الدرس الثالث عرش

 ٢٣–١٧حزيران (يونيو)

املواضيع األساسية يف رسالتي
بطرس األوىل وبطرس الثانية

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية :إشــعياء ٩ ،٦ ،٥ :٥٣؛ الويــن ١٩-١٦ :١٦؛ الويــن ٤٤ :١١؛ روميــة
٧-١ :١٣؛ ١كورنثــوس ٤٠ :١٤؛ ٢تيموثــاوس .١٦ :٣
آيــة الحفــظ« :الــذي َح َمــل هــو نفســه خطايانــا يف جسـ ِد ِه عــى الخشــبة ،لــي منــوت
عــن الخطايــا فنحيــا للــر .الــذي ِب َجلدَ تِـ ِه شُ ـ ِفي ُتم» (١بطــرس .)٢٤ :٢

كُ ِتبَــت رســالتي بطــرس مــن أجــل أهــداف عمليــة .يف الرســالة األوىل ،كانــت القضيــة الكــرى
التــي واجههــا بطــرس هــي االضطهــاد الــذي كان املســيحيون يُواجهونــه .ويف الرســالة الثانيــة
ـب بطــرس بقـ َّوة وبســلطان إذ كان يســعى
كانــت القضيــة العظمــى هــي امل ُعلِّمــون الكذبــة .كَتَـ َ
لتشــجيع قُ َّرائِــه ويُحذِّرهــم بخصــوص التحديــات التــي كانــت أمامهــم.
األمــر الهــام يف ذلــك هــو أن بطــرس كان يتجــاوب مــع كل مــن املســألتني بأســلوب الهــويت.
فــاآلالم التــي نتجــت عــن االضطهــادَ ،ج َعلَــت بطــرس يتأ َّمــل يف آالم ومــوت يســوع ،والتــي
بســببها نلنــا الخــاص .امل ُعلِّمــون الكذبــة ســوف يواجهــون الدينونــة .وســتجري هــذه الدينونــة
بعــد عــودة املســيح إىل هــذه األرض مــع امل ُ َخلّصــن ،بعــد انقضــاء األلــف ســنة يف الســاء .هــذه
هــي بعــض املواضيــع التــي يتناولهــا بطــرس يف رســالتيه.
ـب عنهــا
يف درس هــذا األســبوع األخــر ،ســوف نتف َّحــص بتفصيــل أكــر خمســة مواضيــع كَتَـ َ
بطــرس :آالم يســوع التــي أ َّدت إىل خالصنــا ،اســتجابتنا العمليــة عــى معرفتنــا بــأ َّن الله ســيحكم
عــى أفعالنــا يف الدينونــة األخــرة ،الرجــاء الــذي لنــا يف رسعــة عــودة يســوع ،النظــام يف املجتمــع
والكنيســة ،ودور اإلنجيــل يف توفــر اإلرشــاد لحياتنــا.
* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق  ٢٤حزيران (يونيو).
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اآلالم ،يسوع ،والخالص

