الدرس األول

31كانون األول (6 -كانون الثاين)

الروح والكلمة

السبت بعد الظهر

املراجع األسبوعية2 :بطرس 21 -19 :1؛ 1كورنثوس 13-9 :2؛ مزمور 160 :119؛ يوحنا
.17 :17
ِيم
آية الحفظ« :ك ُُّل الْ ِك َت ِ
اب ُه َو ُمو ًحى ِب ِه ِم َن الل ِهَ ،ونَا ِف ٌع لِل َّت ْعلِ ِيم َوال َّت ْوبِيخِ ،لِل َّت ْقو ِ
ك َيكُونَ إِن َْسانُ الل ِه كَا ِمالًُ ،م َتأَ ِّه ًبا لِك ُِّل َع َمل َصالِ ٍح» (2تيموثاوس
يب الَّ ِذي ِف ال ِ ِّْب ،لِ َ ْ
َوال َّتأْ ِد ِ
16 :3و.)17

اب ُه َو ُمو ًحى ِب ِه ِم َن الل ِهَ ،ونَا ِف ٌع لِلتَّ ْعلِ ِيم
يديل الكتاب امل ُ َق ّدس بالتايل عن ذاته« :ك ُُّل الْ ِكتَ ِ
ك يَكُو َن إِن َْسا ُن الل ِه كَا ِمالًُ ،متَأَ ِّه ًبا لِك ُِّل َع َمل َصالِ ٍح»
يب ال َِّذي ِف ال ِ ِّْب ،لِ َ ْ
ِيم َوالتَّأْ ِد ِ
َوالتَّ ْوبِي ِخ ،لِلتَّ ْقو ِ
(2تيموثاوس 16 :3و .)17
الكلمــة الكتابيــة هــي منوطــة بهــذا الــدور ألنهــا كلمــة اللــه ،معلنــة للبرشيــة بواســطة
عمــل الـ ُّروح ال ُقـ ُدس .ففــي الكتــاب امل ُ َقـ ّدس يعلــن الـ ُّروح ال ُقـ ُدس مشــيئة اللــه لنــا ُمبيّنـاً لنــا
كيــف نعيــش حيــاة ُم ْر ِضيَّ ـ ًة أمامــه.
ولكــن ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس مل يكــن فاع ـاً يف الزمــن املــايض فحســب ،حيــث أوحــى بالكتــاب
امل ُ َق ـ ّدس .فهــو مشــرك مــع كلمــة اللــه بطــرق عديــدة أخــرى وهامــة إىل يومنــا هــذا .ولرمبــا
مــن األهميــة مبــكان قراءتنــا للكلمــة ورغبتنــا يف فهمهــا بطريقــة صحيحــة .هــذا هــو الوقــت
الــذي نحتــاج فيــه إىل الـ ُّروح ال ُقـ ُدس .فهــذا الــروح اإللهــي يوقــظ فينــا الرغبــة الحتضــان كلمــة
اللــه وتطبيقهــا عملي ـاً يف حياتنــا باتّبــاع تعاليمهــا املقدســة .وهكــذا ،فالــروح يعمــل بالكلمــة
املكتوبــة ومــن خاللهــا لصياغتنــا خليقــة جديــدة يف املســيح.
وسنقتفي أثر عمل ال ُّروح ال ُق ُدس ،هذا األسبوع ،من خالل الكلمة املقدسة.
*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 7كانون الثاين (يناير).
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األحد

1كانون الثاين (يناير)

