســلوب تفســيرنا للكتــاب المقــدس؟

س أن يســاعدنا علــى  3� كيــف يمكــن لفهــم أفضــل ألزمنــة وثقافــات الِكَتــاب الُمَقــدَّ
س بشــكل أفضــل؟ أعــط بعــض األمثلــة� فهــم بعــض مقاطــع الِكَتــاب الُمَقــدَّ
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* ٩-١٥ أيار )مايو(    الدرس السابع    

، والّسياُق اللّغة، النصُّ

السبت بعد الظهر
المراجع األسبوعية: تثنية ٣٢: ٤٦، ٤٧؛ ١ملوك ٣: ٦؛ العدد ٦: ٣٤-٢٦؛ تكوين ١: ٢٦؛ 

تكوين ٢: ١٥-٢٣؛ ١٥: ١-٥.

ــرَّبِّ  ــِد ال ــوِت َعْه ــِب تَابُ ــوُه ِبَجانِ ــَذا َوَضُع ــْوَراِة ه ــاَب التَّ ــُذوا ِكَت ــظ: »ُخ ــة الحف آي
إِلِهكُــْم، لَِيكُــوَن ُهَنــاَك َشــاِهًدا َعلَْيكُــْم« )تثنيــة 	3: 	2(� 

ــة  ــت ترجم ــد تم ــم. وق ــي العال ــر ف ــن البش ــا باليي ــة يتكلّمه ــن ٦000 لغ ــر م ــاك أكث هن
س كامــال إلــى أكثــر مــن ٦00 لغــة، مــع ترجمــة العهــد الجديــد أو بعــض األجزاء  الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
منــه إلــى أكثــر مــن 2٥00 لغــة أخــرى. بالتأكيــد هــذه لغــات كثيــرة. ولكــن فــي الوقــت نفســه، 

ال تــزال أقــل مــن نصــف اللغــات المعروفــة فــي العالــم. 
س مترجما بكاملـه إلى لغتهم  مـا يقـدر بنحـو 1.٥بليون شـخص ليـس لديهم الِكتَـاب الُمَقـدَّ
األّم. بالرغـم مـن أنـه ال يـزال هنـاك الكثيـر مـن العمـل الـذي يتعيـن القيـام بـه، فـإن جهـود 
س. س ضمنـت أن يتمكـن ٦ بليـون شـخص مـن قـراءة الِكتَـاب الُمَقـدَّ جمعيـات الِكتَـاب الُمَقـدَّ

س بلغتهـم الخاصة!  يـا لهـا مـن بركة أن تكون مـن بين أولئك الذيـن يملكون الِكتَـاب الُمَقدَّ
ونحـن غالبًـا مـا نعتبـر ذلـك أمـرًا مسـلًّما بـه، مـع نسـيان أن هنـاك الكثير مـن النـاس الذين ال 
يملكـون كتابـا مقدسـا زيـادة علـى أنّـه وعلـى امتـداد قـرون فـي أوروبـا، قد تـم إبقـاء الِكتَاب 
س بعيـًدا عـن الجماهيـر. وبفضـل المطبعـة واإلصالح، لم يعـد األمر كذلـك. أولئك الذين  الُمَقـدَّ
س فعليّـا يواصلـون النظـر فـي إمكانيـة أن نمتأل من الـروح القدس  مّنـا يملكـون الِكتَـاب الُمَقـدَّ

لنتعلـم دراسـة الكلمـة والتعـرف علـى الرب الذي كُشـف عبـر صفحاته.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١٦ أيار )مايو(.  * نرجو التعمَّ
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١٠ أيار )مايو(        األحد        

فهم األسفار المقّدسة

س؟ اقرأ 2تيموثاوس 3: 		� ألي غرض أعطي لنا الِكَتاب الُمَقدَّ

 

س كشــاهد علــى عمــل هللا فــي التاريــخ، وعــن خطتــه الســترداد  لقــد كُتــب الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
الجنــس البشــري الســاقط، ولتعليمنــا أن نســلك فــي كل طــرق البــر. اختــار الــرب القيــام بذلــك 
بلغــة البشــر، جاعــال أفــكاره وآراءه مرئيــة مــن خــالل الكلمــات البشــرية. أثنــاء تحريره إســرائيل 
ــمح  ــعوب. س ــع الش ــالته لجمي ــل رس ــة لنق ــة معين ــار هللا أم ــر، اخت ــي مص ــة ف ــن العبودي م
لتلــك األمــة أن تنقــل كلمتــه مــن خــالل لغتهــم، العبريــة )وبعــض األجــزاء باللغــة اآلراميــة، 
وهــي لغــة قريبــة مــن العبريــة(. أتــاح ظهــور الثقافــة اليونانيــة فرصــة جديــدة، ممــا ســمح 
بانتشــار العهــد الجديــد مــن خــالل اليونانيــة اللغــة العالميــة التــي كانــت مســتخدمة علــى 
ــة  ــا ترجم ــاك أيًض ــع، كان هن ــي الواق ــا. )ف ــم وقته ــن العال ــزء م ــي ذاك الج ــع ف ــاق واس نط
يونانيــة للعهــد القديــم، أيًضــا(. مّكنــت هــذه اللغــة »العالميــة« الرســل والكنيســة، بعــد مــوت 
المســيح، مــن نشــر الرســالة فــي أماكــن بعيــدة وبطريقــة أوســع مدفوعيــن بحمــاس تبشــيري 
جديــد.  الرســول يوحنــا »َشــِهَد ِبَكلَِمــِة هللِا َوِبَشــَهاَدِة يَُســوَع الَْمِســيِح ِبــُكلِّ َمــا رَآُه« )رؤيــا 1: 
ــى اســتمرارية »الشــهادة«  س إل ــدَّ ــاب الُمَق 2( فــي وقــت الحــق. بهــذه الطريقــة، يشــير الِكتَ

ــاب األســفار المقدســة إلــى آخــر واحــد فيهــم. الموحــى بهــا مــن ِقبــل أول كتّ

اقــرأ ســفر التثنيــة 32: 	4، 47� لمــاذا كان مــن المهــم جــًدا أن يطيــع بنــو إســرائيل » 
ــة 32: 	4(، الشــريعة، أو »التوجيهــات«؟ كيــف  ــْوَراِة« )التثني ــاِت هــِذِه التَّ ــعِ كَلَِم َجِمي

تطيــل كلمــة هللا أيامنــا؟ مــاذا قــد يعنــي هــذا فــي ســياقنا الحالــي؟

 

س مترجــم إلــى لغتهــم األم فحســب، بــل  هنــاك بعــض النــاس ال يملكــون الِكتَــاب الُمَقــدَّ
لديهــم منــه ترجمــات مختلفــة لنفــس اللغــة. فــي حيــن أّن آخريــن عندهــم ترجمــة واحــدة، 
ــه  ــز ب ــي أن تعت ــية ه ــة األساس ــإن النقط ــه، ف ــا تملك ــر عم ــض النظ ــن بغ ــدت . ولك إن وج

ــه. ــاره كلمــة هللا، واألهــم مــن ذلــك، أن إطاعــة مــا يُعلّم باعتب

ــا  ــة هللا وتعليمه ــة كلم ــة 32: 47( إطاع ــفر التثني ــاًل« )س ــًرا بَاِط ــّد » أْم ــاذا ال يُع لم
ــا؟ ــك أيًض ألطفال
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١١ أيار )مايو(        االثنني        

الكلمات ومعانيها
فــي كل لغــة توجــد كلمــات ذات معــان غنيــة وعميقــة حتـّـى أنــه يصعــب ترجمتهــا بشــكل 
واٍف إلــى لغــة أخــرى باســتخدام كلمــة واحــدة. تتطلــب مثــل هــذه الكلمــات دراســة أوســع 

س لفهــم عمــق معناهــا. لطريقــة اســتخدامها فــي الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

اقــرأ 	ملــوك 3: 	، مزمــور 57: 3، مزمــور 		: 20، مزمــور 43	: 8، وميخــا 20:7� كيــف 
تمتــد رحمــة هللا وعطفــه تجــاه خليقتــه؟ 

 

ــق  ــى وأعم ــن أغن ــدة م ــي واح ــة« ه ــي »الرحم ــي تعن ــد« الت ــة »هس ــة العبري إّن الكلم
الكلمــات فــي العهــد القديــم. فهــي تصــف محبــة هللا وحنانــه ورحمتــه وعهــده تجــاه شــعبه. 
ــَت  ــِدَك َداُود ...؛ َحِفظْ ــَع َعبْ رأينــاه فــي هــذه النصــوص القليلــة يظهــر” » رَْحَمــًة َعِظيَمــًة« َم
ــُه«  لَــُه هــِذِه الرَّْحَمــَة )هســد( الَْعِظيَمــَة« “ )1ملــوك ٣: ٦(. »يُرِْســُل هللُا رَْحَمتَــُه )هســد( َوَحقَّ
ــَة )هســد(  ــَة لِيَْعُقــوَب َوالرَّأْفَ ــُع األََمانَ )مزمــور ٥٧: ٣(. فيمــا يختــّص بإســرائيل فســوف » تَْصَن
إِلبْرَاِهيــم« )ميخــا ٧: 20(. لقــد كُِتبَــت العديــد مــن الُكتــب حــول كلمــة هســد، فــي محاولــة 

لفهــم عمــق رحمــة هللا ومحبّتــه لنــا.

اقــرأ ســفر العــدد 	: 24-	2، أيــوب 3: 	2، مزمــور 29: 		، إشــعياء 9: 	، وإشــعياء 32: 
7	� مــا هــو هــذا »الســالم« أو شــالوم الــذي تتناولــه هــذه النصــوص؟

 

ــا »ســالم«، لكــن معنــى الكلمــة أعمــق  ــا مــا تُترجــم كلمــة شــالوم العبريــة علــى أنّه غالبً
ــا بركــة هللا  ــا »الكمــال والصــالح«. تبقين ــى أنه ــا عل ــر. يمكــن ترجمته ــك بكثي وأوســع مــن ذل
ونعمتــه فــي حالــة شــالوم، والتــي هــي هبــة مــن هللا )العــدد ٦: 2٤-2٦(. وعلــى صعيــد آخــر، 
فــإن اختبــار أيــوب للمصاعــب أنتجــت موقًفــا »لــْم يْســُكْن َولـَـْم يْســتَِرْح« فيــه ألنــه يفتقــر إلى 
شــالوم. إنّهــا لبركــة عميقــة أن يتــّم اســتقبال يــوم الســبت بكلمــات َشــابَات شــالوم، فــي هــذا 
العالــم القلــق، ألن شــركتنا مــع هللا توفــر الســالم والكمــال المطلقيــن اللذيــن تشــتهيهما حياتنــا.

مهمـا كانـت اللغـة التـي نتكلّمهـا ونقرأها، حتـى وإن لم نكـن نعرف المعنـى األصلي 
لهـذه الكلمـات، كيـف يمكننـا أن نختبـر حقيقة صالح هـذه الكلمات إلـى فهمنا؟
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١٢ أيار )مايو(        الثالثاء        

التكرار، أنماط الكلمات، والمعنى
هنـاك عـّدة طـرق، فـي الفكـر العبـري، للتعبيـر عن األفـكار التي تعـزز المعنـى وتؤكد على 
أهميـة المفاهيـم. علـى عكـس اللغـات األوروبيـة، ال تحتـوي العبريـة علـى عالمـات النقـط 

والفواصـل فـي اللغـة األصليـة، لذلـك طـور شـكل اللغـة طرقًـا أخـرى لتوصيـل هـذه األفكار.

اقــرأ ســفر التكويــن 	: 	2-27؛ وإشــعياء 	: 	-3� مــا هــي الكلمــات التــي تتكــرر فــي 
هــذه المقاطــع؟ كيــف يتــم تعزيــز هــذه الكلمــات المتكــررة بمفاهيــم مختلفــة يتــم 

تقديمهــا مــن خــالل التكــرار؟

 

مــن بيــن إحــدى الطــرق التــي اســتطاع بهــا الكاتــب العبــري التأكيــد علــى صفــة معينــة هلل 
هــي أن يتــّم تكرارهــا ثــالث مــرات. نظــرًا ألن قّصــة الخلــق تأتــي إلــى ذروة عمــل هللا الخالــق، 
ــرد  ــق،« ي ــَر«، »خل ــح »بَ ــان. المصطل ــق اإلنس ــدة لخل ــة الفري ــى األهمي ــص عل ــد الن ــد أك فق
دائًمــا مقرونــا بــاهلل فقــط كفاعــل لــه. وعليــه فــإّن هللا وحــده هــو الــذي يملــك القــدرة علــى 
الخلــق دون اســتعانته بمــاّدة موجــودة ســلفا. يصــف هــذا النــص خلــق اإلنســان: »فََخلَــَق هللُا 
ــرًا َوأُنْثَــى َخلََقُهــْم« )ســفر التكويــن1: 2٧(.  ــِه. َعلَــى ُصــورَِة هللِا َخلََقــُه. ذَكَ اإلِنَْســاَن َعلَــى ُصورَتِ
الحــظ كيــف تــّم تكــرار كلمــة »خلــق« ثــالث مــرّات. وبذلــك أكــد موســى أن البشــر مخلوقيــن 

مــن ِقبــل هللا وأنهــم مخلوقيــن علــى صورتــه أيًضــا. وبهــذا كان تركيــزه علــى هــذه الحقائــق.
وٌس رَبُّ الُْجُنــوِد«  وٌس، قـُـدُّ وٌس، قـُـدُّ خــالل رؤيــا ودعــوة إشــعياء كــّرر الّســرافيم كلمــات »قـُـدُّ
)إشــعياء ٦: ٣(. حيــث ينصــب التركيــز علــى قداســة هللا العظيــم الــذي يمــأل حضــوره الهيــكل. 
كمــا نــرى هــذه القداســة مــن خــالل كلمــات إشــعياء، وهــو يقــف فــي حضــور هللا القديــر: 
»َويـْـٌل لـِـي! إِنِّــي َهلَْكــُت« )إشــعياء ٦: ٥(.  وهكــذا يتعثـّـر نبــي مثــل إشــعياء فــي عــدم صالحــه، 
س،  وذلــك حيــن واجــه قداســة هللا وصفتــه. وبالتالــي حتــى هنــا، يمكننــا أن نــرى الِكتـَـاب الُمَقدَّ
وقبــل وقــت طويــل مــن توضيــح الرســول بولــس لخطيئــة اإلنســان وحاجتــه لمنقــذ )روميــة 

1-٣(، يعبِّــر عــن الطبيعــة البشــرية الســاقطة، حتــى فــي شــخص »صالــح« مثــل إشــعياء.
ــاك تكــرار )مــع بعــض االختالفــات(  ــال، هن ــاب النبــي داني فــي األصحــاح الثالــث مــن كت
ــُر« )دانيــال ٣:1، 2، ٣، ٥، ٧، 12، 1٤، 1٥، 1٨(. تتكــرر  لعبــارة » التِّْمثـَـاِل الَّــِذي نََصبَــُه نَبُوَخْذنَصَّ
هــذه العبــارة، أو أشــكالها المختلفــة، عشــر مــرات فــي هــذا األصحــاح وذلــك لمقارنــة مــا قــام 
بــه نبوخذنصــر فــي اســتخفاف بالصــورة التــي كشــفها هللا لــه عبــر دانيــال )دانيــال2: ٣1-٤٥(. 
ــه الحقيقــي  ــا، علــى عكــس اإلل ــا علــى ســعي اإلنســان لجعــل نفســه إلًه ينصــّب التركيــز هن

الوحيــد، اإللــه الــذي يســتحق وحــده العبــادة.
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١٣ أيار )مايو(        األربعاء        

النصُّ والّسياُق
س دائمــا فــي ســياق مــا. فهــي ليســت منعزلــة لوحدهــا  تــرِد الكلمــات فــي الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
البتـّـة. للكلمــة ســياق مباشــر داخــل الجملــة، وهــذه الوحــدة هــي التــي يجــب أن نفهمهــا أوالً. 
ثــم هنــاك الســياق األوســع للوحــدة الكليــة التــي تــرِد فيهــا الجملــة. قــد يكــون هــذا مقطعــا 
كتابيّــا أو إصحاحــا أو جملــة مــن األصحاحــات المتتاليــة. مــن الضــروري فهــم ســياق الكلمــات 

والجمــل قــدر اإلمــكان حتــى ال نتوصــل إلــى اســتنتاجات خاطئــة.

قـارن تكويـن 	: 27 مـع تكويـن 2: 7� ثـم اقـرأ تكويـن 2: 5	-23� كيف يمكننـا أن نفهم 
مـن هـذه المقاطـع والسـياقات المختلفة تعريـف الكلمة العبرية لإلنسـان »آدم«؟

 

 

لقــد ســبق وأن رأينــا أن تكــرار عبــارة »بَــَر« فــي تكويــن 1: 2٧ تشــير إلــى التشــديد علــى 
ــا نــرى أن اإلنســان يُعــرّف فــي ســياق هــذه اآليــة بأنــه »ذكــر  عمليــة خلــق اإلنســان. وهن
وأنثــى«. وهــذا يعنــي أن المصطلــح العبــري آدم يجــب أن يُفهــم فــي هــذا المقطــع كمرجــع 

عــام للبشــرية أو لإلنســانية. 
ومــع ذلــك، فــإّن مصطلــح »آدم« نفســه يســتخدم فــي ســفر التكويــن 2: ٧، كإشــارة إلــى 
خلــق آدم مــن تــراب »األرض« )التــي هــي أدمــه فــي العبريــة. الحــظ التالعــب بالكلمــات(. 
هنــا يشــار إلــى آدم الرجــل فقــط، ألن حــواء لــم يتــم خلقهــا إاّل فــي وقــت الحــق وبطريقــة 
مختلفــة تماًمــا. وهكــذا نــرى فــي كل مقطــع مــن المقطعيــن وفــي ســياق إصحاحيــن فقــط، 
اختالفــا فــي تعريــف عبــارة »آدم« فمــرّة يُعــرّف علــى أنـّـه »اإلنســانية« )تكويــن 1: 2٧( وأخرى 
ــا  ــه الرجــل آدم )تكويــن 2: ٧( ألّن آدم هــذا هــو شــخص وقــد تــّم تأكيــد ذلــك الحًق علــى أنّ
فــي سالســل األنســاب )تكويــن ٥: 1-٥، 1أخبــار األيـّـام 1:1، لوقــا ٣: 2٨ وكذلــك فــي إشــارة إلــى 

يســوع، الــذي أصبــح »آدم الثانــي« )روميــة ٥: 12-1٤(.
مثلمــا تظهــر كلمــة آدم فــي نــص معيــن، فــإن ســياق خلــق آدم وحــواء نــراه تحــت القّصــة 
الكبــرى للخليقــة كمــا هــو مبيّــن فــي ســفر التكويــن 1-2. فــإّن هــذا هــو المقصــود بــه مــن 
الوحــدة األوســع. تقــوم الوحــدة باطــالع المفّســر بالمواضيــع واألفــكار والتطــورات اإلضافيــة. 
فــي بعــض األحيــان، يطلــق علــى ســفر التكويــن 2: ٤-2٥ القّصــة الثانيــة للخلــق، رغــم أنـّـه فــي 
الواقــع ال يوجــد ســوى فــرق فيمــا يتــّم التركيــز عليــه )انظــر درس األســبوع المقبــل(. فــي حيــن 

أنـّـه فــي كلتــا الحالتيــن هنــاك إثبــات ألصــول اإلنســانية األكيــدة.
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كمــا نــرى، أّن الرجــل والمــرأة، أي اإلنســانية، همــا مخلوقــان مــن هللا 
مباشــرة� مــاذا يخبرنــا هــذا عــن مــدى جّديــة حماقــة » ِحكَْمــَة هــَذا الَْعالَِم« 
ــا أننــا نشــأنا مــن مجــرد صدفــة؟ ) 	كورنثــوس 	: 20( التــي تســعى لتعليمن

١٤ أيار )مايو(        الخميس        

األسفار ورسائلها
س هي األسـفار الكتابية. لقد كتبت األسـفار المقّدسـة  إن أكبـر الوحـدات فـي الِكتَاب الُمَقدَّ
ألغـراض مختلفـة وبخلفيـات مختلفـة. لعـب البعـض منهـا دور الرسـائل النبويـة، والبعض اآلخر 
مؤلّفـات منسـقة، مثـل المزامير. وهنـاك كتب تاريخية مثل سـفري ملـوك األّول والثاني، كما أّن 

هنـاك رسـائل إلـى كنائس مختلفـة، مثل تلك التـي كتبها بولـس وغيره.
ــى  ــر إل ــدأ بالنظ ــم أن نب ــن المه ــالته، فم ــاب ورس ــى الكت ــم معن ــعى لفه ــا نس ــرًا ألنن نظ
ــرت أســماء  ــي ذك س الت ــدَّ ــاب الُمَق ــن أســفار الِكتَ ــد م ــة العدي ــه. ثّم ــه وخلفيت ــة تأليف طريق
مؤلّفيهــم. فالكتــب الخمســة األولــى مــن العهــد القديــم تــّم تحديــد مؤلفهــم علــى أنـّـه موســى 
)يشــوع ٨: ٣1، ٣2؛ 1ملــوك 2: ٣؛ 2ملــوك 1٤: ٦؛ 21: ٨؛ عــزرا ٦: 1٨؛ نحميــا 1٣: 1؛ دانيــال ٩: 
11-1٣؛ مالخــي ٤: ٤(. وهــو مــا أكــده يســوع )مرقــس 12: 2٦؛ يوحنــا ٥: ٤٦، ٤٧؛ يوحنــا ٧: 1٩( 
والرســل )أعمــال الرســل ٣: 22، روميــة 10: ٥(. أّمــا بعــض األســفار األخــرى فلــم يتــم تحديــد 
مؤلفيهــا. )علــى ســبيل المثــال، لــم يتــم تحديــد مؤلفــْي كتابــي أســتير وراعــوث وكذلــك مؤلفي 

العديــد مــن األســفار التاريخيــة مثــل صموئيــل وأخبــار األيّــام.

ــا أن يكــون  ــة بالنســبة لن اقــرأ تكويــن 5	: 	-5 وتكويــن 22: 7	، 8	� مــا هــي األهمي
موســى هــو كاتــب ســفر التكويــن؟

 

لقــد تــّم كتابــة األســفار مــن ســفر الخــروج إلــى ســفر التثنيــة مــن ِقبــل موســى بعــد رحلــة 
الخــروج، طبعــا. ولكــن نظــرًا ألن ســفر التكويــن أساســي فــي تاريــخ أعمــال هللا مــن الخليقــة 

إلــى فتــرة اآلبــاء فمــن المنطقــي أن يكــون هــذا الكتــاب قــد كتــب قبــل الخــروج.
ــة،  ــن منعزل ــي أماك ــه ف ــول بقطعان ــى( يج ــو )موس ــّر، وكان ه ــنون تك ــت الس »وإذ كان
متأّمــال فــي حالــة العبوديــة القاســية التــي كان شــعبه يئــن تحتهــا جعــل يســتعيد إلــى ذاكرتــه 
معامــالت هللا آلبائــه، والمواعيــد التــي كانــت هــي ميــراث الشــعب المختــار، فكانــت صلواتــه 
تصعــد إلــى هللا ألجــل إســرائيل ليــال نهــارا، وقــد أراق مالئكــة هللا حولــه نــورا، وهنــا كتــب ســفر 

التكويــن بإلهــام مــن هللا« )روح النبــّوة، اآلبــاء واألنبيــاء. الصفحــة 2٥1(. 
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نحـن ال نُخبـر فقـط فـي كتـاب سـفر التكويـن عـن منشـئنا ولكـن أيضـا عن خطـة الخالص، 
أو عـن الوسـائل التـي سـيخلّص هللا بهـا البشـرية السـاقطة. وتتضـح هـذه الخطـة بدرجـة أعلى 
مـع العهـد الـذي قطعـه هللا مـع إبراهيـم، والـذي يتضمن وعـده بإنشـاء أمة عظيمة مـن خالله 

ـَماِء وَكَالرَّْمـِل الَِّذي َعلَـى َشـاِطِئ الْبَْحِر« )تكويـن 22: 1٧(. تتكـون مـن نسـل »كَُنُجـوِم السَّ

أّي حقائــق عظيمــة أخــرى تعلمناهــا عبــر صفحــات ســفر التكويــن، تلــك الحقائــق 
التــي ربمــا لــم نكــن علــى درايــة بهــا؟ مــاذا يعلمنــا هــذا عــن مــدى أهميــة كلمــة 

ــا؟ هللا بالنســبة إليمانن

١٥ أيار )مايو(        الجمعة        

لمزيــد ِمــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة مــن الفصــول »جــون وكلــف«، صفحــة ٧٩-
٩٤، و »لوثــر أمــام المجمــع«، صفحــة 11٥-1٣٦ مــن كتــاب »الصــراع العظيــم«. 

