الدرس العارش

 0٢٧أيار (مايو) –  ٢حزيران (يونيو)

النبوة واإلنجيل

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية :إشــعياء ١٢-١ :٥٣؛ دانيــال ١٤ ،١٣ :٧؛ ٢بطــرس ٢٠-١٦ :١؛ متــى
١٧؛ ٦-١؛ ٢تيموثــاوس .١٧-١٥ :٣
ــت ،الَّ ِتــي تَ ْف َعلُــونَ َح َســ ًنا إِنِ
ــي َأثْ َب ُ
آيــة الحفــظَ « :و ِع ْندَ نَــا الْكَلِ َمــ ُة ال َّن َب ِويَّــ ُةَ ،و ِه َ
َــع
ساجٍ ُم ِنــرٍ ِف َم ْو ِضــعٍ ُمظْلِ ٍ
انْ َت َب ْه ُت ْ
ــم ،إِ َل أَنْ يَ ْنفَجِ ــ َر ال َّن َهــا ُرَ ،ويَطْل َ
ــم إِلَ ْي َهــا ،ك َ
َــا إِ َل ِ َ
ُــم» (٢بطــرس .)١٩ :١
الص ْبــحِ ِف ُقلُو ِبك ْ
َــب ُّ
كَ ْوك ُ
بينــا نحــن نواصــل دراســة رســالتي بطــرس ،هنــاك نقطــة واحــدة تــرز جليــا :مــدى ثقــة
بطــرس ويقينــه فيــا كان يكتبــه .نســتطيع أن نــرى ذلــك أيضــا يف كتابــات الرســول بولــس .كان
لــدى اإلثنــن قناعــة ثابتــة وواضحــة فيــا كانــا يبـران بــه عــن يســوع املســيح والصليــب.
خــال آيــات هــذا األســبوع ،ســوف نــرى املزيــد مــن هــذا اليقــن لــدى بطــرس .ويخربنــا هو
نفســه عــن ســبب اليقــن الــذي عنــده فيقــول :نحــن «لَـ ْم نَتْ َبـ ْع ُخ َرافَـ ٍ
ـات ُم َص َّن َعـةً» (٢بطــرس
 – )١٦ :١كتلــك التــي أتــت بهــا الديانــات الوثنيــة يف ذلــك الزمــان .بــدالً مــن ذلــك ،كان بطــرس
مو ِقنــا مبــا آمــن بــه وذلــك بســبب اآليت:
أوال ،ألنــه كان شــاهد عيــان «ل َربِّ َنــا يَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح» (٢بطــرس  .)1٨ :١وثانيــا ،ورمبــا هــو
ـت» (٢بطــرس  .)١٩ :١يعــود بطــرس
ـي أَث ْ َبـ ُ
الســبب األهــم ،أل َّن هنــاك «الْ َكلِ َمــة ال َّن َب ِويَّــةَ ،و ِهـ َ
مــرة أخــرى إىل الكتــاب املقــدس مشـرا إىل األســفار التــي تثبــت وتؤكــد املســيح ،خاصــة تلــك
املقاطــع مــن النبــوة التــي تتحــدث عــن املســيح .وال شــك أن بعــض هــذه املقاطــع هــي ذاتهــا
التــي أشــار إليهــا املســيح والتــي تخصــه شــخصيًا (متــى ٥٤ :٢٦؛ لوقــا  .)٢٧ :٢٤وهكــذا فــإن
كان كال مــن املســيح وبطــرس أخــذا الكتــاب املقــدس بهــذه الجديــة ،فكيــف نجــرؤ نحــن ألن
نفعــل خــاف ذلــك؟
* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ملناقشته يوم السبت القادم  ٣حزيران (يونيو).
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يسوع يف العهد القديم
كان بطــرس يكتــب رســائله بشــعور مــن الثقــة واليقــن .فقــد كان يعلــم َعـ َّـا كان يتكلــم
ألنــه كان يعلَــم َع َّمــن كان يتكلــم .أحــد أســباب ذلــك أنــه يعلَــم أن يســوع هــو ذاك الــذي
أشــار إليــه أنبيــاء العهــد القديــم .كانــت ثقــة بطــرس يف «الكلمــة املكتوبــة» هــي التي ســاعدته
ليعــرف «الكلمــة الــذي صــار جســدا» (يوحنــا .)١٤ :١
يوجــه بطــرس الرســول قارئيــه يف (١بطــرس  )١٢-١٠ :١إىل التــوراة ،إىل أنبيــاء العهــد القديــم،
ومــا علَّمــوا بــه عــن يســوع .وبحســب بطــرس ،فــإن الــروح القــدس كشــف يف العهــد القديــم
حقيقتــن أساســيتني عــن املســيح« :اآلال َِم الَّ ِتــي لِلْ َم ِســي ِح»َ « ،واألَ ْم َجــا ِد الَّ ِتــي بَ ْع َد َهــا» (١بطــرس
 .)١١ :١تلــك الحقيقتــان تتخلــان التــوراة بأكملهــا.




