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المقدمة
ُيروى عن ٍ
معظم
ابتسم
أثناء خروجهم .وقد
قس شابَ ،
ُ
َ
وقف في مدخل كنيستهُ ،ليسّل َم على الجميع َ
ٍ
ف بجرأته،
كان
أفرُاد الرعية
بتهذيب ،وهم يغادرون .لكن ،في نهاية الصفَ ،
َ
هناك رجل كبير في السنُ ،عر َ
طر في ذهنه.
في قول كل ما يخ ُ
فقال متذم ار" :أيها الشاب ،عندي مشكلة جادة مع عظتك!"
فسأله القس" :ما هي المشكلة؟"

علي".
لكنك لم تقل شيئا
فقال:
ينطبق َّ
"أحتاج لمعرفة ما تقوُله كلم ُة هللا عن حياتيَ ،
ُ
ُ
ٍ
نسمع جميعا ،بين ٍ
ونحتاج جميعا إلى
تفشل في مخاطبة احتياجاتنا الشخصية.
عظات
حين وآخر،
ُ
ُ
ُ

غب في التمسك
التشجيع ،واإلرشاد العملي ،والتأديب الذي يقدمه لنا الكتاب المقدس .وهكذا ،بقدر ما نر ُ
ٍ
ٍ
الكتاب المقدس ،بطر ٍق
عملية ،على
كيفية تطبيق
ببساطة أن
بالعموميات ،أو المسائل النظرّية ،علينا
نتعلمّ ،
َ
َ
حياتنا الخاصة ،وحياة اآلخرين.
هذا هو درسنا الحادي عشر في هذه السلسلة الكتاب المقدس عطية هللا لنا :مبادئ علم التفسير ،وقد

نطبق الكتاب المقدس على
أعطيناه العنوان "التطبيق المعاصر لألفراد" .سنرى في هذا الدرس كيف ينبغي أن ّ
اآلخرين وعلى أنفسنا كأفراد.
كما رأينا في دروس سابقة ،في كل مرة نط ّبق الكتاب المقدس على زمننا يجب أن نأخذ بعين
القراء المعاصرين،
قراء الكتاب المقدس األولين و ّ
االعتبار ثالثة أنواع من الفجوات أو الفروق موجودة بين ّ

وهذه الفجوات هي :الفجوة الزمنية ،والفجوة الحضارية ،والفجوة الشخصية.

يجب أن نستكشف على نطاق واسع التطورات الالهوتية التي حدثت عند انتقال سير التاريخ في

الكتاب المقدس من عصر عظيم إلى آخر .وعلى نطاق أضيق ،نحتاج أن نأخذ بعين االعتبار أوجه الشبه

والفروق بين مخطط هللا للحضارات في أزمنة الكتاب المقدس ومخططه لحضاراتنا المعاصرة .وضمن هذه

قراء الكتاب المقدس
األطر ،يجب أن ننظر أيضا في أوجه الشبه واالختالف على نطاق الشخصية بين ّ
القراء المعاصرين .في هذا الدرس ،سننظر أوال في هذا البعد األخير من التطبيق المعاصر بينما
األولين و ّ
ننظر كيف يجب أن يؤثر الكتاب المقدس على مفاهيم الناس اليوم وسلوكياتهم وعواطفهم.
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كل حياتنا ،فنظرتنا إلى مغيب الشمس ،مثل
لقد شاء هللا أن يكون لكلمته ٌ
تأثير على ّ
الخطية توّلدتا كلتاهما من الطريقة التي أراد بها هللا أن يعلن لنا ذاته .ويجب
نظرتنا إلى
ّ
أثر في عقولنا ،وقلوبنا ،وأفعالنا .فاهلل يريد أن تتغذى حياتنا من تعاليم
لذلك أن يترك ا

كل يوم من أيام حياتنا.
الكتاب
ّ
المقدس وننال منها القدرة على التمييز ومعرفة فكر هللا في ّ
ومع الوقت يصبح هذا التمييز طبيعيا في حياتنا ،كما لو أّننا ُولدنا فيه .فالقصد من
المقدس هو أن يؤثر بصورة شاملة على كل حياتنا.
الكتاب
ّ
—الدكتور أريك تونيس

توجد عدة طرق لدراسة التطبيق المعاصر لألفراد ،لكن في هذا الدرس ،سنتناول مسألتين رئيسيتين
تنوعا في تطبيقنا الفردي للكتاب المقدس .وثانيا ،سنستكشف كيف وّفر
فقط .أوال ،سنتأمل كيف أن هللا جعل ّ
لنا طرقا لنكتسب الحكمة في تطبيقنا للكتاب المقدس على أنفسنا وعلى اآلخرين .لننظر في كل هذه

بالتنوع في التطبيق الفردي.
المواضيعَ ،بدءا
ّ

التنوع
إرشاد حول طريقة تشغيل ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ويصف
جهاز إلكتروني.
آلة ،أو
دليل
ق أَر
ُ
َ
معظمنا ،في وقت من األوقات َ
ُ
ٍ
نفس التعليمات" :افعل هذا .وافعل
أي
شخص َ
دليل اإلرشاد عادةَ ،
ُ
كل تفاصيل عمل الجهاز ،حتى يتبع ُ
ٍ
ٍ
دليل إرشادات مفصل عن
تتصور شخصا
مفترض .لكن ،هل
ذاك"،
ُ
ُ
وسيعمل كل شيء كما هو َ
يكتب َ
ُ
وصفها خطوة
يصعب
بحيث
الزراعة ،أو تربية األوالد ،أو التجارة؟ بالطبع ال .فهذه المهام معقدة جدا،
ُ
ُ
ُ
ٍ
بخطوة .ويقوم أشخاص مختلفون بهذه المهام ،بطر ٍق
مختلفة ،بينما يواجهون ظروفا متنوعة.
ُ
محددة على كل شخص
نتمنى أحيانا لو أن الكتاب المقدس هو مثل دليل اإلرشاداتُ ،يملي خطوات ّ
ليتبعها .بالطبع ،كان ذلك ليجعل التطبيق الفردي لكلمة هللا أسهل بكثير .لكن كل من يق أر الكتاب المقدس

يعرف أن إرشاداته ليست على هذه الحال .بل عوضا عن ذلك ،يتناول الكتاب المقدس أصعب المسائل التي

يمكن تصورها – وهذه المسائل معقدة لدرجة ال يمكن التعامل معها من خالل إرشادات بسيطة .عالوة على

صمم الكتاب المقدس ُليستخدم من قبل عدد كبير من األشخاص ،في ظروف عديدة مختلفة .لهذه
ذلكُ ،
التنوع في التطبيق الفردي
األسبابُ ،كتب الكتاب المقدس ُلي ّ
طبق على األفراد بطرق متنوعة .لكي نفهم ّ
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التنوع في التعاليم الكتابية ذاتها .وثانيا ،سننظر لماذا يجب تطبيق هذه التعاليم المختلفة
سنشير أوال إلى ّ
تنوع التعاليم الكتابية.
متنوعة على أشخاص مختلفين وفي ظروف مختلفة .انظر أوال إلى ّ
بطرق ّ

كتابية
التعاليم ال ّ
كما أشرنا منذ قليل ،بخالف دليل اإلرشادات خطوة خطوة ،فإن الكتب المتعلقة بالزراعة والعائلة

عرف
والتجارة وما شابهّ ،
تقدم عادة لقرائها تعليمات عديدة تمتد من األشمل إلى األكثر تحديدا .باإلجمالُ ،ي ّ
هذا النوع من الكتب على بعض المبادئ الشاملة التي يجب على كل شخص أن يتبعها في كل الظروف.

تقدم تلك
تقدم تلك الكتب بعض اإلرشادات العامة التي تنطبق في معظم الظروف .عالوة على ذلكّ ،
كما ّ
أخير ،يتضمن
ا
محددة قد تنشأ من وقت إلى آخر.
ُ
الكتب غالبا مجموعة من التعليمات للتعامل مع أوضاع ّ
تقدم أمثلة عن النجاح والفشل.
هذا النوع من الكتب غالبا دراسة حاالت ّ
من عدة نواح ،يشبه الكتاب المقدس دليل اإلرشادات .فهو يوّفر المبادئ الشاملة لكل األفراد ليتبعوها

محددة ألشخاص معينين
في كل الظروف ،وارشادات عامة للعديد من الناس في ظروف عديدة ،وتعليمات ّ
معينة ،وأمثلة عن أشخاص نجحوا أو سقطوا في اتباع تعاليم الكتاب المقدس.
في ظروف ّ
من المفيد أن ننظر إلى هذه المجموعة من التعاليم الكتابية بطريقتين :أوال ،النظر في كيف تظهر

نماذج التعاليم تلك في العهد القديم ،ثم النظر في كيف تظهر مجموعة هذه التعاليم أيضا في العهد الجديد.

لنبدأ بالعهد القديم.
العهد القديم

المعاصرين ،أن هللا توقع من كل ٍ
فرد في إسرائيل،
َ َ
ثم أن يكونوا مستعدين لتطبيقها
إلى مالخي ،ومن َّ

اء
غم عدم واقعية األمر ،غالبا يكو ُن انطباعُ ّ
القر َ
رَ
وتعاليم الكتاب المقدس ،من التكوين
ائع
أن يحف َ
كل شر َ
ظ َ
َ
ٍ
ٍ
تذكرها أو حتى
أي
لحظة .لكن ،كانت الئح ُة التعليمات في العهد القديم،
أي
شخص على ّ
ُ
في ّ
أطول من قدرة ُ
يتبينوا األولويات في تعاليم العهد
طاعتها كلها .ولمواجهة هذا التحدي،
حاول المعلمو َن في إسرائيل ،أن ّ
َ

توج َب على الجميع أن يأخذوها في االعتبار في كل الظروف؟ وما هي
القديم .ما هي الوصايا التي ّ
المحددة جدا
وجب تطبيُقها في العديد من مجاالت الحياة ،ولكن ليس كَلها؟ كذلك ،ما الوصايا
ّ
التعليمات التي َ
ٍ
جادل
بموقف ما ،بينما غيرهم
بعض المعلمين اليهود،
التي تم تطبيُقها في بعض األحيان فقط؟ وقد
تجادل ُ
َ
َ
3
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بطرق أخرى ،لكنهم جميعا أدركوا أهمية تحديد األولويات.