ال ُّروح الق ُُدس والرؤيا
كيــف يضمــن اللــه توصيــل مشــيئته بأمانــة إىل بــر خطــأة .إنــه يفعــل ذلــك مــن خــال
نش ــاطني رئيس ــيني متعلق ــن به ــذا األم ــر وه ــا الرؤي ــا واإلله ــام اللذي ــن يق ــوم به ــا الــ ُّروح
ال ُقــ ُدس.
يف حالــة الرؤيــا ،البــر يعتمــدون عــى مســاعدة شــخص خارجـاً عــن نطاقهــم ليعلــن لنــا
أمــورا ً ،ال نســتطيع كمخلوقــات ســاقطة أن نعرفهــا مــن تلقــاء أنفســنا .هــذا معنــاه أ ّن الـ ُّروح
ال ُق ـ ُدس يعلِّمنــا حقائــق نتلقنهــا (انظــر مث ـاً دانيــال  ،)23 -19 :2وإال ملــا كان يف مقدورنــا أن
نعرفهــا بوســائل طبيعيــة.
فالرؤيــا هــي عمليــة عــن طريقهــا يُعلــن اللــه عن ذاتــه ومشــيئته للبــر .والفكرة الرئيســية
املتضمنــة يف معنــى الرؤيــا هــي كشــف أو تعريــة يشء كان مخبــوءا ً أو مســتورا ً .إننــا نحتــاج
رؤيــا كهــذه لســبب أننــا مخلوقــات ضئيلــة ســاقطة ومنعزلــة عــن اللــه مــن ج ـ ّراء الخطيــة،
فنحــن تعرتينــا محدوديــة كبــرة فيــا ميكــن أن نتعلمــه بأنفســنا .فلــذا نحــن نعتمــد عــى اللــه
إىل حــد كبــر لــي نعــرف مشــيئته .لهــذا الســبب فنحــن نتــكل عــى الرؤيــا اإللهيــة حيــث أننــا
لســنا يف مقــام اللــه ،ومعرفتنــا إيــاه قــارصة جــدا ً.



اق ــرأ 2بط ــرس  .21 -19 :1م ــاذا يق ــول ه ــذا الن ــص ع ــن أص ــل رس ــالة النب ــوة الكتابي ــة؟
م ــاذا تخربن ــا حقيق ــة أن الكت ــاب امل ُ َق ــدّ س ه ــو إله ــي املص ــدر ع ــن س ــلطة ه ــذا الكت ــاب؟

بالنس ــبة للرس ــول بط ــرس ،مل تك ــن رس ــالة الوح ــي يف العه ــد القدي ــم م ــن صن ــع الب ــر.
فاألنبي ــاء تحرك ــوا بإرش ــاد م ــن الــ ُّروح ال ُقــ ُدس بطريق ــة مؤداه ــا أن رس ــالتهم ج ــاءت م ــن
الل ــه .ه ــؤالء الن ــاس مل يبتدع ــوا الرس ــالة بأنفس ــهم .كان ــوا فق ــط مج ــرد أواين تحم ــل فح ــوى
الرس ــالة ،ومل يكون ــوا مختلقيه ــا .كان بط ــرس يقص ــد متامــاً أن يؤك ــد ع ــى أن مص ــدر ه ــذه
الكتاب ــات ه ــو الوح ــي اإلله ــي لل ــروح الق ــدس .وم ــع أن ه ــذه النص ــوص كُتب ــت بواس ــطة
أن ــاس ،إال أن ــه «لَــ ْم تَــأْ ِت نُبُــ َّو ٌة قَــ ُّط بِ َ ِش ــيئَ ِة إِن َْس ــانٍ » (2بط ــرس  .)21 :1وه ــذا املص ــدر
اإلله ــي ه ــو م ــا يُعط ــي الكت ــاب امل ُ َقــ ّدس س ــلطته املُطْلق ــة ع ــى حياتن ــا.
لقــد اســتخدم اللــه الجنــس البــري ليعلــن كلمتــه للعــامل .فكيــف ميكــن اســتخدامنا عــن
طواعيــة مــن ِق َبــل ال ـ ُّروح ال ُقــدُ س ،يك نفعــل مثــل ذلــك يف أيامنــا هــذه ،ليــس بكتابــة
الكلمــة املقدســة ولكــن بإعــان مــا ســبق أن كُتــب بواســطة أنــاس اللــه القديســن.
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االثنني

2كانون الثاين (يناير)

ال ُّروح الق ُُدس والوحي
الوحــي هــو تعبــر يســتخدم لوصــف نفــوذ اللــه عن طريــق الــروح القــدس لتوصيل رســالته
عــن طريــق األواين البــري .إن عمــل الـ ُّروح ال ُقـ ُدس يف مســألة الوحــي هــو الســبب يف وجــود
وحــد ٍة أساســية يف كل كالم اللــه بالنســبة للحــق .وكروح الحق (يوحنــا 17 :14؛ 26 :15؛ ،)13 :16
فســوف يقتادنــا الــروح إىل جميــع الحــق.