اقرأ والحظ ما تكشفه اآليات التالية بخصوص الخالص:
١بطرس ٢ :١
١بطرس ٩ ،٨ :١
١بطرس ١٩ ،١٨ :١
١بطرس ٢٥-٢٢ :٢
١بطرس ١٨ :٣
عندمــا يذكــر بطــرس الخــاص ،فــإ َّن ذلــك عــادة مــا يكــون يف ســياق آالم املســيح كبديــل
عــن الخطــاة .مثــال ذلــك موجــود يف ١بطــرس  .٢٤-٢٢ :٢فعندمــا يكتــب بطــرس عــن آالم
يســوع ،فإنــه يســتعمل تعابــ ًرا تعكــس مــا ورد يف إشــعياء (« .٩ ،٦ ،٥ :٥٣املســيح) َح َمــل
هــو نفســه خطايانــا يف جســده» عــى الصليــب ،والــذي «ب َجلْ َدتِ ـ ِه شُ ــفيتم» (١بطــرس )٢٤ :٢
يكشــف عــن فكــرة البديــل والضحيــة.
يف كثــر مــن الذبائــح التــي ورد ذكرهــا يف األســفار العربيــة [العهــد القديــم] ،كان الخطــاة
يأتــون بتقدماتهــم إىل الهيــكل ويضعــون أيديهــم عليهــا .هــذا الفعــل يرمــز إىل انتقــال الخطيــة
مــن الخاطــيء إىل الحيــوان – الــذي ميــوت بعــد ذلــك عوضـاً عــن اإلنســان الخاطــيء (الويــن
٣٤ ،٣٣ ،٣٠ ،٢٩ :٣؛  .)١٣-١٠ :١٤إن نجاســة الخطيــة التــي تج َّمعــت عــى املذبــح كانــت تتط َّهــر
وت ُـزال يف يــوم الك َّفــارة (الويــن .)١٩-١٦ :١٦
ـدم
كان لــدم التقدمــة دور هــام يف التكفــر عــن الخطيــة .وقــد ت ـ َّم افتــداء املســيحيني بـ ٍ
كريــم ،دم املســيح (١بطــرس  .)١٩ ،١٨ :١بولــس أيضً ــا عـ َّـر عــن فكــرة البديــل :يســوع ،الــذي مل
يعــرف خطيــةُ ،ج ِعـ َـل خطيــة ألجلنــا (٢كورنثــوس  .)٢١ :٥وكــا يقــول بطــرس يف (١بطــرس :٣
 ،)١٨تــأمل املســيح مــن أجــل الخطايــا ،البــار (يســوع) ِمــن أجــل األمثــة (نحــن).
كــا فعــل بولــس (روميــة  ،)٢٢ ،٢١ :٣كذلــك أكَّــد بطــرس عــى الحاجــة إىل اإلميــان ،كــا
يقــول لق ّرائــه« :الــذي وإن مل تــروه ،تحبونــه ...نائلــن غايــة إميانكــم ،خــاص النفــوس» (١بطرس
 .)٩ ،٨ :١إ َّن الخــاص ال يُكتســب نتيجــة الســلوك الصالــح ،ولكنــه ُي َنــح لنــا عندمــا نؤمــن مبــا
فعلــه يســوع مــن أجلنــا ونقبلــه ك ُمخلــص شــخيص لنــا .ثقتنــا يف الخــاص موجــودة يف املســيح
وليســت يف أنفســنا .ولــو كانــت يف أنفســنا ،فأيَّــة ثقــة حقيقيــة ميكــن أن تكــون لنــا؟

ملــاذا ُي ِّثــل املســيح ،بَديلــك ،الرجــاء العظيــم لخالصــك؟ أي راحــة ميكنــك أن تتلقاهــا
مــن هــذا الحــق العجيــب؟
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كيف ينبغي أن نعيش؟
أحــد املواضيــع التــي كان بطــرس يعــود إليهــا أكــر مــن أي موضــوع آخــر ،طُــرح مــن خــال
ســؤال ســأله يف ٢بطــرس  ١١ :٣والــذي يقــول« :ف ِبــا أ َّن هــذه كلهــا تنحــل ،أي أنــاس يجــب أن
تكونــوا أنتــم يف ســرة مق َّدســة وتقــوى؟»



اقــرأ اآليــات التاليــة .مــاذا يقــول بطــرس عــن الســلوك املســيحي؟ ١بطــرس ،١٧-١٥ :١
٢٢؛ ١بطــرس ١ :٢؛ ١بطــرس ٩ ،٨ :٣؛ ١بطــرس ١١-٧ :٤؛ ٢بطــرس .١١ :٣