ــاب  ــول الِكتَ ــم قب ــي له ــالص. وينبغ ــة للخ ــة الالزم ــه المعرف ــي كلمت ــاَس ف ــلم هللا الن »س
ــاس  ــي مقي ــوال هللا ه ــلطانه. إن أق ــزود بس ــوم والم ــه المعص ــالن إرادت ــه إع س بصفت ــدَّ الُمَق
ــد  ــون هللا ق ــة ك ــان حقيق ــك ف ــع ذل ــار. ... وم ــم ومحــك االختب ــة للتعالي ــق، وهــي معلن الخل
ــروح القــدس الدائــم وإرشــاده  ــه ال يعنــي أن حضــور ال ــاس بواســطة كلمت أعلــن مشــيئته للن
ــده  ــك، الن المخلــص قــد وعــد عبي ــى العكــس مــن ذل ــن. فالحقيقــة هــي عل مــا عــادا الزمي
بــان الــروح القــدس ســيوضح ويفســر لهــم الكلمــة اإللهيــة، ويفيــض مــن نــوره علــى تعاليمهــا 
س فمــن  حتــى يســهل تطبيقهــا. وبمــا أن روح هللا القــدوس هــو الــذي أوحــى الِكتَــاب الُمَقــدَّ
المســتحيل أن يكــون تعليــم الــروح القــدس مناقضــا لتعليــم كلمــة هللا« )روح النبــّوة، الصــراع 

ــم، صفحــة 11(.  العظي

أسئلة للنقاش
ـــا  ـــَك، م ـــي لَُغِت ـــرة ِف س الُمتوفِّ ـــدًّ ـــاب الُمَق ـــدد تَرجمـــات الِكَت ـــن َع 	� بغـــض النَّظـــر َع
ـــك  ـــف يُمكن ـــك؟ كي ـــا لدي ـــتفادة ِممَّ ـــى اْس ـــق أْقص ـــه لَتحقي ـــك أْن تَفعل ـــذي يُمكن ال
س باعتبـــاره كَلمـــة هللا، وأْن تســـعى،  أْن تَتَعلّـــم كيفيـــة االعتـــزاز بالِكتـــاب الُمقـــدَّ

ـــه؟  ـــا يَُعلَِّم ـــة َم ـــى إِطَاَع ـــان، إل باإليم

2� فكــر فــي الفــرق بيــن مــا تعلمــه كلمــة هللا عــن أصــل البشــر )أي أنّنــا ُخلقنــا مــن 
ــا يعلمــه البشــر أنفســهم تحــت  ــن م ــة(، وبي ــوم الســادس للخليق ــي الي ــل هللا ف قب
مســّمى »الِعلــم« والتــي تعنــي أننــا تطورنــا علــى مــدى مليــارات الســنين� مــا الــذي 
يجــب أن يخبرنــا بــه هــذا التبايــن الشاســع بيــن االثنيــن حــول مــدى أهمية التمســك 
س، وحــول المــدى الــذي يمكــن للبشــرية أن تصــل إليــه  بمــا يعلمــه الِكَتــاب الُمَقــدَّ

عندمــا تنحــرف عــن كلمــة هللا وعّمــا تعلمــه بوضــوح؟
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س هــي متاحــة لــك، والتــي إن وجــدت يمكنهــا  3� أّي مــواد لدراســة الِكَتــاب الُمَقــدَّ
س بشــكل أفضــل؟ وحتــى إذا لــم تتوّفــر لــك  أن تســاعدك علــى فهــم الِكَتــاب الُمَقــدَّ
ــدروس المســتفادة مــن  ــق بعــض ال ــم تطبي ــك تعل ــة، فكيــف يمكن أي مــواد إضافي

س؟ دراســة هــذا األســبوع حــول كيفيــة تفســير الِكَتــاب الُمَقــدَّ

ــي  ــة الت ــق العظيم ــم الحقائ ــوا أوالده ــرائيل أن يُعلّم ــي إس ــن بن ــب م ــد طُل 4� لق
ــادة هللا لحياتهــم  ــن قصصــا عــن قي ــى مســامع اآلخري ــدوا عل ســلّمت لهــم وأن يعي
)التثنيــة 4: 9(� إذا وضعنــا جانبــاً الفائــدة المباشــرة المتأتّيــة مــن نقــل اإليمــان، فمــا 
هــو دور التعليــم وســرد القصــص عــن قيــادة هللا فــي حياتنــا التــي تســمح بزيــادة 
إيماننــا الخــاص؟ وبلغــة أخــرى لمــاذا تعتبــر مشــاركة الحقائــق الكتابيــة مــع اآلخريــن 

مفيــدة لنــا نحــن أيضــا؟
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* ١٦-٢٢ أيار )مايو(    الدرس الثامن    

 الخليقة: سفر التكوين كأساس،
الجزء األول

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: يوحّنــا ١: ١-٣؛ تكويــن ١: ٣-٥؛ خــروج ٢٠: ٨-١١؛ رؤيــا ١٤: ٧؛ 

متــى ١٩: ٣-٦؛ روميــة ٥: ١٢.

آيـة الحفـظ: »ِفـي الَْبـْدِء كَاَن الْكَلَِمـُة، َوالْكَلَِمـُة كَاَن ِعْنـَد هللِا، َوكَاَن الْكَلَِمـُة هللَا� هـَذا 
ا كَاَن� فيـِه كَانَِت  َكاَن ِفـي الَْبـْدِء ِعْنـَد هللا� كُلُّ َشـْيٍء ِبـِه كَاَن، َوِبَغْيـرِِه لَـْم يَكُـْن َشـْيٌء ِممَّ

الَْحَيـاُة، َوالَْحَيـاُة كَانَـْت نُـوَر النَّاِس« )يوحنـا 	: 	-4(�

س. فمصــدر  إّن األصحاحــات األولــى مــن ســفر التكويــن هــي أســاس بقيــة الِكتَــاب الُمَقــدَّ
ــة  ــا طبيع ــد هن ــات. نج ــذه األصحاح ــي ه ــد ف ــية يوج ــة الرّئيس ــد الكتابي ــم أو العقائ التعالي
األلوهيــة تعمــل فــي وئــام كاآلب، واالبــن )يوحنــا 1: 1-٣؛ عبرانييــن 1: 1، 2(، والــروح القــدس 
)تكويــن 1: 2( لخلــق العالــم وكل مــا فيــه، وبلغــت ذروة الخليقــة فــي خلــق البشــرية )تكويــن 
1: 2٦-2٨(. يعــرض لنــا ســفر التكويــن أيًضــا الســبت )تكويــن 2: 1-٣(، وأصــل الشــر )تكويــن 
٣(، والمســيَّا، وخطــة الفــداء )تكويــن ٣: 1٥(، وطوفــان كّل األرض )ســفر التكويــن ٦-٩(، والعهد 
)تكويــن 1: 2٨؛ 2: 2، ٣، 1٥-1٧؛ ٩: ٩-1٧ ســفر التكويــن 1٥(، وتعــّددت اللغــات وتشــتّت 
النــاس )تكويــن10، 11(، وسلســلة األنســاب التــي توفــر لنــا إطــار التسلســل الزمنــي الكتابــي 
مــن الخليقــة إلــى إبراهيــم )ســفر التكويــن ٥ و11(. وأخيــرًا، قــوة كلمــة هللا المنطوقــة )تكويــن 
1: ٣، 2تيموثــاوس ٣: 1٦، يوحنــا 1٧: 1٧(، الطبيعــة البشــرية )تكويــن 1: 2٦-2٨(، صفــات هللا 
ــن 2: 1٨، 21-2٥(  ــن 1: 2٧، 2٨؛ تكوي ــرأة )تكوي ــل وام ــن رج ــزواج بي ــى 10: 2٩، ٣0(، ال )مت
ــدة  ــة جدي ــاء خليق ــد برج ــن 1: 2٦؛ 2: 1٥، 1٩(، والوع ــا )تكوي ــى األرض وموارده ــة عل الوكال
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ــات  ــذه األصحاح ــى ه ــد إل ــذه العقائ ــتند كل ه ــا 21: 1( تس ــعياء ٦٥: 1٧، ٦٦: 22؛ رؤي )إش
األولــى، والتــي ســتكون موضــوع دراســتنا لهــذا األســبوع واألســبوع القــادم.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٢٣ أيار )مايو(.

١٧ أيار )مايو(        األحد        

في البدء

اقرأ تكوين 	: 	� ماهي الحقائق العميقة المعلنة هنا؟

 

س بأكثــر الكلمــات جاذبيــة وعمًقــا، وهــي كلمــات بســيطة ولكنهــا  يفتتــح الِكتَــاب الُمَقــدَّ
متزامنة تحتــوي علــى عمــق ال يقــاس عنــد دراســته بعنايــة. فــي واقــع األمــر إن أكبــر األســئلة 
الفلســفية المتعلقــة بمــن نحــن، ولمــاذا نحــن هنــا، وكيــف وصلنــا إلــى هنــا، تمــت اإلجابــة 

س. عنهــا مــن خــالل الجملــة األولــى مــن الِكتَــاب الُمَقــدَّ
ــم نتطــور مــن ال شــيء،  ــا فــي زمــن مــا فــي الماضــي. نحــن ل نحــن نُوَجــد ألن هللا خلقن
ولــم نــأِت إلــى حيــز الوجــود عــن طريــق الصدفــة، دون أن يكــون لنــا هــدف نهائــي، وبــدون 
ــة  ــم اآلن النمــوذج العلمــي المعاصــر عــن النشــوء. إن نظري ــه، مثلمــا يعلّ ــه مخطــط ل توجي
س فــي أوجــه عــّدة، ومحــاوالت البعــض وضــع  التطــّور الداروينــي تتناقــض مــع الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

س تجعــل المســيحيين يبــدون ســذجا. توافــق لهــا مــع مــا يعلّمــه الِكتَــاب الُمَقــدَّ
لقـد خلَقنـا هللا أيًضـا فـي نقطـة زمنيـة محـّددة، التـي هي »فـي البـدء«. وهو مـا يفرض أن 
يكـون هللا فـي الوجـود مـن قبـل هـذا البـدء. أي أن هللا كان موجـودا قبـل أن يتـم خلـق الزمـن 
والتعبيـر عنـه فـي دورتـه اليوميـة »مسـاًء وصباًحا« وفي األشـهر والسـنوات، وهي كلهـا تتجلّى 
فـي عالقـة العالـم بالشـمس والقمـر. هـذه البدايـة الثابتـة ترددهـا وتدعمها مقاطـع أخرى من 
س، والتـي تؤكد باسـتمرار على طبيعة ووسـائل عمل هللا الخالـق )يوحنا 1: 1-٣(. الِكتَـاب الُمَقـدَّ

اقــرأ يوحنــا 	: 	-3 والعبرانييــن 	: 	، 2� مــن هــو الــذي قــام بعمليــة الخلــق؟ فكــر فيمــا 
يعنيــه أنــه أيًضــا مــات علــى خشــبة الصليب�

 

ــاب  س أن يســوع كان هــو القائــم علــى عمليــة الخلــق. يقــول الِكتَ ــدَّ ــاب الُمَق يعلــم الِكتَ
ــا كَاَن« )يوحنــا1: ٣(.  لقــد »َعِمــَل  س أن » كلُّ َشــْيٍء ِبــِه كَاَن، َوِبَغيْــرِِه لـَـْم يَُكــْن َشــْيٌء ِممَّ الُمَقــدَّ
ــدء كان منشــأُ كل األشــياء فــي يســوع  ــه مــن الب ــن 1: 1، 2(. ألن ــَن« بيســوع )عبرانيي الَْعالَِمي
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ــاُء«،  ــُف َوالْيَ ــه »األَلِ ــدأه، ألن ــا ب ــام م ــة األي ــي نهاي ــل ف ــأن يكم ــى بالرجــاء ب ــا أن نتحلّ يمكنن
ــا 22: 1٣(. ــا 1: ٨؛ رؤي ــُر« )رؤي »األَوَُّل َواآلِخ

مــا الفــرق الــذي تصنعــه معرفتــك بــأن هللا هــو مــن خلقــك؟ تخيــل لــو أنـّـك ال تؤمــن 
بذلــك� فمــا مــدى اختــالف نظرتــك لنفســك ولآلخريــن، ولمــاذا؟

١٨ أيار )مايو(        االثنني        

أيّام الخليقة
هنــاك ميــل فــي الســنوات األخيــرة إلــى اعتبــار أســبوع الخليقــة غيــر حرفــي، أي مجــرّد 
مجــازي، أو قّصــة رمزيــة أو حتــى أســطورة. وقــد نشــأ هــذا فــي أعقــاب نظريــة التطــور، التــي 
تفتــرض عصــورا طويلــة مــن الزمــن لحســاب تطــور الحيــاة علــى كوكــب األرض. مــاذا يعلــم 
س فــي هــذا الموضــوع؟ لمــاذا يتــم فهــم »أيــام« الخليقــة فــي اإلصحــاح األول  الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

مــن ســفر التكويــن علــى أنهــا أيــام حرفيــة وليســت مجازيــة؟

اقرأ تكوين 	: 3-5 والخروج 20: 8-		� كيف يتم استخدام مصطلح »اليوم« في هذه السياقات؟

 

خــالل ســرد قّصــة الخلــق، يتــم اســتخدام الكلمــة العبريــة »يــوم« بشــكل ثابــت علــى أنـّـه 
يــوم حرفــي. مــا مــن إشــارة فــي قّصــة الخليقــة فــي ســفر التكويــن إلــى أن أي شــيء آخــر غيــر 
اليــوم الحرفــي كان هــو المقصــود، بنفــس الطريقــة التــي نفهــم بهــا يــوم واحــد فــي أيّامنــا 
ــة  ــدون بحرفي ــن ال يعتق س الذي ــدَّ ــاب الُمَق ــاك بعــض دارســي الِكتَ ــع، هن ــي الواق ــة. ف الحالي

األيــام، ومــع ذلــك، يعترفــون بــأن نيــة المؤلــف كانــت وصــف األيــام الحرفيــة.
من المثيــر لالهتمــام أن هللا نفســه يختــار هــذا االســم ألول وحــدة زمنيــة )تكويــن 1: ٥(. 
يتــم تعريــف لفظــة يــوم، بعبــارة »وكان هنــاك مســاء وكان هنــاك صبــاح« )تكويــن 1: ٥، ٨، 
إلــخ(. حيــث يتــم اســتخدام المصطلــح فــي المفــرد، وليــس الجمــع، وهــذا يعنــي يــوم واحــد.

 وبالتالــي، يجــب أن تُفهــم األيــام الســبعة للخليقــة علــى أنهــا وحــدة زمنيــة كاملــة، يتــم 
ــي  ــة )الثان ــام ترتيبي ــه أرق ــد( تتبع ــاد« )واح ــري »إح ــي العب ــم األصل ــطة الرق ــا بواس تقديمه
والثالــث والرابــع، إلــخ(. يشــير هــذا النمــط إلــى سلســلة متتاليــة مــن األيــام، والتــي بلغــت 
ــي شــكل  ــي اســتخدام المصطلحــات أو ف ــر ف ــوم الســابع. ال يوجــد أي مؤش ــي الي ــا ف ذروته

ــام. فــي الواقــع ــن هــذه األي ــاك أي فجــوات بي ــأن يكــون هن الســرد نفســه يجعــل ب
إّن األيام السبعة للخليقة هي سبعة أيام كما نحّدد األيام حاليًّا.

كمــا أّن الطبيعــة الحرفيــة لليــوم تعتبــر أمــرا مســلّما بــه عندمــا كتــب هللا بإصبعــه الوصيــة 
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الرابعــة، مشــيرا إلــى أن أســاس ســبت اليــوم الســابع يعتمــد علــى تسلســل حرفــي لمــدة األيــام 
الســبعة ألســبوع الخليقــة.

إن الخلـق المذكـور فـي سـفر التكويـن ليس هـو الخلق الوحيـد المذكور فـي الِكَتاب 
س� هنـاك أيًضـا عمليـة إعـادة الخلـق، عنـد المجـيء الثانـي، حيـن يَُحـوِّل هللا  الُمَقـدَّ
الفنـاء إلـى خلـود » ِفـي لَْحظٍَة ِفـي طَرَْفِة َعْيـٍن، ِعْنَد الُْبـوِق األَِخيـِر« )	كورنثوس 5	: 
52(� إذا كان بإمـكان هللا أن يفعـل هـذا فـي لحظة عند إعادة الخلق، فلماذا يسـتخدم 

مليـارات السـنين للخلـق األول، كمـا تُعلّـم نظرية التطـور الملحدة؟

١٩ أيار )مايو(        الثالثاء        

السبت والخليقة
يتعــرّض ســبت اليــوم الســابع إلــى هجــوم شــديد فــي المجتمــع العلمانــي وفــي األوســاط 
الدينيــة. ويمكــن رؤيــة هــذه الحقيقــة فــي جــداول أعمــال الشــركات العالميــة، فــي محاولــة 
منهــم لتغييــر التقويــم فــي العديــد مــن الــدول األوروبيــة التــي تحــدد االثنيــن كأول يــوم مــن 
األســبوع ويــوم األحــد هــو اليــوم الســابع، وكذلــك فــي البيــان البابــوي األخيــر حــول التغييــر 
المناخــي حيــث يطلِــق علــى ســبت اليــوم الســابع »الســبت اليهــودي« ويشــجع العالــم علــى 
حفــظ يــوم راحــة للتخفيــف مــن ظاهــرة االحتبــاس الحــراري )البابــا فرانســيس، الوداتــو ســي، 

مدينــة الفاتيــكان: مطبعــة الفاتيــكان، 201٥ صفحــة 1٧2، 1٧٣(.

اقـرأ سـفر التكويـن 2: 	-3؛ خـروج 20: 8-		؛ مرقـس 2: 27؛ ورؤيـا 4	: 7�  كيف يرتبط 
فهـم أسـبوع الخليقـة بالوصية الرابعـة؟ كيف يرتبط هذا برسـائل المالئكـة الثالثة؟

 

 

 

ــابعِ ِمــْن َعَملِــِه الَّــِذي َعِمَل«)تكويــن 2:  س، »َوفـَـَرَغ هللُا ِفــي الْيـَـْوِم السَّ يقــول الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
2). »بعدمــا اســتراح هللا فــي اليــوم الســابع قدســه أي أفــرزه يــوم راحــة لإلنســان« )روح النبــوة، 
ــبُْت إِنََّمــا ُجِعــَل ألَْجــِل  اآلبــاء واألنبيــاء، صفحــة 2٩(. لهــذا الســبب أمكــن يســوع القــول: »السَّ
ــبِْت« )مرقــس 2: 2٧(. وقــد أدلــى يســوع بهــذا التصريــح الجــازم  اإلِنَْســاِن، الَ اإلِنَْســاُن ألَْجــِل السَّ
ألنــه هــو مــن خلــق الســبت كعالمــة وختــٍم أبدييْــن لعهــد هللا مــع شــعبه. ولــم يكــن الســبت 

للشــعب العبــري فقــط، بــل للبشــرية جمعــاء.
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يشــير ســفر التكويــن إلــى ثالثــة أشــياء عملهــا يســوع بعــد أن خلــق يــوم الســبت. أوالً، 
»اســتراح« )ســفر التكويــن 2: 2(، مقّدمــا لنــا مثــااًل إلهيًــا عــن رغبتــه فــي الراحــة معنــا. ثانيــاً، 
»بــارك« اليــوم الســابع )تكويــن 2: ٣(. ففــي ســرد أعمــال   الخليقــة، تــرى أّن الحيوانــات تباركــت 
)تكويــن 1: 22(، وآدم وحــواء تبــاركا )تكويــن 1: 2٨(، ولكــن اليــوم الوحيــد الــذي تّمــت 
مباركتــه علــى وجــه التحديــد هــو اليــوم الســابع. وتــرى ثالثًــا أّن هللا »قّدســه« )تكويــن 2: ٣( 

أو »جعلــه مقدًســا«.
ــالث.  ــميات الث ــذه التس ــف به س يوص ــدَّ ــاب الُمَق ــي الِكتَ ــر ف ــوم آخ ــن ي ــاك م ــس هن لي
وتتكــرر هــذه األفعــال الثالثــة فــي الوصيــة الرابعــة، عندمــا يكتــب هللا بإصبعــه ويشــير إلــى 

ــروج 20: 11(. ــبت )خ ــوم الس ــاس لي ــة كأس الخليق

تكشف المقارنة بين الرؤيا 4	: 7 وخروج 20: 		 أّن وصية السبت هي أساس عبادة 
الخالق� كيف يكون لهذا الرابط المباشر بيوم السبت صلة بأحداث اليوم األخير؟

٢٠ أيار )مايو(        األربعاء        

الخليقة والزواج
شـهد العقـد الماضـي تغيـرات جذريـة فـي الطريقة التـي يحدد بهـا المجتمـع والحكومات 
الـزواج. فقـد وافـق العديد من دول العالم على زواج المثليين، وبذلك أبطلت القوانين السـابقة 
التـي كانـت تحمـي بُنيـة األسـرة التـي تضم في وسـطها رجـال واحدا وامـرأة واحـدة. وهو تطور 
غيـر مسـبوق مـن عـدة نواحي، ويطـرح أسـئلة جديدة حول مؤسسـة الـزواج، وعالقة الكنيسـة 

س. بالدولـة، وكذلـك قدسـية الـزواج واألسـرة كما هو محدد فـي الِكتَـاب الُمَقدَّ

اقــرأ تكويــن 	: 	2-28؛ تكويــن 2: 8	، 	2-24� مــا الــذي تعلمنــا إيّــاه هــذه النصــوص 
عــن الــزواج المثالــي فــي نظــر هللا؟

 

 

فــي اليــوم الســادس، وصــل هللا إلــى ذروة عملــه، وهــي خلــق البشــرية. إنــه ألمــر مدهــش 
ــى  ــاَن َعلَ ــُل اإلِنَْس ــن 1: 2٦ »نَْعَم ــي تكوي ــع ف ــة الجم ــي صيغ ــم هللا، ف ــتخدام اس ــم اس أن يت
ــن فــي  ــة مجتمعي ــة الثالث ــم األلوهي ــى هــذه األرض تقــوم األقاني ــا عل ــبَِهَنا«. وهن ــا كََش ُصورَتَِن

ــا.  عالقــة محبــة مــع بعضهــم البعــض بخلــق عالقــَة الــزواج الُمعيَّنــة إلهيّ
ــن آدم: »هــِذِه اآلَن  ــن 1: 2٧(. فأعل ــْم )تكوي ــى َخلََقُه ــرًا َوأُنْثَ ــُه. ذَكَ ــورَِة هللِا َخلََق ــى ُص »َعلَ

		



َعظـْـٌم ِمــْن ِعظَاِمــي َولَْحــٌم ِمــْن لَْحِمــي. هــِذِه تُْدَعــى اْمــَرأًَة ألَنََّهــا ِمــِن اْمــرٍِء أُِخــَذْت« )تكويــن 
ــُق  ــُه َويَلْتَِص ــاُه َوأُمَّ ــُل أَبَ ــرُُك الرَُّج ــزواج أن »يَتْ ــب ال ــرأة«. يتطل ــماها آدم »ام ــّم أس 2: 2٣( ث

ــن 2: 2٤(. ــًدا َواِحًدا«)تكوي ــاِن َجَس ــِه َويَُكونَ ِباْمَرأَتِ
س بما ال يدع مجال للشّك أن هذه العالقة ستحدث بين رجل وامرأة،  يوّضح الِكتَاب الُمَقدَّ
اللذان بدورهما ينحدران من أب وأم، اللذان هما أيضا رجل وامرأة. هذا المفهوم قد تم توضيحه 
بشكل أكبر من خالل اإلرشادات الُمسلّمة إلى األبوين األرضيين األّولين: »أَثِْمُروا َواكْثُُروا َواْمألُوا 
األَرَْض، َوأَْخِضُعوَها«)سفر التكوين 1: 2٨(. تنّص الوصية الخامسة على أن يكرم األطفال )النسل( 
أباءهم وأمهاتهم )خروج 20: 12(. ال يمكن تحقيق هذه العالقة المتبادلة بأي شكل من األشكال 

سوى في شراكة بين شخصين من جنسين مختلفين.