قادت المحاوالت لوضع سلم أولويات لتعاليم العهد القديم ،أحد الضليعين في الشريعة ليسأل يسوع

هذا السؤال في متى :36 :22
ِّ ِّ
ِّ
النام ِّ
ِّ َّ
وس؟ (متى .)36 :22
َيا ُم َعّل ُم ،أََّي ُة َوصَّي ٍة ه َي اْل ُع ْظ َمى في ُ
أجاب يسوع في األعداد :40-37
له َك ِّم ْن ُك ِّّل َقْل ِّب َكَ ،و ِّم ْن ُك ِّّل َن ْف ِّس َكَ ،و ِّم ْن ُك ِّّل
ُ"ت ِّح ُّب َّ
الر َّب ِّإ َ
واْلع ْظمى .و َّ
الث ِّانَي ُة ِّم ْثُل َها"ُ :ت ِّح ُّب َق ِّر َيب َك َكَن ْف ِّس َك"ِّ .ب َه َاتْي ِّن
َ ُ َ َ
ِّ
اء (متى .)40-37 :22
َواألَ ْنبَي ُ

ِّف ْك ِّرك"ِّ .
هذ ِّه ِّهي اْل َو ِّصَّي ُة األُوَلى
َ
َ
اْل َو ِّصَّي َتْي ِّن َي َت َعَّل ُ َّ
وس ُكُّلهُ
ام ُ
ق الن ُ

في هذه الحادثة الشهيرة ،أعطى يسوع أتباعه وجهة نظره الرسمية في كل وصايا الكتاب المقدس.

له َك" من التثنية  ٥ :6بالوصية العظمى .ودون أن يسأله أحد أضاف مباشرة
وعرف وصية "تُح ُّب َّ
َّ
الر َّب إ َ
ك َك َنْفس َك" من الالويين  .18 :19فمن وجهة نظر يسوع
والوصية التي تليها من حيث العظمة" :تُح ُّب َقر َيب َ
هاتان الوصيتان لهما أولوية على كل التعاليم الكتابية األخرى.

ال شك في أن هللا نفسه واإلنسان المخلوق على صورة هللا ،مهمان في الكتاب المقدس .لكن من

المفيد أن نتذكر أن يسوع وضع هاتين الوصيتين معا ألن لهما نقطة تركيز مشتركة .فالوصيتان تتحدثان عن

المحبة .فنحن مطالبون فوق كل شيء ،أن نحب هللا ونحب قريبنا .فال عجب أن يكون يسوع قد أعطى هذه
الوصايا أولوية على كل الوصايا األخرى .فهما تتعلقان بأعمق مسائل القلب  -كالمواقف ،وااللتزامات،

والدوافع ،واألهداف التي يتوقعها هللا من شعبه .في الواقع ،من وجهة نظر يسوع ،محبة هللا والقريب هما

مبدآن شامالن في العهد القديم ،ووصيتان على كل شخص أن يطيعهما مهما حدث.

ِّ
ِّ
َج َاب ُه ِّ"إ َّن أ ََّو َل ُك ِّّل اْل َو َص َايا ِّهي:
سأل و ٌ
احد من الكتبة يسوع" ،أََّي ُة َوصَّي ٍة ه َي أ ََّو ُل اْل ُك ِّّل؟" َفأ َ
َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ُت ِّح ُّب َّ ِّ
ثم أضاف
الر َّب إَل َه َك م ْن ُك ّل َقْلب َك َوم ْن ُك ّل َن ْفس َك َوم ْن ُك ّل ف ْك ِّر َك َوم ْن ُك ّل ُق ْدَرت َك"ّ .
قائال"َ ،وَث ِّانَي ٌة ِّم ْثُل َها ِّهيُ :ت ِّح ُّب َق ِّر َيب َك َكَن ْف ِّس َك ِّ ...ب َه َاتْي ِّن اْل َو ِّصَّي َتْي ِّن َي َت َعَّل ُ َّ
وس ُكُّل ُه
ام ُ
ق الن ُ
َ
ِّ
أساسيتان .يسوع ،لم يعتبرهما
الوصيتين
اء" .إذا ،من الواضح أن هاتين
ّ
ّ
َواألَ ْنبَي ُ
4
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نحب هللا .فوالؤنا األول هو له .فهو خالقنا
متساويتين .ففي المقام األول ،يجب أن ّ
أولوية في حياتنا.
بد أن يكون هذا األمر
كل قلبنا ،وال ّ
ّ
وفادينا .لذا علينا أن ّ
نحب هللا من ّ
الكل؟"
لكن يسوع لم يتوّقف عند هذا ّ
الحد .ورغم ّ
ّ
"أية ّ
أن الرجل سأله فقط ّ
وصية هي ّأول ّ

تحب قريبك كنفسك .إذا كلتا
وصية الثانية ،وهي أن
أن يسوع أضاف بوضوح
ّإال ّ
ّ
ّ
نحب البشر المخلوقين
ٍ
الوصيتين على
ّ
نحب هللا دون أن ّ
ارتباط وثيق .فال نستطيع أن ّ

األخص المفديين بدمه ،والذين جعلهم أبناء وورثة في عائلة هللا.
على صورة هللا ،وب
ّ
—الدكتور أندرو ديفيس

َّ َّ
وس
ام ُ
هاتان الوصيتان مهمتان جدا بالنسبة ليسوع بحيث إنه أضاف" ،ب َهاتَْين اْل َوصيَّتَْين َيتَ َعل ُق الن ُ
ُّ
المفسرين
اء"( .الناموس واألنبياء ،إشارة إلى كل العهد القديم) .لكن يجب التنبه هنا ألن العديد من
ّ
ُكل ُه َواأل َْنب َي ُ
فهموا ذلك بمعنى أنه يجب على أتباع يسوع أن يتجاهلوا أو يهملوا كل تعاليم العهد القديم باستثناء محبة هللا
والقريب .لكن الحقيقة عكس ذلك تماما.

َهم وصيتين في متى  22فحسب ،بل عّلم في متى  19 :٥أتباعه أن يحفظوا
لم ّ
يحدد يسوع أَيهما أ ّ
الص ْغ َرى" .استمع إلى ما يقوله هناك:
ص َايا ُّ
ما ّ
سماه "اْل َو َ
ض ِّإحدى ِّ
هك َذا ،ي ْدعى أَص َغر ِّفي مَل ُك ِّ
الص ْغَرى َو َعَّل َم َّ
وت
هذ ِّه اْل َو َص َايا ُّ
اس َ
َف َم ْن َنَق َ ْ َ
ُ َ
ْ َ
الن َ
َ
السماو ِّ
ِّ
السماو ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َّ
ات (متى .)19 :5
اتَ .وأ َّ
َما َم ْن َعم َل َو َعل َمَ ،فه َذا ُي ْد َعى َعظيما في َمَل ُكوت َّ َ َ
َّ َ َ
ويتضح لنا من هذا العدد ومقاطع أخرى بأن على أتباع يسوع أن يحفظوا كل الوصايا ،من الصغرى
إلى العظمى.

أقر يسوع بمجموعة من التعاليم تقع بين الوصايا العظمى والصغرى عندما وبخ
باإلضافة إلى ذلكّ ،
الفريسيين في متى :23 :23
َوْي ٌل َل ُك ْم أَُّي َها  ...اْلمَر ُاؤو َن! أل ََّن ُك ْم ُت َع ِّّشُرو َن َّ
الش ِّب َّث َواْل َك ُّمو َنَ ،وَتَرْك ُت ْم
الن ْعَن َع َو ِّّ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
النام ِّ
َّ
َن َت ْع َمُلوا هذه َوالَ َت ْتُرُكوا تْل َك (متى
وس :اْل َح َّ
ق َو َّ
ان َيْنَبغي أ ْ
انَ .ك َ
يم َ
الر ْح َم َة َواإل َ
ُ

.)23

٥

أَ ْثَق َل
:23
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الحظ أن يسوع أشار إلى "الحق والرحمة واإليمان" باعتبارها "أثقل الناموس" ،وقابلها مع المسائل

األقل أهمية "تعشير التوابل" .مرة أخرى ،أشار إلى أن على أتباعه أن يحفظوا كل وصايا العهد القديم ،لكن
عليهم أن يحفظوا سلم األولويات في ذهنهم.

نصور وجهة نظر يسوع حول تعاليم العهد القديم من خالل صورة لعبة الطفل التي
من المفيد أن
ّ
له َك" و"تحب قريبك
َهم وصيتين" :تُح ُّب َّ
الر َّب إ َ
تعّلق فوق سريره .في أعلى اللعبة هناك المبادئ الشاملة ،أ ّ
ُّ
َّ َّ
اء".
كنفسك" .وقيل لنا إن "ب َهاتَ ْين اْل َوصيَّتَ ْين َيتَ َعل ُق الن ُ
امو ُس ُكل ُه َواأل َْنب َي ُ
وتحت هذه علقنا مبادئ إضافية تخبرنا كيف يجب تطبيق هاتين الوصيتين .وهذه تتضمن العديد من

اإلرشادات العامة التي نجدها في العهد القديم مثل الوصايا العشر ومبادئ مثل العدالة والرحمة واإليمان.