يتنــاول بطــرس موضــوع الســلوك املســيحي مــن خــال ع ـ َّدة نقــاط يف رســالتيه ،كــا أ َّن
عــد ًدا مــن املواضيــع األخــرى تظــل تظهــر تك ـرا ًرا.
الصلــة بــن دينونــة اللــه والســلوك املســيحي (١بطــرس :١
أوالً :يُشـ ِّدد بطــرس ،مرتــن ،عــى ِّ
 ١٧و٢بطــرس  .)١١ :٣سيُحاســب اللــه كل شــخص عــى أفعالــه ،وعليــه فــإ َّن عــى املســيحيني
أن يحيــوا حيــاة القداســة.
ثانيـاً :يذكـر بطـرس عـ َّدة مـرات أنـه على املسـيحيني أن يكونوا ق ِّديسين .يف األسـفار العربية
[العهـد القديـم] ،تُف َرز األشـياء امل ُق َّدسـة السـتخدامها يف الهيكل (خـروج ٣٤ :٢٦؛ ٣٦ :٢٨؛ ،٦ :٢٩
 )٣٧أو مـن أجـل الـرب (مثلاً ،السـبت يف تكويـن  .)٣ :٢يف الحقيقة ،إن خطة اللـه كانت تهدف
ألن يكـون شـعبه قديسين ،كما هـو قـدوس ،وهـذا موضوع أملـح إليه بطـرس أيضـاً (الويني :١١
٤٤؛ ٢ :١٩؛ ١بطـرس  .)١٦ ،١٥ :١إ َّن عمليـة فـرز يشء ألنـه ُمقـ َّدس يُدعـى «التَّقديـس» ،ورغبـة
بطـرس هـي أن يُصبـح قُـ َّراءه ُمق َّدسين بالروح ولطاعة يسـوع (١بطـرس .)٢ :١
ثالث ـاً :ح ـ َّدد بطــرس بعــض التفاصيــل عــن نــوع الســلوك الــذي يُالئــم أولئــك امل ُق َّدســن.
فعليهــم أن يُط ِّهــروا أنفســهم مــن ال ُخبــث ،املكــر ،ال ِّريــاء ،الحســد ،واملذ َّمــة (١بطــرس :٢
ـس واحــد ،يحبــون بعضهــم بعضً ــا محبــة أخويــة،
 .)١عليهــم أن يكونــوا متُّحــدي الــرأي وب ِِحـ ٍّ
ُمشــفقني ،لطفــاء ،وذوي عقــول متواضعــة (١بطــرس  .)٩ ،٨ :٣يجــب أن يكــون لديهــم الفضيلــة
والتقــوى واملــو َّدة (١بطــرس  .)٧-٥ :١بالتأكيــد ،يجــب أن يكــون لديهــم محبــة ثابتــة وشــديدة
(١بطــرس  .)١١-٧ :٤وأخ ـ ًرا ،يحــثُّ بطــرس ســامعيه عــى أن يُلقــوا كل ه َّمهــم عــى يســوع
(١بطــرس .)٧ :٥

كيــف ميكننــا أن نتعلَّــم أن نُش ـ ِّجع واحدنــا اآلخــر بواســطة ُس ـ ُبل ال تحمــل طابــع
اإلدانــة لنحيــا نــوع الحيــاة التــي يدعــوا إليهــا بطــرس يف رســالتيه؟
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رجاء يف املجيء الثاين
اقرأ اآليات التالية والحظ ما الذي تقوله عن األحداث املُستقبلية:
١بطرس ٤ :١
١بطرس ١٧ :١
١بطرس ٦ ،٥ :٤
١بطرس ١٧ :٤
١بطرس ١٠-١ :٣
أحـد املواضيـع األساسـية التـي تواجـه أولئك الذيـن قرأوا وسـمعوا رسـالة بطـرس األوىل للمرة
األوىل هـو موضـوع االضطهـاد .يُشـ ِّجع بطرس قراءه بذكـر أنه وإن كانوا يتأملون بسـبب االضطهاد،
إال أنـه يوجـد ميراث ينتظرهم يف السماء ،مرياث ال ُيكـن أن يُنتَ َزع منهم .يف بداية الرسـالة األوىل،
يذكـر أن املسـيحيني لهـم ميراث ال يفنى محفوظ يف السـموات ألجلهم (١بطـرس .)٤ :١
يُسـلِّط بطــرس الضــوء عــى شــيئني ســيحدثان يف املســتقبل :الدينونــة األخــرة ،وهــاك الــر
بالنــار .مبعنــى آخــر ،فهــو يُ ِظهــر أنــه عــى الرغــم مــن وجــود االضطهــاد اآلن ،إال أ َّن العدالــة
والدينونــة ســوف تتــم ،وأن املؤمنــن ســوف ينالــون ُمكافأتهــم األبديــة.
يذكــر بطــرس الدينونــة يف ثــاث مناســبات منفصلــة (١بطــرس ١٧ :١؛  .)١٧ ،٦ ،٥ :٤يقــول
أن اللــه اآلب يديــن جميــع البــر بغــر محابــاة حســب أفعالهــم (١بطــرس  .)١٧ :١ويشــر إىل
أن يســوع نفســه هــو عــى اســتعداد ألن يديــن األحيــاء واألمــوات (١بطــرس  .)٥ :٤ويبــدي
أيضً ــا مالحظــة مثــرة لالهتــام ،وهــي أ َّن القضــاء ســوف يبــدأ مــن بيــت اللــه (١بطــرس .)١٧ :٤
يؤكد بطرس أيضً ا أن «الناس ال ُف َّجار» سوف يهلكون بعاصفة من النريان تلف العامل بأرسه
(٢بطرس .)٧ :٣
ميضي بطـرس بعـض الوقت ليتعامل مع املشـاكل التي طرأت حول ما إذا كان يسـوع سـوف
يـأيت حقيقـة أم ال (٢بطـرس  .)١٠-١ :٣ويشير إىل أن التأجيـل يف موعـد مجيء املسـيح ثانية هو
لكي يُعطـي فرصـة للمزيـد مـن الناس يك يتوبـوا ويخلصوا .ويشير أيضً ـا إىل أن حقيقـة الدينونة
القادمـة يجـب أن ت ُق ِنع الجميع ألن يعيشـوا عيشـة مقدسـة بال لوم.
وهكــذا ،فبقــدر تركيــزه عــى الحيــاة املســيحية العمليــة الحاليــة ،إال أنــه يواصــل لفــت
انتبــاه قرائــه إىل الرجــاء يف املســتقبل الــذي ينتظرهــم .باختصــار ،أيًــا كانــت الظــروف يف الوقــت
الراهــن ،فعليهــم أن يواصلــوا تقدمهــم باإلميــان والطاعــة.