مــاذا تعلمنــا اآليــات التاليــة مجتمعــة عــن نبــوات العهــد القديــم عــن يســوع؟ مزمــور
٢٢؛ إشــعياء ١٢-١ :٥٣؛ زكريــا ١٠ :١٢؛ ٧ :١٣؛ إرميــا ١٥ ،١٤ :٣٣؛ دانيــال .١٤ ،١٣ :٧

يؤكــد بطــرس لقرائــه يف (١بطــرس  )١٢-١٠ :١أن لهــم مكانــا خاصــا جــدا يف تاريــخ الفــداء.
وقــد كُشــف لهــم الكثــر جــدا عــا كان قــد كُشــف ألنبيــاء العهــد القديــم .بالحقيقــة تكلــم
أنبيــاء العهــد القديــم مــا هــو لزمانهــم ،ولكــن أجـزاء أساســية مــن رســائلهم مل تكــن لتتــم حتــى
مجــيء املســيح.
بعــض مــا تنبــأ بــه األنبيــاء تحقــق فقــط يف الزمــن الــذي كان قـ ّراء بطــرس يعيشــون فيــه.
السـ َـا ِء»
شوكُـ ْم ِف الـ ُّرو ِح الْ ُقـ ُد ِس الْ ُم ْر َســلِ ِمـ َن َّ
وكان هــؤالء القـ ّراء يســتمعون مــن «ال َِّذيـ َن بَ َّ ُ
عــن الحقائــق التــي «تَشْ ـتَهِي الْ َمالَئِ َكـ ُة أَ ْن تَطَّلِـ َع َعلَيْ َهــا» (١بطــرس  .)١٢ :١ومبــا أن هــؤالء قــد
وصلتهــم البشــارة ،فقــد كانــوا عــى ِعلــم بتفاصيــل أكــر بكثــر مــا كان يعرفــه أنبيــاء العهــد
القديــم عــن طبيعــة وواقــع اآلالم واإلهانــات التــي اختربهــا الفــادي .بالطبــع كان عليهــم أن
ينتظــروا ،كــا نحــن أيضــا ،لــروا «األَ ْم َجــا ِد الَّ ِتــي بَ ْع َد َهــا» (١بطــرس  .)١١ :١مــع تتمــة الجــزء
األول مــن النبــوات ،فإننــا عــى يقــن أن الجــزء الثــاين ســوف يتحقــق أيضــا.

أيــة وعــود كتابيــة رأيتهــا تحقــق يف حياتــك؟ وأي منهــا أنــت يف انتظــار ألن تتحقــق،
مــاذا تعنــي لــك؟ كيــف ميكنــك أن تتعلــم التمســك بهــا مهــا كانــت الظــروف؟
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معاينني عظمته


اقرأ ٢بطرس  .١٨-١٦ :١أية دالئل أخرى يقول عنها بطرس أنها سبب إميانه بيسوع؟

ــر بهــا .قــال إن
إىل جانــب الكلمــة النبويــة ،كان بطــرس شــاهد عيــان ألشــياء كثــرة بَ َّ
املســيحية مل تتأســس عــى « ُخ َرافَـ ٍ
ـات ُم َص َّن َع ـةً» (٢بطــرس  ،)١٦ :١بــل عــى شــواهد حقيقيــة
وأحــداث تاريخيــة – أحــداث كان هــو بنفســه ُمعاينــا لهــا.
نــرى يف األناجيــل بطــرس وقــد عايــش كث ـ ًرا مــن األحــداث املحوريــة يف حيــاة وخدمــة
املســيح .كان موجــودا عنــد الكــرازة ،وعنــد التعليــم ،وعنــد صنــع املعجــزات .مــن بدايــات
املعجـزات األوىل يف معجــزة األســاك (لوقــا  )٦-٤ :٥حتــى رؤيــة يســوع يف الجليــل بعــد قيامتــه
(يوحنــا  ،)١٥ :٢١كان بطــرس شــاهد عيــان يف كثــر مــا حــدث.