اقــرأ كلمــات يســوع فــي إنجيــل متــي 9	: 3-	� مــاذا تعلّمنــا عــن طبيعــة وقداســة 
الــزواج؟ كيــف ينبغــي لنــا أن نتخــذ موقًفــا صارًمــا ومخلًصــا لمبــادئ الــزواج الكتابيــة 
علــى ضــوء كلمــات يســوع، دون أن ننســى أبــًدا محبــة هللا للبشــرية جمعــاء وأننــا 

جميًعــا مذنبــون؟  

٢١ أيار )مايو(        الخميس        

الخليقة، السقوط، والصليب
س رابطًــا ال ينقطــع بيــن الخليقــة قبــل الخطيئــة، والســقوط،  يوفــر الِكتَــاب الُمَقــدَّ
والمســيح الموعــود، والخــالص النهائــي. أصبحــت هــذه األحــداث الرئيســية أساًســا لموضــوع 

ــري. ــس البش ــالص للجن ــخ الخ تاري

اقرأ تكوين 	: 	3، تكوين 2: 5	- 7	، تكوين 3: 	–7� ما الذي حدث لخليقة هللا الكاملة؟

 

 

أعلــن هللا أّن خليقتــه »حســنة جــّدا« )تكويــن 1: ٣1(. لقــد أُكلمــت الخليقــة اآلن.... 
وازدهــت جنــة عــدن علــى األرض وتفتحــت أزهارهــا، وكان آلدم وحــواء كامــل الحريــة لــألكل 
ــر لظــل المــوت  ــة وال أث ــاك وصمــة مــن وصمــات الخطي ــم تكــن هن ــاة، ول مــن شــجرة الحي
ليفســد تلــك الخليقــة الجميلــة« )روح النبــّوة، اآلبــاء واألنبيــاء، صفحــة 2٨(. لقــد حــذر هللا آدم 
وحــواء مــن أنهمــا إذا أكال مــن الشــجرة المحرمــة، فحتمــا ســوف يموتــان )تكويــن 2: 1٥-1٧(. 
ــن ٣: ٤(.  ــا« )تكوي ــْن تَُموتَ ــه هللا: »لَ ــا مــا قال ــم ناقضــت كلّي ــا بســؤال ث ــة خطابه ــدأت الحيّ ب
لقــد وعــد الشــيطان حــواء بمعرفــة كبيــرة وبأنهــا ســتكون مثــل هللا. مــن الواضــح أنهــا صدقتــه.
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كيــف يؤكــد الرســول بولــس مــا ســبق وأعلنــه هللا فــي تكويــن 2: 5	-7	؟ اقــرأ روميــة 
5: 2	وروميــة 	: 23� كيــف ترتبــط هــذه التعاليــم بنظريــة التطــور الملحــدة؟ 

 

 

 

س  ــدَّ ــاب الُمَق ــاب الِكتَ س كيــف أكــد كُت ــدَّ ــاب الُمَق نســتطيع أن نــرى عبــر صفحــات الِكتَ
ــة. يكتــب  ــن أفــكارا إضافي س مقدمي ــدَّ ــاب الُمَق ــه الِكتَ فــي وقــت الحــق مــا ســبق وصــّرح ب
ــاٍن  ــا ِبِإنَْس ــَك كَأَنََّم ــِل ذلِ ــْن أَْج ــالص: »ِم ــال الخ ــة وجم ــن الخطيئ ــة ٥-٨، ع ــي رومي ــس ف بول
ــى َجِميــعِ  ــْوُت إِلَ ــاَز الَْم ــَذا اْجتَ ــْوُت، َوهَك ــِة الَْم ــِم، َوِبالَْخِطيَّ ــى الَْعالَ ــُة إِلَ ــِت الَْخِطيَّ َواِحــٍد َدَخلَ
النَّــاِس، إِْذ أَْخطـَـأَ الَْجِميــُع« )روميــة ٥: 12(. لكــن مــن منظــور تطــوري فــإّن المــوت كان حاضــرا 
س عــن  لمالييــن الســنين قبــل البشــرية. تتضمــن هــذه الفكــرة بجّديــة تعاليــم الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
ــم  ــب، وخطــة الخــالص. إذا ل ــى خشــبة الصلي ــل للمســيح عل ــة، والمــوت البدي أصــل الخطيئ
ــة  ــة هــي المــوت )رومي ــن تكــون أجــرة الخطيئ ــذ ل ــة، فعندئ ــا بالخطيئ يكــن المــوت مرتبطً
ــط  ــذا، ترتب ــا. وهك ــل خطايان ــن أج ــيح م ــوت المس ــّرر لم ــاك أّي مب ــون هن ــن يك ٦: 2٣(، ول
الخليقــة، والســقوط، والصليــب ارتباطـًـا وثيًقــا ببعضهــا البعــض. ويرتبــط آدم األول بــآدم األخيــر 
ــاس  ــر أس ــة أن تدّم ــور الدارويني ــة التط ــان بنظري ــأن اإليم ــن ش ــوس 1٥: ٤٥، ٤٧(. م )1كورنث

المســيحية حتــى لــو تــم إدخــال بعــض المفاهيــم عــن هللا فــي هــذه العمليــة.

٢٢ أيار )مايو(        الجمعة        

ــن  ــاء، الفصلي ــاء واألنبي ــاب اآلب ــن كت ــوة م ــروح النب ــرأ ل ــدرس: اق ــن ال ــد م لمزي
»الخلــق« صفحــة ٤2-2٣، و«األســبوع الحرفــي« صفحــة 0٩-٥٩.

»ترتكــز األدلــة المتعــددة علــى اعتبــارات مقارنــة، وأدبيــة ولغويــة وغيرهــا مــن االعتبــارات 
األخــرى، تلتقــي فــي كل مســتوى، ممــا يــؤدي إلــى اســتنتاج فــردي مفــاده أن تســمية »يــوم،« 

فــي األصحــاح األّول مــن ســفر التكويــن، تعنــي دائًمــا يوًمــا حرفيًــا مّدتــه ٤2ســاعة.
»لــم يكــن بوســع كاتــب األصحــاح األّول مــن ســفر التكويــن إنتــاج طــرق أكثــر وضوحــا، 
تشــمل التعبيــر عــن فكــرة »يــوم« حرفــي مــن تلــك التــي تــم اختيارهــا« )جيرهــارد ف. هاســل، 
»»أيــام« الخليقــة فــي األصحــاح األّول مــن ســفر التكويــن: »أيــام« حرفيــة أم »فترات/حقــب 

زمنيــة؟« األصــول 1/12 ]٤٩٩1[، صفحــة 0٣، 1٣(. 
»ان المعرفة البشرية لألشياء المادية والروحية هي معرفة جزئية ناقصة،

ولذلـك يعجـز كثيـرون عـن التوفيـق بيـن آرائهـم العلميـة وحقائـق الكتـاب. إن الخالـق 
وأعمالـه فـوق إدراكهـم. ولكونهـم ال يسـتطيعون إيضـاح هـذه األمـور بالقوانيـن الطبيعية فهم 

يعتبـرون تاريـخ الكتـاب ممـا ال يُركـن إليـه« )روح النبـّوة، الصـراع العظيـم، صفحـة ٨٦٥(.
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أسئلة للنقاش
	� انظـر إلـى اقتبـاس روح النبـّوة أعاله� كم مـن المرات، حتى اليـوم، نرى حدوث ما 
كتبتـه بالضبـط، حتـى بين أولئـك الذين يزعمون أنهم مسـيحيين، الذيـن في مواجهة 
مزاعـم العلـم، سـوف يتمسـكون تلقائًيـا بمـا يّدعيـه العلـم علـى حسـاب الِكَتـاب 
س »ال يركـن إليه«؟ س، والـذي، كمـا كتبـت، يشـير إلـى أن تاريـخ الِكَتاب الُمَقـدَّ الُمَقـدَّ

س بجّدية عند قبـول نظرية  2� لمـاذا مـن المسـتحيل أن يُعتمـد علـى الِكَتـاب الُمَقـدَّ
التطـور الملحـدة؟ إذا كنـت تعـرف أحـد مناصـري نظريـة التطـور وهـو يدعـي أنـه 
مسـيحي، فلمـاذا ال تطلـب منـه أن يشـرح لـك مفهـوم الصليـب علـى ضـوء مـا كتبـه 
بولـس الرسـول )انظـر روميـة5( فـي عالقـة مباشـرة بيـن سـقوط آدم وموتـه وصليب 

يسـوع؟ مـا هـو التفسـير الـذي يقّدمه؟

س هـو وحـي إلهـي، أفـال ينكشـف إيمـان المؤمـن وعينـاه  3� إذا كان الِكَتـاب الُمَقـدَّ
س؟ كيف يمكـن حينئٍذ تسـمية  علـى واقـع أكبـر كمـا هـو موضح فـي الِكَتـاب الُمَقـدَّ
المسـيحيين بأصحـاب »العقليـة المغلقة« فـي الوقت الذي هم فيـه يفتحون عقولهم 
علـى الحقائـق الكتابيـة التـي كشـف عنهـا هللا غيـر المحـدود؟ فـي واقـع األمـر، إن 

الرؤيـة اإللحاديـة الماديـة للعالـم أضيـق بكثيـر من النظـرة المسـيحية له�

4� كمؤمنيـن مداوميـن علـى اإلخـالص لكلمـة هللا، كيـف يمكننـا خدمـة ومسـاعدة 
أولئـك الذيـن يصارعـون مـع مسـألة الهويـة الجنسـية؟ لمـاذا ال يجب أن نكـون نحن 
مـن يلقـون الحجـارة، حتـى فـي تعاملنـا مـع أشـخاص مذنبيـن بفعـل الخطيئـة، مثل 

المـرأة التـي ضبطـت فـي ذات فعـل الزنا؟

	4



* ٢٣-٢٩ أيار )مايو(    الدرس التاسع    

 الخليقة: سفر التكوين كأساس،
الجزء الثاني

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: أيــوب ٢٦: ٧-١٠؛ تكويــن ١-٢؛ تكويــن ٥؛ تكويــن ١١؛ ١أخبــار 

األيــام ١: ١٨-٢٧؛ متــى ١٩: ٤، ٥؛ يوحنــا ١: ١-٣

ُث ِبَمْجِد هللِا، َوالَْفلَُك يُْخِبُر ِبَعَمِل يََديِْه« )مزمور 9	: 	(� َماَواُت تَُحدِّ آية الحفظ: »اَلسَّ

ــرة  س فك ــدَّ ــاب الُمَق ــن الِكتَ ــتلهموا م ــن اس ــار الذي ــن الكب ــن المفكري ــد م ــاك العدي هن
استكشــاف عالــم هللا المخلــوق. ونتيجــة لذلــك، ولــد العلــم الحديــث. اعتقــد يوهانــس كبلــر، 
وإســحاق نيوتــن، وجــون راي، وروبــرت بويــل، وغيرهــم مــن العلمــاء الكبــار األوائــل أن عملهــم 

كشــف المزيــد عــن عمــل هللا فــي خليقتــه.
ومـع ذلـك، بـدأ العلـم بعـد الثـورة الفرنسـية، فـي القـرن التاسـع عشـر، ينتقـل مـن النظرة 
التوحيديـة للعالـم إلـى النظـرة القائمـة علـى المذهـب الطبيعـي والمـادي، وغالبًـا مـا تنتفـي 
األشـياء الخارقـة للطبيعـة انتفـاًء كليـا. وقـد شـاعت هـذه األفـكار الفلسـفية عـن طريـق كتاب 
تشـارلز دارويـن »أصـل األنـواع« )1٨٥٩(. ومنـذ ذلـك التاريـخ، نـأى العلـم بشـكل متزايـد عـن 

س، ممـا أدى إلـى إعـادة تأويـل جذريـة لروايـة سـفر التكويـن. مبـادئ الِكتَـاب الُمَقـدَّ
هـل يعلّـم اإلنجيـل وجهـة نظر قديمـة غير علميـة لعلم الكونيـات؟ هل أن القّصـة الكتابية 
س مشـروطا ثقافيـاً بإطـاره  مسـتعارة مـن األمـم الوثنيـة المحيطـة؟ هـل كان الِكتَـاب الُمَقـدَّ
الزمانـي والمكانـي، أم أن طبيعـة كونـه موحـى بـه تمّكننـا مـن رؤيـة أصولـه اإللهيـة الكاملة؟

هذه بعض المشكالت التي سنتطرق إليها في دراستنا لدرس هذا األسبوع.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٣٠ أيار )مايو(. * تعمَّ
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٢٤ أيار )مايو(        األحد        

أرض مسطحة؟
كان مــن الشــائع االعتقــاد، فــي العالــم القديــم، بــأن األرض مســطحة. لكــن معظــم النــاس، 
ألســباب متنوعــة وجيــدة، فهمــوا أن األرض مســتديرة. ورغــم ذلــك مــازال البعــض، حتـّـى يومنــا 

هــذا، يزعمــون أن اإلنجيــل نفســه يعلـّـم أن األرض مســطحة.

اقــرأ رؤيــا 7: 	و 20: 7، 8� مــا هــو ســياق هــذه اآليــات؟ واألهــم مــن ذلــك، هــل تعلّــم 
هــذه اآليــات أّن األرض مســطّحة؟

 

ــة  ــا مالئك ــان واصف ــة الزم ــوءة نهاي ــة نب ــدد كتاب ــوص، بص ــذه النص ــب ه ــا، كات كان يوحن
ــا األَرِْض« )رؤيــا ٧: 1(. وقــد كــرر كلمــة »أربعــة«  ــعِ َزَوايَ ــى أَْربَ الســماء األربعــة »َواِقِفيــَن َعلَ

ــة األربعــة. ــط المالئكــة باتجاهــات البوصل ــالث مــرات ليرب ث
باختصـار، فهـو يسـتخدم لغـة مجازيـة ال غيـر، كمـا نفعـل اليـوم عندمـا نقـول، على سـبيل 
المثـال، أن »الشـمس تغـرب« أو أن الريـاح »هبّـت مـن الشـرق«. لمواصلة اإلصرار على تفسـير 
حرفـي لهـذه النصـوص النبويـة عندمـا يشـير السـياق إلـى وجـود فكـرة مجازيـة عـن الشـمال، 
والجنـوب، والشـرق، والغـرب، فـإّن ذلك يعتبـر ابتعادا بهـذه المقاطع عن سـياقها وجعلها تعلم 
يرٌَة: قَتٌْل، زِنًى، ِفْسـٌق،  شـيئًا ال تعلّمـه أساسـا. عندمـا قال يسـوع: »ِمـَن الَْقلْب تَْخـُرُج أَفْـَكاٌر ِشـرِّ
ِسـرْقٌَة، َشـَهاَدُة ُزوٍر، تَْجِديـٌف« )متـى 1٥: 1٩(، فهـو لـم يكن يتحدث عن فسـيولوجية اإلنسـان، 

أو قلـب اإلنسـان الحرفـي. كان يسـتخدم تعبيـرا مجازيـا لتوضيح نقطـة أخالقية.

اقرأ أيوب 	2: 7-0	؛ وإشعياء 40: 	2-22� ما الذي نتعلّمه عن طبيعة األرض؟

 

ــَماَل َعلـَـى الَْخــالَِء،  تُصــوَّر األرض فــي أيــوب 2٦: ٧ علــى أنهــا معلقــة فــي الفضــاء: »يَُمــدُّ الشَّ
َويَُعلِّــُق األَرَْض َعلـَـى الَ َشــْيٍء«. فــاألرض هــي »دائــرة« أو كــرة )أيــوب 2٦: 10(. يقــول إشــعياء 
ــرَاِدَق،  ــَماَواِت كََس ــُر السَّ ــِذي يَْنُش ــُدِب. الَّ ــكَّانَُها كَالُْجْن ــرَِة األَرِْض َوُس ــى كُ ــُس َعلَ ٤0: 22: »الَْجالِ

ــَكِن«. َويَبُْســطَُها كََخيَْمــٍة لِلسَّ

ضــع نفســك مــكان شــخص عــاش منــذ آالف الســنين� مــا هــو الدليــل الــذي ســتجده 
علــى أن األرض تتحــرك؟ أم أنــك ســتجد أّن هــذا الدليــل ال يــزال أكثــر إقناًعــا؟ أو مــا 

الدليــل الــذي ســتجده علــى أنّهــا مســطحة أو مســتديرة؟

		



٢٥ أيار )مايو(        االثنني        

الخليقة في الثقافات األدبية القديمة
اكتشــف علمــاء اآلثــار نصوصــا فــي مصــر القديمــة والشــرق األدنــى تحتــوي علــى تاريــخ 
بدائــي للخليقــة والطوفــان. وكنتيجــة لذلــك تســاءل البعــض مــا إذا كانــت روايــة ســفر التكويــن 
قــد تــم اســتعارتها مــن ِقبــل هــذه الثقافــات أو كان يعتمــد عليهــا بطريقــة مــا. ولكــن هــل كان 

األمــر كذلــك بالفعــل؟

اقـرأ تكويـن 	-2: 4، ثـم اقـرأ هـذه المقتطفـات من ملحمـة هتره-هسـيس: »عندما قام 
اآللهـة بـدالً مـن اإلنسـان/ بالعمل، حملـوا األحمـال، / كان حمل اآللهة كبيًرا جـًدا، / كان 
العمل شـاًقا جًدا، المشـاكل كثيرة/���� »اسـمح لإللهة-رحم أن تخلق نسل، / ودع اإلنسان 
يتحمـل عـبء اآللهـة«���، جشـتو- وهـو إلـه كان صاحـب ذكاء، / َذبحـوا فـي اجتماعهم� 
/ نينتـو طيـن مختلـط / مـع جسـده ودمـه����« سـتيفاني دالـي، أسـاطير مـن بـالد مـا 
بيـن النهريـن: الخليقـة، الطوفـان، كلكامـش، وأشـياء أخـرى )نيويـورك: مطبعـة جامعـة 

أكسـفورد، 989	(، صفحـة 9، 4	، 5	(� مـا هـي االختالفـات التـي يمكنـك مالحظتها؟

 

علــى الرغــم مــن وجــود أوجــه شــبه بيــن الروايتيــن )مثــل، خلــق البشــر مــن طيــن(، إال أن 
االختالفــات أكثــر بــروزا.

ــي  ــة. ف ــتريح اآلله ــى تس ــة حت ــل اآلله ــن أج ــان م ــل اإلنس ــيس، يعم ــي هتره-هس )1( ف
ســفر التكويــن، يخلــق هللا األرض وكل مــا فيهــا مــن أجــل البشــر باعتبارهــم قمــة الخليقــة، ثــم 
يســتريح معهــم. فــي ســفر التكويــن، يوضــع البشــر أيًضــا فــي حديقــة ويُدعــوا إلــى التواصــل 

مــع هللا والعنايــة بخلقــه، وهــو مفهــوم غيــر موجــود فــي هتره-هســيس.
)2( فــي هتره-هســيس، يُقتــل إلــه صغيــر ويتــم خلــط دمــه بالطيــن لتشــكيل ســبعة ذكــور 
ــن، يتــم تشــكيل »آدم« أوالً بطريقــة شــخصية مــن قبــل هللا،  ــاث. فــي ســفر التكوي وســبع إن
الــذي نفــخ فيــه الحيــاة، ثــّم »تُصنــع« المــرأة الحًقــا لتكــون »معينــة لــه«. لــم يخلــق هللا آدم 

وحــواء مــن دم إلــه مذبــوح.
ــذاك  ــن، ك ــة ســفر التكوي ــي رواي ــف ف ــى وجــود صــراع أو عن ــة عل )٣( ال يوجــد أي عالم

ــة هتره-هســيس. ــي رواي ــذي هــو موضــح ف ال
تســمو القصــة الكتابيــة فــي تصويرهــا هلل القــادر الــذي يجّهــز للبشــرية هدفــا كريمــا فــي 
عالــم مثالــي. وقــد تســبب هــذا االختــالف الجــذري للعلمــاء فــي اســتنتاج نهائــي مفــاده أّن 

هاتيــن روايتــان عــن الخليقــة مختلفتــان تمامــا.
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ناقــَش البعــض فكــرة أنــه عبــر العصــور، تــم نشــر قّصــة الخليقــة والطوفــان، بنــاًء 
علــى مــا حــدث بالفعــل )بســبب وجــود بعــض أوجــه الشــبه( ولكــن بمــرور الوقــت 
تــم تحريفهــا� فــي المقابــل، كشــف موســى، تحــت إلهــام الــروح القــدس، عمــا حدث 
بالفعــل� لمــاذا يعمــل هــذا التفســير بشــكل أفضــل مــع األخــذ فــي االعتبــار أوجــه 
الشــبه القليلــة مقارنــة بالفكــرة التــي اســتعارها موســى مــن هــذه القصــص الوثنيــة؟

٢٦ أيار )مايو(        الثالثاء        

سفر التكوين في مقابل الوثنية
ــفر  ــدو أن س ــة، يب ــول الخليق ــة ح ــة القديم ــاطير الوثني ــى أس ــاد عل ــن االعتم ــًدا ع بعي

ــق. ــن هللا الخال ــا وبي ــد بينه ــاطير ويباع ــك األس ــض تل ــة تدح ــب بطريق ــد كُت ــن ق التكوي

اقــرأ ســفر التكويــن 	: 4	-9	� كيــف يتــم وصــف الموجــودات التــي ظهــرت للوجــود 
فــي اليــوم الرابــع، ومــا هــي وظائفهــا؟

 

ــه تــّم تجنــب اســتخدام مصطلحــي »الشــمس« و »القمــر« ألن اســميهما باللغــة  البــد وأنّ
العبريــة كانــا اســمين )أو يرتبطــان ارتباطـًـا وثيًقــا بأســماء( آلهــة الشــمس والقمــر فــي الشــرق 
األدنــى القديــم وفــي مصــر. وقــد أظهــر اســتخدام مصطلحي »النــور األكبــر« و »النــور األصغر« 
أنــه قــد تــّم خلقهمــا لوظائــف محــددة »آليـَـاٍت َوأَْوقـَـاٍت َوأَيَّــاٍم َوِســِنيٍن« و »لِتُِنيَر َعلـَـى األَرِْض« 
)تكويــن 1: 1٤، 1٥(. وهــو مــا يعنــي أن النــص يظهــر بوضــوح كبيــر أن الشــمس والقمــر لــم 

يكونــا آلهــة بــل كائنــان مخلوقــان َذات وظائــف طبيعيــة محــددة، كمــا نفهمهــا اليــوم.

اقرأ سفر التكوين 2: 7، 8	-24� كيف يساهم هللا بشكل شخصي في خلق آدم وحواء؟

 

تصـّور األسـاطير القديمـة فـي الشـرق األدنـى باإلجمـاع خلق اإلنسـان كفكرة الحقـة، ناتجة 
عـن محاولـة التخفيـف عـن اآللهـة مـن العمـل الشـاق. وهـو مفهـوم أسـطوري يتناقـض مـع 
الفكـرة الكتابيـة القائلـة بـأن اإلنسـان ُخلـق ليحكـم العالـم كنائـب عـن هللا. ال شـيء فـي خلق 
البشـر كان فكـرة الحقـة. إذا كان هناك أي شـيء، فإن النص يشـير إليهمـا باعتبارهما ذروة قّصة 

الخلـق، ممـا يظهـر بشـكل أكثـر وضوًحـا حقيقة مـدى اختـالف القّصتيـن الوثنيـة والكتابية.
ــم. اســتخدم موســى  ــم القدي ــن يقــدم تصحيحــا ألســاطير العال ــإّن ســفر التكوي وهكــذا ف
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ــن خــالل  ــك م ــل ذل ــد فع ــة. وق ــم الوثني ــع المفاهي ــارض م ــة تتع ــكاًرا معين مصطلحــات وأف
ــة. ــي الخليق ــه ف ــرض من ــع، ودور هللا والغ ــي للواق ــوم الكتاب ــن المفه ــر ع التعبي

ــة  ــع الثقاف ــالف م ــى خ ــة عل ــة للخليق ــة الكتابي ــت القص ــنين، كان ــذ آالف الس من
الســائدة� واليــوم، تتعــارض القصــة الكتابيــة للخليقــة مــع الثقافــة الســائدة� لمــاذا ال 

ينبغــي أن نتفاجــأ مــن موقــف كهــذا؟

٢٧ أيار )مايو(        األربعاء        

الخليقة والزمن

ــى  ــن آدم إل ــخ البشــرية م س تاري ــدَّ ــاب الُمَق ــف يســّجل الِكَت ــن 5 و		� كي ــرأ تكوي اق
ــى إبراهيــم؟ ــوح إل نــوح ومــن ن

 

س:  ــدَّ ــاب الُمَق ــي الِكتَ ــا ف ــدة مــن نوعه ــاك عنصــر واحــد يجعــل هــذه األنســاب فري هن
فهــي تحتــوي علــى عنصــر الوقــت، ممــا يجعــل بعــض العلمــاء يطلقــون عليهــا بشــكل صحيــح 
اســم »األنســاب الزمنيــة«. التــي تحتــوي علــى آليــة متشــابكة لمعلومــات النســب المقرونــة 
بمســافات زمنيــة، بحيــث “عندمــا يكــون شــخص رقــم واحــد قــد عــاش عــدًدا مــن الســنوات، 
قــد َولــد شــخصا رقــم اثنــان. وعــاش الشــخص رقــم واحــد بعدمــا ولــد الشــخص رقــم اثنــان 
ــة  ــن الصيغ ــفر التكوي ــف س ــّم يضي ــات«. ث ــن وبن ــد بني ــة، وول ــنوات اإلضافي ــن الس ــددا م ع
التاليــة: »فكانــت كل أيــام الشــخص رقــم واحــد كــذا ســنة«. كان هــذا النظــام المتشــابك يحــول 
دون حــذف أو إضافــة أجيــال معينــة. يحتــوي التكويــن ٥ و11 علــى خــط تنازلــي مســتمر، كمــا 
ــال مضافــة أو منقوصــة. وهكــذا  ــام 1: 1٨-2٧، حيــث ال توجــد أجي ــار األي يؤكــده ســفر 1أخب

س يفســر نفســه. فــإّن الِكتَــاب الُمَقــدَّ
ــذه  ــير ه ــيحيون بتفس ــود والمس ــرون اليه ــام المفس ــام، ق ــن 2000 ع ــرب م ــا يق ــذ م من
النصــوص للتأريــخ وكطريقــة دقيقــة لتحديــد تاريــخ الطوفــان وعمــر األرض، علــى األقــل منــذ 

ــام الخليقــة الســبعة كمــا هــو موضــح فــي ســفر التكويــن 2-1. أي
فــي العقــود األخيــرة، كانــت هنــاك محــاوالت إلعــادة تفســير ســفر التكويــن ٥ و11 لتالئــم 
ــل بشــر  ــن قب ــة )م ــة والتاريخي ــات األثري ــّم تفســير بعــض البيان ــث يت ــة، حي ــار الطويل األعم

س. ــاب الُمَقــدَّ خاطئيــن(. وهــو مــا يثيــر أســئلة جديــة حــول فعاليــة ســجل الِكتَ
لكــن إذا أردنــا أن نفهــم معنــى الزمــن بالنســبة هلل وتطــوره عبــر التاريــخ، فعلينــا أن نــدرك 
أن هذيــن اإلصحاحيــن يهتّمــان بمــا هــو »تاريخــي والهوتــي علــى حــد الســواء، يربطــان آدم 
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بباقــي البشــر وهللا باإلنســان فــي عالــم اتســاع الفضــاء والزمــن. يوفــر ســفر التكويــن ٥ و11: 
10-2٦ إطــاًرا زمنيًــا وسلســلة بشــرية تربــط بيــن شــعب هللا واإلنســان الــذي خلقــه هللا باعتبــاره 
ذروة عمــل خليقــة هــذا الكوكــب الــذي اســتمر ســتة أيــام« )جيرهــارد ف. هاســل، »معنــى 

األنســاب الزمنيــة فــي ســفر التكويــن ٥ و11،« األصــول ٧/2 ]1٩٨0[، صفحــة ٦٩(.