ملــاذا عليــك أنــت أيضً ــا أن تتقــدَّ م يف اإلميــان والطاعــة بغــض النظــر عــن الظــروف
التــي تجــد نفســك فيهــا؟ هــل توجــد أيــة خيــارات أخــرى؟
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النظام يف املجتمع ويف الكنيسة
اقــرأ الفقــرات التاليــة .مــاذا يقــول بطــرس يف هــذه اآليــات حــول أهميــة كل مــن
الحكومــة وقيــادة الكنيســة ،وكيــف يجــب عــى املســيحيني أن يتجاوبــوا مــع كل منهــا؟
وكيــف يجــب أن تُط َّبــق كلامتــه عــى وضعنــا اليــوم ،بغــض النظــر عــن األماكــن التــي
نعيــش فيهــا؟
١بطرس ٢١-١١ :٢
١بطرس ٥-١ :٥
عــاش بطــرس يف عــر كان املســيحيون فيــه يتعرضــون أحيانًــا لالضطهــاد ِمــن ِقبَــل الحكومة
أو الســلطات الدينيــة .هــذا األمــر يُ ِ
ـب مــا قالــه بطــرس وبولــس حــول الــدور الصحيــح
كسـ ْ
للســلطات الحكوميــة أهميــة فائقــة (١بطــرس ١٧-١٣ :٢؛ روميــة  .)٧-١ :١٣بالنســبة لــكل مــن
بطــرس وبولــس ،فــإن كليهــا يؤمــن بــأن الســلطات الحكوميــة أتــت برتتيــب مــن اللــه نفســه
لالنتقــام مــن فاعــي الــر .هنــاك بالطبــع أوقــات تكــون فيهــا الســلطات الحكوميــة هــي
املشــكلة ذاتهــا .وقــد واجــه املســيحيون ذلــك يف أيــام بطــرس ،وذلــك األمــر ســوف يــزداد ســو ًءا
لســنوات كثــرة.
ولكــن عمو ًمــا ،املقصــود هــو أن الحكومــات الصالحــة تحافــظ عــى القانــون والنظــام
واألمــن .هنــاك أمثلــة كثــرة اليــوم يُنتهــك فيهــا القانــون والنظــام واألمــن ،وميكنــك أن تــرى
املاســة إىل حكومــات معتدلــة .يف الحقيقــة ،الحكومــة الصالحــة هــي إحــدى
جل ًيــا الحاجــة َّ
بــركات اللــه التــي أعطاهــا للبــر.
ال شــك أن بطــرس يُشــارك بولــس يف قناعتــه بأهميــة الســلطة الحكيمــة يف الكنيســة أيضً ــا.
يُشــ ِّدد بولــس قائــاً« :وليكــن كل يشء بلياقــة وبحســب ترتيــب» (١كورنثــوس  )٤٠ :١٤يف
خدمــة العبــادة بالكنيســة .ومثلــه يطلــب بطــرس مــن قــادة الكنيســة أن يَرعــوا «رع َّيــة اللــه
التــي بينكــم نُظّــا ًرا» (١بطــرس  .)٢ :٥عليهــم أن يفعلــوا ذلــك بتواضــع وعنايــة .يجــب أن
تتــم قيــادة الكنائــس املحليــة لهــا بصــورة جيــدة .القــادة الصالحــون يوفــرون الرؤيــة والرتابــط،
ويكِّنــون اآلخريــن مــن مامرســة مواهبهــم الروحيــة ملجــد الــرب.
ُ