يف ٢بطــرس  ،١٨ ،١٧ :١أي حــدث ركَّــز عليــه بطــرس بخصــوص مــا قــد رآه هــو شــخصيا؟
مــا هــو املغــزى الخــاص لهــذا الحــدث؟

تجــي املســيح .كان يســوع قــد
يُركِّــز بطــرس عــى حــدث معــن كان هــو ُمعاي ًنــا لــهّ :
أخــذ بطــرس ويعقــوب ويوحنــا معــه إىل الجبــل لــي يصلــوا (لوقــا  .)٢٨ :٩وبينــا كان هنــاك،
ـرتْ َهيْئَتُـ ُه قُ َّدا َم ُهـ ْمَ ،وأَضَ ــا َء َو ْج ُهـ ُه كَالشَّ ـ ْم ِسَ ،و َصــا َرتْ ثِيَابُـ ُه بَيْضَ ــا َء كَال ُّنــورِ» (متــى :١٧
«تَ َغـ َّ َ
وســمع صــوت مــن الســاء قائــا« :هـذَا ُهـ َو ابْنــي
٢؛ لوقــا  .)٢٩ :٩انضـ ّم إليــه مــوىس وإيليــاُ ،
س ْرتُ » (متــى .)٥ :١٧
ـب الَّـ ِـذي ِب ـ ِه ُ ِ
الْ َحبِيـ ُ
رأى بطــرس الكثــر أثنــاء حياتــه مــع املســيح ،ومــع ذلــك فــإن حــدث التجــي يــرز وميتــاز
عــن غــره .فهــو يكشــف أن املســيح هــو ابــن اللــه ،وأن حياتــه عــى األرض قــد انقضــت حســب
خطــة اللــه ،وإن عالقتــه مــع اآلب كانــت عالقــة خاصــة جــدا .مــع كل مــا شــاهده بطــرس
السـ َـا ِء»
وكل مــا كان سيشــاهده ،كان هــذا الحــدث الــذي تض َّمــن «هـذَا َّ
الصـ ْوتَ ُم ْق ِبـاً ِمـ َن َّ
(٢بطــرس  )١٨ :١هــو الحــدث الــذي ركَّــز عليــه يف هــذه الرســالة.

تأمــل أي حــدث أو أحــداث تركــت انطباعــا عميقــا ودامئــا يف حياتــك الروحيــة ويف
إميانــك .مــاذا كانــت ،وكيــف تأثَّــرت بهــا ،ومــا الــذي مازالــت تعنيــه لــك اليــوم؟ ملــاذا
تعتقــد أن هــذا الحــدث كان لــه ذلــك األثــر؟ شــارك إجابتــك يف الصــف يــوم الســبت.
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كوكب الصبح يف قلوبنا
ـم إِلَ ْي َهــا ،كَـ َـا إِ َل
ـي أَثْ َبـ ُ
ـت ،الَّ ِتــي تَ ْف َعلُــونَ َح َسـ ًنا ِإنِ انْ َت َب ْه ُتـ ْ
« ِع ْندَ نَــا الْكَ ِل َمـ ُة ال َّن َب ِويَّـ ُةَ ،و ِهـ َ
ـم»
الص ْبـ ِح ِف ُقلُو ِبكُـ ْ
ـب ُّ
سا ٍج ُم ِنـ ٍر ِف َم ْو ِضـ ٍع ُمظْلِـ ٍـم ،إِ َل أَنْ َي ْنفَجِ ـ َر ال َّن َهــا ُرَ ،و َيطْلَـ َـع كَ ْوكَـ ُ
َِ
(٢بطــرس  .)١٩ :١اقــرأ هــذه اآليــة بتعمــق .مــاذا يقــول بطــرس أنــه مهــم لنــا جــدا
حتــى يف أيامنــا هــذه؟