اقــرأ 2بطــرس 21 :1؛ تثنيــة 18 :18؛ ميخــا 8 :3؛ 1كورنثــوس  .13 -9 :2مــاذا تخربنــا هــذه
املراجــع الكتابيــة عــن كتبــة الوحــي املقــدَّ س ،وعــن انخـراط اللــه يف َم ْنشَ ــأ الكتــاب امل ُ َقــدّ س؟

لكونهــم «مســوقني مــن الـ ُّروح ال ُقـ ُدس» (2بطــرس  )21 :1فــإن ذلــك لتوكيــد كبــر لعمــل
ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس بالوحــي .يف الرســالة األوىل ألهــل كورنثــوس  13 -9 :2يُرجــع الرســول بولــس
ُمهمتــي الرؤيــا والوحــي إىل الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ،فيقــول بالنســبة لنــا نحــن ،قــد أعلــن اللــه األمــور
الخفيــة التــي مل تنظرهــا عــن ،كــا ذكــر يف اآليــة  .9اللــه قــد أعلنهــا بواســطة الــروح (1كورنثس
وح الَّـ ِـذي ِمـ َن اللـ ِه ،لِ َن ْعـر َِف األَشْ ـيَا َء الْ َم ْو ُهوبَـ َة لَ َنــا ِمـ َن
 .)10 :12لقــد تســلم ال ّرســل هــذا «الـ ُّر َ
اللـ ِه» (1كورنثــوس  .)12 :2ثــم يتابــع يف اآليــة  13إىل عمــل الوحــي أو اإللهــام ،حيــث يتحــدث
عــن أمــور «الَ ِبأَقْـ َوال ت ُ َعلِّ ُم َهــا ِح ْك َمـ ٌة إِن َْســانِ َّيةٌ ،بَـ ْـل بِ َــا يُ َعلِّ ُم ُه الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ،قَا ِرنِـ َن ال ُّر ِ
وح َّي ِ
ات
بِال ُّر ِ
وح َّيـ ِ
ـات ».فبولــس الرســول مل يكــن لديــه أدىن شــك عــن مصــدر وســلطان مــا كان ينــادي
بــه .فبينــا يرجــع الكثــر مــن أجـزاء الكتــاب امل ُ َقـ ّدس إىل إعــان وحــي اللــه املبــارش العظيــم،
نصــه يف الكلمــة املقدســة قــد وصلنــا بهــذه الكيفيــة أو ا ُْسـتُعلن
إال أنــه ليــس كل مــا قــد ورد ّ
بنفــس الطريقــة .فأحيانـاً كان الــرب يســتخدم كتبــة الوحــي املقـ ّدس باستفســاراتهم الشــخصية
الدقيقــة الواعيــة عــن أمــور أو باســتخدامهم وثائــق أخــرى متواجــدة (يشــوع 13 :10؛ لوقــا :1
 )3 -1إلعــان وتوصيــل الرســالة .وهكــذا فــكل أج ـزاء الكتــاب امل ُ َق ـ ّدس معلنــة وموحــى بهــا.
ـب
(2تيموثــاوس  .)16 :3وهــذا هــو الداعــي لقــول الرســول بولــس بــأن «ك َُّل َمــا َس ـبَ َق فَ ُك ِتـ َ
ِالصـ ْ ِ
ـب يَ ُكــو ُن لَ َنــا َر َجــا ٌء» (روميــة :15
ـر َوالتَّ ْع ِزيَ ـ ِة بِ َــا ِف الْ ُكتُـ ِ
ـب ألَ ْجــلِ ت َ ْعلِي ِم َنــاَ ،حتَّــى ب َّ
كُ ِتـ َ
 .)4فاإللــه املتكلــم والــذي خلــق اللغــة اإلنســانية واللســان البــري س ـ ُيمكِّن املختاريــن مــن
ليوصــل
س الــرب ّ
التواصــل وتوصيــل األفــكار املوحــى بهــا بطريقــة فعالــة وموثــوق بهــا« .لقــد ُ ّ
حقــه إىل العــامل عــن طريــق عمــاء برشيــن ،وبذاتــه عــن طريــق روحــه القــدوس .وقــد أ ّهــل
أناس ـاً ومكّنهــم مــن االضطــاع بعملــه املقــدس .لقــد احســن قيــادة العقــل يف اختيــار الــكالم
الــذي يتفــوه بــه أو يكتبــه .لقــد أودع الكنــز يف أواين طينيــة ترابيــة ،ومــع ذلــك وبالرغــم مــن
ذلــك فهــو مــن مصــدر ســاوي» (روح النبــوة ،رســائل مختــارة ،مجلــد  ،1صفحــة .)26
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الثالثاء