محددة نسبيا في
وتحت هذه المبادئ العامة نضع "الوصايا الصغرى" .هذه الوصايا هي تعليمات ّ
محددة يجب أن يطيعوا الوصايا األسمى .على سبيل
العهد القديم تشير كيف أن أُناسا مختلفين في ظروف ّ
المثال ،التعليمات المتعلقة بالعبادة في الالويين ،وتعاليم المزامير ،والكثير من التعاليم التي نجدها في كتب

وحزقيال.
الحكمة مثل أيوب واألمثال والكتب النبوية مثل َ
إشعياء َ
وفي أسفل اللعبة ،هناك العديد من األمثلة التاريخية التي تظهر غالبا في قصص العهد القديم وكذلك
وتركز هذه المقاطع على أساليب الطاعة والعصيان التي ارتكبها رجال ونساء
في المزامير وكتب الحكمةّ .
المحددة.
محددون في عملهم بوصايا هللا في ظروفهم
ّ
ّ
هذا الترتيب الهرمي يساعدنا على فهم المظاهر المتعددة للطريقة التي أراد يسوع أن يتعامل فيها

تالميذه مع مجموعة التعاليم التي تظهر في العهد القديم.

مبقين هذه الخلفية للعهد القديم في أذهاننا ،لننظر إلى بعض التعاليم الكتابية في العهد الجديد.
العهد الجديد
ٍ
بكثير من العهد القديم ،لكن هذا ال يعني أن ُكتّاب
من السهل للجميع ،رؤي َة أن العهد الجديد أقصر
أطول من
العهد الجديد قّللوا عدد اإلرشادات لشعب هللا .في الواقع ،كانت الئح ُة التعاليم للكنيسة األولى،
َ

اب العهد الجديد بتبديل العهد القديم .باألحرى ،قد أضافوا إلى العهد القديم.
الئحة إسرائيل القديمة .ولم يقم ُكتّ ُ
اب العهد الجديد،
وتطرُح مسأل ُة إضافة مز ٍيد من التعاليم في العهد الجديد سؤاال هاما .لماذا
َ
أضاف ُكتّ ُ
تعليماتَهم الخاصة إلى تعاليم العهد القديم؟
كما رأينا في درس سابق ،لم يشأ ُكتّاب العهد الجديد أن ينسى أتباع المسيح أيا من تعليمات العهد
6
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القديم ،لكنهم لم يريدوهم أيضا أن يعيشوا كما لو أنهم في أزمنة العهد القديم .فلكي يحولوا دون انزالق قرائهم

طبق توجيهات العهد القديم في عصر العهد الجديد.
إلى طرق الماضي ،عّلموا الكنيسة الباكرة كيف ت ّ

أقر ُكتّاب العهد الجديد بتعاليم العهد القديم ،لكن انطالقا من فهمهم أنه عندما جاء يسوع ،جلب
وقد ّ
معه تدشين ملكوت هللا المسياني .وقد أدركوا أيضا أنه يجب النظر إلى تعاليم العهد القديم من خالل عمل
الروح القدس في نشر ملكوت هللا في استم اررية العهد الجديد .وقد نظروا إلى العهد القديم بعالقته بما سيفعله
المسيح عندما يعود بمجده في التحقيق النهائي للملكوت المسياني.

شدد ُكتّاب العهد الجديد على أنه يجب على أتباع المسيح أن يحافظوا على
وفي كل هذه األمورّ ،
سلم األولويات كما وضعها يسوع.

في المقام األول ،استمرت المبادئ الشاملة لمحبة هللا ومحبة القريب أعظم وصيتَين ،كما نرى في
مقاطع مثل لوقا  ،27 :10و 1كورنثوس  ،13 :13و 1يوحنا  .21 :4فمهما حدث ،على مؤمني العهد

يقدموا قلوبهم إلى محبة هللا ومحبة القريب.
الجديد أن ّ
في المقام الثاني ،لفت ُكتّاب العهد الجديد االنتباه أيضا إلى الوصايا العشر واإلرشادات العامة

األخرى في العهد القديم في مقاطع مثل متى  18 :19ورومية .10-8 :13

محددة
في المقام الثالث ،أعطى ُكتّاب العهد الجديد
محددين وفي ظروف ّ
محددة ألشخاص ّ
تعاليم ّ
َ
كما نق أر في  1كورنثوس  ،14و 2تيموثاوس .٥-1 :4
وفي الم قام الرابع ،نجد العديد من األمثلة التاريخية الملموسة ألشخاص أطاعوا وآخرين عصوا

وصايا هللا في األناجيل وأعمال الرسل وفي مقاطع أخرى متنوعة.

وكما رأينا ،فإن موضوع الكتاب المقدس معقد وهناك الكثير من التعاليم المختلفة لشعب هللا في

الكتاب المقدس بحيث ال يمكننا على األرجح أن ُنبقي كل تعليم نصب أعيننا .لكن يساعدنا العهد الجديد أن
َ
نرى كيف نتعامل مع هذه الوصايا المختلفة.
من جهة ،نحتاج إلى أن نحافظ على األولويات التي عّلم يسوع تالميذه أن يحفظوها .فنحن إن لم

نفعل ،قد نضيع في تفاصيل الكتاب المقدس ،إلى حد كبير كما فعل الفريسيون في زمن يسوع.

جل
المحددة مهمة في تعاملنا مع بعض المسائل
والتعاليم
ّ
ّ
المحددة ،لكن يجب إعطاء المسائل األهم ّ
اهتمامنا  -وفوق الكل محبة هللا والقريب .ويجب أن نكون مدفوعين في كل لحظة من كل يوم وموجهين
العظم َيين.
بهاتين الوصيتَين ُ
ثانيا ،على الرغم من هذه األولويات ،نحتاج إلى أن نتذكر أنه بطريقة أو بأخرى كل تعليم كتابي هو
مناسب لكل أتباع المسيح .ونحن إذ نتواجه مع كل أنواع الخيارات ،يجب أن نستوحي ليس من مبادئ الكتاب
7
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المفصلة واألمثلة الملموسة
المحددة
المقدس الشاملة فقط ،بل أيضا من اإلرشادات العامة العديدة ،والتعاليم
ّ
ّ
التي نجدها في الكتاب المقدس ونحن نسعى لنخدم هللا بأمانة.
في عهد هللا مع شعبه ،حين أعلن لهم طبيعته وصفاته أعطاهم ثالثة أنواع من الشرائع:

لكل األزمنة .والشرائع المدنية حيث نجد
الشرائع
ّ
األخالقية ،وهي معلنة كثوابت ،وصالحة ّ
طاح
أحب دائما أن أستخدم شريعة الثور الن ّ
مبادئ أبدية موضوعة في أطر زمنية ظرفية .و ّ

أحب الشرائع التي ال تنطبق علي .والمبدأ
كمثال ،ذلك أل ّنني لست أملك ا
ثور .فأنا ّ
ّ
اح ولم تضبطه ،فقتل جارك ،تكون قاتال .ومن
أن ثورك ن ّ
األساسي هناك ،إن كنت تعرف ّ
ط ٌ
بحدة طباعه ،ولم تضبطه واهتاج ذات
جهة أخرى ،إن لم يكن الثور قد سبق أن أنذرك ّ
سيارة .وان كنت
يوم فقتل جارك ،فأنت لست مسؤوال عن موته .قد ال أملك ا
ثور لكّني أملك ّ

بت في مقتلك ،أكون
ثمة مشكلة في المكابح (فرامل) ولم أقم باستبدالها
وتسب ُ
أعلم ّ
ّ
أن ّ
المقدس .ما هو المبدأ األساسي إذا؟ المبدأ هو أن العلم
قاتال من وجهة نظر الكتاب
ّ
المدنية ،علي أن أستخرج المبدأ األساسي
مسؤولية .إذا في الشرائع
باألمر يضع علي
ّ
ّ
ّ
أطبقه على حياتي .والنوع الثالث من الشرائع هو طقسي ،مرتبط بشعائر وطقوس ذلك
و ّ
العهد ،وهذا ينطبق في األساس على أشكال العبادة ،ويستخدم هللا هذه الشرائع كدروس

نجس لكم .في الواقع
عملية ليعّلم حقيقة أز ّلية .فيقول مثال :ال تأكلوا لحم الخنزير أل ّنه ٌ
ينجس اإلنسان،
لحم الخنزير ال
ينجسنا .وقد أوضح يسوع هذا األمر .ليس ما يدخل الفم ّ
ّ

ينجس اإلنسان .إذا ليس السؤال" ،هل نأكل لحم
بل ما يخرج من القلب النجس ،هذا ّ
يطهر قلبك النجس بعمل الروح القدس؟"
ٍ
خنزير أم ال؟" السؤال هو "هل سمحت للمسيح أن ّ
الطقسية .إّنها دروس عملية .وعندما تفهم المبدأ وراء
وبالتالي ،ال لست ملزما بالشرائع
ّ

تطبقه حرفيا.
الدرس ال تحتاج أن ّ
—الدكتور جون أوزولت

أن هناك العديد
عندما تلقي نظرة على الوصايا التي وردت في الكتاب
ّ
المقدس ،تبدأ تدرك ّ
من الوصايا التي أُعطيت لدوافع مختلفة .لو نظرنا مثال إلى مجمع أورشليم في أعمال

يتوجب على األمم تجاه وصايا الشريعة الموسوية؟" نجد
 ،15حيث برز السؤال" :ما الذي ّ
أن قادة كنيسة أورشليم كانوا واضحين تماما حيال هذا األمر .فقالوا "لن نضع على عنق
8
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ثم ا ّتفقوا على قائمة من األمور
التالميذ ا
نير لم يستطع آباؤنا وال نحن أن نحمله؟ ومن ّ
بد أن يمتنعوا عنها -عبادة األصنام ،والزنا ،وأَكل ذبائح األوثان ،والدم.
األساسية التي ال ّ
ّ
األخالقيات التي يريد هللا لشعبه أن
تصب ضمن
جوهرية
وكل هذه األمور تشير إلى قناعة
ّ
ّ
ّ
ّ
المقدس نرى طريقة مختلفة للتعامل مع وصايا هللا ،ففي
يسلكوا فيها .إذا حتى في الكتاب
ّ

كل وصايا العهد تلك ال
عهد هللا مع شعب إسرائيل لدينا
شكل و ٌ
لكل الوصاياّ ،
ٌ
لكن ّ
احد ّ
تصب في جوهر االلتزام األخالقي الذي يريدنا هللا أن نحيا به .فيسوع نفسه سئل أيتهما
ّ
الر َّب ِّإَل َه َك
وصيتين ،قال" :إن أردنا أن نل ّخص الوصايا كّلها ،نخلص إلى هذهُ َ،ت ِّح ُّب َّ
أعظم ّ
ِّم ْن ُك ِّّل َقْل ِّب َك َو ِّم ْن ُك ِّّل َن ْف ِّس َك َو ِّم ْن ُك ِّّل ِّف ْك ِّر َك َو ِّم ْن ُك ِّّل ُق ْدَرِّت َكَ ،وَث ِّانَي ٌة ِّم ْثُل َهاُ ،ت ِّح ُّب َق ِّريَب َك
َكَن ْف ِّس َك".
—الدكتور ستيڤ بليكمور

بتنوع التعاليم الكتابية ،لننتقل
التنوع في التطبيق الفردي للكتاب المقدس مرتبط ّ
بعد أن رأينا كيف أن ّ
تنوع في التطبيق المتعلق باألشخاص والظروف المختلفة .سنبدأ بمراجعة شيء رأيناه
إلى عامل ثان يقود إلى ّ

في درس سابق.