نجــد هنــا مفارقــة بــن النــور والظــام كــا نجدهــا يف مواضــع كثــرة يف الكتــاب املقــدس
(تكويــن ٤ :١؛ يوحنــا ٥ :١؛ إشــعياء ٢٠ :٥؛ أفســس  .)٨ :٥بالنســبة لبطــرس فــإن كلمــة اللــه
سا ٍج ُم ِن ـرٍ ِف َم ْو ِض ـعٍ ُمظْلِـ ٍـم» .ولهــذا أوضــح أننــا يف حاجــة ألن ننتبــه إىل
أضــاءت «كَـ َـا إِ َل ِ َ
الص ْب ـ ِح ِف قُلُوبِنــا» .نحــن بــر ســاقطون،
ـب ُّ
هــذا النــور «إِ َل أَ ْن يَ ْن َف ِج ـ َر ال َّن َهــا ُرَ ،ويَطْلَ ـ َع كَ ْوكَـ ُ
نعيــش يف عــامل ســاقط ومظلــم .إننــا نحتــاج إىل قــوة اللــه التــي هــي فــوق الطبيعــة لتقودنــا
خــارج هــذا الظــام وتصــل بنــا إىل النــور ،وهــذا النــور هــو يســوع.
يوجــه بطــرس ق ـ ّراءه إىل هــدف .يعتقــد البعــض أن التعبــر «إِ َل أَ ْن يَ ْن َف ِج ـ َر ال َّن َهــا ُر» يشــر
ـب
إىل املجــيء الثــاين للمســيح .ومــع أن ذلــك هــو بالتأكيــد رجاؤنــا األســمى ،فــإن فكــرة «كَ ْوكَـ ُ
الصبْـ ِح» الــذي يــرق يف قلوبنــا يبــدو بأنــه يشــر إىل وقــت أكــر قربــا وأكــر صلــة باإلنســان.
ُّ
الصبْ ـ ِح» يشــر إىل املســيح (رؤيــا ٢٨ :٢؛  .)١٦ :٢٢ورشوقــه يف قلوبنــا يبــدو كأنــه
ـب ُّ
إ َّن «كَ ْوكَـ ُ
والتمســك بــه بالكامــل واختبــار حقيقــة يســوع الحــي يف حياتنــا
يشــر إىل معرفــة املســيح،
ُّ
الشــخصية .ال يجــب أن يكــون املســيح مجــرد عقيــدة ومبــدأ ،بــل يجــب أن يكــون مركــز
وأســاس وجودنــا ومصــدر رجائنــا وإمياننــا .وهكــذا فــإن بطــرس يؤســس صلــة واضحــة بــن
الص ْب ـ ِح».
ـب ُّ
دراســة كلمــة اللــه وعالقــة خــاص مــع يســوع «كَ ْوكَـ ُ
ومــن الطبيعــي ،ومــع النــور املشــع فينــا ،فإننــا ســننرشه لآلخريــن« .لتشــع األرض كلهــا بنور
مجــد حــق اللــه .ولينتــر نــوره إىل كل األمــم والشــعوب ،وينبغــي أن ينبثــق ذلــك النــور مــن
أولئــك الذيــن نالــوه .لقــد طلــع علينــا كوكــب الصبــح وعلينــا أن ننــر نــوره يف طريــق مــن هــم
يف الظلمــة» (االختبــار املســيحي وتعاليــم إلــن هوايــت ،صفحــة .)٢٢٠

كيف تساعدك دراسة كلمة الله لتتع َّرف عىل املسيح بشكل أفضل؟
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 ٣١أيار (مايو)

الكلمة النبوية وهي أثبت

اقــرأ ٢بطــرس  .٢١-١٩ :١إىل أيــة نبــوات يشــر بطــرس يف هــذه اآليــات؟ مــاذا يعنــي
ـاص»؟
ـاب لَ ْي َسـ ْ
قولــه «أنَّ ك َُّل نُ ُب ـ َّو ِة الْ ِك َتـ ِ
ـت ِم ـ ْن تَف ِْس ـرٍ َخـ ٍّ