3كانون الثاين (يناير)

ال ُّروح الق ُُدس وصدق الكلمة املقدسة
بيمنـا تُعـ ّزز الرؤيـا كعمـل خـارق بواسـطته يعلـن الله الحـق ألنـاس مختارين ،فـإ ّن الوحي
هـو عمـل الـ ُّروح القُـ ُدس لحفـظ وحامية صـدق ما يد ّونـه الكتبة حتى تنـال كلامتهـم تأييد الله
الكامـل .إن اللـه ميقـت شـهادة الـزور (خـروج  )16 :20وال ميكـن أن ُيارِس الكـذب (عربانيني :6
 .)18إنـه يُ ْدعـى إلـه الحـق (مزمـور 5 :31؛ إشـعياء  .)16 :65وكذلـك يُدعى الـ ُّروح ال ُق ُدس بروح
الحـق بطريقـة مشـابهة (يوحنـا .)17 :14



اقرأ مزمور  .160 :119ماذا يعلّمنا هذا النص عن كل ما يعلنه الله لنا؟
اقرأ يوحنا  .17 :17ماذا يقول لنا املسيح هنا بخصوص كلمة الله؟
إ َّن كلمــة اللــه جديــرة بالثقــة وتســتحق القبــول الكامــل .ليــس مهمتنــا أن نجلــس ونديــن
الكلمــة املقدســة .عــى نقيــض ذلــك ،فكلمــة اللــه لهــا كل الحــق والســلطان لدينونتنــا« .ألَ َّن
ـى ِمـ ْن ك ُِّل َسـيْ ٍف ِذي َح َّديْــنِ َ ،و َخا ِرقَـ ٌة إِ َل َم ْفـ َرقِ ال َّن ْفـ ِ
ـس َوال ُّرو ِح
كَلِ َمـ َة اللـ ِه َحيَّـ ٌة َوفَ َّعالَـ ٌة َوأَ ْمـ َ
َوالْ َمف ِ
ـب َونِ َّياتِـ ِه» (عربانيــن  )12 :4مــع أنــه ،بطبيعة الحال،
َاصــلِ َوالْ ِم َخــا ِخَ ،و ُم َم ِّيـ َز ٌة أَفْـكَا َر الْ َقلْـ ِ
قــد كُتــب الكتــاب امل ُ َقـ ّدس بأنــاس عائشــن يف أزمنــة معينــة ويف أماكــن وثقافــات خاصــة (هــل
كان ميكــن أن يختلــف األمــر عــن ذلــك؟) ،فــا ينبغــي أن نتخــذ ذلــك ذريعــة أو ســبباً لتمييــع
موقفنــا حيــال الحــق الكتــايب فرنفــض االنصيــاع لرســالة الوحــي املق ـ ّدس لنــا .فمتــى فتحنــا
رف البــر ولتقديرهــم ملاهيــة
املجــال لذلــك لصــار الكتــاب امل ُ َق ـ ّدس محـ ّـل نقــد وتحــت ت ـ ّ
الحــق .وتكــون النتيجــة أن كثـرا ً مــن النــاس ،بينــا يَ ّدعــون اإلميــان بالكتــاب امل ُ َقـ ّدس ،فإنهــم
يرفضــون فكــرة الخليقــة يف ســتة أيــام مثـاً ،والطوفــان الــذي اجتــاح كل العــامل ،والــوالدة مــن
عــذراء ،وصعــود يســوع بالجســد ،وحرفيــة املجــيء الثــاين للمســيح .هــذه هــي بعــض مــن كثــر
مــن الحقائــق الكتابيــة التــي يقبــع بعــض املنحرفــن املنحطــن يف مكمــن ليدينــوا كلمــة اللــه
وليبطلوهــا .هــذا مســلك ال ينبغــي ألحــد فينــا أن ينجــرف إليــه أو يغــوص يف مســتنقعه اآلســن.
ملــاذا هــو مــن الــروري جــداً أن نخضــع أحكامنــا وآراءنــا لســلطان كلمــة اللــه بــدالً مــن
إخضاعهــا ألهوائنــا؟
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األربعاء