ــة،  ــم هــذه ألســباب صالحــة ومهم ــد القدي ــن وجــود نصــوص العه ــم م ــى الرغ عل
فمــاذا يقــول بولــس فــي الرســالة األولــى إلــى تيموثــاوس 	: 4 وتيطــس 3: 9 التــي 

ــد الحديــث عــن هــذه النصــوص؟  ــا عن ــاه إليه ــى االنتب ــاج إل نحت

٢٨ أيار )مايو(        الخميس        

س الخليقة في الِكَتاب الُمَقدَّ

اقــرأ المقاطــع الكتابيــة التاليــة واكتــب كيــف أشــار كل مــن هــؤالء الكّتــاب إلــى ســفر 
التكويــن 	-		:

متى 9	: 4، 5  

 

مرقس 0	: 	-9  

 

لوقا 		: 50، 	5  

 

يوحنا 	: 	-3  

 

أعمال 4	: 5	  

 

رومية 	: 20  

 

2كورنثوس 4: 	  

 

أفسس 3: 9  
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	تيموثاوس 2: 2	-5	  

 

يعقوب3: 9  

 

	بطرس 3: 20  

 

يهوذا 		، 4	  

 

رؤيا 2: 7؛ 3: 4	؛ 22: 2، 3  

 

يشــير يســوع وكل كتـّـاب العهــد الجديــد إلــى ســفر التكويــن 1-11 كتاريــخ جديــر بالثقــة. 
يشــير يســوع إلــى كتابــات موســى وإلــى خلــق الذكــر واألنثــى )متــى 1٩: ٤(. وقــد اســتخدم 
ــي  ــا ف ــي قدمه ــة الت ــاط الالهوتي ــات النق ــة إلثب ــة الخليق ــدة قّص ــرات عدي ــس م الرســول بول
ــَذا، إِْذ  ــِه، ه ــا ِفي ــَم وَكُلَّ َم ــَق الَْعالَ ــِذي َخلَ ــُه الَّ ــن، »اإِلل ــا المتعلمي ــل أثين ــن أله ــائله. أعل رس
ــاكَِل َمْصُنوَعــٍة ِباألَيَــاِدي« )أعمــال 1٧: 2٤(. بهــذه  ــَماِء َواألَرِْض، الَ يَْســُكُن ِفــي َهيَ ُهــَو رَبُّ السَّ
الطريقــة، بنــى كتـّـاب العهــد الجديــد علــى الطبيعــة األساســية لســفر التكويــن لتظهــر للقــارئ 

الحديــث أهميــة هــذا الحــدث الواقعــي.
ــط  ــا يرب ــرات فيه ــن ســّت م ــر م ــاك أكث ــث هن ــة ٥، حي ــال، رومي ــى ســبيل المث ــرأ، عل اق
ــرض  ــو يفت ــذا فه ــة ٥: 12، 1٤-1٩(. وبه ــن آدم ويســوع )انظــر رومي ــرًا بي ــا مباش ــس ربطً بول
ــّل النمــوذج  ــة عندمــا يَُح الوجــود الحرفــي آلدم التاريخــي، وهــو موقــف يصبــح تســوية مذلّ

ــة للنصــوص. ــراءة الحرفي ــواع محــّل الق التطــوري لألن

إذا كان كّتــاب العهــد الجديــد، الموحــى لهــم مــن الــروح القــدس، ويســوع نفســه، 
ــاء  ــن الغب ــيكون م ــاذا س ــه، فلم ــوق ب ــخ موث ــة كتاري ــة الخليق ــى قّص ــرون إل ينظ
ــام بالشــيء نفســه؟ ــا - اســتناًدا إلــى مــا يّدعيــه بشــر ســاقطين عــدم القي بالنســبة لن

٢٩ أيار )مايو(        الجمعة        

س هــو التاريــخ األكثــر شــمولية واألوفــر إرشــادا  لمزيــد مــن الــدرس: »الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
الــذي يمتلكــه اإلنســان. لقــد جــاء مــن نبــع الحقيقــة األبديــة صافيــا، وحافظــت اليــد اإللهيــة 
ــر  ــا أن نجــد تاريــخ جنســنا البشــري، غي ــه فقــط يمكنن ــر كل العصــور.... في ــه عب ــى نقاوت عل
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ملــوث مــن ِقبــل التعّصــب البشــري أو الكبريــاء اإلنســاني« )روح النبــوة، شــهادات للكنيســة، 
المجلــد. ٥، صفحــة 2٥(.

س، ال يمكــن للجيولوجيــا أن تُثبــت  »لقــد أعطيــُت أن أرى أنـّـه بــدون تاريــخ الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
ــة مــن األشــياء تختلــف  ــى وجــود حال ــال عل ــار الموجــودة تحــت األرض دلي ــدم اآلث شــيئًا. تُق
فــي كثيــر مــن النواحــي عــن الحاضــر. لكــن زمــن وجودهــا، والفتــرة الزمنيــة التــي اســتغرقتها 
س فقــط. قــد ال  هــذه األشــياء تحــت األرض، يجــب أن تُفهــم مــن خــالل تاريــخ الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
س، إذا كانــت افتراضاتنــا ال تتعــارض  ــاب الُمَقــدَّ يكــون مــن العيــب التخميــن وراء تاريــخ الِكتَ
مــع الحقائــق الكتابيــة. لكــن عندمــا يهمــل النــاس كلمــة هللا فيمــا يتعلــق بتاريــخ الخليقــة، 
ويســعوا للقــول بــأّن أعمــال هللا اإلبداعيــة مبنيــة علــى أســاس المبــادئ الطبيعيــة، فهــم بذلــك 
يقفــون علــى محيــط ال حــدود لــه مــن عــدم اليقيــن. لــم يســبق هلل أن كشــف للبشــر بنفــس 
الطريقــة عــن كيفيــة إتمامــه لعمــل الخليقــة فــي ســتة أيــام حرفيــة. فأعمــال خليقتــه غيــر 

مفهومــة تماًمــا مثــل وجــوده« )روح النبــوة، مواهــب روحيــة، مجلّــد ٣، صفحــة ٩٣(.

أسئلة للنقاش: 
ــع  ــوص الواق ــة بخص ــيرات العلمي ــول التفس ــدل ح ــاش والج ــر النق ــا يكث 	� عندم
ــاره وإعــادة اختباره—لمــاذا  ــه واختب ــه وســماعه ورؤيت ــا يمكــن معالجت الحالي—م
يقبــل الكثيــر مــن النــاس بــدون ريبــة كل إعــالن علمــي حــول األحــداث التــي مــن 

ــارات الســنين؟ ــى ملي ــن أو حت ــل ماليي ــت قب ــا حدث ــرض أنه المفت
2� يرتكــز العلــم الحديــث علــى االفتــراض )الــذي يبــدو معقــوال للوهلــة األولــى( 
القائــل أنـّـه ال يمكنــك اســتخدام وســائل فــوق الطبيعيــة لشــرح األحــداث الطبيعية� 
وهــذا يعنــي أنــه ال يمكنــك محاولــة، علــى ســبيل المثــال، تفســير أســباب مجاعــة 
مــن خــالل االدعــاء بــأن الســاحرة وضعــت لعنــة علــى األرض� ومــع ذلــك، مــا هــي 
حــدود هــذا المنهــج عندمــا يتعلــق األمــر بقّصــة الخليقــة كمــا هــي موّضحــة فــي 
ــا خارًقــا بــكّل  ســفر التكويــن؟ بمعنــى آخــر، فــإّن روايــة ســفر التكويــن هــي حدثً
ــا أن تكــون األشــياء الفــوق طبيعيــة  ــه، إذا اســُتبعدت تلقائًي معنــى الكلمــة� إاّل أن
ــه  ــر تقترح ــوذج آخ ــون كّل نم ــاذا إذن يك ــة، فلم ــبة للخليق ــيلة المناس ــي الوس ه

خاطًئــا بالضــرورة؟
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* ٣٠ أيار )مايو( – ٥ حزيران )يونيو(    الدرس العارش    

س كتاريخ الِكَتاب الُمَقدَّ

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: ١ صموئيــل ١٧؛ إشــعياء ٣٦: ١-٣؛ إشــعياء ٣٧: ١٤-٣٨؛ دانيــال 

١، ٥؛ متــى ٢٦: ٥٧-٦٧؛ عبرانييــن ١١: ١-٤٠.

آية الحفظ: »أنَا الرَّبُّ إِلُهَك الَِّذي أَْخرََجَك ِمْن أَْرِض ِمْصَر ِمْن بَْيِت الُْعُبوِديَِّة« )خروج 
20: 2[ وكذلك تثنية 5: 	(

ــخ  ــيء كان التاري ــق هللا كل ش ــا خل ــخ. وعندم ــر التاري س عب ــدَّ ــاب الُمَق ــّكل الِكتَ ــد تش لق
الكتابــي يتقــّدم فــي اتجــاه أفقــي منــذ البدايــة المطلقــة، نحــو هــدف نهائــي، عندمــا يعيــد 

ــي. ــه الثان ــق األرض وقــت مجيئ خل
س عــن الكتــب المقدســة لألديــان األخــرى هــي طبيعتــه التاريخية.  مــا يميّــز الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
س وجــود هللا الــذي يعمــل بشــكل شــخصي فــي التاريــخ. فهــو )الِكتـَـاب  يفتــرض الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
س( ال يحــاول إثبــات هــذا الوجــود. فــي البدايــة، يتكلــم هللا، ويتــم خلــق الحيــاة علــى  الُمَقــدَّ
األرض )ســفر التكويــن 1: 1-٣1(. يدعــو أبــرام للخــروج مــن أور الكلدانييــن. يخلــص شــعبه مــن 
عبوديــة مصــر. يكتــب الوصايــا العشــر علــى ألــواح مــن الحجــارة بإصبعــه )خــروج ٣1: 1٨(. 
يرســل األنبيــاء. يرســل أحــكام دينونــة. إنــه يدعــو النــاس للعيــش ومشــاركة شــريعته اإللهيــة 
وخطــة الخــالص مــع األمــم األخــرى. فــي النهايــة، يرســل ابنــه يســوع المســيح إلــى العالــم، 

وبذلــك يقســم التاريــخ إلــى األبــد.
ســننظر هــذا األســبوع فــي بعــض القضايــا الرئيســية فــي التاريــخ كمــا تــم تصويرهــا فــي 
س وكذلــك فــي بعــض األدلــة األثريــة التــي تســاعد علــى إثبــات التاريــخ كمــا  الِكتَــاب الُمَقــدَّ

س. ــاب الُمَقــدَّ هــو موضــح فــي الِكتَ

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٦ حزيران )يونيو( * نرجو التعمَّ
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٣١ أيار )مايو(        األحد        

داود، وسليمان، والُملك
تُمثّـل فتـرة ُملـك داود وسـليمان العصـر الذهبـي فـي تاريخ إسـرائيل. لكن ماذا لـو لم يكن 
داود وسـليمان موجـودان كمـا يّدعـى البعـض؟ مـاذا لو لـم تكـن مملكتهم واسـعة مثلما يصف 
س، كمـا يّدعـى البعـض أيًضا؟ بدون داود لـن تكون هناك أورشـليم عاصمة لألمة  الِكتَـاب الُمَقـدَّ
)صموئيـل الثانـي ٥: -10(. بـدون داود لـن يكـون هنـاك هيـكل يبنيه ابنـه سـليمان )1ملوك ٨: 
1٧-20(. أخيـرًا، مـن دون داود لـن يكـون هنـاك مسـيح مسـتقبلي، ألنـه مـن خـالل نسـل داود 
تـّم الوعـد بالمسـيح )إرميـا 2٣: ٥، ٦؛ رؤيـا 22: 1٦(. وهكـذا سـيحتاج تاريخ إسـرائيل إلى إعادة 
س، هـو بالضبط ما  كتابتـه بالكامـل. ومـع ذلـك، فـإن هـذا التاريخ، كمـا يقرأ فـي الِكتَـاب الُمَقدَّ

يمنـح إسـرائيل والكنيسـة دورها ورسـالتها الفريدة.

ــر هللا انتصــاًرا حاســًما إلســرائيل؟ مــن يُســتخدم لهــذا  اقــرأ 	 صموئيــل 7	� كيــف يدبّ
النصــر؟ أيــن يحــدث النصــر؟

 

ــع  ــل 1٧: 1-٣. يق ــي 1 صموئي ــة ف ــوط المعرك ــق لخط ــي الدقي ــف الجغراف ــظ الوص الح
موقــع خربــة قيافــا تحديــدا علــى التــالل فــي منطقــة المعســكر اإلســرائيلي الموصــوف فــي 
ــة محصنــة بشــكل  هــذا الفصــل. وقــد كشــفت الحفريــات األخيــرة هنــاك عــن مدينــة محميّ
كبيــر تعــود إلــى زمــن شــاول وداود وهــي تطــل علــى الــوادي. وتــم اكتشــاف بوابتيــن تعــودان 
ــة واحــدة  ــخ. نظــرًا ألن معظــم المــدن فــي إســرائيل القديمــة كان لهــا بواب ــك التاري ــى ذل إل
فقــط، فقــد تســاعد هــذه الخاصيــة فــي تحديــد الموقــع علــى أنــه شــعاريم )صموئيــل األولــى 

ــان«. ــة »بوابت 1٧: ٥2(، والــذي يعنــي بالعبري
إذا كان األمــر كذلــك، فقــد حددنــا ألول مــرة هــذه المدينــة القديمــة المذكــورة فــي الِكتَاب 
س. فــي عامــي 200٨ و201٣، تــم العثــور علــى نقشــتين يعتقــد الكثيــرون أنهمــا يمثــالن  الُمَقــدَّ
أقــدم كتابــات عبريــة تــم اكتشــافها علــى اإلطــالق. يذكــر النقــش الثانــي اســم إشــبعل، وهــو 

نفــس اســم أحــد أبنــاء شــاول )1أخبــار األيــام ٩: ٣٩(.
فــي عــام 1٩٩٣، كشــفت الحفريــات فــي مدينــة تــل دان الشــمالية عــن نقــش كبيــر كتبــه 
الملــك حزائيــل الدمشــقي، والــذي ســجل فيــه انتصــاره علــى »ملــك إســرائيل« وعلــى ملــك 
س، وهذا  »بيــت داود«. وهــو ذات الوصــف الــذي يطلــق علــى ســاللة داود فــي الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
س. دليــل أثــريٌّ إضافــّي أكثــر قــوة علــى وجــود داود فــي التاريــخ، كمــا يقــول الِكتَــاب الُمَقــدَّ

فكر في تداعيات إيماننا إذا لم يكن الملك داود، كما يزعم بعض الناس، قد وجد فعال؟
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إشعياء، وحزقيا، وسنحاريب

اقــرأ إشــعياء 	3: 	-3 وإشــعياء 37: 4	-38� كيــف أنقــذ هللا شــعبه فــي هــذه القّصــة 
مــن الحملــة اآلشــورية الواســعة النطــاق ضــد يهــوذا؟

 

فــي عــام ٧01 قبــل الميــالد، ضــرب ســنحاريب حصــارا ضــد يهــوذا. لقــد تــم تســجيل هــذه 
س. كمــا ســجلها ســنحاريب نفســه بعــدة طــرق. لقــد كتــب مفتخــرا  القّصــة فــي الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
فــي ســجالته التاريخيــة، التــي اكتشــفت فــي العاصمــة نينــوى: »لقــد حاصــرت وهزمــت ســتة 
ــرة التــي ال حصــر لهــا  ــة الجــدران والقــرى الصغي ــا[ القوي ــه ]حزقي ــدة مــن بلدات ــن بل وأربعي
ــة  ــا بمدين ــي ألحقه ــة الت ــوى، بالهزيم ــي نين ــي قصــره ف ــل ســنحاريب ف ــي الجــوار«. يحتف ف
لخيــش التابعــة لمملكــة يهــوذا مــن خــالل تغطيــة جــدران غرفــة مركزيــة فــي القصــر برســوم 

لتضاريــس ولحصــاره ومعركتــه ضــد المدينــة. 
ــد أن  ــة بع ــل للمدين ــار الهائ ــام الدم ــن حط ــش ع ــي لخي ــرة ف ــات األخي ــفت الحفري كش
أحرقهــا ســنحاريب. لكــن أورشــليم قــد حفظــت بفضــل معجــزة إلهيــة. إن ســنحاريب قــادر 
علــى التفاخــر بهــذا فقــط: »أمــا بالنســبة لحزقيــا اليهــودي فقــد أغلقــُت عليــه فــي مدينتــه 
مثــل طائــر فــي قفــص«. ليــس هنــاك أّي وصــف لتدميــر أورشــليم، وال توجــد أّي قّصــة حــول 

أســرى قــد تــم اقتيادهــم إلــى العبوديــة.
س يســجل أن الحصــار اســتمر  ــاب الُمَقــدَّ صحيــح أن أورشــليم كانــت محاصــرة، لكــن الِكتَ
ــه إشــعياء:  ــأ ب ــا تنب ــا لم ــليم، وفق ــرّب حصــار أورش ــالك ال ــّك م ــث ف ــط، حي ــوم واحــد فق لي
ــاَك  ــي ُهَن ــَة، َوالَ يَرِْم ــِذِه الَْمِديَن ــُل ه ــوَر: الَ يَْدُخ ــِك أَشُّ ــْن َملِ ــرَّبُّ َع ــوُل ال ــَذا يَُق ــَك هَك » لِذلِ
ُم َعلَيَْهــا ِبتـُـرٍْس، َوالَ يُِقيــُم َعلَيَْهــا ِمتْرََســًة. ِفــي الطَِّريــِق الَّــِذي َجــاَء ِفيــِه يَرْجــُع،  َســْهًما، َوالَ يَتََقــدَّ
. َوأَُحاِمــي َعــْن هــِذِه الَْمِديَنــِة ألَُخلَِّصَهــا ِمــْن أَْجــِل  َوإِلـَـى هــِذِه الَْمِديَنــِة الَ يَْدُخــُل، يَُقــوُل الــرَّبُّ

ــِدي« )إشــعياء ٣٧: ٣٣-٣(. ــِل َداُوَد َعبْ ــْن أَْج ــي، َوِم نَْفِس
ومــن المثيــر لالهتمــام، أن لخيــش هــي المدينــة الوحيــدة التــي تــم رســمها بشــكل بــارز 
ــى جــدران القصــر.  ــر موجــودة عل ــي غي ــليم فه ــا أورش ــة اآلشــورية. أّم ــوى، العاصم ــي نين ف
ــه  ــن إل ــى المواجهــة الحاســمة بي يمكــن أن يتفاخــر ســنحاريب فقــط بهزيمــة لخيــش. تتجلّ
الســماء وآلهــة اآلشــوريين فــي خــالص شــعبه. فهــو يــرى أعمــال العــدوان مــن قبــل آشــور. 

ــخ. ــا. إّن هللا يعمــل فــي التاري يســمع كلمــات صــالة حزقي

ــان  ــي ذاك الزم ــة ف ــرائيل بأعجوب ــى إس ــذي نّج ــر أن هللا ال ــك أن تتذك ــف يمكن كي
ــوم؟ ــه الي ــق ب ــه، وتث ــد علي ــه، وتعتم ــي إلي ــذي تصل ــه هللا ال ــو نفس ــكان ه والم
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دانيال، ونبوخذنصر، وبابل
فــي تمــوز )يوليــو( 200٧، كان هنــاك عالــم مــن جامعــة فيينــا يعمــل فــي مشــروع فــي 
المتحــف البريطانــي عندمــا عثــر علــى لوحــة تعــود إلــى عهــد نبوخــذ نصــر، ملــك بابــل. وقــد 
وجــد علــى اللوحــة اســم »نبوسرســخيم«، وهــو اســم المســؤول البابلــي المذكــور فــي إرميــا 
٣٩: ٣. نبوسرســخيم هــو واحــد مــن بيــن العديــد مــن األفــراد، ملــوكا ومســؤولين علــى حــّد 

الســواء، الذيــن تــم اكتشــافهم )بفضــل علــم اآلثــار( منــذ عهــد دانيــال ونبوخــذ نصــر.