يف تشــديده عــى أن املســيحية ليســت مؤسســة عــى « ُخ َراف ٍ
َــات ُم َص َّن َعــةً» (٢بطــرس :١
 ،)١٦يُقـ ِّدم بطــرس دليلــن :أوال ،املعاينــة أو شــهود العيــان (٢بطــرس )١٨-١٦ :١؛ ثانيــا ،نبــوات
الكتــاب املقــدس (٢بطــرس  ،)٢١-١٩ :١وهــذه حجــة اســتعملها قبــا (١بطــرس .)١٢-١٠ :١
ــاص» (٢بطــرس .)٢٠ :١
يقــرح بطــرس «أَ َّن ك َُّل نُ ُبــ َّو ِة الْ ِكتَ ِ
ــاب لَ ْي َس ْ
ــت ِمــ ْن تَف ِْســرٍ َخ ٍّ
إال أن بطــرس بقولــه هــذا ال مينعنــا مــن دراســة الكتــاب املقــدس ألنفســنا .فهــذا أبعــد مــا
يكــون عــن فكــر الــذي قــال يف (١بطــرس « :)١٣ :١لِذلِـ َـك َم ْن ِط ُقــوا أَ ْح َقــا َء ِذ ْه ِن ُك ـ ْم» أو كــا
يف تفســر آخــر« :ج ِّهــزوا عقولكــم للعمــل» .كذلــك لــن يكــون ذلــك مطابقــا ملــن أثنــى عــى
أنبيــاء العهــد القديــم الذيــن َجـ ّدوا يف البحــث عــن تفســر النبــوات التــي أعطاهــا لهــم اللــه
(١بطــرس .)١٠ :١
إذًا ،مــاذا كان قصــد بطــرس؟ إ َّن الكنيســة يف العهــد الجديــد منــت وتق َّدمــت وتدارســت
معــا .كان املســيحيون جــز ًءا مــن جســد أوســع نطاقًــا (١كورنثــوس  .)١٤-١٢ :١٢وكان بطــرس
هنــا يُحـذِّر مــن نــوع الدراســة التــي يرفــض فيهــا فــرد واحــد نــو ًرا أو رؤيــة تــأيت مــن جامعــة
املؤمنــن .يف تفاعلنــا مــع اآلخريــن ،نســتطيع أن ننمــو ســوية كمجتمــع .والــروح القــدس
يعمــل يف املجتمعــات أو املجموعــات كــا يعمــل مــع األف ـراد املوجوديــن بهــا .ميكــن للــرؤى
أو التفاســر أن يتــم مشــاركتها ،تنقيحهــا ،وتعميقهــا .أمــا الــذي يعمــل مبفــرده ،ويرفــض أي
مشــاركة أو مســاهمة مــن اآلخريــن ،فإنــه قــد يصــل إىل تفســر خاطــئ ،خاصــة يف مواضيــع
مثــل النبــوة.
يف اآليــات التاليــة نجــد ســببا وجيهــا ألن يُبــدي بطــرس هــذه املالحظــة .فهــو يكتــب
ملســيحيني كان يوجــد بينهــم أنبيــاء ومعلمــن كذبــة (٢بطــرس  .)١ :٢فهــو يحثهــم أن يق ّدمــوا
عصــب
تفســراتهم لإلنجيــل إىل قــادة الكنيســة مجتمعــة .كــم مــن أنــاس انحرفــوا إىل التّ ُّ
والتز ُّمــت ألنهــم رفضــوا أن يصغــوا إىل إرشــاد جامعــة املؤمنــن التــي يقودهــا الــروح القــدس؟
كان هــذا الخطــر ماثــا آنــذاك ،وال ي ـزال ماثــا اليــوم.

ملــاذا مــن املهــم جــدا أن نكــون منفتحــن عــى إرشــاد الكنيســة مجتمعــة؟ ويف ذات
الوقــت ،مــا هــو املــدى الــذي يجــب علينــا أن نصلــه يف الخضــوع لآلخريــن؟
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الكلمة يف حياتنا
كــا رأينــا ،كان تركيــز بطــرس عــى الكتــاب املقــدس كبــ ًرا جــ ًدا .إن (٢بطــرس -١٩ :١
 )٢١هــي تثبيــت وتأكيــد قويــان ألهميــة الكتــاب املقــدس بالنســبة الختبــار حياتنــا املســيحية
وللوحــي اإللهــي لإلنجيــل .إن نقطــة بطــرس واضحــة يف (٢بطــرس  .)٢١ :١فالكتــاب املقــدس
ليــس نتــاج إرادة برشيــة ،أو ابتــكار بــري مثــل الكتــب األخــرى .إنــه كتــاب أىت ِمــن خــال
ق ـ َّوة الــروح القــدس وبواســطة أنــاس اللــه القديســن مســوقني مــن الــروح القــدس.