األشخاص والظروف
تنوع حضاري عن طريق إعالنه إرادته من خالل الكتاب
كما تذكرون ،قاد هللا شعبه دائما نحو ّ
معينة .بهذه الطريقة،
المقدس واإلعالن العام – أي كشفه عن نفسه وارادته من خالل شعب وفي ظروف ّ

التنوع الحضاري لشعبه.
سمح هللا بدرجة من ّ
ومن نواح عدة ،يصح األمر نفسه على حياتنا الفردية .فاهلل أعلن إرادته من خالل تعليمات عديدة
متنوعة موجودة في الكتاب المقدس ،لكن بغية تطبيق هذه التعاليم على اآلخرين وعلينا ،يجب أن نأخذ بعين

االعتبار إعالن هللا العام من خالل مجموعة من الناس والظروف.

يمكن أن نرى كيف أن االختالفات بين الناس والظروف تؤثر في التطبيق الفردي عن طريق العودة

سنقسم فئات التعاليم األربعة إلى "األعلى" أو التعاليم
إلى هرمية تعاليم يسوع .وبغية المحافظة على البساطة،
ّ
الكتابية األكثر شمولية ،والى "األدنى" أو التعاليم الكتابية األكثر تحديدا .لنبدأ بالتعاليم الكتابية األعلى.
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التعاليم األعلى
تتضمن التعاليم الكتابية األعلى مبادئ شاملة وارشادات عامة .وكما رأينا ،فإن هذه األنواع من

طبق
طبق بشكل أوسع .لكن حتى في هذه الحال ،يجب أن تُ ّ
التعاليم لها أولوية على التعاليم األخرى ألنها تُ ّ
بطرق مختلفة على ضوء إعالن هللا العام.
نطبق المبادئ الكتابية األعلى ،يجب أن نفحص خصائص الشخص المعني .يجب
فمن جهة ،لكي ّ
أمور مثل حالة الشخص الروحية ،ووضعه االجتماعي ،ومقدراته ،وعمره ،وجنسه.
ا
أن نأخذ بعين االعتبار

التعرف كيف يجب أن تؤثر مبادئ الكتاب المقدس األعلى على
فمعرفة هذه الخصائص وغيرها يساعدنا في ّ
مفاهيم الفرد وسلوكياته وعواطفه.

فأسأل أوال" :هل تعتقدون بأن
وسألت مجموعة من األصدقاء بعض األسئلة.
دخلت غرفة،
تخيل أني
ُ
ُ
ّ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
أسأل
وسيجيب
القيام بما هو صواب؟"
علينا جميعا
ُ
الجميع بصورة تلقائية" :نعم ،بكل تأكيد" .لكنني بعد ذلكُ ،
ُ
َ
السؤال الثاني" :حسنا إذن ،ما الذي سيفعله كل و ٍ
احد منكم ،عند مغادرة هذه الغرفة اليوم؟" ولن نتفاجأ أبدا،
ُ
َ
ٍ
ٍ
يقول أحدهم" :أنا ذاهب إلى بيتي ألعتني
كل واحد منهم
سيفعل الصواب ،لكن بطريقة مختلفة .فقد ُ
ُ
بأن َ
َ
الجميع للقيام
ط
بأوالدي" .وآخر" :أنا ذاهب إلى المتجر ألشتري طعاما" .في الواقع ،سنتفاجأُ إذا خط َ
ُ
بالصواب ،بنفس الطريقة .وليس من الصعب أن نفهم السبب .فالتعاليم العامة مثل "افعل الصواب" ،يجب أن
ٍ
ٍ
ظروف مختلفة ،بطر ٍق متنوعة.
أشخاص مختلفين ،وفي
تنطبق على
َ
سبق والحظنا أن المبدأ الشامل "تحب قريبك كنفسك" في الالويين  18 :19هو تعليم ينطبق على

كل شخص في كل الظروف .لكننا نعرف أيضا أن هللا ال يتوقع من كل األشخاص أن يحفظوا هذه الوصية

معينة ،بينما يظهرها الطفل الصغير بطريقة أخرى.
بالطريقة نفسها تماما .فالبالغ قد يظهر المحبة بطريقة ّ
يعبر عن محبته بطريقة مختلفة عن الفقير .فمقدرات كل إنسان وضعفاته واختباراته وحالته الروحية
والثري قد ّ
تؤثر في طريقة تطبيقه لمبدأ محبة القريب.

طبق وصية "تحب قريبك" أيضا بطرق متنوعة في ظروف مختلفة .فالشخص ذاته
من جهة أخرى ،تُ ّ
قد يحب قريبه أو تحب قريبتها بطرق مختلفة في أوقات مختلفة .فكل شخص يواجه عقبات وتحديات وفرصا

يطبق كل منا مبادئ كتابية بطرق قد ال تكون مناسبة ألشخاص في
مختلفة .وهذه الظروف تتطلب أن ّ
ظروف أخرى .على سبيل المثال ،محبة القريب تختلف بين وقتَي الحرب والسالم ،وبين وقت الشبع ووقت
متنوعة وفق ظروفنا.
العوز ،وبين وقت المرض والصحة .يجب تطبيق مبادئ الكتاب المقدس األعلى بطرق ّ
نطبق التعاليم الكتابية األعلى
تنوعا في األشخاص والظروف يتطلب منا أن ّ
بعد أن رأينا كيف أن ّ
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بطرق مختلفة ،لننتقل إلى العناصر األدنى في هرمية تعاليم يسوع في الكتاب المقدس.
التعاليم األدنى
المفصلة واألمثلة
المحددة
من أجل أغراضنا فإن التعاليم "األدنى" تتضمن تعاليم الكتاب المقدس
ّ
ّ
التاريخية الملموسة التي تساعدنا على تطبيق الكتاب المقدس علينا وعلى اآلخرين .وكما هي الحال بالنسبة

تنوع األشخاص والظروف.
للتعاليم األعلى تنطبق التعاليم األدنى بطريقة مختلفة بحسب ّ
محددة مثل "ابن بيتا آمنا لعائلتك" .فالشخص في منطقة مناخ بارد
تصور وصية ّ
على سبيل المثالّ ،

سيبني البيت بطريقة مختلفة عن الشخص الذي يعيش في منطقة دافئة .وبيت في منطقة معرضة

معرضة للهزات األرضية .المبدأ األعلى
لألعاصير ،يتطلب عناصر في البناء مختلفة عن بيت في منطقة ّ
هنا هو أنه يجب على الشخص أن يحمي أسرته .فاإلرشاد المحدد هو أن تبني بيتا يحقق المبدأ األعلى .فأي
شخص يبني بيتا سيستفيد من أمثلة بيوت مشابه في ظروف مشابه .مع ذلك ،ال يتجاوب كل األشخاص مع

اإلرشاد المحدد بنفس الطريقة.

محددا نسبيا على حياتنا الشخصية اليوم .أوال،
نطبق تعليما كتابيا ّ
وأمر مماثل يحدث في كل مرة ّ
محددة مرتبطة بها ارتباطا
نحتاج إلى أن نأخذ بعين االعتبار التعاليم األعلى ،باإلضافة إلى تعاليم أخرى ّ

نحدد األشخاص والظروف الذين تأثروا في األصل بالتعليم
وثيقا توجهنا إلى التعليم الذي نتناوله .ثانياّ ،
نطبق هذا التعليم على
القراء األولين للتعليم
ّ
ّ
المحدد لنتعلم كيف ّ
المحدد .وثالثا ،نقارن حياتنا الخاصة مع حياة ّ
أنفسنا.

