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الملكوت والعهد في أسفار العهد الجديد
الدرس األول

لماذا ندرس الهوت أسفار العهد الجديد؟

المقدمة
يوما أنك درست بتعم ٍ
فيلما ،فال شك
فنياً ،أو قطعة ّ
ق عمالً ّ
أدبية ،أو مسرحية ،أو ً
لو حدث ً
أنك تعرف أنه يوجد فرق كبير بين االستمتاع بالشيء بصورة عابرة ،وبين التحليل الدقيق له.

تماما عن القيام باألعمال العابرة التي
فالتحليل
ّ
المفصل عمل يستهلك الكثير من الوقت ،ويختلف ً
تصادفنا بين حين وأخر .لكن في نهاية المطاف ندرك أنه ال شيء ُيضاهي المعرفة الغنية التي تأتي
من تحليل دقيق لموضوع ندرسه أو قطعة أدبية نحللها.

من عدة نواح ،يشبه هذا األَمر ما يختبره أتباع المسيح في كثير من األحيان عندما يطالعون

أسفار العهد الجديد .فنحن نختبر متعة قراءة هذه النصوص الكتابية بين الحين واآلخر .لكن األفكار

العميقة التي نكتسبها من دراسة دقيقة للعهد الجديد والهوته يمكن حقاً أن تكون مصدر رضى وسرور

غامر.

هذا هو الدرس األول في سلسلتنا الملكوت والعهد في أسفار العهد الجديد .سنتبع في هذه

وسنتحدث عن الهوت أسفار العهد الجديد باعتباره كل ما يعلّمه العهد
تقليديا لالهوت
السلسلة تعريفًا
ّ
ً
الجديد عن اهلل نفسه وغيره من الموضوعات المتعلقة باهلل .وقد وضعنا عنو ًانا لهذا الدرس هو "لماذا

السطحية للعهد
ندرس الهوت أسفار العهد الجديد؟" نتعلم في هذا الدرس أهمية أن نتجاوز المعرفة
ّ
متعمقة لالهوت العهد الجديد.
الجديدّ ،
ونكرس نفوسنا لدراسة دقيقة ّ
في رسالة تيموثاوس الثانية  ،1٥ :2يشير الرسول بولس إلى حقيقة أن فهم الهوت أسفار

أصغ إلى ما يقوله بولس لتيموثاوس:
العهد الجديد يتطلب عمالً شاقًا.
ِ
ق ِب ِ
هلل م َزُكى ،ع ِ
ِ
اجتَ ِه ْد أ ْ ِ
ام ِة.
صالً َكلِ َم َة ا ْل َح ِّ
امالً الَ ُي ْخ َزىُ ،مفَ ِّ
ْ
َ
ْ
يم َن ْف َ
االستقَ َ
س َكِ ُ
َن تُق َ
( 2تيموثاوس )15 :2
يلمح هنا إلى
بالطبع ،هناك نو ٍ
تماما .لكن بولس ّ
اح عديدة في الهوت العهد الجديد بسيطة ً
أن فهم الكتاب المقدس ليس دائما سهالً .كان على تيموثاوس أن يكون "ع ِ
امالً ُ ...مفَ ِّ
صالً َكلِ َمةَ
َ
ً
ق بِ ِ
اْل َح ِّ
ام ِة" .والكلمة اليونانية المترجمة "عامالً" هي "إرجاتيس" ) ،(ἐργάτηςوهو مصطلح
ْ
االستقَ َ
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يبين أن الهوت العهد
غالبا إلى العمل البدني .وقد أراد بولس من خالل هذه االستعارة أن ّ
يشير ً
الجديد يتطلب االجتهاد في العمل .لكن إن كانت دراسة الهوت العهد الجديد صعبة إلى هذا الحد،
فلماذا علينا القيام بها؟
من الملفت للنظر ،أن يعلن بولس في رسالته إلى تيموثاوس بكلمات قليلة أن

أسفار الكتاب المقدس أُوحي بها من روح اهلل – فهي َنفَس اهلل الخارج من فمه–
اجتَ ِه ْد في درس الكلمة لتبرهن أنك
لكن بعد بضعة جمل يقول بولس لتيموثاوسْ ،
ق
حقًا مقبول كعامل جدير في حقل اهلل ،إذ تقوم بدرس وتفصيل َكِل َمة ا ْل َح ِّ
ِب ِ
ام ِة .ويعلن الكتاب المقدس عالقة العهد مع اهلل ،ففيه تظهر مبادرة اهلل
ْ
االستقَ َ
الكريمة للتواصل معنا .وهنا تبرز مسؤوليتنا باستجابتنا له من خالل كلمته .ولما