تقــول اآليــة يف ١بطــرس  ٥ :٥أنَّ عليكــم أن تترسبلــوا بالتواضــع مــع بعضكــم البعــض.
كيــف ميكننــا أن نتعلــم ٍفعــل ذلــك؟ مــاذا تســتطيع أنــت أن تفعلــه بذاتــك لتطبيــق
ذلــك يف معامالتــك الشــخصية مــع اآلخريــن؟
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صدارة اإلنجيل
مــا الــذي تقولــه الفقـرات التاليــة عــن الكتــاب املقــدس فيــا ميكــن أن يســاعدنا يف فهــم
الــدور الــذي يجــب أن يكــون لــه اليــوم يف حياتنــا وإمياننــا؟
١بطرس ١٢-١٠ :١
٢بطرس ٢٠-١٦ :١
٢بطرس ٢ :٣
٢بطرس ١٦ :٣
يف رســالته الثانيــة ،يُجابــه بطــرس املعلمــن الكذبــة ،ويو ِّجــه قـ َّراءه إىل مصدريــن للســلطة
عندمــا يقــول« :لتذكــروا األقــوال التــي قالهــا ســابقًا األنبيــاء القديســون ،ووصيتنــا نحــن الرســل،
وصيــة الــرب املخلــص» (٢بطــرس  .)٢ :٣اليــوم ميكننــا أن نلجــأ إىل ذات املرجــع ،إىل كلــات
«األنبيــاء القديســن» الــذي هــو العهــد القديــم .الرســل األحبــاء غــر متوافريــن لدينــا بالطبــع،
ولكــن بشــكل مــا ،لدينــا مــا هــو أفضــل :شــهادتهم املوحــى بهــا كــا ظهــرت يف العهــد الجديــد.
تــرك لنــا متــى ،مرقــس ،لوقــا ،ويوحنــا القصــة الكاملــة لحيــاة ومــوت وقيامــة يســوع املســيح.
ويف ســفر أعــال الرســل ،هنــاك تقاريــر عــن األعــال التــي قــام بهــا الرســل .وميكننــا أن نقــرأ
الكلــات املوحــى بهــا التــي قالهــا الرســل أنفســهم .يتح ـ َّدث بولــس بقــوة عــن ســلطة كلمــة
اللــه (٢تيموثــاوس  .)١٦ :٣وهكــذا فــإن بطــرس يُو ِّجــه ق ـ َّراءه إىل اإلنجيــل كمصــدر للســلطة
الروحيــة واألدبيــة.
يف (٢بطــرس  ،)١٦ :٣يُحـذِّر بطــرس قـراءه ومســتمعيه مــن أنــه وبالرغــم مــن أن اإلنجيــل
هــو مصــدر الحــق ،فبــدون االنتبــاه الشــديد للرســالة التــي يرغــب الــروح القــدس أن نفهمهــا،
فــإ َّن مصــدر الحــق نفســه ميكــن أن يُســاء فهمــه .وذلــك ميكــن أن يــؤدي إىل عواقــب وخيمــة.
يجـب أن تذكرنـا كلامتـه اليـوم باملبـادئ األساسـية يف دراسـة الكتـاب املقدس .علينـا أن نقرأ
فقـرة مـن الكتـاب املقـدس بـروح الصلاة .علينا قراءتها يف سـياق مـا يتعلق بها ضمـن األصحاح،