محددة
الخاصة للكتاب
إحدى الميزات
معينة في أماكن ّ
ّ
المقدس هي أّنه كتب لجماعات ّ
ّ
المقدسة
محددة .وهو الكتاب الوحيد الذي يتم ّتع بهذه الميزة .فالكتب
ّ
زمنية ّ
وفي حقبات ّ

األخرى تكاد تكون إرشادات أو تصريحات عما يجب على الناس أن يفعلوه أو يمتنعوا

محدد .أعطانا طريقة لنفهم كيف تسير
عنه .لكن إلهنا الصالح أعطانا كلمته في سياق ّ
األمور على أرض الواقع .لكن ذلك يعني أّنه علينا أن نسأل دائما" :ما هو المبدأ الذي
يريد هللا أن يعّلمنا إياه في قرينة هذا الظرف؟ وكيف ينطبق هذا المبدأ على الظروف التي

أعيشها اليوم؟"

—الدكتور جون أوزوالت
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نطبق ما ورد في الخروج  2٥-23 :21على األفراد
ولكي نوضح ما في فكرنا ،فكر كيف يجب أن ّ
اليوم .نق أر في هذه األعداد أن على القضاة في إسرائيل أن يصدروا حكما بهذه الطريقة:
سَ ،و َعْينا ِّب َعْي ٍنَ ،و ِّسّنا ِّب ِّس ٍّنَ ،وَيدا ِّبَيدٍَ ،و ِّر ْجال ِّب ِّر ْجلَ ،وَكّيا
َواِّ ْن َح َصَل ْت أ َِّذَّي ٌة ُت ْع ِّطي َن ْفسا ِّبَن ْف ٍ
ض (الخروج .)25-23 :21
ِّب َك ٍّيَ ،و ُجْرحا ِّب ُجْر ٍحَ ،وَر ّضا ِّبَر ّ ٍ
يطبقون هذه الشريعة على
استمع إلى الطريقة التي عّلم بها يسوع أتباعه في متى  ،39-38 :٥كيف ّ
حياتهم الخاصة في العظة على الجبل.
َس ِّم ْع ُت ْم أََّن ُه
ط َم َك َعَلى
َل َ

ِّ
ِّ
اوموا َّ
الشَّرَ ،ب ْل َم ْن
يلَ " :عْي ٌن ِّب َعْي ٍن َو ِّس ٌّن ِّب ِّس ٍّن"َ .وأ َّ
َما أََنا َفأَ ُق ُ
ق َ
ول َل ُك ْم :الَ ُتَق ُ
اآلخَر أَْيضا (متى .)39-38 :5
َخِّّد َك األَْي َم ِّن َف َح ِّّو ْل َل ُه َ

من المهم أن ندرك أن يسوع لم يختلف في الرأي مع تعليم العهد القديم للقضاة واألنظمة التشريعية.

مثلنا جميعا ،عرف يسوع أن محبة هللا والقريب تتطلب من المحكمة إصدار أحكام عادلة .والمشكلة التي
ير لالنتقام في العالقات الشخصية .لكن
واجهها يسوع هي أن الفريسيين اتخذوا من هذا التشريع للقضاة تبر ا

عندما نقارن هذا التعليم مع المبادئ األعلى في الكتاب المقدس ومع التعاليم "األدنى" ،يمكننا أن نفهم ما
القراء األولين في الخروج  .21فعلى
عّلمه يسوع هنا .في الحقيقة ،دعا يسوع ضمنا أتباعه ليقارنوا أنفسهم مع ّ
كل شخص أن يدعم العدالة واالعتدال في األنظمة القضائية .وعندما يكون لنا أدوار شبيهة بدور القاضي،

نطبق الخروج  21مثل قاض في محكمة .لكن يجب أال نتصرف أبدا كقضاة في عالقاتنا
يجب أن ّ
الشخصية .فعالقاتنا الشخصية العادية ،يجب أال تحكمها العدالة وحدها ،بل الرحمة واللطف قدر المستطاع.
كمثل واحد فقط ،في متى  21 :19أوصى يسوع الشاب الغني:
َفا ْذهب وبع أَمالَ َكك وأ ِّ
السم ِّ
ِّ
ن
اء (متى .)21 :19
َْ َ ْ ْ َ َ ْ
َعط اْل ُفَقَر َ
اءَ ،فَي ُكو َ َل َك َكْنٌز في َّ َ
وتوضح ا لقرينة األوسع لهذا العدد أن يسوع أعطى هذه الوصية األدنى ألن الشاب الغني أحب المال
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إلى درجة أنه انتهك المبادئ األعلى لمحبة هللا والقريب .جاعال محبة المال أولويته العظمى.

يتساءل الناس أحيانا إن كان هذا المقطع يطلب من كل شخص غني في العالم المعاصر أن يبيع

م متلكاته ويوزعها على الفقراء .لكن يجب أن نأخذ بعين االعتبار مبادئ الكتاب المقدس األعلى فيما يتعلق
بالممتلكات الشخصية والثروة .يجب أيضا أن نقارن هذا التعليم األدنى واألكثر تحديدا ،مع بقية تعليم يسوع

نقرر إذن ما يجب أن يفعله الرجال األثرياء
ُ
وكتّاب العهد الجديد فيما يتعلق بالممتلكات .كيف يمكننا أن ّ
بمالهم؟ تكمن اإلجابة عن هذا السؤال في مقارنة األفراد وظروفهم اليوم مع هذا الشاب الغني .فكلما كنا
مشابهين له ،كلما يجب أن يشبه تطبيقنا المعاصر ما كان يجب أن يفعله في زمنه.

يطبق األفراد
تناولنا في هذا الدرس حول التطبيق المعاصر لألفراد كيف يجب بدرجة أو بأخرى ،أن ّ
التنوع في التطبيق الشخصي .وهذا يقودنا إلى موضوعنا
المعاصرون الكتاب المقدس بطرق مختلفة بسبب ّ
الرئيسي الثاني :حاجتنا إلى الحكمة في التطبيق.

الحكمة
المقدس في أي وقت يشاءون .ورغم
يمكن للمؤمنين ،في الكثير من بلدان العالم ،أن يق أروا
الكتاب ّ
َ
طرق تطبيق الكتاب المقدس على حياتنا الشخصية.
روعة ذلك ،فقد جعل هذا
الكثير منا انتقائيين جدا في ُ
ُ

قر نظريا بأن الكتاب المقدس ُموحى به من هللا .لكن عوضا عن التعامل مع تعاليم الكتاب المقدس
فُن ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
ببساطة نختار من الكتاب المقدس
ظروف متنوعة .نحن
ألشخاص مختلفين في
المتنوعة ،كتعالي ٍم أُعطيت
ٍ
عما نطبَقه بشكل سه ٍل على حياتنا .وهذه الممارسة الشائعة هي أمر مفهوم ،ألن
بصورة شخصية ،ونبحث ّ
الكتاب المقدس في مر ٍ
ات كثيرة ،يكون معقدا جدا .لكن في الواقع ،لم يكن القصد من الكتاب المقدس أن يت ّم
شعبه مع بعضهم البعض.
التعامل معه بهذه الطريقة .بل أراد هللا أن تتم قراءة الكتاب المقدس ،بينما يتفاعل
ُ
اء الكتاب المقدس الصعبة على
نكتسب الحكم َة التي
يمكننا أن
وبمساعدة اآلخرينُ ،
نحتاجهاّ ،
ُ
َ
لنطب َق حتى أجز َ

حياتنا.

وكما سنرى ،على الرغم من أنه يمكن للروح القدس أن يعطينا بصيرة خارقة في تطبيق الكتاب

عين هللا بوضوح أنه بصورة عامة يجب أن نكتسب حكمة في التطبيق عن طريق التفاعل مع
المقدس ،فقد ّ
اآلخرين.
لم يكن لشعب إسرائيل في القديم مطابع ،وال دور نشر ،وال وسائل لتوزيع الكتاب المقدس بكميات

كبيرة كما هي الحال اليوم .وحتى لو وصل الكتاب المقدس إلى أيدي معظم الناس ،فلن يكون بمقدورهم أن
13
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يطبقوا الكتاب المقدس في تفاعلهم مع اآلخرين في الجماعة.
يقرؤوه .من هنا ،توقع هللا من األفراد أن ّ
سنتناول طريقتين يمكن من خاللهما أن نكتسب الحكمة في التطبيق الفردي عن طريق التفاعل مع

اآلخرين .أوال ،سننظر إلى الدور الحيوي للقادة المعينين من هللا كالمستلمين األوائل للكتاب المقدس .ثانيا
سنتحرى أهمية دور الجماعة في إعالن كلمة هللا وانتشارها بين شعب هللا .لننظر أوال إلى الدور الحاسم للقادة
في التطبيق الفردي.

القادة
على الرغم من أن اإلنجيليين ينظرون عامة إلى الكتاب المقدس ككتاب مصمم للمؤمنين األفراد ،فإن
عددا من اإلشارات تشير إلى أن كتّاب الكتاب المقدس كتبوا من وجهة نظر مختلفة تماما .فبدل أن يكتبوا
مباشرة إلى كل الناس في شعب إسرائيل والكنيسة الباكرة ،كتب ُكتّاب األسفار أوال إلى قادة شعب هللا الذين
أنيط بهم شرح تعاليم الكتاب المقدس ونشرها.

سننظر أوال كيف يتوجه الكتاب المقدس بالدرجة األولى إلى القادة في العهد القديم ومن ثم كيف

حدث ذلك في العهد الجديد .لنبدأ بالعهد القديم.
العهد القديم

كان عادة األشخاص في العهد القديم ،مثل الكهنة ،والالويين ،واألنبياء ،والحكماء ،والقضاة ،والملوك

والنبالء اآلخرين يقرأون الكتاب المقدس مباشرة .لهذا السبب ،كان ُكتّاب العهد القديم يتوجهون في المقام
األول إلى قادة إسرائيل .ويمكننا أن نرى أدلة على ذلك في ثالث نواح على األقل.
في المقام األول ،هناك عدد من اإلشارات الواضحة إلى أن قادة إسرائيل كانوا المستلمين األولين

لكتب العهد القديم.

إذا أخذنا فقط بضعة أمثلة ،فمقاطع مثل التثنية  ،9 :31و 2ملوك  ،10-8 :22تشير إلى أن

شريعة موسى حفظت تحت رعاية الكهنة الالويين .والكثير من الوصايا في كتاب العهد في الخروج -1 :21

ُ 9 :23سميت "أحكام" – مشفطيم في العبراني – ألنها ُكتبت كنماذج أحكام للقضاء لتطبَّق في المحاكم.
تم
تبين لنا الكتابات التي ّ
وفي مقاطع مثل األمثال  1 :1وّ ،1 :2٥
تقدم معلومات في مستهل األمثال ،أنه ّ

جمعها من قبل حكماء ذوي مراكز عالية وشخصيات من بالط يهوذا .فهذه اإلشارات والعديد غيرها تشير إلى
14
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أن كتب العهد القديم كتبت بالدرجة األولى إلى قادة إسرائيل.
إسرائيل.