4كانون الثاين (يناير)

ال ُّروح الق ُُدس ك ُمعلِّم
ليس ال ُّروح ال ُق ُدس ذا فاعلية يف اإللهام بالكلمة املكتوبة فحسب ،بل يف مساعدتنا لفهمها
بطريقة صحيحة أيضاً .فإنه يخيم عىل عقول البرش ظالم حول فهم الحق ،فهم بالطبيعة منفصلون
ومنعزلون عن الله (أفسس  .)18 :4هذا هو السبب بأن الروح ذاته الذي أعلن وأوحى بكلمة
الله ،سيمكننا من فهمها .املشكلة ليست يف أن الكتاب امل ُ َق ّدس غامض ومبهم .فاملشكلة تكمن يف
ترصفنا امللوث بالخطية نحو الله ،الذي يعلن ذاته عىل صفحات الكتاب امل ُ َق ّدس.
ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس هــو معلّــم يتــوق ألن يقودنــا إىل فهــم أعمــق للكلمــة املقدســة ولتقديــر
مفــرح للكتــاب املقــدس .فهــو يلفــت انتباهنــا إىل حــق اللــه الكتــايب ويعطينــا مفاهيــم عميقــة
منتعشــة لتلــك الحقائــق الكتابيــة حتــى تتصــف حياتنــا باألمانــة والطاعــة وبقلــب محــب
ملشــيئة اللــه .وهــذا كلــه ليحــدث فقــط إذا انجذبنــا إىل الكتــاب امل ُ َقـ ّدس بقلــب متضــع قابــل
للتعليــم.



اقــرأ 1كورنثــوس 13 :2و  .14مــاذا يكتــب الرســول بولــس عــن حاجتنــا لتفســر األمــور
الروحيــة روحيــاً؟

نعتمد عىل ال ُّروح ال ُق ُدس لفهمنا لكلمة الوحي املقدس .فبدون ال ُّروح ال ُق ُدس ال ميكننا
استيعاب املغزى الروحي لكلامت الكتاب امل ُ َق ّدس ،ومن ثم ال ميكننا سوى فهم معناها اللغوي
فقط .وأكرث من ذلك ،فإننا كأناس خطأة ،نضاد ونعارض حق الله يف أغلب األحيان ،ليس ألننا ال
نفهمه بل بالحري ألننا ال نريد االنصياع له .فبدون ال ُّروح ال ُق ُدس ال يوجد ميل أو قبول لكلمة
الله ورسالته .ليس من رجاء وال ثقة وال محبة ُمستجِيبة .فإ َّن ما يستطيع ال ُّروح ال ُق ُدس أن يحييه
يف حياة املرء يكون منسجامً مع الحق املعلن قبالً يف الكتاب امل ُ َق ّدس.
«كثــر مــن اآلراء املتضاربــة بخصــوص مــا يعلِّمــه الكتــاب امل ُ َقــدّ س ال يرجــع إىل لبــس أو
غمــوض يف الكتــاب نفســه ،بقــدر مــا هــو مــن التعامــي واالنحيــاز اللــذان يســيطران عــى
املفسيــن .يهمــل النــاس العبــارات الواضحــة البســيطة مــن الكتــاب امل ُ َقــدّ س ليتبعــوا
ّ
ميولهــم الخاصــة املنحرفــة» (روح النبــوة ،ذا أدفنــت ريفيــو آنــد ســاباث هريالــد27 ،كانــون
الثاين/ينايــر .)1885 ،كيــف وقفــت كربيــاؤك كحجــر عــرة أعاقــك عــن تطبيــع وتطبيــق
الحــق الكتــايب يف حياتــك؟ يف أي مجــاالت متنعــك رغباتــك الشــخصية عــن قبــول حــق اللــه
يف حياتــك؟ كيــف تتعلــم أن تُخ ِْضــع كل يشء ملشــيئة اللــه؟
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الخميس

 5كانون الثاين (يناير)

ال ُّروح الق ُُدس والكلمة
إن ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس ،الــذي أعلــن وأوحــى مبحتويــات الكتــاب امل ُ َق ـ ّدس للبــر ،لــن يقودنــا
بعكــس كلمــة اللــه بــأي حــال.
اقــرأ يوحنــا 47 ،46 ،39 :5؛ يوحنــا  .38 :7ألي ســلطان يشــر املســيح يف هــذه اآليــات؟ كيــف
يؤكــد الكتــاب امل ُ َقــدّ س أن يســوع هو املسـ ّيا؟