والسـفر ومجمـل الكتـاب املقـدس ذاتـه .مـاذا كان يتحـدث عنـه املؤلـف بالتحديد حين كتبها؟
علينـا أن نقرأهـا يف ضـوء الظـروف التاريخيـة التـي كُ ِتبَت حينهـا (يف حالة رسـالتي بطرس األوىل
والثانيـة ،سـيكون ذلـك يف عهد اإلمرباطوريـة الرومانية يف القرن األول امليلادي ).يجب أن نقرأها
سـعياً للوعـي الروحـي ،و ُمدركين أن الخلاص الـذي جلبـه مـوت املسـيح الكفـاري هـو محـور
رسـالة الكتـاب املقـدس كلـه (١بطـرس  .)١٢-١٠ :١ختامـا ،يجب علينـا أن نقرأ الكتـاب املقدس
يف سـياق حياتنـا الخاصـة .أي حـق يرغـب اللـه أن نحصـل عليـه؟ كيف ميكننـا أن نُط ِّبـق الكلمة
املكتوبـة يف حياتنـا بطريقـة تسـهم إيجاب ًيا مللكـوت الله؟
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ملزيـد مـن الـدرس :حتـى يف خضم الالهـوت العميـق ،فإ َّن رسـائل بطـرس ت ُركِّـز بق َّوة
على الحيـاة املسـيحية والطريقـة التـي يتو َّجـب علينـا إتباعهـا يف معاملـة واحدنا اآلخـر .مبعنى
آخـر ،نعـم ،نحتـاج أن نعـرف الحـق كما هـو يف يسـوع ،ولكـن األكثر أهميـة هـو أن نعيـش
ذلـك الحـق يف حياتنـا أيضً ـا .يف بدايـات رسـالته ،يُخربنـا بطـرس بهذه الكلمات الرائعـة« :ط ِّهروا
نفوسـكم يف طاعـة الحـق بالـروح للمحبـة األخويـة العدميـة الريـاء ،فأحبـوا بعضكـم بعضـاً من
قلـب طاهـر بشـ َّدة» (١بطـرس  .)٢٢ :١الحـظ كيـف يربـط بين تطهري نفوسـنا والطاعـة للحق.
غينـا ،يصنـع منـا شـعبًا يُحـب واحدهـم اآلخر محبـة شـديدة «وبلقب طاهـر» .الطاعة،
الحـق يُ ِّ
والقلـب الطاهـر ،واملحبـة ترتبـط واحـدة باألخـرى .هذا هـو املثل األعلى الذي يجـب أن نصبوا
إليـه .هـل تتخيـل كـم سـتكون حياتنا وكنائسـنا مختلفة لـو أننا اتبعنـا ذلك التحـدي؟ تأمل فيام
ميكـن أن يفعلـه ذلـك يف مفهـوم وحـدة الكنيسـة ،إن مل يكـن أي يشء آخـر.
«أيهــا األخــوة ،هــل تحملــون روح املســيح معكــم ،إذ تعــودون إىل بيوتكــم وكنائســكم؟ هــل
تطرحــون عنكــم الشــك واالنتقــاد؟ وصلنــا إىل وقــت نحتــاج فيــه إىل أن نتضامــن معــا أكــر مــن
أي وقــت مــى ،أن نعمــل متحديــن .يف الوحــدة قــوة .ويف الفرقــة وعــدم الوحــدة هنــاك دامئــا
الضعــف» (روح النبــوة ،رســائل مختــارة ،صفحــة .)٣٧٥ ،٣٧٤