اقــرأ دانيــال 	 و5� كيــف تتوافــق قــرارات دانيــال المبكــرة مــع أفعــال هللا في اســتخدامه 
لــه كخــادم ونبــي للتأثيــر علــى مالييــن البشــر عبــر التاريخ؟

 

أّمـا دانيـال »عـزم في نفسـه« )دانيـال 1: ٨، ترجمة الحيـاة( أن يبقى مخلًصـا هلل فيما يتعلق 
بمـا أكلـه ومـا صـاّله علـى حـّد السـواء. وقـد أصبحـت هـذه العـادات الجيـدة، التـي تشـكلت 
فـي وقـت مبكـر مـن حياتـه، النمـوذج الـذي مـن شـأنه أن يمنحـه القـوة لحياتـه الطويلـة. 
وكانـت النتيجـة وضـوح التفكيـر، والحكمـة، والفهـم الذي جاءه مـن األعالي. وقـد اعترف بذلك 
ُر، بحيـث ارتقـى إلـى أعلى المناصب فـي المملكة. لكن، األهـم من ذلك،  نبوخذنصـر وبَيْلَْشـاصَّ

أنّـه ربمـا كان سـببا فـي تجـّدد الملـك نبوخذنصر نفسـه )دانيـال ٤: ٣٤-٣٧(.
كان نبوخذنصــر ابــن نابوبوالســار. وقــد قامــا معــاً ببنــاء مدينــة عظيمــة، ال نظيــر لهــا فــي 
العالــم القديــم )دانيــال ٤: ٣0(. كانــت مدينــة بابــل هائلــة، تضــّم أكثــر مــن ٣00 معبــد، وقصــر 
بالــغ الجمــال، وتحيــط بهــا جــدران مزدوجــة ضخمــة يبلــغ ســمكها بيــن 12و22 قدًمــا. تتخلــل 
الجــدران ثمانــي بوابــات رئيســية، ســميت جميعهــا باســم اآللهــة البابليــة األساســية. أشــهرها 

بوابــة عشــتار، التــي اكتشــفها األلمــان وأعيــد بناؤهــا فــي متحــف بيرجامــوم فــي برليــن.
توصــف بابــل فــي دانيــال ٧: ٤ بأســد لــه أجنحــة نســر. ويصطــف 120تمثــال أســد علــى 
جانبــْي الطريــق الموكبــي المــؤدي إلــى بوابــة عشــتار. كمــا تــم العثــور أثنــاء الحفريــات علــى 
ــارج  ــوم خ ــى الي ــاً حت ــال قائم ــذا التمث ــزال ه ــى رجــل، وال ي ــّض عل ــم ينق ــاال ألســد ضخ تمث
ــخ  ــد تاري ــذا يؤكّ ــى. وه ــل العظم ــم لباب ــز مالئ ــد رم ــهدون أّن األس ــؤالء يش ــة. كل ه المدين

ــة.  س ورســالته النبوي ــدَّ ــاب الُمَق الِكتَ

يقــول دانيــال 	: 8 أن دانيــال » عــزم فــي نفســه »� مــاذا يعنــي ذلــك؟ مــا هــي بعــض 
األشــياء التــي تحتــاج إلــى أن »تعــزم فــي نفســك« حــول القيــام أو عــدم القيــام بهــا؟
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يسوع التاريخي

ــا  ــا، وم ــن كان قياف ــا 8	: 29-	3� م ــا 		: 45-53؛ ويوحن ــى 	2: 57-7	؛ يوحن ــرأ مت اق
هــو دوره فــي مــوت المســيح؟ مــن كان بيالطــس البنطــّي، وكيــف أّن قــراره كان األكثــر 

أهميــة بالنســبة لمجمــع الســنهدريم لتحقيــق أهدافــه؟

 

كان قيافا رئيس الكهنة وقد شّجع على المؤامرة لطلب موت يسوع. وقد سجل وجوده أيًضا 
يوسيفوس، المؤرخ اليهودي الذي يكتب لمصلحة الرومان. »إلى جانب أنّه منع يوسف، الذي 
كان يُطلق عليه أيًضا اسم قيافا، من رئاسة الكهنوت، فهو أيضا قد عيّن يوناثان بن حنانيا، الرئيس 

األسبق للكهنة، ليخلفه« )يوسيفوس األعمال الكاملة، مجلد 1٨، الفصل ٤، صفحة ٣٨1(. 
ــي  ــى اثن ــوي عل ــدس يحت ــة الق ــوب مدين ــي جن ــر عائل ــم اكتشــاف قب ــام 1٩٩0، ت ــي ع ف
ــى  ــر إل ــي القب ــود ف ــار الموج ــود والفخ ــع النق ــى. ترج ــام الموت ــظ عظ ــدوق لحف ــر صن عش
منتصــف القــرن األول الميــالدي. ويحتــوي أكثــر الصناديــق زخرفــة علــى مجموعــات متعــددة 
مــن العظــام، عليهــا اســم »يوســف بــن قيافــا«. ويعتقــد كثيــر مــن العلمــاء أن هــذا هــو قبــر 

ــع بشــكل مباشــر فــي مــوت يســوع. وصنــدوق عظــام قيافــا رئيــس الكهنــة الضال
ــا،  ــة ماريتيم ــي قيصري ــرح ف ــي مس ــوش ف ــر منق ــى حج ــور عل ــم العث ــام 1٩٦1، ت ــي ع ف

ــوس. ــور تيبري ــن اإلمبراط ــوذا زم ــي يه ــّي، وال ــس البنط ــم بيالط ــل اس يحم
وهكذا، في كلتا هاتين الحالتين، تم تأكيد بعض الشخصيات الرئيسية المحيطة بموت المسيح.  
تنــاول المؤرخــون العلمانيــون فــي القرنيــن األوليــن يســوع الناصــري فــي كتاباتهــم. يكتــب 
ــد بيالطــس البنطــّي فــي عهــد  المــؤرخ الرومانــي تاســيتوس عــن المســيح، وإعدامــه علــى ي
تيبريــوس، وعــن المســيحيين األوائــل فــي رومــا. كمــا يكتــب بلينيــوس األصغــر، وهــو حاكــم 
ــوب  ــة وج ــن كيفي ــائالً ع ــان، متس ــور تراج ــى اإلمبراط ــة إل ــام 112-11٣ ميالدي ــي، ع رومان
معاملتــه للمســيحيين. يصفهــم علــى أنهــم يجتمعــون فــي يــوم معيّــن قبــل انبثــاق نــور النهــار 

حيــث يتجمعــون ويرنمــون التراتيــل كمــا إللــه.
ــا غيــر كتابــّي لوجــود  توفــر هــذه االكتشــافات األثريــة والمصــادر التاريخيــة إطــاًرا إضافيً
يســوع، الــذي كان يُعبــد فــي غضــون الســنوات الخمســين األولــى بعــد موتــه. تمثـّـل األناجيــل 
المصــادر األساســية عــن يســوع، وعلينــا دراســتها بعنايــة لمعرفــة المزيــد عــن يســوع وحياتــه.

علــى الرغــم أنــه مــن المستحســن دائًمــا الحصــول علــى أدلــة أثريــة تدعــم إيماننــا، 
فلمــاذا يجــب أن نتعلــم عــدم جعــل إيماننــا يعتمــد علــى هــذه األشــياء، بقــدر مــا 

قــد تكــون مفيــدة فــي بعــض األحيــان؟
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٤ حزيران )يونيو(        الخميس        

اإليمان والتاريخ
ــى  ــر عل ــل تؤث ــب، ب ــنا فحس ــى أنفس ــر عل ــا ال تؤث ــراغ. فخياراتن ــي الف ــش ف ــا ال نعي ألنّن
اآلخريــن أيًضــا. بنفــس الطريقــة، كان لحيــاة العديــد مــن شــعب هللا فــي الماضــي تأثيــر كبيــر 
علــى مســتقبل اآلخريــن إلــى جانــب أنفســهم. فــي اإلصحــاح 11 مــن الرســالة إلــى العبرانييــن، 
ذلــك اإلصحــاح المعــروف باســم إصحــاح »اإليمــان،« نــرى تلخيصــا لتأثيــر العديــد مــن أبطــال 

اإليمــان هــؤالء الذيــن عاشــوا فــي الماضــي البعيــد. 

اقــرأ عبرانييــن		: 	-40� مــا هــي الــدروس التــي يمكــن أن نتعلمهــا مــن هــؤالء األبطال 
القدامــى ومــن خــالل دراســة حياتهم؟

أخنوخ  

نوح  

إبراهيم  

سارة  

يوسف   

موسى   

راحاب   

شمشون  

ليــس اإليمــان مجــرد اعتقــاد بشــيء مــا أو شــخص مــا. إنــه يعمــل كاســتجابة لهــذا االعتقاد. 
وهــو إيمــان عامــل. الــذي يُحســب بــرّا. هــذه هــي أعمــال اإليمــان التــي تغيــر التاريــخ. يعتمــد 

كل مــن هــذه اإلجــراءات علــى كلمة هللا.
ــرة  ــدال مــن الخب ــق فــي كلمــة هللا ب ــك، وقــد وث ــى الفل ــا بن ــوح باإليمــان عندم تصــرف ن
والعقــل. وألنهــا لــم تمطــر قــط، فقــد أشــار االختبــار والمنطــق إلــى أن الطوفــان ليــس لــه أي 
معنــى علــى اإلطــالق. لكــن نــوح أطــاع هللا، ونجــا الجنــس البشــري. إبراهيــم، الــذي كان يدعــى 

أبــرام، غــادر أور فــي جنــوب بــالد مــا بيــن النهريــن، المدينــة األكثــر تطــورا فــي
ــار  ــه اخت ــن ســيقوده هللا. لكن ــى أي ــت، وذهــب دون أن يعــرف إل ــك الوق ــي ذل ــم ف العال
ــى أرض  ــود شــعب هللا إل ــاً يق ــح راعي ــار موســى أن يصب ــى كلمــة هللا. واخت ــاًء عل التصــرف بن
الموعــد بــدالً مــن أن يصبــح ملــكاً علــى مصــر، أعظــم إمبراطوريــة فــي عصــره. لقــد وثــق فــي 
صــوت القديــر الــذي دعــاه مــن وســط العليقــة المحترقــة. قــررت راحــاب أن تثــق فــي األخبــار 
التــي ســمعتها عــن خــالص هللا، وأن تحمــي الجاسوســين، وأصبحــت جــزًءا مــن نســب يســوع. 
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مــا أقــّل مقــدار معرفتنــا لكيفيــة تأثيــر قراراتنــا علــى حيــاة عــدد ال يحصــى مــن النــاس فــي 
هــذا الجيــل واألجيــال التــي ســتأتي!

ما هي القرارات الحاسمة التي بانتظارك؟ كيف تختار ما تختاره، ولماذا؟

٥ حزيران )يونيو(        الجمعة        

لمزيد من الدرس: اقرأ لروح النبوة، من اآلباء واألنبياء، الفصل الذي يحمل عنوان »داود 
وجليات«، صفحة ٥٧٨-٥٨٣؛ ومن كتاب األنبياء والملوك، الفصلين »حزقيا« صفحة 2٦٦-2٧٥، و 

»الخالص من أشور«، صفحة 2٨٣-2٩٥.
ــا  ــد جــاء صافي ــاس. لق ــخ شــمولية يمتلكــه الن ــر تاري ــدم وأكث س هــو أق ــدَّ ــاب الُمَق »الِكتَ
مــن ينبــوع الحقيقــة األبديــة، وعلــى مــر العصــور حافظــت اليــد اإللهيــة علــى نقاوتــه. يضــيء 
الماضــي البعيــد، حيــث تســعى األبحــاث البشــرية عبثــا إلــى الولــوج إليــه. فــي كلمــة هللا فقــط 
نــرى القــوة التــي أرســت أســس األرض والتــي تمــّد الســماوات. هنــا فقــط نجــد ســردا حقيقيًــا 
ألصــل األمــم. هنــا فقــط يتــم إعطــاء تاريخــا لجنســنا غيــر مشــوه بكبريــاء اإلنســان أو تحاملــه« 

)روح النبــوة، التربيــة الحقيقيــة، صفحــة 1٧٣(.
»مــن لديــه معرفــة هللا وكلمتــه لديــه إيمــان ثابــت فــي المصــدر اإللهــي للكتــاب المقــدس. 
س بأفــكار اإلنســان بخصــوص العلــم. انــه يجلــب هــذه األفــكار  إنــه ال يفحــص الِكتَــاب الُمَقــدَّ
الختبارهــا أمــام المعيــار الثابــت. إنــه يعــرف أن كلمــة هللا هــي الحقيقــة، والحقيقــة ال يمكــن 
أن تناقــض نفســها. كل شــيء فــي تعليــم مــا يســمى العلــم الــذي يتناقــض مــع حقيقــة الوحــي 

اإللهــي هــو مجــرد تخميــن بشــري.
التفكيــر  مــن  العلمــي مجــاالت شاســعة  البحــث  يفتــح  األكثــر حكمــة،  » ألولئــك 

.)٣2٥ صفحــة   ،٨ المجلــد  للكنيســة،  شــهادات  النبــوة،  )روح  والمعلومــات« 

أسئلة للنقاش
	� أكمل السؤال الذي طرح في نهاية دراسة يوم األربعاء� نعم، من الجيد أن نجد أدلة 
األدلة  العثور على  يتم  ماذا يحدث عندما  س� ولكن  الُمَقدَّ الِكَتاب  تاريخ  تؤكد  أثرية 
س؟ ماذا يجب أن يخبرنا  األثرية التي يتم تفسيرها بطرق تتناقض مع قصة الِكَتاب الُمَقدَّ
هذا عن حقيقة أننا يجب أن نعتمد على كلمة هللا باعتبارها كلمة هللا ونثق بها على هذا 

النحو، بغض النظر عن ادعاءات علم اآلثار أو أي علم إنساني آخر؟

2� فكـر فـي كل النبـوءات الكتابيـة التـي تحققت فـي الماضي والتي، مـن وجهة نظر 
اليـوم، يمكننـا أن نـرى أنهـا قـد تحققت� فكـر، على سـبيل المثال، فـي معظم ممالك 
دانيـال 2 و7� كيـف يمكننـا أن نتعلـم مـن هذه النبـوءات، التي تحققت فـي التاريخ، 

وأن نثـق فـي الـرب حول النبـوءات التي ال تزال للمسـتقبل؟
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* ٦-١٢حزيران )يونيو(    الدرس الحادي عرش    

س والنبّوة الِكَتاب الُمَقدَّ

السبت بعد الظهر
ــال ٧:  ــا ١٤: ٢٩؛ العــدد ١٤: ٣٤؛ داني ــال ٢: ٢٧-٤٥؛ يوحن المراجــع األســبوعية: داني

ــوس ١٠: ١-١٣. ــال ٨: ١٤؛ ١كورنث ١-٢٥؛ داني

أُ الُْقْدُس« )دانيال 8: 4	(� آية الحفظ: »إِلَى أَلَْفْيِن َوثثاَلَِث ِمَئِة َصَباحٍ َوَمَساٍء، َفَيَتَبرَّ

س حاســمة بالنســبة لهويتنــا وإرســاليتنا. توفــر النبــوة آليــة  تعتبــر نبــوءات الِكتَــاب الُمَقــدَّ
داخليــة وخارجيــة لتأكيــد دقــة كلمــة هللا. قــال يســوع، »َوقُلـْـُت لَُكــُم اآلَن قَبْــَل أَْن يَُكــوَن، َحتَّــى 
َمتـَـى كَاَن تُْؤِمُنــوَن« )يوحنــا 1٤: 2٩؛ انظــر أيًضــا يوحنــا 1٣: 1٩(. الســؤال الحاســم هــو: كيــف 

نفســر النبــوة بشــكل صحيــح حتــى نعــرف متــى تحققــت النبــوة بالفعــل؟ 
خالل فترة اإلصالح، اتبع اإلصالحيون الطريقة التاريخية. وهي الطريقة ذاتها التي استخدمها 
تدريجيا  تتحقق  النبوة  أن  التاريخية  الطريقة  ترى  الخاص.  لتفسيرهما  ويوحنا كمفتاح  دانيال 

وبشكل مستمر عبر التاريخ، تبدأ في الماضي وتنتهي بحلول ملكوت هللا األبدي.
ســوف نــدرس هــذا األســبوع أركان التفســير النبــوي التاريخــي. »علينــا أن نــرى فــي التاريــخ 
تحقيقــا للنبــوة، وأن نــدرس أعمــال العنايــة اإللهيــة فــي الحــركات اإلصالحيــة العظيمــة، وأن 
نفهــم ســير األحــداث فــي تنظيــم األمــم مــن أجــل المعركــة النهائيــة مــن الصــراع العظيــم« 

)روح النبــوة، شــهادات للكنيســة، المجلــد ٨، صفحــة ٣0٧(.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١٣حزيران )يونيو(
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* ٦-١٢حزيران )يونيو(    الدرس الحادي عرش    

س والنبّوة الِكَتاب الُمَقدَّ

السبت بعد الظهر
ــال ٧:  ــا ١٤: ٢٩؛ العــدد ١٤: ٣٤؛ داني ــال ٢: ٢٧-٤٥؛ يوحن المراجــع األســبوعية: داني

ــوس ١٠: ١-١٣. ــال ٨: ١٤؛ ١كورنث ١-٢٥؛ داني

أُ الُْقْدُس« )دانيال 8: 4	(� آية الحفظ: »إِلَى أَلَْفْيِن َوثثاَلَِث ِمَئِة َصَباحٍ َوَمَساٍء، َفَيَتَبرَّ

س حاســمة بالنســبة لهويتنــا وإرســاليتنا. توفــر النبــوة آليــة  تعتبــر نبــوءات الِكتَــاب الُمَقــدَّ
داخليــة وخارجيــة لتأكيــد دقــة كلمــة هللا. قــال يســوع، »َوقُلـْـُت لَُكــُم اآلَن قَبْــَل أَْن يَُكــوَن، َحتَّــى 
َمتـَـى كَاَن تُْؤِمُنــوَن« )يوحنــا 1٤: 2٩؛ انظــر أيًضــا يوحنــا 1٣: 1٩(. الســؤال الحاســم هــو: كيــف 

نفســر النبــوة بشــكل صحيــح حتــى نعــرف متــى تحققــت النبــوة بالفعــل؟ 
خالل فترة اإلصالح، اتبع اإلصالحيون الطريقة التاريخية. وهي الطريقة ذاتها التي استخدمها 
تدريجيا  تتحقق  النبوة  أن  التاريخية  الطريقة  ترى  الخاص.  لتفسيرهما  ويوحنا كمفتاح  دانيال 

وبشكل مستمر عبر التاريخ، تبدأ في الماضي وتنتهي بحلول ملكوت هللا األبدي.
ســوف نــدرس هــذا األســبوع أركان التفســير النبــوي التاريخــي. »علينــا أن نــرى فــي التاريــخ 
تحقيقــا للنبــوة، وأن نــدرس أعمــال العنايــة اإللهيــة فــي الحــركات اإلصالحيــة العظيمــة، وأن 
نفهــم ســير األحــداث فــي تنظيــم األمــم مــن أجــل المعركــة النهائيــة مــن الصــراع العظيــم« 

)روح النبــوة، شــهادات للكنيســة، المجلــد ٨، صفحــة ٣0٧(.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١٣حزيران )يونيو(

٧ حزيران )يونيو(        األحد        

التاريخ والنبوة
تســمى الطريقــة التأسيســية التــي يطبقهــا األدفنتســت الســبتيين لدراســة نبــوءات الِكتـَـاب 
س  س بالتاريخيــة. إن الفكــرة هــي أن العديــد مــن النبوءات الرئيســية فــي الِكتـَـاب الُمَقدَّ الُمَقــدَّ
ــا متواصــالً مــن التاريــخ، يبــدأ فــي الماضــي، يتواصــل فــي الحاضــر، ويمضــي إلــى  تتبــع خطًّ
المســتقبل. إنهــا تشــبه الطريقــة التــي بهــا درســت التاريــخ فــي المدرســة. نحــن نفعــل ذلــك 
س هــذه النبوءات. بهــذه الطريقــة ألن هــذه هــي الطريقــة التــي يفســر لنــا بهــا الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

اقرأ دانيال 2: 27-45� ما هي جوانب الحلم التي تشير إلى استمرار غير متقطّع للممالك 
س نفسه كيفية تفسير نبوءات نهاية العالم؟ عبر التاريخ؟ بأي طريقة، يُرينا الِكَتاب الُمَقدَّ

 

 

الحــظ أنــه قــد تــّم تصويــر مملكــة نبوخذنصــر علــى أنّهــا رأس مــن ذهــب. وهكــذا، يحــّدد 
دانيــال بابــل كأول مملكــة )دانيــال 2: ٣٨(. ثــم يقــول دانيــال: »َوبَْعــَدَك تَُقــوُم َمْملََكــٌة أُْخــَرى 
أَْصَغــُر ِمْنــَك... َوَمْملََكــٌة ثَالِثـَـٌة أُْخــَرى« )دانيــال 2: ٣٩(، ثــم رابعــة )دانيــال 2: ٤0(. وتكــون هذه 
ــال نفســه،  ــه التمث ــا يتضمن ــرات، وهــو م ــو األخــرى دون أي ثغ ــة واحــدة تل ــك متتالي الممال
حيــث يتــم تمثيــل كل الممالــك فــي أجــزاء مــن جســم كبيــر تبــدأ مــن الــرأس وتتحــرك فــي 

اتجــاه أصابــع القدميــن. إنهــا متصلــة ببعضهــا البعــض، مثلمــا يرتبــط الزمــن والتاريــخ.
يتــم اســتخدام رمــوز وحــوش معيّنــة فــي دانيــال ٧ و٨، بــدالً مــن التمثــال، ولكــن نتعلــم 
ــي  ــالث ف ــة )ث ــك أرضي ــع ممال ــر متقطــع ألرب ــا تسلســل غي ــد ُمنحن ــس الشــيء. لق ــا نف منه
دانيــال ٨(. إنهــا تبــدأ فــي العصــور القديمــة، ويســتمرون عبــر التاريــخ، حتــى وقتنــا الحاضــر 

ــة.  ــه األبدي وإلــى المســتقبل، عندمــا يعــود المســيح ويؤســس هللا مملكت
وهكــذا، فــإن تمثــال دانيــال 2 والــرؤى المتتاليــة لدانيــال ٧ و٨ قــد وفّرت األســاس للتفســير 

التاريخــي البروتســتانتي للنبــوة، والــذي مــا زال يدعمــه األدفنتســت الســبتيين حتــى اليــوم.

اقرأ يوحنا 4	: 29� ما الذي يقوله يسوع ومن شأنه أن يساعدنا على فهم كيفية عمل النبوة؟

 

مـا هـي الميـزة العظيمـة التي نتمتع بهـا اليوم حيث نعيـش الكثير مـن التاريخ الذي 
انكشـف بالفعـل، والـذي لم يكن متاحا ألي شـخص عاش زمن المملكـة البابلية؟
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٨ حزيران )يونيو(        االثنني        

مبدأ السنة-يوم
ــق العديــد مــن العلمــاء  مــن بيــن مفاتيــح التفســير التاريخــي هــو مبــدأ الســنة-يوم. طبّ
علــى مــر العصــور هــذا المبــدأ علــى نبــوءات دانيــال والرؤيــا. وقــد اســتمدوا المبــدأ مــن عــدة 

نصــوص أساســية ومــن الســياق المباشــر للنبــوات ذاتهــا.

اقــرأ ســفر العــدد 4	: 34 وحزقيــال 4: 	� كيــف يوضــح هللا مبــدأ الســنة-يوم فــي هــذه 
النصــوص بالــذات؟

 

يمكننــا أن نــرى بوضــوح، فــي هــذه النصــوص، فكــرة مبــدأ الســنة-يوم. لكــن كيــف نبــرر 
اســتخدام هــذا المبــدأ مــع بعــض النبــوءات المختّصــة بالزمــن، كمــا فــي دانيــال ٧: 2٥، ودانيال 

٨: 1٤، وكذلــك رؤيــا 11: 2، ٣؛ رؤيــا 12: ٦، 1٤؛ ورؤيــا 1٣: ٥؟
ــا:  ــال والرؤي ــوءات داني ــي نب ــنة-يوم ف ــدأ الس ــم مب ــة تدع ــر إضافي ــة عناص ــاك ثالث هن

اســتخدام الرمــوز، الفتــرات الزمنيــة الطويلــة، والتعبيــرات الغريبــة.
أوالً، تشـير الطبيعـة الرمزيـة للوحـوش والقـرون التـي تمثـل الممالـك، إلـى وجـوب فهـم 
التعبيـرات الزمنيـة علـى أنهـا رمزيـة. ال ينبغـي تفسـير الوحـوش والقـرون تفسـيرا حرفيـا. إنهـا 
رمـوز لشـيء آخـر. وبالتالـي، بمـا أّن بقية النبوءة رمزية وليسـت حرفيـة، فلماذا نعطي تفسـيرًا 

ا للزمـن وحـده فـي النبـوءات؟ الجـواب، بالطبـع، هـو أننـا ال ينبغـي أن نفعـل ذلك.  حرفيًـّ
ثانيــاً، تغطــي العديــد مــن األحــداث والممالــك الموصوفــة فــي النبــوءات فتــرة زمنيــة تمتد 
إلــى عــدة قــرون، وهــو مــا ســيكون مســتحيالً إذا تــم تفســير النبــوءات التــي تصفهــا تفســيرًا 
حرفيًّــا. بمجــرد تطبيــق مبــدأ الســنة-يوم، فــإن الزمــن يناســب األحــداث بطريقــة دقيقــة الفتــة 

للنظــر، وهــو مــا يكــون مســتحيال إذا تــم تفســير النبــوءات الزمنيــة تفســيرًا حرفيًّــا.
أخيــرًا، تشــير التعبيــرات الغريبــة المســتخدمة للداللــة علــى هــذه الفتــرات الزمنيــة إلــى 
ــى الزمــن فــي هــذه  ــا عل ــر فيه ــم التعبي ــي يت ــإّن الطــرق الت ــى آخــر، ف تفســير رمــزي. بمعن
ــي  ــت ه ــال ٨: 1٤( ليس ــن داني ــاح« م ــاء وصب ــال، »2٣00 مس ــبيل المث ــى س ــوءات )عل النب
ــة  ــرات الزمني ــم الفت ــه يجــب فه ــا أن ــن لن ــي تُبي ــن، والت ــر عــن الزم ــادة للتعبي الطــرق المعت

ــاً. ــس حرفيّ ــاً ولي المصــورة فهمــا رمزيّ

ــْن  ــواردة فــي دانيــال 9: 24-27� نقــرأ أن »ِم انظــر إلــى نبــوءة الســبعين أســبوع ال
ــال 9: 25(، ســيكون  ــيحِ« )داني ــى الَْمِس ــا إِلَ ــلِيَم َوِبَنائَِه ــِد أُوُرَش ــِر لَِتْجِدي ــُروجِ األَْم ُخ
ــون  ــط� تك ــد فق ــبوع واح ــهر وأس ــة أش ــنة وأربع ــا، أو س ــبوًعا حرفًي ــاك 9	 أس هن
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ــا  ــك م ــع ذل ــك؟ وم ــس كذل ــة، ألي ــذه الطريق ــم به ــا تفه ــى عندم ــال معن ــوة ب النب
س الخــاص بالســنة-يوم، وتصبــح  الــذي يحــدث عندمــا نطبــق مبــدأ الِكَتــاب الُمَقــدَّ

ــنة؟ ــبوعا 490 س ــبعون أس الس

٩ حزيران )يونيو(       الثالثاء        

تحديد هوية القرن الصغير
ــي  ــر ف ــرن الصغي ــوة الق ــنين ق ــات الس ــدى مئ ــى م ــتانت، عل ــون البروتس ــدد المصلح ح

ــاذا؟ ــة. لم ــة الروماني ــا الكنيس ــى أنّه ــال ٨ عل ــي داني ــال ٧ وف داني

اقــرأ دانيــال 7: 	-25 و8: 	-3	� مــا هــي خصائــص القــرن الصغيــر فــي كال اإلصحاحيــن؟ 
كيــف يمكننــا التعــرف عليهــا؟

 

هنــاك ســبع خصائــص مشــتركة للقــرن الصغيــر بيــن دانيــال ٧ و٨: )1( كل منهــا يوصــف 
بأنــه قــرن؛ )2( كل منهــا قــوة مضطِهــدة )دانيــال ٧: 21، 2٥؛ ٨: 10(؛ )٣( كل منهــا يمجــد ذاتــه 
ف )دانيــال ٧: ٨، 20، 2٥؛ ٨: 10، 11، 2٥(؛ )٤( كل منهــا يســتهدف شــعب هللا )دانيــال  وُمجــدِّ
٧: 2٥ و٨: 2٤(؛ )٥( لــكل منهــا جوانــب مــن نشــاطه يحددهــا الزمــن النبــوي )دانيــال ٧: 2٥؛ ٨: 
1٣، 1٤(؛ )٦( يمتــد كل منهمــا حتــى نهايــة الزمــان )دانيــال ٧: 2٥، 2٦؛ ٨: 1٧، 1٩(؛ و )٧( ســيتّم 

تدميرهــم بطريقــة خارقــة للعــادة )دانيــال ٧: 11، 2٦؛ ٨: 2٥(.
يحــدد التاريــخ أول مملكــة علــى أنّهــا مملكــة بابــل )دانيــال 2: ٣٨(، والثانيــة باســم مــادي 
وفــارس )دانيــال ٨: 20(، والثالثــة هــي مملكــة اليونــان )دانيــال ٨: 21(. ويشــهد التاريــخ بمــا ال 

يــدع مجــاال للشــّك أنــه بعــد هــذه اإلمبراطوريــات العالميــة تأتــي رومــا.
فــي اإلصحــاح الثانــي مــن ســفر دانيــال، يســتمر وجــود الحديــد، الــذي يمثــل رومــا، فــي 
األقــدام الممزوجــة بيــن الحديــد والطيــن؛ وسيســتمّر هكــذا حتــى نهايــة الزمــان. يطلــع القــرن 

الصغيــر فــي دانيــال ٧ مــن الوحــش الرابــع لكنــه يظــل جــزًءا مــن هــذا الوحــش الرابــع.
مــا هــي القــوة التــي خرجــت مــن رومــا وتســتمر فــي التأثيــر السياســي والدينــي لمــدة ال 
تقــل عــن 12٦0 عاًمــا )انظــر دانيــال ٧: 2٥(؟ هنــاك قــوة واحــدة فقــط تتناســب مــع التاريــخ 
ــة العشــر فــي  ــل البربري ــن القبائ ــى الســلطة بي ــة إل ــت البابوي ــة. وصل ــوة وهــي البابوي والنب
أوروبــا واقتلعــت ثــالث منهــا )دانيــال ٧: 2٤(. كانــت البابويــة » ُمَخالِفــة األَوَّلِيــَن« )دانيــال ٧: 
« )دانيــال ٧:  2٤( مبيّنــة تفردهــا مقارنــة بالقبائــل األخــرى. تتكلـّـم البابويــة »ِبــَكالٍَم ِضــدَّ الَْعلـِـيِّ
2٥(، و »َحتَّــى إِلَــى رَئِيــِس الُْجْنــِد تََعظَّــَم« )دانيــال ٨: 11(، مــن خــالل دور يســوع واســتبداله 
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« )دانيــال ٧: 2٥( وطــرح » بَْعًضا  يِســي الَْعلِــيِّ بالبابــا. ولقــد تّممــت البابويــة نبــوة اضطهــاد »ِقدِّ
ِمــَن الُْجْنِد«)دانيــال ٨: 10(، خــالل الحملــة المضــادة لإلصــالح عندمــا تــم ذبــح البروتســتانت. 
ــاء  ــق إلغ ــال ٧: 2٥( عــن طري ــنََّة« )داني ــاَت َوالسُّ ــُر األَْوقَ ــى أن »يَُغيِّ ــة إل ــد ســعت البابوي وق

الوصيــة الثانيــة وتغييــر الســبت بيــوم األحــد.