اقــرأ ٢تيموثــاوس  .١٧-١٥ :٣كيــف تســاعدنا هــذه اآليــات عــى فهــم دور الكتــاب
املقــدس يف حياتنــا؟ وكيــف تؤكــد الحقائــق الــواردة يف ٢بطــرس ٢١-١٩ :١؟

بعــد تحذيــره لتيموثــاوس عــن األخطــار التــي تُجابهــه وتُجابــه الكنيســة ،يُق ـ ِّدم بولــس
ـاب ُهـ َو ُمو ًحــى ِبـ ِه ِمـ َن اللـ ِهَ ،ونَا ِفـ ٌع لِلتَّ ْعلِيـ ِـم
مل َّخصــا مقتضبــا عــن أهميــة اإلنجيــل« .ك ُُّل الْ ِكتَـ ِ
ـر» (٢تيموثــاوس .)١٦ :٣
َوالتَّ ْوبِي ـ ِخ ،لِلتَّ ْقوِيـ ِـم َوالتَّأْ ِديـ ِ
ـب الَّـ ِـذي ِف الْـ ِ ِّ
دعونا نتف َّحص تلك النقاط الثالث.
ُعــر عــن معتقــدات
العقيــدة :العقيــدة هــي التعاليــم التــي تتب ّناهــا الكنيســة .فهــي ت ِّ
الكنيســة بخصــوص مختلــف املواضيــع الكتابيــة التــي ت ُعتــر ذات أهميــة يف كلمــة اللــه .مــن
الناحيــة املثاليــة ،يجــب أن يكــون كل ُمعتَقــد محــوره املســيح ،وكل ُمعتَ َقــد يجــب أن يُعلِّمنــا
الصالِ َحـةُ» (روميــة .)٢ :١٢
شــيئا يســاعدنا لنعــرف كيــف نعيــش حيــاة تتفــق مــع «إِ َرا َد ُة اللـ ِه َّ
ـاب ُه ـ َو ُمو ًحــى ِب ـ ِه ِم ـ َن الل ـ ِهَ ،ونَا ِف ـ ٌع
اإلرشــاد :يقــول بولــس لتيموثــاوس أن« :ك ُُّل الْ ِكتَـ ِ
ـر» (٢تيموثــاوس  .)١٦ :٣ويــأيت بطــرس
لِلتَّ ْعلِيـ ِـم َوالتَّ ْوبِي ـ ِخ ،لِلتَّ ْقوِيـ ِـم َوالتَّأْ ِديـ ِ
ـب الَّـ ِـذي ِف الْـ ِ ِّ
ــم» (٢بطــرس .)١٩ :١
سا ٍج ُم ِنــرٍ ِف َم ْو ِضــعٍ ُمظْلِ ٍ
بنقطــة ُمشــابهة حــن يقــول« :ك َ
َــا إِ َل ِ َ
مبعنــى آخــر ،إن الكتــاب املقــدس يُق ـ ِّدم إرشــادا حــول كيــف يجــب أن نحيــا حياتنــا ،ومــا
هــو الســلوك الصائــب والســلوك الخاطــئ .ومبــا أنــه موحــى بــه مــن الــروح القــدس ،فهــو
ُيثِّــل إعالنــا إلرادة اللــه.
«الْ َقــا ِد َر َة أَ ْن ت ُ َح ِّك َمـ َـك لِلْ َخـا َِص» :عندمــا يقــول إن الكتــاب «يُحكِّمنــا» أو يجعلنــا «حكــاء»،
يعنــي بولــس هنــا أن اإلنجيــل يرشــدنا إىل املســيح .فالخــاص أساســه اإلميــان بــأن املســيح قــد
مــات مــن أجــل خطايانــا.
العقيــدة ،اإلرشــاد الروحــي ،ومعرفــة الخــاص :ال عجــب أن كلمــة اللــه هــي «كَـ َـا إِ َل
الصبْــ ِح ِف قُلُو ِبكُــ ْم»
سا ٍج ُم ِنــ ٍر ِف َم ْو ِضــعٍ ُمظْلِ ٍ
َــب ُّ
ــم ،إِ َل أَ ْن يَ ْن َفجِــ َر ال َّن َهــا ُرَ ،ويَطْلَــ َع كَ ْوك ُ
َِ
(٢بطــرس .)١٩ :١
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ملزيــد مــن الــدرس« :إ َّن أ َّول واجــب وأعظمــه عــى كل كائــن عاقــل هــو أن يتعلَّــم
مــن الكتــاب مــا هــو الحــق ،ثــم يســر يف النــور ويُشـ ِّجع اآلخريــن عــى التَّمثُّــل بــه .علينــا أن
نــدرس الكتــاب باجتهــاد يو ًمــا بعــد يــوم ،فنــزن كل فكــر ،ونقــارن بــن آيــة وأخــرى .ومبســاعدة
اللــه ،نكـ ِّون آراءنــا ألنفســنا إذ أن علينــا أن نجيــب عــن أنفســنا أمــام اللــه.
إ َّن الحقائــق امل ُعلنــة جل ًيــا يف الكتــاب قــد أحاطهــا العلــاء بالشــكوك والظلــات ،فلكونهــم
ي َّدعــون ادعــاءات عظيمــة بأنهــم علــاء وحكــاء فهــم يُعلِّمــون النــاس بــأ َّن للكتــاب معنــى
غامضــا خفيًّــا وروحيًــا ال يظهــر يف لغتــه الحاليــة .هــؤالء القــوم ُمعلِّمــون كذبــة .فلمثــل تلــك
الفئــة ِمــن النــاس قــال يســوع« :ال تعرفــون الكتــب وال قــوة اللــه» (مرقــس  .)٢٤ :١٢إ َّن لغــة
الكتــاب ينبغــي رشحهــا طب ًقــا ملعناهــا الواضــح – مــا مل يكــن هنالــك رمــز أو اســتعارة .لقــد
أعطــى املســيح هــذا الوعــد« :إن شــاء أحــد أن يعمــل مشــيئته ،يعــرف التعليــم» (يوحنــا :٧
 .)١٧فلــو أخــذ النــاس الكتــاب كــا يُقــرأ ومل يكــن هنالــك ُمعلِّمــون كذبــة يُضلِّلــون عقولهــم
ويُربِكونهــا ،ألمكــن إنجــاز عمــل يُفــرح قلــوب املالئكــة ويضــم إىل حظــرة املســيح آالفًــا فــوق
آالف ممــن يهيمــون اآلن يف تيــه الضــال» (روح النبــوة ،ال ـراع العظيــم ،صفحــة .)٦٤٩-٦٤٨