أسئلة للنقاش
 .1يف ٢بطــرس  ١٢ :٣كتــب بطــرس الرســول أنــه علينــا أن نكــون «منتظريــن

وطالبــن رسعــة مجــيء يــوم الــرب ،الــذي بــه تنحــل الســاوات ملتهبــة ،والعنــارص
محرتقــة تــذوب» .مــاذا يعنــي بقولــه إنــه علينــا أن نكــون «طالبــن رسعــة مجــيء
رع يــوم الــرب أي املجــيء الثــاين؟
يــوم الــرب»؟ كيــف ميكننــا أن نــ ِّ
 .2نقــول أن الطبيعــة هــي «الكتــاب الثــاين» للــه .لســوء الحــظ ،وكــا حــدث
مــع الكتــاب األول (الكتــاب املقــدس) ،فــإنَّ الكتــاب الثــاين ُيكــن إســاءة تفســره
أيضً ــا .مثــال ذلــك ،فــإن رســالة «التصميــم والهــدف» بالنســبة لكثرييــن مــن النــاس
قــد تــم شــطبها مــن الطبيعــة ،وحـ َّـل مكانهــا نظريــة دارويــن «الطفــرة العشــوائية
واالنتقــاء الطبيعــي» .فالعــامل – كــا يقولــون – مل يتــم تصميمــه مــن ِق َبــل خالــق.
ـر هــذا الكتــاب الثــاين بطريقــة صحيحــة؟ ومــا هــي
فكيــف لنــا إ ًذا أن نقــرأ ونُفـ ِّ
حــدود مــا ميكــن أن يعلّمنــا إيــاه الكتــاب الثــاين عــن اللــه؟ ومــا مــدى العــون الــذي
نحصــل عليــه مــن الكتــاب األول ليســاعدنا عــى الفهــم الصحيــح للكتــاب الثــاين؟
مــاذا يحــدث عندمــا يتعــارض تفســرنا للطبيعــة – الكتــاب الثــاين – مــع تفســرنا
للكتــاب األول – الكتــاب املقــدس؟ أيــن تكمــن املشــكلة؟
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دلي ــل دراس ــة الكت ــاب امل ُ َق ـ ّـدس للرب ــع الثال ــث 2017
يستع ّد العامل الربوتستانتي لالحتفال بالذكرى الخمسامئة لإلصالح الربوتستانتي عندما كشف مارتن
لوثر— مسوقاً من الروح القدس — النقاب عن حقائق كتابية جوهرية للماليني .حقائق كانت مطمور ًة
قروناً طويل ًة تحت الخرافات والتقاليد .وقد يذهب البعض إىل القول بأ ّن الربوتستانتية بر ّمتها قد ُولِدت
الغالطيي (باإلضافة إىل
وظهرت إىل الوجود ،منذ نصف ألف سنة مضت ،من خالل صفحات الرسالة إىل
ّ
َ
الرسالة إىل أهل رومية) .فإنّه من خالل مطالعة الرسالة إىل أهل غالطية نجد أ ّن مارتن لوثر قد بهرته
الخاصة بالتربير باإلميان .هذه الحقيقة املجيدة التي أنجبت حركة اإلصالح
األخبار السا ّرة العظيمة،
ّ
الربوتستانتي ،هي التي ساهمت يف تحرير املاليني من أخطاء الهوتية مسكون ّية لقرون عديدة .فام
غي العامل رأساً عىل عقب ،ومل يعد كام كان قبالً .فام هو
قرأه مارتن لوثر يف الرسالة إىل أهل غالطية قد ّ
مضمون الرسالة إىل غالطية الذي يجعل منها أساساً متيناً لإلصالح الربوتستانتي؟ وكيف متكّنت هذه
الرسالة من التأثري عىل قلوب الكثريين أمثال مارتن لوثر؟ إن دليل دراسة الكتاب املقدس للربع القادم،
الذي بعنوان «بشارة اإلنجيل يف ِسفر غالطية» ،من تأليف كارل كوسريت ،يدعونا للتجوال مع الرسول
بالغالطيي أن يظل ّوا أمناء للمسيح .هذه الدراسة تعطينا فرصة يف ذات الوقت إلنارة
بولس ،إذ يهيب
ّ
مفهومنا الشخيص بالحقائق التي فتحت الطريق أمام املصلح مارتن لوثر لالنفصال الحتمي عن روما
وإرساء سلطة إنجيل الخالص الكتايب.

بشارة اإلنجيل يف ِسفر غالطية
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بولس رسول األمم — حزيران (يونيو) 30-24
سلطة بولس واإلنجيل — متوز (يوليو) 7-1
وحدة اإلنجيل — متوز (يوليو) 14 -8
التربير باإلميان وحده — متوز (يوليو) 21-15
إميان العهد القديم — متوز (يوليو) 28-22
أفضليّة الوعد —  29متوز (يوليو)  4 -آب (أغسطس)
الطريق إىل اإلميان —  11-5آب (أغسطس)
من عبيد إىل َو َرث َة —  18-12آب (أغسطس)
ترضعات بولس الرعوية —  25-19آب (أغسطس)
العهدان —  26آب (أغسطس)  1 -أيلول (سبتمرب)
الحريّة يف املسيح —  8-2أيلول (سبتمرب)
الحياة بالروح —  15-9أيلول (سبتمرب)
بشارة اإلنجيل والكنيسة —  22-16أيلول (سبتمرب)
االفتخار بالصليب —  29-23أيلول (سبتمرب)