ي َّدع ــي بع ــض الن ــاس أنه ــم تســلّموا «رؤى وإعالن ــات» خاص ــة وإرش ــادات م ــن الــ ُّروح
القُـــ ُدس تناقـــض رســـالة الكتـــاب املُقَـــ ّدس الب ّينـــة .فالنســـبة لهـــم أن الـــ ُّروح القُـــ ُدس قـــد
تبــ ّوأ س ــلطة أع ــى م ــن كلم ــة الل ــه .لكنن ــا مت ــى ألغين ــا مفع ــول كلم ــة الل ــه املوح ــى به ــا
واملكتوب ــة وطرحن ــا جانبــاً رس ــالتها الجلي ــة ،فإنن ــا نس ــر إىل أرض خط ــرة وال نتّب ــع قي ــادة
إرشــاد روح اللــه .الكتــاب امل ُ َق ـ ّدس هــو وحــده حامينــا الروحــي وهــو مالذنــا األمــن لإلميــان
ال ــذي نحي ــاه ومنارس ــه.
«أمــا ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس فيخاطــب الذهــن بواســطة الكتــب املقدســة ويطبــع الحــق ويكتبــه
يف القلــب .وهكــذا هــو يفضــح الضــال ويطــرده مــن النفــس  .فاملســيح يخضــع لنفســه شــعبه
املختــار بواســطة روح الحــق العامــل بكلمــة اللــه» (روح النبوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحة .)638
لقــد أوضحــت إلــن هوايــت مبــا فيــه الكفايــة أنــه «مل يُع ـ َط ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس وال ميكــن ان
ُينــح لــي يلغــي الكتــاب امل ُ َقـ ّدس .فكلمــة اللــه تقــرر بــكل رصاحــة أن الكتــاب امل ُ َقـ ّدس هــو
املقيــاس الــذي بــه ُيتحــن كل تعليــم وكل اختبــار» (روح النبــوة ،الـراع العظيــم ،صفحــة .)11
فالـ ُّروح ال ُقـ ُدس مل يُعــط ليحـ ّـل محـ ّـل كلمــة اللــه .فهــو باألحــرى يعمــل مــن خــال الكتــاب
امل ُ َقـ ّدس وبانســجام معــه ليجذبنــا نحــو املســيح ،وبذلــك يجعــل مــن الكتــاب امل ُ َقـ ّدس املقيــاس
الوحيــد لِلْ ِقيَــم الروحيــة الكتابيــة الحقيقيــة .وميكننــا أن نتأكــد عندمــا يــأيت أحدهــم بإ ّدعــاءات
ومزاعــم تناقــض كلمــة اللــه ،مــن أن ذلــك اإلنســان قــد جانبــه الصــواب .نحــن ال نســتطيع أن
نحكــم عــى القلــب والدوافــع .ولكننــا باســتطاعتنا أن نحكــم عــى التعاليــم .واملقيــاس الوحيــد
الــذي نقيســها بــه هــو كلمــة الوحــي املقدســة.
مــا هــي بعــض التعاليــم التــي يحــاول النــاس ترويجهــا يف الكنيســة وهــي تناقــض كلمــة
اللــه بصــورة جليــة؟ مــاذا يجــب أن يكــون رد الفعــل نحــو أولئــك الذيــن ير ّوجــون التعاليــم
املغلوطــة ،وكذلــك نحــو هــذه التعاليــم املغلوطــة يف حــد ذاتهــا؟
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الجمعة

ملزيد من الدرس

6كانون الثاين (يناير)