ــان ســتظّل موجــودة  ــد اليون ــي قامــت بع ــة الت ــال 2، 7، و8، أّن المملك ــت داني يثب
حتــى نهايــة الزمــان� أّي مملكــة يمكــن أن تكونهــا هــذه المملكــة بخــالف مــا عليــه 
رومــا الحاليــة فــي مرحلتهــا البابويــة؟ بغــض النظــر عــن مــدى عــدم صوابهــا مــن 
ــة،  ــة الثالث ــائل المالئك ــما لرس ــا حاس ــذا تعريف ــر ه ــاذا يعتب ــية، لم ــة السياس الناحي

ــي، عنصــرا حاســما لحقيقــة الوقــت الحاضــر؟ وبالتال

١٠ حزيران )يونيو(        األربعاء        

الدينونة التحقيقية
ــرًا وســط  ــا غام ــذي نحــن بصــدد دراســته هــذا األســبوع دعًم ــوي ال وجــد المخطــط النب
المؤرخيــن البروتســتانت منــذ اإلصــالح. ولكــن لــم يكــن ذلــك إلــى بدايــة الحركــة الميلريــة في 
أوائــل القــرن التاســع عشــر التــي أعــادت اعتبــار ودراســة الـــــــــ2٣00 يــوم وكذلــك الدينونــة 

التحقيقيــة. انظــر إلــى الرســم البيانــي التالــي:

دانيال8دانيال7

-------------بابل )أسد(

مادي وفارس )الكبش(مادي وفارس )الدب(

اليونان )التيس(اليونان )الفهد(

روما الوثنية )القرن يتحرك أفقيا(روما الوثنية )الوحش الرابع(

روما البابوية )القرن يتحرك عموديا(روما البابوية )القرن الصغير(

اقــرأ دانيــال 7: 9-4	؛ 8: 4	، 	2� مــا الــذي يحــدث فــي الســماء كمــا هــو موضــح فــي 
هــذه النصــوص؟

 

بعــد االضطهــاد الــذي عرفتــه القــرون الوســطى، والــذي انتهــى فــي عــام 1٧٩٨ مــع أســر 
ــال ٧ و٨  ــا 1٣: ٣(، يتحــدث داني ــون )رؤي ــش نابلي ــد جي ــه قائ ــل برتيي ــن ِقب ــا وســجنه م الباب
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يــُن« )دانيــال ٧: 10( و »َمــَع  عــن الدينونــة. ســتدور الدينونــة فــي الســماء حيــث »يجلــس الدِّ
ــال ٧: 1٣(. هــذا مشــهد  ــِم األَيَّاِم«)داني ــى الَْقِدي ــاَء إِلَ ــاٍن... َج ــِن إِنَْس ــُل ابْ ــَماِء ِمثْ ــُحِب السَّ ُس

دينونــة يحــدث بعــد عــام 1٧٩٨ وقبــل المجــيء الثانــي ليســوع.
إّن مشــهد الدينونــة فــي دانيــال ٧ مــواٍز تماًمــا لتطهيــر الهيــكل فــي دانيــال ٨: 1٤. إنهمــا 
يتحدثــان عــن نفــس الشــيء. وفًقــا لدانيــال ٨: 1٤ فــإن وقــت »تطهيــر الهيــكل« هــذا، وهــو 
ــدأ الســنة-يوم،  ــع مب ــا. م ــا أو يوم ــغ 2٣00 مســاء وصباًح ــارة، يبل ــوم الكف ــح يخــّص ي مصطل

تصبــح هــذه األيــام 2٣00 ســنة.
إّن نقطـة انطـالق الــــ 2٣00 سـنة نجدهـا فـي دانيـال ٩: 2٤، حيـث نبـوءة الــ ٧0 أسـبوًعا 
)٤٩0 سـنة( هتـك، أو »قطعـت«، مـن رؤيـة الــ 2٣00 يـوم )دانيـال ٩: 2٤(. فـي الواقـع، يـرى 
العديـد مـن العلمـاء بشـكل صحيـح أن نبـوءة الــ 2٣00 يـوم )سـنة( فـي دانيـال ٨: 1٤ والنبوة 
التـي اسـتمرت ٧0 أسـبوًعا )٤٩0 سـنة( في دانيـال ٩: 2٤-2٧ هما جزاءان لنبـوءة واحدة. تعطي 
اآليـة التاليـة فـي نبـوءة الــ٧0 أسـبوًعا، دانيـال ٩: 2٥، بدايـة الفتـرة الزمنية، »ِمـْن ُخـُروِج األَْمِر 
ـاِبَعِة ألَرْتَْحَشْسـتَا الَْملِِك«  ـَنِة السَّ لِتَْجِديـِد أُورَُشـلِيَم َوِبَنائَِهـا«. وكان تاريـخ هـذا الحدث هو »السَّ
)عـزرا ٧: ٧(، أو ٤٥٧ قبـل الميـالد. وإذا واصلنـا عّد 2٣00 سـنة منذ ذلك التاريـخ وصلنا إلى عام 
1٨٤٤، وهـو تاريـخ ليـس ببعيـد عـن عـام 1٧٩٨وقبـل المجـيء الثاني ليسـوع. هذا هـو الوقت 
الـذي دخـل فيـه يسـوع إلـى قدس األقـداس وبـدأ عمله في الشـفاعة الـذي هو تطهيـر الهيكل 

السـماوي. انظـر الرسـم البياني فـي درس يـوم الجمعة.

١١ حزيران )يونيو(        الخميس        

الرموز كنبوءة
إن رمــوز نبــوءات نهايــة العالــم، مثــل تلــك الموجــودة فــي دانيــال والرؤيــا، لهــا تحقيــق 
واحــد. علــى ســبيل المثــال، وجــد التيــس تحقيقــا لــه فــي اليونــان، مملكــة بعينهــا )دانيــال ٨: 
21(. واألهــّم هــو أّن النــص الــوارد بعــده مباشــرة قــام بإعطائنــا اســم المملكــة! هــل هنــاك 

وضــوح أكثــر مــن ذلــك؟
غيــر أّن الرمــوز تركّــز علــى األشــخاص أو األحــداث أو مؤسســات العهــد القديــم الموجــودة 
ــي المســتقبل. يعــود اســتخدام  ــة أعظــم ف ــى حقيق ــا تشــير إل ــع التاريخــي، ولكنه ــي الواق ف
الرمــوز كأســلوب تفســيري إلــى يســوع وكتّــاب العهــد الجديــد، بــل أيضــا موجــود فــي العهــد 
القديــم نفســه. المرشــد الوحيــد للتعــرّف علــى الرمــز والمرمــوز إليــه هــو عندمــا يتعــرف عليــه 

س. أحــد كتّــاب الِكتَــاب الُمَقــدَّ

ــى أي  ــوس، إل ــة كورنث ــى كنيس ــح إل ــه النص ــي تقديم ــوس 0	: 	-3	� ف ــرأ 	كورنث اق
ــوم؟ ــا الي ــذا بن ــط ه ــف يرتب ــس؟ كي ــير بول ــة يش ــداث تاريخي أح
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ــى  ــد عل ــز يعتم ــن رم ــف ع ــروج ويكش ــفر الخ ــي لس ــع التاريخ ــى الواق ــس إل ــير بول يش
ــة. وبهــذه الطريقــة، يُظهــر بولــس أن هللا، الــذي ألهــم  ــة العبرانييــن القدمــاء فــي البري تجرب
موســى لتســجيل هــذه األحــداث، قصــد أن »هــِذِه األُُمــوُر َحَدثـَـْت ِمثـَـااًل لََنــا« )1كورنثــوس 0	: 
	(، وبالتالــي فهــو يحــث إســرائيل الروحــي علــى تحمــل التجــارب فــي الوقــت الــذي نعيــش 

فيــه فــي آخــر األيــام.

اقـــرأ المقاطـــع أدنـــاه واكتـــب كل رمـــز وتتميمـــه كمـــا وصفهـــا يســـوع وكّتـــاب 
العهـــد الجديـــد�

متى 2	: 40  

 

يوحّنا 9	: 	3 

 

يوحّنا 3: 4	، 5	  

 

رومية 5: 4	  

 

يوحنا 	: 29  

 

فــي كل حالــة مــن الحــاالت المذكــورة أعــاله، يطبــق كل مــن يســوع وكتــاب العهــد الجديــد 
تفســير الرمــز والمرمــوز لــه الــذي يســمح للمعنــى النبــوي بالظهــور. وبهــذه الطريقــة فُهــم 

يشــيرون إلــى تحقيــق أكبــر للواقــع التاريخــي.

فكــر فــي خدمــة الهيــكل األرضــي، والتــي كانــت بمثابة رمــز لخطــة الخــالص بأكملها� 
مــاذا يعلمنــا هــذا عــن أهميــة رســالة الهيــكل لنــا اليوم؟

١٢ حزيران )يونيو(        الجمعة        

لمزيـد ِمـن الـدرس: اقـرأ لكليفـورد جولدشـتاين، تبسـيط 1٨٤٤ )بويسـي، أيداهـو: 
مطبعـة الباسـفيك، 1٩٨٨( كمصـدر واحـد مـن بيـن الكثيريـن، للعثـور علـى المزيد مـن المواد 

1٨٤٤madesimple.org حـول نبـوءة 2٣00 يـوم. تصّفـح أيضـا
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ادرس هذا المخطط أدناه:

دانيال8دانيال7

-------------بابل )أسد(

مادي وفارس )الكبش(مادي وفارس )الدب(

اليونان )التيس(اليونان )الفهد(

روما الوثنية )القرن يتحرك أفقيا(روما الوثنية )الوحش الرابع(

روما البابوية )القرن يتحرك عموديا(روما البابوية )القرن الصغير(

تطهير الهيكل السماويالدينونة في السماء

ــال ٧،  ــي داني ــة ف ــا هــي أن مشــهد الدينون ــا هن ــي يجــب مالحظته النقطــة األساســية الت
والــذي يحــدث بعــد 12٦0 عاًمــا مــن االضطهــاد )دانيــال ٧: 2٥(، هــو نفســه تطهيــر الهيــكل 
فــي دانيــال ٨: 1٤. ومشــهد الدينونــة فــي الســماء هــو مــا يــؤدي، فــي نهايــة المطــاف، إلــى 
ــي،  ــذه األرض الســاقطة. وبالتال ــن له ــخ الحزي ــة التاري ــي نهاي ــدي ف تأســيس ملكــوت هللا األب
س علــى دانيــال  عندنــا أدلــة كتابيــة قويــة علــى األهميــة الكبــرى التــي يضعهــا الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

٨: 1٤وعلــى الحــدث الــذي يشــير إليــه.

أسئلة للنقاش
	� ارجــع إلــى دانيــال 2� انظــر إلــى أي مــدى تتكّشــف الطريقــة التاريخيــة: سلســلة 
متواصلــة مــن إمبراطوريــات العالــم، تبــدأ فــي العصــور القديمــة وتنتهــي بتأســيس 
مملكــة هللا األبديــة� يعطينــا هللا المفتــاح لتفســير هــذه النبــوءات� ومــع ذلــك مــا 
الــذي يقولــه، عــن حالــة العالــم المســيحي الــذي يســتخدم فيــه عــدد قليــل جــًدا 
ــي  ــة ف ــذه الحقيق ــاعد ه ــاذا تس ــة؟ لم ــة التاريخي ــوم الطريق ــيحيين الي ــن المس م

إثبــات مــدى مالءمــة رســالة األدفنتســت للعالــم فــي هــذا الوقــت؟

2� مــا مــدى فهمــك لنبــوءة دانيــال 8: 4	 التــي تخــّص الـــ2300 يــوم؟ إذا كنــت ال 
تفهــم ذلــك، فلمــاذا ال تأخــذ الوقــت الكافــي لتتعلمهــا وتشــاركها مــع صفــك؟ قــد 

تتفاجــأ مــن مــدى صالبــة تفســيرنا لتلــك النبــوءة�

3� اقــرأ دانيــال 7: 8	، 	2، 22، 25، 27� الحــظ التركيــز علــى مــا يحــدث للقديســين� 
مــا الــذي تصنعــه بهــم قــوة القــرن الصغيــر؟ وفــي المقابــل، مــاذا يصنــع الــرب لهــم؟ 
مــا هــي األخبــار الســارة للقديســين فيمــا يتعلــق بالدينونــة؟ مــاذا تعطيهــم الدينونــة 

فــي نهايــة المطــاف؟
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* ١٣-١٩ حزيران )يونيو(    الدرس الثاين عرش    

التعامل مع المقاطع الصعبة

السبت بعد الظهر
ــوب ٤:  ــام ٢٩: ١٧؛ يعق ــار األي ــاوس ٢: ١٠-١٥؛ ١أخب ــبوعية: ٢تيموث ــع األس المراج

٦-١٠؛ غالطيــة ٦: ٩؛ أعمــال ١٧: ١١.

آيـة الحفـظ: »َواْحِسـُبوا أَنَاَة َربَِّنـا َخالًَصا، كََما كََتـَب إِلَْيكُـْم أَُخونَا الَْحِبيـُب بُولُُس أَيًْضا 
ِبَحَسـِب الِْحكَْمـِة الُْمْعطَـاِة لَُه، كََما ِفي الرََّسـائِِل كُلَِّهـا أَيًْضا، ُمَتكَلًِّما ِفيَها َعـْن هِذِه األُُموِر، 
الَِّتـي ِفيَهـا أَْشـَياُء َعِسـرَُة الَْفْهـِم، يَُحرُِّفَها َغْيـُر الُْعلََماِء َوَغْيـُر الثَّاِبِتيَن، كََباِقـي الْكُُتِب أَيًْضا، 

لَِهالَِك أَنُْفِسـِهْم« )2بطرس 3: 5	، 		(�

عنــد مناقشــته رســائل الرســول بولــس، يكتــب بطــرس أّن فيهــا، وفــي بعــض األماكــن األخرى 
س، هنــاك »أَْشــيَاُء َعِســرَُة الَْفْهــِم« )2بطــرس ٣: 1٦(. هــذه الكلمــات قــام  فــي الِكتَــاب الُمَقــدَّ
ــُر الثَّاِبِتيــَن« )2بطــرس ٣: 1٦(  ــُر الُْعلََمــاِء َوَغيْ البعــض بلــوي معانيهــا وتشــويهها مــن قبــل »َغيْ

لهــالك أنفســهم. ال يقــول بطــرس أنــه يصعــب فهــم كل شــيء، إنّمــا البعــض منهــا فقــط.
ونحن على علم بذلك، أليس كذلك؟ من هو القارئ النزيه للكتاب المقدس الذي لم يصادف 
نصوصاً تبدو غريبة ويصعب فهمها؟ من البديهي أنّه في مرحلة ما أو في أخرى اختبرنا جميًعا ذلك.

لهــذا الســبب، ســوف نلقــي نظــرة هــذا األســبوع، ليــس علــى النصــوص الصعبــة فــي حــد 
ــن  ــا، كباحثي ــف يمكنن ــات وكي ــد يكــون الســبب وراء هــذه التحدي ــا ق ــى م ــا، ولكــن عل ذاته
مخلصيــن عــن الحــق مــن كلمــة هللا، أن نتعامــل معهــا. فــي النهايــة، قــد ال يتــم حــل بعــض 
ــر الصعبــة علــى هــذه األرض. فــي الوقــت نفســه، ال تشــكل الغالبيــة العظمــى  هــذه التعابي
ــة علــى اإلطــالق، وال مــن داع للســماح لعــدد قليــل مــن  ــة أي صعوب لهــذه النصــوص الكتابي

ــا فــي صالبــة وســلطة كلمــة هللا ككل. النصــوص الصعبــة بإضعــاف ثقتن

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢٠ حزيران )يونيو(

88



١٤ حزيران )يونيو(        األحد        

األسباب المحتملة للتناقضات الواضحة

اقـرأ 2تيموثـاوس 2: 0	-5	� يحـّث بولـس تيموثـاوس أن يكـون مجتهـًدا وأن يكـون 
ـاًل كَلَِمـَة الَْحـقِّ ِباالْسـِتَقاَمِة«� مـا هي الرسـالة المهمة التي يوجهها لنـا جميًعا هنا؟ »ُمَفصِّ

 

 

ــاب  ــي الِكتَ ــياء ف ــاك أش ــة أن هن س حقيق ــدَّ ــاب الُمق ــدرس الِكت ــخص ي ــر أي ش ــن ينك ل
ــا  ــى م ــة وبمعن ــي الحقيق ــا. ف ــة أن تزعجن ــذه الحال ــي له ــا. ال ينبغ ــب فهمه س يصع ــدَّ الُمَق
يجــب توقّــع تلــك الصعوبــات. زد علــى ذلــك نحــن كائنــات غيــر كاملــة ومحــدودة، ومــا مــن 
أحــد لــه معرفــة شــاملة بــكل مجــال مــن مجــاالت التعلـّـم، ناهيــك عــن األمــور المختّصــة بــاهلل. 
س  ــدَّ ــاب الُمَق ــه الِكتَ ــم حكمــة إل ــا يحــاول اإلنســان الجاهــل والمحــدود فه ــي فعندم وبالتال
غيــر المحــدود، ســيواجه بعــض الصعوبــات. ومــع ذلــك ال تبرهــن هــذه الصعوبــات فــي فهــم 

س غيــر صحيــح. ــاب الُمَقــدَّ س، بــأي حــال، أن مــا يؤكــده الِكتَ ــاب الُمَقــدَّ تعاليــم الِكتَ
غالبــاً مــا يعلــن أولئــك الذيــن يرفضــون التعاليــم الكتابيــة الموحــى بهــا والملهمــة أن تلــك 
س بالنســبة إليهــم هــو إلــى حــد مــا  الصعوبــات هــي تناقضــات وأخطــاء. ألن الِكتَــاب الُمَقــدَّ
س يجــب أن يحتــوي علــى نقائــص وأخطــاء.  كتــاب بشــري، فهــم يعتقــدون أن الِكتَــاب الُمَقــدَّ
ــر مثــل هــذه العقليــة، للبحــث عــن تفســير  فــي الغالــب ال توجــد محاولــة جــادة، عنــد توفّ
س الناتجــة عــن إلهامــه اإللهــي.  ــاب الُمَقــدَّ يأخــذ فــي عيــن االعتبــار وحــدة ومصداقيــة الِكتَ
ــاب  ــن الِكتَ ــى م ــات األول ــوص الصفح ــئلة بخص ــرح األس ــي ط ــدأون ف ــن يب ــخاص الذي فاألش
ــا إلــى الشــك وعــدم  س، قّصــة الخلــق )علــى ســبيل المثــال(، قــد يتــم توجيههــم قريبً الُمَقــدَّ

س أيًضــا. ــاب الُمَقــدَّ يقينيــة الكثيــر مــن باقــي نصــوص الِكتَ
ــل  ــن ِقب ــيطة م ــاء بس ــة أخط س نتيج ــدَّ ــاب الُمَق ــي الِكتَ ــات ف ــض التناقض ــون بع ــد تك ق
ــون‹ أال  ــأس ويقول ــا ب ــض إلين ــر البع ــت: »ينظ ــن هواي ــت إل ــن. كتب ــخين أو المترجمي الناس
ــا،  ــذا ممكًن ــة؟‹ كل ه ــخ أو الترجم ــي النس ــاء ف ــض أخط ــاك بع ــون هن ــد يك ــه ق ــون أن تظن
ــذا  ــة أو ه ــذه اإلمكاني ــبب ه ــر بس ــردد ويتعث ــوف يت ــه س ــة أن ــًدا، لدرج ــق ج ــل الضي والعق
االحتمــال، ســيكون جاهــزًا للتعثّــر بســبب أســرار الكلمــة الملهمــة، ألن عقولهــم الضعيفــة ال 
يمكنهــا رؤيــة مقاصــد هللا. نعــم، ســوف يتعثــرون بســهولة علــى بــاب الحقائــق البســيطة التــي 
يقبلهــا الذهــن العــادي الــذي يميّــز مــا هــو إلهــي، والــذي بالنســبة لــه فــإّن كلمــة هللا واضحــة 
ــي المتاعــب لنفــس واحــد،  ــن تتســبب كل األخطــاء ف ــحم. ل ــة بالنخــاع والشَّ ــة، مليئ وجميل
أو تُْعثــر أي قــدم، وهــو لــن يخلــق صعوبــات مــن الحقيقــة الواضحــة« )روح النبــوة، رســائل 

ــد 1، صفحــة 1٦(. ــارة، مجل مخت
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س بروح التواضع والخضوع؟ ا أن نتعامل مع الِكَتاب الُمَقدَّ لماذا من المهم جدًّ

١٥ حزيران )يونيو(        االثنني        

التعامل مع الصعوبات بصدق وبحذر
هــل مــررت بتجربــة مواجهــة نــّص أو مجموعــة نصــوص لــم تفهمهــا أو وجــدت صعوبــة 
ــم تواجــه  ــك ل ــل أن ــع بشــكل عــام؟ مــن الصعــب تخي ــا بنصــوص أخــرى أو بالواق فــي ربطه
هــذه المشــكلة فــي وقــت مــا. الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو، كيــف كانــت إجابتــك؟ أو 

األهــم مــن ذلــك، كيــف يجــب أن تــرّد؟

ــه هــذه  ــال 2: 7، 2تيموثــاوس 4: 		� مــا الــذي تقول ــام 29: 7	، أمث ــار األي اقــرأ  	أخب
النصــوص ويمكــن تطبيقــه علــى مســألة كيفيــة تعاملنــا مــع المقاطــع الصعبــة؟

 

 

ــة  ــا األمان ــاء. تحمين ــة فقــط عندمــا نكــون أمن ــات بطريقــة كافي ــا مواجهــة الصعوب يمكنن
مــن تجّنــب أي صعوبــات أو محاولــة حجبهــا. ســوف تمنعنــا األمانــة أيًضــا مــن تقديــم إجابــات 
ســطحية ال تحمــل حًقــا اختبــار الفحــص الدقيــق. يفــرح هللا باألمانــة واالســتقامة. لذلــك، يجــب 

أن نحاكــي صفاتــه فــي كل مــا نفعلــه، حتــى فــي دراســتنا للكتــاب المقــدس.
س بطريقــة تجعلهــم حريصيــن  ــدَّ ــاب الُمَق يتعامــل األشــخاص األمنــاء مــع صعوبــات الِكتَ
ــل  ــة أو تضلي ــة بلغــة مبتذل ــات خــارج الســياق أو تشــويه الحقيق ــم معلوم ــى عــدم تقدي عل
اآلخريــن عــن طريــق التالعــب باألدلــة. ويكــون مــن األفضــل بكثيــر البحــث عــن إجابــة نهائيّــة 
بــدالً مــن محاولــة توفيــر حــل مــراوغ أو غيــر مــرض. مــن اآلثــار اإليجابيــة لألمانــة فــي دراســتنا 
للكتــاب المقــدس أنهــا تبنــي الثقــة، باعتبــار أّن الثقــة هــي جوهــر كل العالقــات الشــخصية 
الصّحيــة. وهــي تقنــع النــاس أكثــر بكثيــر مــن اإلجابــات الواهيــة. مــن األفضــل أن تقــول إنــك 
ال تعــرف كيــف تجيــب علــى الســؤال أو تشــرح النــص بدقــة، بــدالً مــن أن تحــاول أن تجعلــه 

يقــول مــا تريــده أنــت أن يقولــه، فــي حيــن أنّــه ربمــا ال يقــول ذلــك حًقــا.
يريــد األشــخاص الحــذرون معرفــة حقيقــة كلمــة هللا بجــّد، وبالتالــي يتأكــدون دائًمــا مــن 
ــة  أنهــم ال يســارعون إلــى االســتنتاجات الســريعة التــي تســتند إلــى معرفــة محــدودة أو أدل
واهيــة. األشــخاص الحــذرون هــم المصممــون علــى عــدم التغاضــي علــى أي جانــب أو تفصيــل 
ــرون فــي  ــر مســتعجلون فــي تفكيرهــم، لكنهــم متعمقــون ومثاب ــا. إنهــم غي قــد يكــون مهمًّ

دراســتهم لكلمــة هللا وجميــع المعلومــات ذات الصلــة.