أسئلة للنقاش
 .1أيــة مبــادئ أساســية أخــرى تشــرك يف ســعينا لــي نصــل إىل فهــم واضــح

للكتــاب املقــدس؟
 .2كتــب مارتــن لوثــر يقــول« :الكتــاب املقــدس نــوره فيــه» .لقــد َق َصــدَ بذلــك
أن للكتــاب املقــدس وِحــدة ضمنيــة ،وأن جــز ًءا منــه ُيكــن أن يعيننــا يف فهــم أجـزاء
أخــرى .أعــط بعــض األمثلــة التــي ميكــن الحصــول عليهــا عــن هــذا املبــدأ.
 .3يف الصــف ،راجــع إجابتــك عــى ســؤال يــوم اإلثنــن حــول ال َحــدَ ث أو األحــداث
التــي كان لهــا تأثــر عــى اختبــارك املســيحي .مــا هــو العامــل املشــرك يف هــذه
األحــداث ،إذا كان موجــو ًدا؟ مــا الــذي ميكنــك أن تتعلَّمــه مــن اختبــارات اآلخريــن؟
ـخصا ســألك كيــف أنَّ دراســتك للكتــاب املقــدس ُيكــن أن تُع ِّمــق
 .4لــو أنَّ شـ ً
ســرك مــع الــرب ،فكيــف سـ ُتجيب؟ أيَّــة مبــادئ تعلَّمتهــا مــن اختبــارك الشــخيص يف
ســعيك ملعرفــة يســوع املســيح مــن خــال دراســة كلمــة اللــه املكتوبــة؟
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