اق ــرأ ل ــروح النب ــوة ،يف كت ــاب ال ـراع العظي ــم ،الفص ــل ال ــذي بعن ــوان «الكت ــاب امل ُ َق ـ ّدس
خــ ُر حا ِف ــظ» ،صفح ــة 653 -642؛ والفص ــل ال ــذي بعن ــوان «ال تضط ــرب قلوبك ــم» ،صفح ــة
 ،648 -630يف كت ــاب مش ــتهى األجي ــال.
ف ّكــر يف الحــق الــذي نعرفــه ألنــه قــد أُعلــن لنــا يف الكتــاب امل ُ َقـ ّدس .ف ّكــر ،مثـاً ،يف الخليقــة.
يــا لــه مــن تناقــض صــارخ بــن مــا تعلّمــه كلمــة اللــه عــن كيــف ُخلقنــا وعـ ّـا تعلّمــه البرشيــة
عــن كيــف ُخلقنــا – فنحــن ،وفق ـاً لتعاليــم البــر ،قــد جئنــا إىل الوجــود ج ـ ّراء عمليّــة مــا
يســمونه اليــوم «الفرضيــة الجديــدة لــدارون ».انظــر كيــف أخطــأ اإلنســان يف تص ـ ّوره! ف ّكــر،
أيضـاً ،يف املجــيء الثــاين ليســوع املســيح وقيامــة األمــوات يف نهايــة الزمــان .هــذه حقائــق مــا
كنــا لنتعلّمهــا بأنفســنا .كان يلــزم أن تُعلــن لنــا ،وهــذا بالضبــط مــا حــدث ،إذ نجدهــا يف
كلمــة اللــه التــي أوحــى بهــا ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس .ويف الحقيقــة ،إن أهــم الحقائــق جميعهــا هــي
أ ّن املســيح قــد مــات ك ّفــارة عــن خطايانــا وأننــا مخلّصــون باإلميــان بــه وبأعاملــه ألجلنــا ،وهــي
حقيقــة عظيمــة مــا ك ّنــا لنعرفهــا مــن ذواتنــا ،واآلن نعرفهــا ألنّهــا قــد أُعلنــت لنــا .ف ّكــر يف
حقائــق وتعاليــم أخــرى قــد حصلنــا عليهــا فقــط ونســتوعبها متام ـاً لكونهــا قــد ورد ذكرهــا
يف كلمــة اللــه .ووجودهــا فقــط يف الكتــاب امل ُ َق ـ ّدس يبـ ّـن اىل أي مــدى تصبــح كلمــة الوحــي
املقــدس مركزيّــة وتحتـ ّـل ح ّي ـزا ً كب ـرا ً يف حياتنــا .فكــم هــو مــن األهميــة مبــكان أن تهيمــن
كلمــة اللــه املقدســة عــى حياتنــا؟
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أسئلة للنقاش
 .1مل ــاذا ُيعت ــر الكت ــاب امل ُ َق ــدّ س الدلي ــل اآلم ــن لل ــر ّد ع ــى األس ــئلة الروح ّي ــة أك ــر م ــن

االنطباع ــات الوهم ّي ــة؟ م ــا ه ــي النتائ ــج املرتتب ــة ع ــى ع ــدم قب ــول الكت ــاب امل ُ َق ــدّ س
ـكل التعالي ــم والختبارن ــا الروح ــي؟
كمقي ــاس ل ـ ّ
ـف،
 .2غالبــاً م ــا نس ــمع ع ــن كلم ــة «الح ـ ّـق» تســـتعمل يف نص ــوص عدي ــدة .يف الص ـ ّ
تح ــدث ع ــن مفه ــوم الح ـ ّـق ولي ــس فق ــط ع ــا ه ــو ص ــواب أو خط ــأ ،وإنّ ــا ّع ــا نقص ــد
بقولن ــا أن أمــراً م ــا ه ــو ح ـ ّـق .ف ــا معن ــى أن يك ــون األم ــر «ح ّقــاً»؟
 .٣كيـــف يجـــب أن تتـــرف كنيســـتك حيـــال شـــخص يدّ عـــي الحصـــول عـــى «نـــور
جديـــد»؟
 .4وزان االختالف ــات الجوهري ــة ب ــن م ــا يعلّ ــم ب ــه الكت ــاب امل ُ َق ــدّ س ع ــن خلفيتن ــا وم ــا
تعلم ــه الحكم ــة اإلنس ــانية ،وه ــذا ه ــو املفه ــوم الحدي ــث لنظري ــة النش ــوء واالرتق ــاء
مناقضــاً متامــاً لتعالي ــم الكت ــاب امل ُ َق ــدّ س .مل ــاذا يج ــب أن يجعلن ــا ه ــذا التناق ــض نث ــق
بس ــلطة الكت ــاب امل ُ َق ــدّ س أك ــر م ــن أي يشء آخ ــر؟
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