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ملكاتب األقسام الكنسية التابعة للمجمع العام لألدفنتست السبتيني ® العمل عىل الرتتيب لرتجمة دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب امل ُ َقدّس للكبار
مبوجب مبادئ توجيهية محددة .وتبقى ترجمة ونرش هذا الدليل حقاً محفوظاً للمجمع العام .إن اصطالح "األدفنتست السبتيون" وشعار الشعلة هام
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والنارش واملرشف العام عىل إعداد هذا الدليل هو لجنة مدرسة السبت ،وهي إحدى اللجان الفرعية املنبثقة عن اللجنة اإلدارية للمجمع العام
لألدفنتست السبتيني .إن دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب امل ُ َقدّس هو انعكاس ملساهامت اللجنة العاملية للتقييم ،ويحظى مبوافقة لجنة مدرسة
السبت للنرش ،وبالتايل فهو ال يعكس بالرضورة وجهة النظر املنفردة للمؤلف (أو املؤلفني).
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هنا نقف – تعليق لوثر على ِسفْر رومية
فــي مثــل هــذا الشــهر منــذ خمســمائة عــام ،علّــق أســتاذ الالهــوت البالــغ مــن العمــر
ثالثــة وثالثيــن عامــاً 95 ،احتجاجــاً كان القصــد منهــا ،فــي بــادئ األمــر ،تفنيــد مرســوم
بابــوي اس ـتُخدم ليبتــز قطيــع مارتــن لوثــر عــن طريــق بيــع صكــوك الغف ـران .وكانــت هــذه
االحتجاجــات لمعارضــة المرســوم البابــوي ،والتــي أ ّججــت شـرارة اإلصــاح البروتســتانتي -ومــن
يومهــا لــم يعــد العالــم كمــا كان.
بالطبــع فقــد تغ ّيــر الكثيــر منــذ ذلــك اليــوم مــن عــام  .1517إنّمــا شــيء واحــد لــم يتغ ّيــر
وهــو كلمــة هللا والحـ ّـق الــذي تتضّ منــه ،تلــك التــي أَعطــت مارتــن لوثــر األســاس الالهوتــي
الــذي تح ـ ّدى بــه رومــا وق ـ َّد َم للمالييــن مفهوم ـاً كتاب ّي ـاً عظيم ـاً أال وهــو (الخــاص باإليمــان
وحــده).
ودراســتنا فــي هــذا الربــع تركّــز علــى هــذا المبــدأ مــن خــال دراســة رســالة بولس الرســول
إلــى أهــل روميــة .كتــب مارتــن لوثــر فــي تعليقــه علــى الرســالة إلــى روميــة يقــول« :إ ّن هــذه
الرســالة هــي مجمــل رســالة اإلنجيــل المق ـ ّدس وهــي جديــرة ليــس فقــط بضــرورة االطّــاع
عليهــا واســتيعابها كلمــة بكلمــة فــي القلــب فحســب ،ولكــن باالنشــغال بهــا والحيــاة بموجبهــا
كل يــوم كخب ـ ٍز روحــي للنفــس» [مارتــن لوثــر ،تعليــق علــى رســالة روميــة ،ترجمــة ثيــودور
ّ
مولــر (جرانــد راﭙيــدز -ميتشــجان :طباعــة كريجــل  ،)1976صفحــة .]8
نعــم ،إنّــه فــي رســالة روميــة وجــد مارتــن لوثــر الحقيقــة العظيمــة «الخــاص باإليمــان
وحــده» .هنــا أفصــح الرجــل عــن هــذه الحقيقــة الثمينــة ليــس فقــط فــي روميــة أو فــي العهد
الجديــد بــل فــي الكتــاب المقــدس كلّــه :حقيقــة خطّــة الخــاص ،التــي أُعطيــت لنــا فــي يســوع
المســيح قبــل مــلء الزمــان (2تيموثــاوس  .)9 :1والحقيقــة هــي أ ّن الخــاص يكمــن فقــط فــي
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ـض النظــر عــن حفــظ
بـ ّر المســيح .إ ّن هــذا البـ ّر يُحســب لنــا باإليمــان ،إنّــه بـ ّر يُمنــح لنــا بغـ ّ
ـب أَ َّن ا ِإلن َْســا َن يَتَ َب ـ َّر ُر
النامــوس ،أو كمــا وضّ ــح الرســول بولــس بجــا ٍء فــي روميــة« .إِذًا نَ ْح ِسـ ُ
بِا ِإلي َمــانِ ِبـ ُدونِ أعمــال ال َّنا ُمـ ِ
ـوس» روميــة .28 :3
وكان لوثــر ،بســبب هــذا المبــدأ ،يرفــض الســلطان العالمــي واإلرث الرومانــي وقــد أعلنــه
جهــارا ً فــي مجلــس «ورمــز» ســنة 1521م .وصـ َّرح بالقــول« :أنــا ال أســتطيع أن أتراجــع وال أريــد
أن أتراجــع .ألنــه أمــر غيــر مأمــون العاقبــة أن يتكلــم المســيحي ضــد ضميــره .هنــا أنــا أقــف
وال يمكننــي أن أفعــل غيــر هــذا» [ج .ه .ميــرل دابونيــة د .د .تاريــخ اإلصــاح ،ترجمــة هـــ.