90



مــاذا تفعــل، أو مــا الّــذي يتحّتــم عليــك فعلــه، بالنصــوص التــي ال تفهمهــا فهًمــا تاًمــا، 
أو ال يبــدو أنهــا تتناســب مــع فهمــك للحقيقــة؟

١٦ حزيران )يونيو(       الثالثاء        

التعامل مع الصعوبات بتواضع

ــع  ــة التواض ــا أهمي ــا 3: 2	� م ــام 7: 4	؛ وصفني ــار األي ــوب 4: 	-0	؛ 2أخب اقــرأ يعق
س؟ ــدَّ ــاب الُمَق ــي الِكَت ــة ف ــع الصعب ــة المقاط ــاول معالج ــا نح عندم

 

ــم  ــة بأنه ــة المتواضع ــش والفطن ــى اإلدراك المده ــاس إل ــن الن ــد م ــل العدي ــد توص لق
يعتمــدون علــى شــيء مــا وشــخص مــا غيرهــم. لقــد أدركــوا أنهــم ليســوا مقياًســا لــكل األشــياء. 
ــون أن  ــى حــق، وهــم يدرك ــور عل ــا للظه ــى حاجــة األن ــة عل ــدرون الحقيق ــاس يق هــؤالء الن
ــة  ــم حقيق ــل أعظ ــه. ولع ــا يقابلون ــي م ــل ه ــة، ب ــم الخاص ــة مبادرته ــت نتيج ــة ليس الحقيق
ــا معرفتهــم للحقيقــة. إنهــم يعلمــون، كمــا  ــل حّق ــاس هــي كــم هــو ضئي ــا هــؤالء الن يفهمه

ــوس 1٣: 12(. ــرْآٍة« )1كورنث ــي ِم ــُرون اآلَن ِف ــم » يْنظُ ــس، أنه ــب بول كت
عديــدة هــي فوائــد التواضــع فــي التفكيــر: عــادة البحــث المتواضــع هــي أســاس كل نمــو 
ــي هــذا  ــم بشــكل طبيعــي. ال يعن ــة للتعل ــا قابل ــج روًح ــة تنت ــد حري ــه يولّ ــة، ألن فــي المعرف
بالضــرورة أن يكــون األشــخاص المتواضعيــن مخطئيــن فــي أغلــب األحيــان أو أنهــم ســيداومون 
ــم  ــو أنه ــذا ه ــه ه ــا يعني ــخة. كّل م ــة راس ــم قناع ــون لديه ــن يك ــم ول ــر أفكاره ــى تغيي عل
ــادرون  ــم ق ــي، فه ــم، وبالتال ــة بحــدود معرفته ــى دراي ــة. هــم عل ــة الكتابي خاضعــون للحقيق
ــف  ــا الشــخص المثق ــوم به ــم لكلمــة هللا بطريقــة لــن يق ــم وفهمه ــى توســيع معرفته عل

ــور. ــرس والفخ والمتغط
»كل الذيــن يقتربــون مــن كلمــة هللا لإلرشــاد، بعقــول متواضعــة، ومستفســرة، ومصممــة 
س. لكــن أولئــك الذيــن  ــدَّ ــاب الُمَق ــه الِكتَ علــى معرفــة شــروط الخــالص، ســيفهمون مــا يقول
يجلبــون إلــى تقّصــي الكلمــة، روًحــا ال يوافـَـق عليهــا، ســيأخذون مــن البحــث روًحــا لــم تنقلــه 
الكلمــة. لــن يتكلــم الــرب إلــى ذهــن غيــر مهتــّم. ال يضيــع إرشــاده علــى شــخص غيــر راغــب 
ــل  ــى اســتعداد لجع ــه وهــو عل ــس. لكــن المجــرب يثقــف كل ذهــن يذعــن لمقترحات أو دن

شــريعة هللا المقدســة بــال تأثيــر. 
»نحــن بحاجــة إلــى التواضــع فــي قلوبنــا، والبحــث فــي كلمــة الحيــاة بصــدق وإخــالص، 
ألّن ذلــك الذهــن المتواضــع والنــادم هــو وحــده يمكنــه أن يــرى النــور« )أدفنــت رفيــو آنــد 

ــد، 22 آب/أغســطس 1٩0٧(. ســابث هرال
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كيـف تحقـق توازنـا صحيًحـا بيـن التواضع واليقيـن؟ على سـبيل المثـال، كيف تجيب 
علـى تهمـة، كيـف يمكنكـم أنتـم األدفنتسـت السـبتيون أن تكونـوا علـى يقيـن مـن 

أنكـم علـى صـواب فيمـا يخـص يـوم السـبت وأن معظـم اآلخريـن مخطئون؟

١٧ حزيران )يونيو(        األربعاء        

العزم والصبر

اقــرأ رســالة بولــس إلــى أهــل غالطيــة 	: 9� بينمــا يتنــاول بولــس بالحديــث هنــا عــن 
إصرارنــا علــى عمــل الخيــر لآلخريــن، فــإن الموقــف نفســه ضــروري عندمــا نتعامــل مــع 

األســئلة الصعبــة� لمــاذا يعتبــر العــزم والصبــر مهمــان فــي حــل المشــكالت؟

 

ــا مــا  دائمــا مــا يتطلــب اإلنجــاز الحقيقــي المثابــرة. مــا نحصــل عليــه بســهولة كبيــرة غالبً
س فرصــة لُنوّجــه عقولنــا  ــاب الُمَقــدَّ ال نقــّدره. تتيــح لنــا الصعوبــات التــي نواجههــا فــي الِكتَ
للعمــل، والعــزم والمثابــرة الذيْــن نقتفــي بهمــا أثــر الحــل، يكشــفان عــن مــدى أهميــة األمــر 
س لمحاولــة معرفــة المزيــد عــن  ــاب الُمَقــدَّ بالنســبة لنــا. كّل وقــت نقضيــه فــي دراســة الِكتَ
معنــاه ورســالته، يكــون وقتــا مســتثمراً بشــكل جيــد. ربمــا ســتكون تجربــة البحــث الــدؤوب 
س عــن إجابــة، حتــى لفتــرة طويلــة، نعمــة أكبــر مــن حــل المشــكلة إذا  ــاب الُمَقــدَّ فــي الِكتَ
وجدنــاه فــي النهايــة. وهــو مــا يعنــي أنّنــا عندمــا نجــد حــالًّ لمشــكلة مزعجــة، يصبــح األمــر 

ذات قيمــة بالنســبة لنــا.
إّن كونــك ال تســتطيع حــل المشــكلة بســرعة ال يعنــي أنــه ال يمكــن حلهــا. مــن الملفــت 
ــن  ــر م ــك الكثي ــة. هنال ــة الواضح ــذه الحقيق ــا ه ــل فيه ــي نتجاه ــرّات الت ــدد الم ــاه ع لالنتب
س، ويفكــرون فيهــا قليــالً ثــّم ال  ــاب الُمَقــدَّ األشــخاص الذيــن كلّمــا واجهــوا صعوبــة فــي الِكتَ
يــرون أي حــل ممكــن، فإنّهــم ينتقلــون فــي الحــال إلــى اســتنتاج مفــاده أنــه ال يمكــن حــل 
س كلَّــه. لكــن ال ينبغــي  المشــكلة. يبــدأ البعــض فــي التشــكيك فــي مصداقيــة الِكتَــاب الُمَقــدَّ
لنــا أن ننســى أنــه قــد يكــون هنــاك حــل ســهل للغايــة حتــى لــو لــم نــر ذلــك بحكمتنا البشــرية 
المحــدودة أو نتيجــة جهلنــا بهــا. مــا الــذي يمكــن أن نفكــر فيــه بخصــوص أحــد المبتدئيــن 
فــي علــم الجبــر، الــذي حــاول عبثـًـا لمــّدة نصــف ســاعة لحــّل مســألة صعبــَة والــذي أعلــن أنــه 
ليــس هنــاك مــن حــل ممكــن لهــذه المســألة ألنــه لــم يجــد شــيئًا؟ وينطبــق الشــيء نفســه 

علينــا عنــد دراســتنا للكتــاب المقــدس.
عندمــا تواجــه بعــض الصعوبــات التــي قــد تتحــدى أقــوى جهــودك لحلهــا، ضعهــا جانبــاً 
لفتــرة مــن الزمــن، وفــي الوقــت نفســه، تعامــل مــع مــا أظهــره لــك هللا بوضــوح. هنــاك بعــض 
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األفــكار الروحيــة التــي ال يتــم اكتســابها إال بعــد أن نكــون مســتعدين إلطاعــة مــا طلبــه هللا مّنا. 
لــذا كــن مثابــرا وصبــوًرا فــي دراســتك للكتــاب المقــدس. ألّن الصبــر هــو فضيلــة المؤمنيــن فــي 

نهايــة الزمــان )انظــر رؤيــا 1٤: 12(.

مـا الـذي يمكـن أن نتعلمـه مـن األشـخاص اآلخريـن الذين درسـوا بجد وصبـر مقاطع 
كتابيـة صعبـة؟ كيـف يمكننـا تشـجيع اآلخريـن علـى عـدم التخلـي عـن بحثهـم عـن 
س؟  الحقيقـة؟ لمـاذا ال يجـب أن نخـاف عندما نصـادف مقطعا صعبـا في الِكَتـاب الُمَقدَّ

١٨ حزيران )يونيو(        الخميس        

الة تعامل مع الصعوبات روحّياَ وبالصَّ

ــاذا  ــل 5	: 5	، 		� م ــال الرس ــل 8: 35، أعم ــال الرس ــل 7	: 		، أعم ــال الرس ــرأ أعم اق
فعــل الرســل وأعضــاء الكنيســة األولــى عندمــا كانــوا يواجهــون أســئلة صعبــة؟ لمــاذا ال 

س نفســه أفضــل مصــدر لتفســيره؟ يــزال الِكَتــاب الُمَقــدَّ

 

س  ــدَّ ــاب الُمَق ــي الِكتَ ــوًدا ف ــزال موج س ال ي ــدَّ ــاب الُمَق ــات الِكتَ ــل لصعوب ــل ح إّن أفض
س عندمــا يتــم دراســتها فــي ضــوء  نفســه. مــن األفضــل التعامــل مــع مشــاكل الِكتَــاب الُمَقــدَّ
س بــدالً مــن مجــرد التعامــل مــع نــص واحــد بمعــزل عــن اآلخريــن أو عــن  كل الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
س لمســاعدتنا  ــدَّ ــاب الُمَق ــا، فــي الواقــع، اســتخدام الِكتَ س كامــال. يجــب علين ــدَّ ــاب الُمَق الِكتَ
ــاب  س. يعتبــر استكشــاف الحقائــق العظيمــة الموجــودة فــي الِكتَ ــاب الُمَقــدَّ علــى فهــم الِكتَ

س أحــد أهــم األشــياء التــي يمكننــا القيــام بهــا. الُمَقــدَّ
س، فحاول تسـليط بعـض الضوء عليه مـن مقاطع  إذا لـم تفهـم مقطًعـا مـن الِكتَـاب الُمَقـدَّ
كتابيـة أخـرى تتنـاول الموضـوع نفسـه. حـاول دائًمـا العثـور علـى عبـارات واضحـة للكتـاب 
المقـدس إللقـاء الضـوء علـى تلـك المقاطـع األقـل وضوًحـا. مـن المهم أيًضـا أال تُعتّـم وتحجب 
س الواضحة مـن خالل ربطها بفقرات عسـيرة الفهم. بدالً من االسـتعانة  عبـارات الِكتَـاب الُمَقـدَّ
س،  س، أو بالفلسـفة، أو بالعلم لتأويـل معنى الِكتَـاب الُمَقدَّ بمصـادر مـن خـارج الِكتَـاب الُمَقـدَّ

س نفسـه بالكشـف لنا عـن معناه. يجـب أن نسـمح لنـص الِكتَـاب الُمَقـدَّ
قيــل، إننــا علــى ُركَِبنــا ننظــر فعليًّــا إلــى الصعوبــات مــن منظــور جديــد. ألنـّـه فــي الصــالة، 
س. فــي الصــالة،  ــدَّ ــاب الُمَق نعلــن أننــا فــي حاجــة إلــى مســاعدة إلهيــة لتفســير وفهــم الِكتَ
ــاب األســفار  ــذي هــو نفســه ألهــم كتّ ــروح القــدس ال ــا بواســطة ال ــارة أذهانن ــى إن نســعى إل

المقّدســة لكتابــة مــا قــد كتبــوه.
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ــم  ــد أن نفه ــن نري ــاذا نح ــول هلل لم ــا أن نق ــا، ويمكنن ــن دوافعن ــف ع ــالة، نكش ــي الص ف
ــا روح  ــه وأن يمنحن ــى كلمت ــا عل ــح أعينن ــرأ. فــي الصــالة، نحــن نســأل مــن هللا أن يفت ــا نق م
اســتعداد التبــاع الحــّق والعيــش وفقــا لــه. )هــذا أمــر بالــغ األهميــة!( عندمــا يرشــدنا هللا مــن 
خــالل روحــه القــدوس اســتجابًة لصلواتنــا، فهــو لــن يناقــض مــع مــا ســبق وكشــفه فــي الِكتـَـاب 
س، ويؤكــد ويبنــي علــى مــا  س. ســوف يكــون هللا دائًمــا فــي تناســق مــع الِكتـَـاب الُمَقــدَّ الُمَقــدَّ

ســبق وألهــم بــه كتّــاب األســفار المقّدســة للتواصــل معنــا.

كيــف يمكــن للصــالة أن تســاعدك فــي الوصــول إلــى اإلطــار العقلــي الصحيــح لتكــون 
قــادًرا علــى فهــم كلمــة هللا وطاعتهــا بشــكل أفضــل؟ 

١٩ حزيران )يونيو(        الجمعة        

لمزيــد ِمــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة، مــن كتــاب طريــق الحيــاة الفصــل الــذي 
ــوان »التعامــل مــع الشــكوك«، صفحــة ٧0-٧٥. يحمــل عن

ــا  ــر فهمه ــى البش ــب عل ــي يصع ــاز الت ــن األلغ ــد م س العدي ــدَّ ــاب الُمَق ــي الِكتَ ــد ف يوج
ــى  ــاج إل ــا لشــرحها بشــكل كامــل. لهــذا الســبب نحت ــة بالنســبة لن والتــي هــي عميقــة للغاي
س حيــن نصلـّـي. إّن  ذهــن متواضــع، ويجــب أن نكــون مســتعدين للتعلــم مــن الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
إخالصنــا للكتــاب المقــدس يســمح للنــص الكتابــي أن يقــول لنــا مــا يقولــه بالفعــل حتــى لــو 
تعــارض معنــاه مــع مصلحتنــا. ســيحترم اإلخــالص للكتــاب المقــدس النــص بــدالً مــن تعديــل 
النــص )نعــم، فــي الواقــع، يقــوم البعــض بتغييــر النصــوص( أو التهــرب مــن معنــاه الحقيقــي.

س وال يجنــون منــه فائــدة، ولربّمــا يصيبهــم ضــرر  »ولكــن الكثيريــن يقــرأون الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
بالــغ إذ هــم يفتحــون كلمــة هللا بــدون احتــرام وبــدون صــالة، وأفكارهــم لــم تتوّجــه إلــى هللا 
بثبــت عواطفهــم فيــه ولــم تتســق إرادتهــم مــع إرادتــه، فيخيّــم الشــك علــى عقولهــم ويتقــوى 
ــذي ال  ــة، وال ــم بتفســيرات مضل ــدو أفكارهــم ويوحــي إليه ــك الع ــان فيمل ــدم اإليم ــم ع فيه
ــم  ــي فه ــأ ف ــة للخط ــو عرض ــدرا، ه ــا مقت ــا كان عالم ــال مهم ــوال وفع ــم هللا ق ــب أن يوائ يطل
س والضــالل فــي تفســيره، فــال يعــّول عليــه، وأولئــك الذيــن يفتشــون الِكتَــاب  الِكتَــاب الُمَقــدَّ
س بقصــد العثــور علــى تناقضــات فيــه إنمــا تنقصهــم البصيــرة الروحيــة، وإذ ينظــرون  الُمَقــدَّ
إليــه نظــرا معوجــا يــرون فــي أبســط آياتــه وأوضحهــا أســباب الشــك وعــدم اإليمــان« )روح 

النبــوة، طريــق الحيــاة، صفحــة ٩٤، ٩٥(. 

أسئلة للنقاش
س أساسـية  	� لمـاذا تعتبـر المواقف التي ناقشـناها هذا األسـبوع تجاه الِكَتاب الُمَقدَّ
س بشـكل صحيح؟ مـا هي المواقـف األخرى تجـاه الِكَتاب  جـًدا لفهـم الِكَتـاب الُمَقـدَّ

س التـي تعتقـد أنهـا مهمة في مسـاعدتك على فهمه بشـكل أفضل؟ الُمَقـدَّ
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س صعبة التفســير  2� لمــاذا يجــب أال نتفاجــأ عندمــا نجــد أشــياء فــي الِكَتــاب الُمَقــدَّ
والفهــم؟ وعليــه، كــم مــن أشــياء فــي العالــم الطبيعــي يصعــب فهمهــا فــي بعــض 
األحيــان؟ حتــى يومنــا هــذا، علــى ســبيل المثــال، تمتلــئ الميــاه )الميــاه!( باألســرار�

ــث  ــا 23: 43، حي ــكال لوق ــى إش ــة عل ــا اإلجاب ــف يمكنن ــت، كي ــا أدفنتس 3� بصفتن
ــع  ــماء م ــي الس ــيكون ف ــه س ــص أن ــوع الل ــر يس ــات(، يخب ــم الترجم ــا لمعظ )وفًق
يســوع فــي ذلــك اليــوم؟ مــا هــي الطــرق األمينــة للــرد؟ كيــف، علــى ســبيل المثــال، 
ــا 20: 7	، الجامعــة 9: 5، و	كورنثــوس 5	:  ــل يوحن يمكــن أن تســاعدنا نصــوص مث

ــا؟ ــى فهــم المســألة موضــوع النقــاش هن 		-20 عل
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* ٢٠-٢٦ حزيران )يونيو(    الدرس الثالث عرش    

العيش بكلمة هللا

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: فيلبــي ٢: ١٢؛ لوقــا ٤: ٤، ٨، ١٠-١٢؛ مزمــور ٣٧: ٧؛ مزمــور ٤٦: 

١٠؛ مزمــور ٦٢: ١، ٢، ٥؛ كولوســي ٣: ١٦.

آيــة الحفــظ: »َولِكــْن كُونـُـوا َعاِملِيــَن ِبالْكَلَِمــِة، الَ َســاِمِعيَن َفَقــْط َخاِدِعيــَن نُُفوَســكُْم« 
)يعقــوب 	: 22(�

س هي بال فائـدة إذا لم نكن عازميـن على العيش  إن أفضـل طريقـة لدراسـة الِكتَـاب الُمَقـدَّ
س. مـا ينطبـق علـى التعليـم بشـكل عـام ينطبـق أيًضـا علـى  بمـا تعلمنـاه مـن الِكتَـاب الُمَقـدَّ
س بشـكل خـاص: أنـت تتعلـم بصـورة أفضـل ليس مـن خالل القـراءة أو  دراسـة الِكتَـاب الُمَقـدَّ
السـمع فقـط، ولكـن مـن خـالل تطبيق مـا تعرفه. تفتح هـذه الطاعة كنـزًا من البـركات اإللهية، 
التـي بدونهـا سـتكون مغلقـة أمامنـا، وتقودنـا فـي طريـق مثيـر ومغيـر للحيـاة لزيـادة فهمنـا 
ومعرفتنـا. إذا لـم نكـن مسـتعدين لاللتـزام بكلمـة هللا ولـم نرغـب في تطبيـق ما درسـناه، فلن 

ننمـو. وسـوف تكـون شـهادتنا ضعيفـة ألن حياتنـا ال تنسـجم مـع كلماتنا.
ــا  ــا م ــي توضــح لن ــة الت ــاذج الملهم ــن خــالل النم ــة م ــة والحكم ــي النعم ــو ف نحــن ننم
يعنيــه العيــش بكلمــة هللا. ليــس هنــاك مــن مثــال أفضــل وليــس هنــاك مــن قــوة محّفــزة أقــوى 

مــن يســوع المســيح. أعطانــا نمــط لنتبعــه إذ عــاش حياتــه فــي توافــق تــام مــع إرادة هللا.
سوف ندرس هذا األسبوع ما يعنيه أن نحيا بكلمة هللا وتحت سلطانها اإللهي.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢٧ حزيران )يونيو( * نرجو التعمَّ
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٢١ حزيران )يونيو(        األحد        

كلمة هللا الحّية والروح القدس
مـن المهـم دراسـة كلمـة هللا بعنايـة وبالطريقة المناسـبة. ولكـن بنفس القدر مـن األهمية، 
وربمـا أكثـر مـن ذلـك، أن نطبّـق مـا تعلمنـاه. ال يكمـن الهـدف النهائـي مـن دراسـة الِكتَـاب 
س فـي اكتسـاب معرفـة أكبـر، ورائعة قدر اإلمـكان. ليس الهـدف هو البراعة فـي اإللمام  الُمَقـدَّ
بكلمـة هللا، بـل الهـدف هـو جعل كلمة هللا تسـتحوذ علـى حياتنا وطريقـة تفكيرنـا وتُْخِضْعُهما. 
هـذا هـو مـا يهـم فعـالً. أن نكـون راغبيـن فـي أن نحيـا الحـق الـذي تعلمنـاه يعنـي أن نكـون 
مسـتعدين للخضـوع لذلـك الحـق الكتابي. ينطوي هـذا االختيار في بعض األحيـان على الخوض 
فـي حـرب ضاريـة، ألننـا نخـوض معركة حـول هوية الذي سـيكون له التفـوق فـي تفكيرنا وفي 

حياتنـا. فـي النهايـة، هناك فقـط طرفـان يمكن اختيـار أحدهما.