يبين لنا محتوى كتب العهد القديم أيضا أنها كتبت بالدرجة األولى إلى قادة
في المقام الثانيّ ،
يتوسع الكثير من كتب العهد القديم في سرد مواضيع ليست لها صلة مباشرة بحياة معظم بني

إسرائيل .على سبيل المثال ،التعاليم المفصلة المتعلقة ببناء الهيكل في  1ملوك  6ال تمت بصلة مباشرة إلى

حياة الرعاة أو المزارعين أو الحرفيين في إسرائيل .وبالطريقة ذاتها إلى حد بعيد ،فان التأمالت في كتاب

الجامعة حول عبث السعي وراء الغنى ،والمتعة ،والشهرة وما شابه بعيدة كل البعد عن التحديات التي تواجه
معظم بني إسرائيل رجاال ونساء .وعوض أن تقدم كتب العهد القديم تعاليم تتكلم مباشرة إلى حاجات وتحديات

الفرد العادي في إسرائيل ،فإن الكثير من محتواها يتوجه بصورة مباشرة أكثر إلى الحاجات والتحديات التي

تواجه قادة إسرائيل.

في المقام الثالث ،إن تعقيدات كتب العهد القديم ّتبين أيضا أنها موجهة بالدرجة األولى إلى قادة
في إسرائيل موهوبين وحكماء ولديهم خبرة.
ال شك في أن الكثير من أجزاء العهد القديم كانت بسيطة لدرجة يمكن لألطفال أن يفهموها .لكن أي

شخص معتاد على العهد القديم يعرف أن الصعوبات في الكثير من كتب العهد القديم تتحدى حتى القراء
األكثر خبرة .خذ مثال واحدا فقط ،الكتب النبوية مثل إشعياء وارميا صعبة التركيب إلى درجة تربك الفرد

العادي في إسرائيل .باإلجمال ،يبدو أن كتب العهد القديم لم تكتب لتعّلم كل فرد في إسرائيل مباشرة ،بل

كتبت بالدرجة األولى لتعّلم قادة الشعب.

لكتّاب العهد القديم ،صمم ُكتّاب العهد الجديد
القراء األولين ُ
من عدة نواح ،كما كان قادة إسرائيل ّ
كتبهم أيضا من أجل القادة في الكنيسة ،مثل الرسل واألنبياء والمبشرين والرعاة والمعلمين والشيوخ والشمامسة

والشخصيات القيادية األخرى.
العهد الجديد

األولين.

في المقام األول ،تقدم بعض كتب العهد الجديد إشارات واضحة إلى قادة الكنائس كمستلميهم

على سبيل المثالُ ،وجهت  1و 2تيموثاوس إلى تيموثاوس "ابن بولس في اإليمان" .ووجهت رسالة
بارزين في الكنيسة الباكرة.
تيطس إلى ابن بولس
مؤثرين َ
ّ
المميز .وهذان الرجالن أصبحا قائدين َ
1٥
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عوية ،أل ّنه كتبها إلى رعاة كنائس في القرن
هناك ثالث رسائل لبولس ُتعرف بالرسائل الر ّ
األول للميالد ،وهما تيموثاوس وتيطس .وهذه الرسائل هي  1تيموثاوس 2 ،تيموثاوس،
ّ

والرسالة إلى تيطس .فال شك في أن ُبعد بولس عن أفسس بصورة خاصة ،شغل باله
على من كّلفه رعاية كنيسة أفسس .أي تيموثاوس الشاب .إذا هو كتب الرسالة األولى

ويشدده .وكتب أيضا إلى تيطس وكان بولس يعتمد عليه نوعا ما
ليشجعه
إلى تيموثاوس
ّ
ّ
مهمته التي كانت ترتيب
أكثر من تيموثاوس ،لكّنه مع ذلك كان بحاجة لمن ّ
يشجعه في ّ
المسيحيين في جزيرة كريت .فكتب إليه رسالة تيطس .وبرأيي كتب
أمور بعض المؤمنين
ّ
الرئيسيين في الخدمة ،تيموثاوس وتيطس ،وذلك
شريكيه
بولس هاتين الرسالتين إلى
َ
َ

أثناء سفره جنوبا إلى داخل اليونان عبر الليريكون.
—الدكتور ﭘيتر واكر

في المقام الثاني ،يشير محتوى كتب العهد الجديد أيضا إلى قادة الكنائس كالمستلمين األولين.

عندما ننظر إلى كتب العهد الجديد في خلفيتها التاريخية ،ليس من الصعب أن نرى أنها غالبا ما

تركز على مسائل غير مألوفة عند معظم مؤمني القرن األول .كمثل واحد فقطُ ،كتب العديد من كتب العهد
ّ
الجديد إلى جماعات من المؤمنين من غالبية وثنية ،إلى أشخاص ذوي معرفة قليلة بالعهد القديم .ومع ذلك
أشار ُكتّاب العهد الجديد إلى نصوص العهد القديم مئات المرات ،وغالبا مع القليل من الشرح .ومن المرجح
إلى حد بعيد أن ُكتّاب العهد الجديد توقعوا من القادة الحسني االطالع أن يكونوا قادرين على فهم هذه
التوجيهات التي كانت غير مألوفة عند العديد من المسيحيين.

تبين تعقيدات تعاليم العهد الجديد إلى أن مستلمي الكتب األولين كانوا أيضا
في المقام الثالث ،كذلك ّ
قادة مثقفين وحكماء.
على الرغم من أن الكثير من العهد الجديد يمكن فهمه بسهولة ،فان العديد من المقاطع كانت عسرة

الفهم بالنسبة للمسيحيين الباكرين .وهنا ال بد من اإلشارة إلى مالحظة الرسول بطرس الشهيرة في  2بطرس
َّ
اء َعس َرةُ اْلَف ْهم" .مرة تلو المرة كتب ُكتاب العهد الجديد
يها أ ْ
 16 :3حول رسائل بولس إذ قال" :التي ف َ
َش َي ُ
بعمق اله وتي بحيث كانت رسائلهم بكل بساطة بعيدة عن متناول المؤمنين العاديين .لهذا السبب ،كان القادة

الموهوبون في الكنيسة مسؤولين عن تعليم وشرح الكتاب المقدس لمن لم يكن بمقدورهم أن يقرؤوا ويفهموا
بأنفسهم.
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حقيقة أن قادة شعب هللا كانوا المستلمين األولين لألسفار الكتابّية له نتائج عديدة بالنسبة للمسيحيين
المعاصرين .ويمكننا أن نرى في تاريخ الكنيسة إساءات استخدام كلمة هللا التي نتجت عن اعتماد مؤمنين
كثير على قادتهم .لكن يجب أن نحذر من الذهاب إلى الطرف اآلخر ونفترض أننا لسنا بحاجة إلى
ا
أفراد
القادة المسيحيين.

عين القادة ليتعاملوا مع ما هو غير مألوف وعسر الفهم في الكتاب المقدس في زمن
فكما أن هللا ّ
كتابته ،يحتاج أتباع المسيح في عصرنا الحاضر إلى قادة خبيرين ،مباركين بالروح القدس مع معرفة وحكمة،

لألسباب ذاتها.

في الواقع ،حتى الكتب المقدسة التي بين أيدينا – بما فيها النصوص العبرية واآلرامية واليونانية التي

يقرأها بعضنا  -وصلتنا من خالل علماء بارزين ،قادة خبراء في مجاالت نقد النص ،والمقارنة ،والتحرير،
ونشر النصوص القديمة .وأكثر من ذلك ،فإن الترجمات الحديثة للكتاب المقدس التي يستخدمها معظم
المسيحيين اليوم نتجت عن عمل خبراء بارزين في النصوص العبرية واآلرامية واليونانية وفي فن الترجمة.

التعرف إلى
وعلى الرغم من أن الدراسة الشخصية للكتاب المقدس ّ
قيمة من عدة نواح ،فال يوجد بديل عن ّ
قادة جديرين بالثقة واالستفادة من المواهب التي أعطاهم إياها الروح القدس بينما نسعى إلى تطبيق الكتاب

المقدس على حياتنا اليوم.

فعال يجب على القائد أن يكون المثل في كل هذ األشياء .في المحبة ،في البر ،في

الصالة ،طبعا في التعليم والعقيدة .يجب أن يكون طبعا مثال في النمو .فهذا الشيء أهم،

أنه ال يمكن أن نساعد آخرين أن يصلوا إلى أين نحن نصل .فلهذا ،يركز بولس الرسول

على حياة تيموثاوس وينصحه ويقول إليه يجب أال يستهان بك أحد رغم أنه كان صغير

في السن .ولكن قال إليه ،يجب أن تكون مثل وقدوة لآلخرين .فهذا شيء مهم جدا في

حياة القائد.

—القس يوسف أورحمان
يجب أن ننتبه جميعا إلى العبرانيين :17 :13

ِّ
َج ِّل ُن ُف ِّ
طو َن ِّح َسابا ،لِّ َكي
ف ُي ْع ُ
يك ْم َو ْ
يعوا ُمْرِّش ِّد ُ
وس ُك ْم َكأََّن ُه ْم َس ْو َ
اخ َض ُعوا ،أل ََّن ُه ْم َي ْس َهُرو َن أل ْ
أَط ُ
ْ
ِّ
َن ه َذا َغير َن ِّ
ِّ
اف ٍع َل ُك ْم (العبرانيين .)17 :13
ين ،أل َّ
َي ْف َعُلوا ذل َك ِّب َفَر ٍح ،الَ آّن َ
ُْ
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المعينين ،لننتقل إلى
بعد أن رأينا كيف أن إظهار الحكمة في التطبيق يتضمن التفاعل مع قادة هللا
ّ
مسألتنا الثانية :أهمية الجماعة في نشر التعليم الكتابي وتطبيقه.