هوايــت (نيويــورك مؤسســة تـراك األمريكيــة  ،)1848صفحــة ].249
واليــوم ال يســتطيع األمنــاء مــن البروتســتانت أن يفعلــوا شــيئاً إالّ أن يقفــوا راســخين علــى
كلمــة هللا ضـ ّد التقاليــد والطقــوس الباليــة غيــر الكتاب ّيــة.
وبــدون شــك ،فقــد تق ّدمــت المســيحية تق ّدمــاً عظيمــاً منــذ عهــد لوثــر متحــر ّر ًة مــن
خرافــات دامــت قرونــاً ،وتعاليــم باطلــة أودت بالمفاهيــم الكتابيــة بــل وقامــرت برســالة
اإلنجيــل وتاجــرت بهــا.
لكــن لألســف ،فقــد تعطّلــت النهضــة عبــر الســنين ،وقــد اسـتُبدل التقـ ّدم فــي أماكــن عـ ّدة
بحالــة ركــود ومراســيم باليــة ،وفــي أماكــن غيرهــا رجــع الكثيــرون إلــى رومــا .واليــوم فــي
عصــر يحــاول احتــواء الكنائــس فــي تج ّمعــات عالميــة ،وقــد تش ـ ّوهت الكثيــر مــن الحقائــق
الكتابيــة التــي كانــت قــد ألهبــت النهضــة اإلصالحيــة ،وقــد تغطّــت بمظاهــر لغويــة لكــي
ـدم اليــوم أكثــر مــن أيــام لوثــر نفســه .إ ّن
تخفــي الخالفــات الجوهريّــة .وهــي لــم تح ـ َظ بتقـ ٍ
نبــوءات دانيــال 25 -23 :7؛ 12 -9 :8؛ رؤيــا  13و  ،14وكذلــك األخبــار الرائعــة عــن الخــاص
باإليمــان التــي فــي رســالة روميــة ،جميعهــا يبيّــن الســبب الــذي يحــدو بالمؤمنيــن المخلِصيــن
للكتــاب المق ـ ّدس أن يلتصقــوا بالمبــادئ التــي دافــع عنهــا أســافنا البروتســتانت بحياتهــم.
ونحــن األدڨنتســت الســبتيون نســتند علــى مبــدأ «اَلْ ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس واَلْ ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس
وحــده»؛ ولهــذا فإننــا نرفــض بشــدة كل المحــاوالت الهادفــة إلــى إرجــاع المســيحيين لالنضــواء
تحــت لــواء رومــا ،وإلــى الممارســات الدينيــة لعصــر مــا قبــل اإلصــاح .فــإن الكتــاب المقــدس
يقودنــا للســير فــي االتّجــاه المضــاد (رؤيــا  .)4 :18وفــي ذلــك االتجــاه ،نســير معلنين «البِشَ ــا َرة
األَبَ ِديَّــة» (رؤيــا  )6 :14للعالــم أجمــع .إنهــا نفــس البِشَ ــا َرة األَبَ ِديَّــة التــي ألهمــت مارتــن لوثــر
منــذ خمســمائة عــام مضــت.
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