اقرأ فيلبي 2: 2	-		� ماذا تقول هذه اآليات عن كيف يجب أن نحيا؟

 

ــده  ــذي وح ــدس، ال ــروح الق ــالل ال ــن خ ــك م ــل ذل ــو يفع ــا، وه ــل فين ــم، إّن هللا يعم نع
ــى  ــرض عل ــا نعت ــا م ــا غالبً ــك، إنن ــى ذل س. عــالوة عل ــدَّ ــاب الُمَق ــم الِكتَ ــا الحكمــة لفه يمنحن
الحــق اإللهــي، لكوننــا بشــرًا خاطئيــن، ومتروكيــن ألنفســنا وغيــر طائعيــن لكلمــة هللا )روميــة 
1: 2٥؛ أفســس ٤: 1٧، 1٨(. بــدون الــروح القــدس، ال تأثيــر لرســالة هللا. وفــي المقابــل ال رجــاء، 
وال ثقــة، وال محبــة. مــن خــالل الــروح القــدس، يعمــل هللا »ِفيُكــْم أَْن تُِريــُدوا َوأَْن تَْعَملـُـوا ِمــْن 

ــِل الَْمَســرَِّة » )فيلبــي 2: 1٣(. أَْج
يرغــب الــروح القــدس، بوصفــه معلمنــا، فــي أن يقودنــا إلــى فهــم أعمــق للكتــاب المقدس 
وإلــى تقديــر مبهــج لكلمــة هللا. إنــه يلفــت انتباهنــا إلــى حقيقــة كلمــة هللا ويعطينــا نظــرة 
جديــدة علــى هــذه الحقائــق، حتــى تتميــز حياتنــا باألمانــة والطاعــة الُمحبّــة إلرادة هللا. »مــا 
ــا  ــن عندم ــدس. لك ــروح الق ــدون مســاعدة ال س ب ــدَّ ــاب الُمَق ــن أحــد يســتطيع شــرح الِكتَ م
ــك  ــى جانب ــتكون إل ــة هللا س ــإن مالئك ــم، ف ــل للتعلي ــع وقاب ــب متواض ــة هللا بقل ــى كلم تتلّق
لتعطيــك قناعــة بخصــوص الحقيقــة« )روح النبــوة، رســائل مختــارة، مجلــد 1، صفحــة ٤11(. 
ــر األشــياء الروحيــة روحيــاً )1كورنثــوس 2: 1٣، 1٤(، ونحــن قــادرون علــى  بهــذه الطريقــة، تُفسَّ

ــاٍح« )إشــعياء ٥0: ٤، ٥(.  اتبــاع كلمــة هللا بفــرح »كُلَّ َصبَ

تقــول فيلبــي 2: 		 أنــه ينبغــي لنــا أن نتمســك »ِبكَلَِمــِة الَْحَيــاِة«� مــا الــذي يعنيــه 
هــذا حســب رأيــك؟ وكيــف لنــا أن نفعــل ذلــك؟ انظــر أيضــا تثنيــه 4: 4، الــذي يعلــم 

شــيئا مشــابها� مــا هــو دورنــا فــي هــذه العمليــة برمتهــا؟
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٢٢ حزيران )يونيو(        االثنني        

التعلّم من يسوع
ليـس هنـاك أّي مثـال يجـب اتباعـه يكون أفضـل وأكثر إلهاما من يسـوع المسـيح. فقد كان 

س، وكان على اسـتعداد التبـاع كلمة هللا المكتوبـة والثبات فيها. علـى درايـة بالِكتَـاب الُمَقـدَّ

س لمواجهــة تجــارب  اقــرأ لوقــا 4: 4، 8، 0	-2	� كيــف يســتخدم يســوع الِكَتــاب الُمَقــدَّ
ــا،  س بالنســبة إليمانن ــدَّ ــاب الُمَق ــا هــذا عــن مــدى أهميــة الِكَت الشــيطان؟ مــاذا يخبرن

خاصــة فــي أوقــات التجربــة؟

 

 

ــة هللا  ــة بكلم ــة وثيق ــى معرف ــد كان عل ــًدا. لق س جي ــدَّ ــاب الُمَق ــرف الِكتَ ــوع يع كان يس
لدرجــة أنــه اســتطاع أن يقتبســها عــن ظهــر القلــب. يجــب أن يكــون هــذا اإللمــام بكلمــة هللا 

س. ــدَّ ــاب الُمَق المكتوبــة نتيجــة قضــاء وقــت ثميــن مــع هللا فــي دراســة الِكتَ
ــرت  ــذي ظه ــياق ال ــة والس ــة كامل س معرف ــدَّ ــاب الُمَق ــات الِكتَ ــرف كلم ــن يع ــم يك إذا ل
س  فيــه، لــكان الشــيطان قــد خدعــه بــكل ســهولة. حتــى الشــيطان اقتبــس مــن الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
ــاب  واســتخدمه فــي أغراضــه الخادعــة. وهكــذا، فــإّن مجــرد القــدرة علــى االقتبــاس مــن الِكتَ
ــول  ــاذا يق ــة م ــى معرف ــرء إل ــاج الم ــا يحت ــا. كم ــس كافي ــيطان، لي ــل الش ــا فع س، كم ــدَّ الُمَق
ــل هــذا  ــح. فقــط مث ــاه الصحي ــة معن ــا ومعرف س أيضــا بخصــوص موضــوع م ــدَّ ــاب الُمَق الِكتَ
اإللمــام بكلمــة هللا سيســاعدنا، مثــل يســوع، علــى أال ننخــدع مــن ِقبــل عــدّو هللا، بــل نكــون 
ــول  ــوع لعق ــح يس ــن فت ــرأ ع ــرارا نق ــرارا وتك ــيطان. م ــات الش ــة هجم ــى مقاوم ــن عل قادري
س مــن خــالل اإلشــارة إلــى مــا هــو »مكتــوب« )لوقــا 2٤: ٤٥،  أتباعــه ليفهمــوا الِكتَــاب الُمَقــدَّ
س  ٤٦؛ متــى 11: 10؛ يوحنــا ٦: ٤٥؛ الــخ(. لقــد افتــرض أن أولئــك الذيــن يقــرؤون الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
ــَف  ــوِس. كَيْ ــي النَّاُم ــوٌب ِف ــَو َمْكتُ ــا ُه ــاه: » َم ــح لمعن ــم صحي ــى فه ــل إل ــتطيعون التوص يس
س هــو  تَْقــَرأُ؟« )لوقــا 10: 2٦(. بالنســبة إلــى يســوع، فــإن مــا هــو مكتــوب فــي الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

القاعــدة التــي يجــب أن نعيــش بهــا.
فــي يوحنــا ٧: ٣٨، أعــاد يســوع باعتبــاره كلمــة هللا المتجســد، أتباعــه إلــى مــا قالــه الِكتـَـاب 
س فقــط نعــرف أن يســوع هــو المســيح الموعــود. إن  ــدَّ ــاب الُمَق س. مــن خــالل الِكتَ ــدَّ الُمَق
ــى اســتعداد  ــا ٥: ٣٩(. كان يســوع نفســه عل ــه )يوحن ــذي يشــهد ل س هــو ال ــدَّ ــاب الُمَق الِكتَ
س، كلمــة هللا المكتوبــة. إذا كان هــو علــى اســتعداد للقيــام بذلــك، فمــا  للتقيّــد بالِكتـَـاب الُمَقــدَّ

الــذي يخبرنــا بــه هــذا عمــا علينــا فعلــه نحــن أيًضــا؟
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ــّد  ــك ض ــي معركت س ف ــدَّ ــاب الُمَق ــتخدام الِكَت ــع اس ــخصي م ــارك الش ــو اختب ــا ه م
ــاس  س أو اقتب ــدَّ ــاب الُمَق ــدأت فــي قــراءة الِكَت ــك ب ــة؟ بمعنــى آخــر هــل أنّ التجرب
الكلمــة المقّدســة، عنــد مواجهتــك للتجربــة؟ مــاذا حــدث كنتيجــة لذلــك، ومــا الــذي 

تعلمتــه مــن هــذه التجربــة؟

٢٣ حزيران )يونيو(        الثالثاء        

س يسوع مقابل الِكَتاب الُمَقدَّ

س؟ اقرأ يوحنا 5: 45-47� أّي رسالة قوية يقّدمها لنا يسوع عن عالقته بالِكَتاب الُمَقدَّ

 

يزعــم بعــض النــاس أنــه عندمــا تكلــم يســوع وضــع كلماتــه فــي تناقــض صــارخ مــع كلمات 
س، كمــا نجدهــا فــي العهــد القديــم. يقولــون أّن كلمــات يســوع مرتفعــة فــوق  الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

س. ــاب الُمَقدَّ كلمــات الِكتَ
نقــرأ فــي العهــد الجديــد، أن يســوع قــال: »ســمعتم أنــه قيــل ...أّمــا أنــا فأقــول لكــم...« 
ــال يســوع  ــا ق ــى ٥: 21، 22، 2٧، 2٨، ٣٣، ٣٤، ٣٨، ٣٩(. عندم ــع مت ــارن م ــي ٥: ٤٣، ٤٤؛ ق )مت
هــذه الكلمــات الشــهيرة فــي الموعظــة علــى الجبــل، لــم يكــن يحــاول التخلــي عــن العهــد 
ــى تفســيرات  ــك، فقــد رّد عل ــدالً مــن ذل ــه، كمــا يزعــم بعــض المفســرين. ب ــم أو إلغائ القدي
مختلفــة للكتــاب المقــدس والتقاليــد الشــفوية التــي اســتخدمها بعــض المفســرين فــي أيّامــه 
لتبريــر ســلوكهم تجــاه اآلخريــن وهــو ســلوك لــم يســمح بــه هللا وال أمــر بــه، مثــل اِكــره عــدّوك 

)راجــع متــى ٥: ٤٣(.
لــم يقــم يســوع بإلغــاء العهــد القديــم بــأي شــكل أو يقلــل مــن ســلطته بــأي حــال مــن 
ــو  ــن ه ــل م ــت بالفع ــذي يثب ــم ال ــد القدي ــد كان العه ــح. لق ــو الصحي ــس ه ــوال. العك األح
)يســوع(. بــدالً مــن ذلــك، فقــد شــّدد علــى معنــى أقــوال العهــد القديــم مــن خــالل توجيهنــا 

ــة بخصوصــه. ــى مقاصــد هللا األصلي إل
س أو اإلســاءة إلــى ســمعة  إن اســتخدام ســلطة يســوع للتقليــل مــن قيمــة الِكتَــاب الُمَقــدَّ
بعــض أجــزاء منــه علــى أنهــا غيــر ملهمــة، ربمــا يكــون أحــد أكثــر االنتقــادات َمْكــرًا وأخطرهــا، 
ألنهــا تتــم باســم يســوع. يقــّدم لنــا يســوع مثــاالً علــى مقــدار الســلطة التــي أعطاهــا للكتــاب 
ــا  ــة نحتاجه ــأّي أدل ــط. ف ــم فق ــد القدي ــن العه ــف م ــه يتأل ــي أيام ــذي كان ف ــدس، وال المق

بخصــوص الطريقــة التــي علينــا أن ننظــر بهــا إلــى العهــد القديــم أيًضــا؟
س  ــدَّ ــاب الُمَق ــد يســوع باســتمرار الِكتَ س، أيّ ــدَّ ــاب الُمَق ــدا عــن إضعــاف ســلطة الِكتَ بعي
كدليــل فّعــال وجديــر بالثقــة. فــي الواقــع، يقــول بشــكل ال لبــس فيــه فــي نفــس الموعظــة 
ــْل  ــَض بَ ــُت ألَنُْق ــا ِجئْ ــاَء. َم ــوَس أَِو األَنِْبيَ ــَض النَّاُم ــُت ألَنُْق ــي ِجئْ ــوا أَنِّ ــل: » الَ تَظُنُّ ــى الجب عل
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ْغــَرى َوَعلَّــَم  َل«)متــى ٥: 1٧(. ثــّم يواصــل فيقــول إن »َمــْن نََقــَض إِْحــَدى هــِذِه الَْوَصايـَـا الصُّ ألُكَمِّ
ــَماَواِت« )متــى ٥: 1٩(. ــوِت السَّ ــي َملَُك ــَر ِف ــى أَْصَغ ــَذا، يُْدَع ــاَس هَك النَّ

مــا هــي بعــض العقائــد الرئيســية التــي، حتــى يومنــا هــذا، تجــد أسســها فــي العهــد 
القديــم؟ فكــر، علــى ســبيل المثــال، فــي الخليقــة )تكويــن 	-2( والســقوط )تكويــن 
3(� مــا هــي الحقائــق المســيحية األخــرى والمهّمــة التــي نجدهــا فــي العهــد القديــم 

والتــي تــم تطويرهــا الحًقــا فــي العهــد الجديــد؟

٢٤ حزيران )يونيو(        األربعاء        

أوقات هادئة مع كلمة هللا
ــان،  ــض األحي ــي بع ــاد. ف ــر واإلجه ــة بالتوت ــة ومليئ ــون محموم ــى أن تك ــا إل ــل حياتن تمي
ــى  ــام عل ــاء ووضــع الطع ــا، مــن أجــل البق ــن لمجــرد قضــاء مصالحن ــا أن نعمــل جاهدي علين
الطاولــة. فــي أوقــات أخــرى، حتــى عندمــا يكــون لدينــا الضروريــات الحياتيــة، فإننــا نتحــرك 
ــا ســعداء  ــد األشــياء التــي نعتقــد أنهــا ســوف تجعلن ــد. نري ــد والمزي ــد المزي ــا نري بقــّوة ألنن

ــا. ــإن هــذا ال يحــدث دائًم ــا ســليمان فــي ســفر الجامعــة، ف ــن. ولكــن، كمــا يحذرن ومكتفي
ــن  ــك م ــا، لذل ــي حياتن ــب ف ــكل رهي ــغولين بش ــون مش ــا أن نك ــبب، يمكنن ــا كان الس أي
الســهل للغايــة، وســط االنشــغال، أن نزيــح هللا. ليــس األمــر أننــا ال نؤمــن، بــل إننــا ال نقضــي 
ــال ٥:  ــَمتَُك« )داني ــِدِه نََس ــذي »ِبيَ ــًدا فــي القــراءة والصــالة واالقتــراب مــن الــرب، ال ــا جي وقتً
2٣(.  يمكننــا أن نتحــول عــن أشــياء أخــرى الختبــار وقــت ممتــع مــع هللا. نحتــاج جميًعــا إلــى 
ــا يســوع. كيــف يمكــن  ــذي هــو مخلصن لحظــات نتباطــأ فيهــا عــن قصــد للقــاء الشــخص ال
للــروح القــدس أن يتحــدث إلينــا إذا لــم نتوقــف لالســتماع؟ إّن وقــت الهــدوء الخــاص مــع هللا، 

فــي قــراءة كلمتــه وفــي التواصــل بالصــالة، هــو مصــدر حياتنــا الروحيــة.

اقـرأ مزمـور 37: 7؛ مزمـور 	4: 0	؛ والمزمـور 2	: 	، 2، 5� مـاذا تعلمنـا هـذه النصـوص 
عـن وقـت الهـدوء مـع هللا؟ لمـاذا مـن المهـم جـدا أن يكـون لـك وقت هـادئ مع هللا؟

 

ــخص  ــذا الش ــع ه ــا م ــا خاص ــاء وقت ــتمتع بقض ــك تس ــا، فإن ــخًصا م ــب ش ــت تح إذا كن
ــا  ــر دون مقاطعــة. فــي حياتن ــه قــراءة كلمــة هللا والتفكي ــك في ــا يمكن ــر مكانً ــوب. اخت المحب
المحمومــة، ال يمكــن أن ينجــح هــذا إال إذا حجــزت عــن قصــد نافــذة زمنيــة محــددة لهــذا 
ــر هــذه.  ــدوء والتفكي ــق اله ــل دقائ ــوم هــي األفضــل لمث ــة الي ــون بداي ــا تك ــا م ــاء. غالبً اللق
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يمكــن أن تصبــح هــذه اللحظــات قبــل بــدء يــوم العمــل نعمــة تمتــّد لبقيــة اليــوم، ألن األفــكار 
ــا للعثــور علــى الجــودة  القيمــة التــي تكتســبها ســترافقك لســاعات عديــدة. لكــن كــن مبدًع

ــاء هللا دون انقطــاع. ــذي تحتاجــه للق ــت ال المناســبة للوق
س الحــي، ســيؤثر علــى حياتــك  أن تكــون متصــالً مــن خــالل الصــالة مــع إلــه الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

كمــا ال يمكــن ألي شــيء آخــر. فــي النهايــة، يســاهم ذلــك فــي أن تصبــح مثــل يســوع.

مــا مــدى عزمــك علــى البحــث عــن وقــت تقضيــه وحــدك مــع الــرَّب؟ كيــف تبــدو 
هــذه األوقــات، وكيــف تســاعدك علــى معرفــة حقيقــة ومحبــة هللا بشــكل أفضــل؟

٢٥ حزيران )يونيو(        الخميس        

الذاكرة واألغنية
»َخَبأُْت كَالََمَك ِفي َقلِْبي لِكَْيالَ أُْخِطَئ إِلَْيَك« )مزمور 9		: 		(�

س عــن ظهــر قلــب يجلــب بــركات متعــّددة. عندمــا نقــوم بتخزين  إّن حفــظ الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
مقطًعــا ثمينــا مــن كلمــة هللا فــي أذهاننــا، يمكننــا أن نعيــد إلــى الحيــاة مــا قــد ُعهــد بــه إلــى 
س  ــدَّ ــاب الُمَق ــر الِكتَ ــة، يؤث ــذه الطريق ــرة. به ــدة ومتغي ــي ظــروف جدي ــه ف ــرة وتطبيق الذاك
ــا وســلوكنا. يجلــب حفــظ الوحــي  ــى قيمن ــر عل ــا ويؤث ــا وقراراتن ــى تفكيرن بشــكل مباشــر عل
س إلــى الحيــاة فــي اختباراتنــا اليوميــة. عــالوة علــى ذلــك، يســاعدنا أن  اإللهــي الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

نعبــد هللا وأن نعيــش حيــاة مخلصــة وفًقــا للكتــاب المقــدس.
س كلمــة بكلمــة لهــي حمايــة كبــرى ضــد الخــداع والتفســيرات  ــاب الُمَقــدَّ ــر الِكتَ إن تذكّ
س عــن ظهــر قلــب مــن االستشــهاد بــه، حتــى عندمــا  الخاطئــة. ويمّكننــا تعلــم الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
ال نملــك نســخة مــن الِكتــاب الُمقــّدس. قــد يصبــح هــذا قــوة إيجابيــة هائلــة وقــت المواقــف 
التــي فيهــا تحيــط بنــا التجــارب، أو عندمــا نواجــه تحديــات وخيمــة. عندمــا نتذكّــر وعــود هللا، 
ونثبّــت أذهاننــا علــى كلمــة هللا بــدالً مــن مشــاكلنا، فــإّن ذلــك يرفــع أفكارنــا إلــى هللا، الــذي 

لديــه ألــف طريقــة لمســاعدتنا فــي الوقــت الــذي ال نــرى فيــه طريقــة واحــدة.

ــز  ــم كلمــة هللا إنشــاء وتعزي ــف يمكــن لترني ــرأ أفســس 5: 9	 وكولوســي 3: 		� كي اق
ــا؟ كلمــة هللا فــي أذهانن

 

ــص  ــظ ن ــة لحف ــة فّعال ــا طريق ــون أيًض س أن تك ــدَّ ــاب الُمَق ــات الِكتَ ــم كلم ــن لترني يمك
س وقــت ترنيمهــا. إن الجمــع بيــن  ــدَّ ــاب الُمَق ــر كلمــات الِكتَ س.  يســُهل تذكّ ــدَّ ــاب الُمَق الِكتَ
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س واأللحــان الجميلــة ســوف يثبّتهــا فــي أفكارنــا بشــكل أكثــر رســوخا،  كلمــات الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
س التي ترتبــط بألحان  ويكــون وســيلة فعالــة لتبديــد مزاجنــا القلــق. إّن مقاطــع الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
ــار علــى  بســيطة ولكنهــا متناغمــة يمكــن غنائهــا وحفظهــا بســهولة مــن قبــل الصغــار والكب
س مصــدر إلهــام للعديــد مــن األوركســترات والســمفونيات  ــاب الُمَقــدَّ حــد الســواء. كان الِكتَ
وغيرهــا مــن الموســيقى الشــهيرة التــي شــكلت الثقافــة المســيحية وأثــرت عليهــا علــى مــر 
ــع  ــي ترف ــات الموســيقية الت ــك المؤلف ــا تل ــي حياتن ــة ف ــة وإيجابي ــا لنعمــة رائع ــرون. إنّه الق

ــا إلــى هللا وكلمتــه. ــا وتوجــه أفكارن عقولن
ــة العليــا. وعلينــا نحــن فــي  »الموســيقى جــزء مــن أجــزاء عبــادة هللا فــي المواطــن البهيّ
أغانينــا وتســبيحاتنا أن نجتهــد علــى قــدر إمكاننــا أن نكــون فــي انســجام ووفــاق مــع أجــواق 

الســماويين« )روح النبــوة، اآلبــاء واألنبيــاء، صفحــة ٥٣٥(. 

٢٦ حزيران )يونيو(        الجمعة        

لمزيــد ِمــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة مــن كتــاب طريــق الحيــاة، الفصــل الــذي 
ــوان »الصــالة« صفحــة ٦2-٦٩. يحمــل عن

ــة  ــتنارة الداخلي ــه. إن االس ــيح وجمال ــامة المس ــرى وس ــرّدة أن ت ــن المج ــن للعي »ال يمك
بفضــل الــروح القــدس، تكشــف للــروح عــن حالتهــا الحقيقيــة، حيــث اليــأس والعجــز، التــي 
ــي  ــة المســيح الشــاملة الت ــة، أي كفاي ــل الخطيئ ــو حام ــة وعف ــر رحم ــدم توفّ ــب عــن ع تترت
لهــا وحدهــا القــدرة علــى تمكيــن اإلنســان مــن تمييــز رحمتــه الالمتناهيــة، ومحبتــه، وخيــره، 

ــى، صفحــة 1٥٥(. ــى أعل ــوة، النظــرة إل ــر محــدودة« )روح النب ومجــده الغي
س، بــل فصــوال بأكملهــا، إلــى الذاكــرة، ليتــّم ترديدها  »قــد تُعهــد أجــزاء مــن الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
عندمــا يبــدأ الشــيطان التدّخــل بإغراءاتــه.... عندمــا يقــود الشــيطان العقــل للتعلّــق باألشــياء 
األرضيــة والحســية، عندهــا تكــون مقاومتــه أكثــر فاعليــة بإســماعه ‘مكتــوب.‹« )أدفنــت رفيــو 

آنــد ســابث هرالــد، ٨ نيســان /أبريــل، 1٨٨٤(.

أسئلة للنقاش

	� كيـف تؤثـر حقيقـة حريـة اإلرادة وحريـة االختيـار فـي جميـع قراراتنـا المتعلقـة 
باإليمـان والطاعـة؟ علـى الرغـم من خـروج العديد من مجـاالت حياتنا عن سـيطرتنا، 
فـإّن مـا يتعلـق باألشـياء المصيرية، األشـياء التي ترتبـط بالحياة األبديـة، فنحن نتمّتع 
بحريـة االختيـار� مـا الـذي أنت بصدد فعلـه باإلرادة الحـرة التي وهبـك هللا إيّاها؟ ما 

نـوع الخيـارات الروحيـة التي تقـوم بها؟

ــا  ــا هادئً 2� فكــر فــي الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه الســبت مــن جهــة منحنــا وقًت
مــع هللا� كيــف يحميــك حفــظ الســبت مــن االنغمــاس فــي العمــل والقيــام بأشــياء 
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أخــرى تمنعــك مــن قضــاء الوقــت الــذي تحتــاج لقضائــه مــع هللا؟ كيــف يمكنــك أن 
تتعلــم أن تجعــل مــن الســبت أكثــر نعمــة روحيــة كمــا قصــد لــه أن يكــون؟

3� مـا هـي الخبـرة التـي اكتسـبتها فـي قضائـك الوقـت وحيـدا مـع هللا فـي الصـالة 
والدراسـة؟ كيـف تؤثـر هـذه الممارسـة الروحيـة علـى إيمانـك؟ ومـا هو تأثيـره على 
إيمانـك؟ إذا كنـت تشـعر باالرتيـاح، شـارك مـع بقيـة الفصـل ما اكسـبته مـن أوقاتك 

الشـخصية فـي القـراءة والصـالة� كيـف يمكـن لآلخريـن االسـتفادة ممـا تعلمتـه؟ 

4� مـا هـي بعـض النصـوص التـي تفضلهـا والتـي حفظتهـا عـن ظهـر قلـب؟ مـا هـو 
الشـيء المحّبـب لـك كثيـرا فـي هـذه النصـوص؟ كيـف كان حفظهـم عـن ظهـر قلب 

لك؟ نعمـة 
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الخريطة واملعلومات يقدمها مكتب مرسلية األدفنتست

كلــا كان ذلــك ممكنــاً مــن الناحيــة القانونيــة، تذهــب األعطية إىل املشــاريع املخصصــة من أجلها؛ وإال فإنه ســيتم عمــل ترتيبات خاصة 
مــع املجمــع العــام لتوزيــع هــذه املبالغ اســتناداً إىل قوانني الدول التي يتــم جمع األعطية مــن أجلها يف كل ربع.
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