الجماعة
لم تكن األسفار المقدسة في متناول األفراد العاديين في إسرائيل والكنيسة الباكرة .كيف طبقوا إذن

الكتاب المقدس على حياتهم؟ باختصار ،كتب كتّاب الكتاب المقدس متوقعين أن ينشر القادة الكلمة بحيث
يتمكن شعب هللا من تطبيقها في مجتمعهم.
سننظر في أهمية الجماعة في التطبيق الفردي للكتاب المقدس عن طريق النظر كيف تشارك شعب

هللا في العهد القديم بالكلمة .ثم سنتحرى كيف أعلنت في العهد الجديد .لنبدأ بالعهد القديم.
العهد القديم

عندما يتعلق األمر بالعهد القديم نعرف أن الكثير من القصص والشرائع واألمثال والمزامير

النبوية وما شابه انتشرت شفويا قبل أن تُجمع في كتابات الوحي .لكن في هذا الدرس ،نحن
والخطابات
ّ
المدونة لهذه التعاليم انتشرت أبعد من القادة الذين قرأوها أوال.
مهتمون أكثر كيف أن السجالت ّ

هناك العديد من التلميحات التي تساعدنا على فهم كيف توزعت محتويات كتب العهد القديم داخل

الجماعة األكبر إلسرائيل .على سبيل المثال ،في التثنية  ،29-9 :31أعطى موسى أوال شريعة هللا للكهنة
الالويين .ثم أوصى الكهنة الالويين بقراءة الشريعة في عيد المظال بحيث يمكن للرجال والنساء واألطفال أن

يسمعوا الشريعة ويتعلموها .عالوة على ذلك ،أمر هللا أيضا موسى بوضع بركات ولعنات الشريعة في ترنيمة
ليتمكن الشعب من أن يرنموها كشهادة مستمرة إلرادة هللا لهم.

طبقوا
عالوة على ذلك ،تشير مقاطع مثل التثنية  13-8 :17أن الالويين والقضاة في بالط إسرائيل ّ

شريعة هللا على الشعب وعّلموا عامة الشعب بما يترتب عليهم من تلك الشريعة .وفي  1ملوك 28-16 :3

يبين ممارسة مشابهة في البالط الملكي .ويشير  2ملوك  3-1 :23أنه في فترة تجديد العهد ق أر الملك
ّ
ويبين عز ار  16 :10أن شيوخ
الكتاب المقدس بصوت عال على الشعب ووجههم إلى تطبيق الشريعةّ .

طبقوا كلمة هللا على حياة الذين خدموهم .وقد أمر اآلباء بأن يعلموا أوالدهم ترتيبات الفصح في
األسباط ّ
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الخروج  .27 :12في الواقع ،وصايا موسى في التثنية  9-6 :6تظهر أنه يجب تعليم الشريعة لألوالد في

كل فرصة.

شجع أعضاء الجماعة
وبالطبع ،مع وصول تعاليم الكتاب المقدس إلى الجماعة العامة في إسرائيلّ ،
أحدهم اآلخر على اتباع ما عرفوه من تعاليم الكتاب المقدس.
شدد العهد القديم أن على األفراد أن يضعوا كلمة هللا في قلوبهم .لهذا السبب ،يبدو أن الكثير
كما ّ
صممت للحفظ .فالقصص القصيرة ،والوصايا العشر ،والمزامير واألمثال ،باإلضافة
من أجزاء العهد القديم ُ

النبوية ،والترانيم واألمثال حفظتها جماعة إسرائيل .بهذه الطريقة ،استطاع األفراد
إلى الكثير من الخطابات
ّ
األمناء أن يضعوا وصايا هللا في قلوبهم عن طريق التأمل بالكلمة والتمتع بها .الحظ هذا المثل ،إنه يرد في

كلمات المزمور :16-11 :119
ْت َكالَ َم َك ِّفي
َخَبأ ُ
َش َه َاد ِّات َك َف ِّر ْح ُت

َقْل ِّبي لِّ َكيالَ أ ْ ِّ
ئ ِّإَلْي َكُ .مَب َار ٌك أَْن َت َيا
ْ
ُخط َ
ظ ُسُبَل َك.
اك أَْل َه ُجَ ،وأُالَ ِّح ُ
ِّ ...ب َو َص َاي َ

(المزمور .)16-11 :119

ط ِّر ِّ
يق
َر ُّبَ .عّلِّ ْمِّني َفَرِّائ َض َك ِّ ...ب َ
ِّب َفَرِّائ ِّض َك أََتَل َّذ ُذ .الَ أَْن َسى َكالَ َم َك

في هذا المقطع ،شرح المرنم ما الذي قصده بتخبئة كالم هللا في قلبه .فقد فرح في اتباعه طريق

شهادات هللا ،ثم لهج أو تأمل بوصايا هللا وتل ّذذ بفرائضه بينما سعى إلى تطبيقها على حياته الشخصية.
البشرية بكّلّيتها رازحه تحت تأثير الخطية؟ ولهذا السبب ،لدينا في المزمور
إن الذات
ّ
ّ
نموذج عن الطريقة التي يجب أن نتعامل بها مع كلمة هللا .هناك نجد المرّنم يتلو
119
ٌ
حول عيني عن النظر إلى
هذه الصالة" :أكشف عن
عيني فأرى عجائب من شريعتكّ ...
ّ
ّ
يقدم لنا نموذجا كيف نقترب من هللا ،وذلك عن طريق تحويل
الباطل" .فالكتاب
المقدس ّ
ّ
قلوبنا وأفكارنا بعيدا عن المعاصي ،متجنبين تحريف الكلمة وجعلها تتماشى مع رغباتنا
تصرفاتنا  -فإن خطيتنا تؤّثر على عالقتنا بالرب ،لذلك يدعونا هللا إلى مسامحة
وتبرر ّ
ّ
اآلخرين ومعاملتهم معاملة حسنة من خالل النعمة التي يهبنا ّإياها.
—الدكتور روبرت ﭘَلمر

اآلن بعد أن درسنا أهمية جماعة شعب هللا بالنسبة لنشر كلمة هللا في العهد القديم ،دعونا ننظر إلى
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ممارسات مماثلة في كنيسة العهد الجديد.
العهد الجديد

لقد شابهت جماعة الكنيسة الباكرة في استالمها للكتاب المقدس إلى حد بعيد ممارسات المجامع

اليهودية في القرن األول .فقد كان قادة الكنائس مسؤولين عن قراءة األسفار المقدسة وشرحها بحيث تنتشر
ّ
كلمة هللا في كل الجماعة .ويمكننا أن نرى هذا النمط في القصة المعروفة عندما كان يسوع في مجمع

الناصرة في لوقا  .29-14 :4أخبرنا لوقا في هذه األعداد أن يسوع حضر اجتماعا في المجمع .وقد سّلمه

سفر فوقف يسوع حسب الواجب وق أر المقطع الذي قدموه له من إشعياء .ثم بعد أن سّلم السفر
قادة المجمع ا
إلى الخادم ،جلس يسوع وشرح كيف انطبقت الكلمات التي قرأها على جماعة الحاضرين.

يشير عدد من مقاطع العهد الجديد إلى أن الكنائس المسيحية الباكرة تبعت نمط المجامع اليهودية في

التعليم .استمع مثال إلى توجيهات بولس في كولوسي :16 :4
الرساَل ُة [فاعملوا] لت ْق أَر أَيضا ِّفي كِّن ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ينَ ،و َّال ِّتي [كتبتها
يسة اّلالَ ُوِّدكِّّي َ
َُ ْ
َ َ
َو َم َتى ُق ِّرَئ ْت عْن َد ُك ْم هذه ِّّ َ
إلى] الَ ُوِّد ِّكَّي َة َت ْقَأرُوَن َها أَْن ُت ْم أَْيضا (كولوسي .)16 :4
هنا نرى أن بولس توقع أن تُق أر رسالته في جماعة كنيسة كولوسي ،وتُق أر أيضا في كنيسة أو جماعة

يبين هذا المقطع ،فان ُكتّاب العهد الجديد كتبوا وهم يتوقعون أن قادة الكنائس سيقرأون
اّلالَُودكّي َ
ين .وكما ّ
ويشرحون كتبهم في اجتماعات الكنيسة.
فبدل أن يسلموهم كتبا مقدسة ويرسلوهم إلى بيوتهم ليدرسوها بأنفسهم ،تعلّم المسيحيون األوائل كلمة

وطبقوها أوال في الجماعة ،من خالل القراءة العلنية وشرح الكلمة تحت إشراف قادتهم .وساعد أفراد العائلة
هللا ّ
واألصدقاء والجيران أحدهم اآلخر على تطبيق هذه التعاليم وهم ينشرون كلمة هللا.

أعد المؤمنين في الكنيسة الباكرة
كما هي الحال في العهد القديم ،فإن التفاعل في هذه الجماعات ّ
لممارسة التأمل الفردي .قد حفظ المسيحيون األوائل تعاليم العهد الجديد وتأملوا بمعناها بالنسبة لحياتهم

الشخصية .وهذا أحد األسباب لماذا يتضمن العهد الجديد أمثال يسوع والتعاليم األخرى التي يسهل حفظها
مثل التطويبات في متى  ٥والصالة الربانية في متى  .6وهذا يساعدنا لنفهم لماذا عدد من المقاطع تبدو

يوضح لنا أيضا لماذا كانت
كترانيم مسيحية باكرة ،مثل فيلبي  ،11-6 :2وكولوسي  .20-1٥ :1كما ّ
كلمات بولس في  2تيموثاوس  13-11 :2معروفة في الكنيسة.
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:7 :2

الدرس الحادي عشر :التطبيق المعاصر لألفراد

أشار الرسول بولس مباشرة إلى ممارسة التأمل والسعي وراء الفهم الروحي من هللا في  2تيموثاوس

الر ُّب َف ْهما ِّفي ُك ِّّل َشي ٍء ( 2تيموثاوس .)7 :2
ولَ .فْلُي ْع ِّط َك َّ
ا ْف َه ْم َما أَ ُق ُ
ْ
دعا بولس تيموثاوس "ليفهم" ما كتبه .وتوقع بولس من "الرب أن يعطي تيموثاوس فهما في كل
يطبقها تيموثاوس على
الموحى بها لكي ّ
شيء" .فمن خالل التأمل عّلم الرب تيموثاوس معنى كلمات بولس ُ
حياته الخاصة.

الكتاب المقدس
طب َق فيها بنو إسرائيل في القديم والمسيحيون األوائل،
وكما رأينا ،كانت الطرق التي ّ
َ
على حياتهم ،مختلفة تماما عن الممارسات الشائعة في زمننا .حيث استلم القادة في إسرائيل والكنيسة األولى

الكتاب المقدس ،ثم نشروا أجزاء منه على الجماعة األوسع من شعب هللا .وفي قرينة التفاعل مع اآلخرين،
َ
كان على األشخاص تالوةُ األسفار المقدسة التي عرفوها والتأمل فيها ،وهم متوقعين أن هللاَ سيقودهم في

تعلن عن الطرق
تطبيقها على حياتهم الخاصة .فما هي تطبيقات هذه الممارسات على حياتنا اليوم؟ ماذا ُ
الكتاب المقدس على حياتنا الشخصية؟
نطب َق بها
التي يجب أن ّ
َ
هناك على األقل ثالث نتائج تتبادر إلى ذهن أولئك الذين يرجون أن ينالوا الحكمة الضرورية لتطبيق
الكتاب المقدس على حياتهم الفردية.

في المقام األول ،يحتاج أتباع المسيح في عصرنا الحاضر أن يتعلموا كم نحتاج إلى قادة موهوبين

قراء الكتاب المقدس األولين احتاجوا إلى قادتهم
بالروح القدس ّ
ليقدموا لنا التعليم الكتابي .رأينا كيف أن ّ
ليساعدوهم في التعاليم الصعبة وغير المألوفة .وان كان ذلك صحيحا بالنسبة لألشخاص الذين عاشوا في
زمن الكتاب المقدس ،فهو يصح علينا نحن اليوم .يمكننا أن نمسك الكتب المقدسة بأيدينا لكن ما زلنا نحتاج

نطبق الكتاب المقدس على حياتنا.
إلى قادة مختبرين ليعينونا بينما نحاول أن ّ
في المقام الثاني ،يحتاج أتباع المسيح في عصرنا الحاضر إلى تأكيد أهمية التفاعل مع الجماعة
المسيحية األوسع ،جسد المسيح ،بينما نسعى إلى تطبيق الكتاب المقدس .بهذا المعنى ،يصح القول المأثور

القديم" :إن نظرة شخصين أفضل من نظرة شخص واحد .وكلما زاد عدد الناس كان أفضل" .الحقيقة البسيطة
معينا للكلمة مناسب جدا ،ليكتشف الحقا من خالل
هي :في وقت ما ،كل تلميذ ليسوع المسيح وجد أن تطبيقا ّ
التفاعل مع اآلخرين أ نه لم يكن كذلك .عندما نتذكر أن جسد المسيح هو هيكل الروح القدس ،ندرك أن أحد
األمور الحكيمة التي يمكن للمسيحيين الحاليين القيام بها هو التفاعل مع مسيحيين أمناء آخرين أثناء تطبيقهم
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الكتاب المقدس على حياتهم الشخصية.

يتكّلم الرسول بطرس في  2بطرس عن رسائل بولس .فيقول:

الر َس ِّائ ِّل ُكّلِّ َها
َك َما ِّفي َّ
يح ِّرُفها َغير اْلعَلم ِّ
اء
ُ َّ َ ُْ ُ َ
.)16

ِّ ِّ
يها َع ْن َه ِّذ ِّه
أَْيضاُ ،م َت َكّلما ف َ
الث ِّاب ِّتين َكب ِّ
و َغْير َّ
اقي اْل ُك ُت ِّب
َ َ
َ ُ

األُم ِّ ِّ ِّ
اء َع ِّسَرُة اْل َف ْهمِّ،
يها أ ْ
ورَّ ،التي ف َ
َشَي ُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
أَْيضا ،ل َهالَ ك أَْن ُفس ِّه ْم ( 2بطرس :3

المقدس
ثمة أشياء في الكتاب
ّ
أحبها في هذا العدد هو كونه يذ ّكرنا ّ
من األمور التي ّ
أن ّ
لكن بعضها صعب ،وقد تقع في فخ تشويه معنى
عسرة الفهم .ال أقول يستحيل فهمهاّ ،

جيد لنا،
النص الكتابي الموحى به ،إذ تحاول تخمين المعنى بصورة عشوائية .وهذا تذكير ّ
أليس كذلك؟ تذكير بأّننا نحتاج إلى مجتمع جسد المسيح ،ففي العهد الجديد إشارات تتوقع
من المؤمنين أن يجتمعوا معا .ونجد العديد من المقاطع التي تتحدث عن المواهب

الروحية التي يهبها هللا لكنيسته  -مثل  1كورنثوس  ،14-12ورومية  ،14وأفسس .4

واحدى العطايا التي أعطاها هللا إلى كنيسة المسيح بحسب أفسس  ،4هي الرعاة

والمعّلمون .فبعض المؤمنين موهوب بصورة خاصة في شرح الكتاب المقدس ،ومساعدتنا

على إدراك ما جاء فيه.
—الدكتور روبرت ﭘَلمر

في المقام الثالث ،يحتاج أتباع المسيح اليوم إلى تطبيق كلمة هللا بحكمة عبر تجديد ممارسة

أهمية التفاعل مع القادة ومع الكنيسة  -جسد المسيح
التأمل الفردي في كلمة هللا ،بروح الصالة .فبالرغم من ّ
ّ
عما فعله على المستوى الفردي .ففي النهاية ،كما أوضح بولس
كل مسيحي
ّ
ككل ،فإن ّ
 ّسيقدم حسابا ّ
أمر نقوم به بمعزل عن الطلب من هللا ليعطينا الفهم .فحين
لتيموثاوس ،ال يجوز أن يصبح التطبيق الفردي ا
نطبق كلمته بالشكل الذي يرضيه.
نتأمل في كلمة هللا بروح الصالة ،يمنحنا روح هللا الفهم ،وقناعة قلبية بأنّنا ّ
ّ
للتعرف إلى كلمة هللا ،لكن من خالل التأمل نحن نغوص
ال بد من قراءة الكتاب المقدس ّ
في كلمة هللا ونتغ ّذى بها .وهذا التغ ّذي من الكلمة يؤدي إلى التغيير المرجو في الحياة إذ

نخصص وقتا كل يوم لدراسة كلمة هللا .وهو الذي يساعدنا أن نختبر هللا .فالمعلومات
ّ
22

األلفية الثالثة http://arabic.thirdmill.org
للحصول على فيديوهات ،وأدلة الدراسة ،وموارد أخرى قم بزيارة موقع خدمات
ّ

الدرس الحادي عشر :التطبيق المعاصر لألفراد

الكتاب المقدس عطية هللا لنا :مبادئ علم التفسير

تحوال في حياتك.
على صفحات الكتاب تتحول إلى اختبار في وقت التأمل مع الرب وتصنع ّ
يخصصون ساعات طويلة
ومن خبرتي ،أرى ّ
أن غالبية المسيحيين بمن فيهم أولئك الذين ّ

تأملوا
يتأملون بالكلمة .فال تكتفوا بقراءة الكتاب
لقراءة الكتاب
ّ
ّ
المقدس بل ّ
المقدس ،ال ّ
بكلمة هللا.
—الدكتور دونالد وايتني

الخاتمة
المقدس علينا
في هذا الدرس حول التطبيق المعاصر لألفراد نظرنا إلى ناحيتين حول تطبيق الكتاب ّ
التنوع في تطبيق الكلمة على المستوى الشخصي يجب أن يأخذ بعين
وعلى اآلخرين كأفراد .والحظنا كيف أن ّ

وجهت إليهم الكلمة ،والظروف التي أحاطت بهم.
الكتابية
االعتبار التعاليم
ّ
وتنوع الناس الذين ّ
المتنوعة ّ
ّ
المعينين من هللا ومن مجتمع
واستعرضنا أيضا كيف نستمد الحكمة في تطبيق الكلمة ،من التفاعل مع القادة
ّ

المقدس بروح الصالة في محضر هللا.
تأملنا في الكتاب ّ
شعب هللا الذين يساعدوننا خالل ّ
المعصوم من الخطأ .وال
دستور إيماننا وحياتنا الوحيد
عطية عظيمة من هللا ،فهو
إن
الكتاب ّ
المقدس ّ
ُ
َ
ُ

ااب المق ّادس ملايء
يوجد معيار أخر مناسب،
َ
ُ
نخدم هللا .فالكت َ
ليرشد َ
أفكارنا وسلوكياتنا ،وعواطفنا الفردية ،بينما ُ
نحتاجهاا
ادم لناا هللاُ أيضاا الحكما َة التاي
ُ
باإلرشادات التاي نحتاجهاا ،فاي مواجهاة ظاروف الحيااة المختلفاة .وقاد ق َ

امن حي اااة
للتعاماال مااع هااذا التنا ّاوع ف ااي األساافار المقدسااة ،وذلااك باادعوتنا لن ااتعّلم الكتاااب المقا ّادس،
ونطبَق ا ُه ضا َ
ّ
لين بش ٍ
اكل أفض ٍال لتطبياق الكتااب المقادس،
اؤه َ
الجماعة .واذا أخذنا وجهات النظر هذه في االعتباار ،سانكو ُن م ّ
كل يو ٍم من ّأيام حياتنا.
على خدمتنا الشخصية هلل ،في ّ
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