مكيفًا نفسه ليتحدث إلينا من
كان اهلل قد أعطانا كلمته بلغة يمكننا أن نفهمها – ّ
خالل ُكتّاب بشريين ،مستخدما نوع األدب واللغة و ِ
الص َيغ األدبية التي كانت مألوفة
ً
عند الناس وفي بلدان تلك األيام – ونحن يجب أن نبذل جهدنا في تعلُم لغات

دور
الكتاب المقدس ،وفهم النوع األدبي للكتابة ،وكيف تلعب القصة التاريخية ًا
مختلفًا عن الشعر أو عن الرسائل الشخصية ،ألن هذه األنواع األدبية مستخدمة
كلها في الكتاب المقدس .كما يجب أن نق أر الكتاب المقدس في سياقه التاريخي،

ونفهم كيف استخدم ُكتّاب العهد الجديد العهد القديم بطرق مختلفة كانت شائعة
مع ّي َنة .يقول بولس
في زمنهم ،وكيف ّ
طبقت نصوص سابقة على ظروف َ

لتيموثاوس أن الكتاب المقدس موحى به من اهلل بالروح القدس ،ولكن يجب على

أيضا مثله-أن نجتهد وندرس لنبرهن أننا دارسون
تيموثاوس– ويجب علينا
ً
نفسر كلمة الحق باالستقامة.
جديرون لدى اهلل ،وأننا ّ
— د .چريچ بيري

سوف نستعرض "لماذا ندرس الهوت أسفار العهد الجديد؟" بطريقتَين .أوالً ،سنقوم بدراسة
وثانيا سوف ننظر إلى التحدي المتمثل في التعامل مع
أهمية فهم وحي وسلطان العهد الجديد.
ً
االستم اررّية وعدم االستم اررّية بين أزمنة العهد الجديد وزمننا .لننظر عن قرب إلى هاتَين المسألتَين
بدءا بوحي وسلطان العهد الجديد.
ً
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الوحي والسلطان
لكي نفحص وحي وسلطان العهد الجديد ،نرّكز على شهادات الكتاب المقدس لوحي العهد

نقدم بعض التوضيحات لما نعنيه "بالوحي" "والسلطان" .لنبدأ بـشهادات
الجديد ،وكذلك لسلطانه .ثم ّ
الكتاب المقدس لهاتَين العقيدتَين المسيحيتَين الجوهريتَين :الوحي والسلطان.

الشهادات
عندما يـتأمل أتباع المسيح بوحي العهد الجديد وسلطانه ،يستشهدون في كل مرة تقر ًيبا

بتيموثاوس الثانية  16 :3حيث يكتب الرسول بولس:
ُك ُّل
ِفي

اهلل ،وَن ِ
اب ُهو موحى ِب ِه ِم َن ِ
ِ
يخ ،لِلتَّ ْق ِو ِيم َوالتَّأ ِْد ِ
يب الَِّذي
افعٌ لِلتَّ ْعلِ ِيم َوالتَّْوِب ِ
ا ْلكتَ ِ َ ُ ً
َ
ا ْل ِبِّر 2( .تيموثاوس )16 :3

هنا نجد أن بولس يشير إلى وحي الكتاب المقدس عندما يقولُ " :ك ُّل اْل ِكتَ ِ
وحى بِ ِه
اب ُه َو ُم ً
ِمن ِ
اهلل" ،أو كما يمكن ترجمة الكلمة اليونانية "ثيوﭘنوستوس" )" (θεόπνευστοςخارج من نفَس
َ
يخ ،لِلتَّ ْق ِو ِيم
اهلل" .كذلك أشار بولس إلى سلطان الكتاب المقدس عندما يقول إنه َ"ن ِافعٌ لِلتَّ ْعلِ ِيم َوالتَّْوبِ ِ
والتَّأِْد ِ
جدا ويساعدنا أن نفهم ما يؤمن به أتباع المسيح من جهة
يب الَِّذي ِفي اْلبِِّر" .وهذا المقطع مهم ً
َ

العهد الجديد .لكن استمع اآلن إلى رسالة تيموثاوس الثانية  ،1٥ :3حيث يقول بولس لتيموثاوس:
وأ ََّن َك م ْن ُذ الطُّفُولِي ِ
صِ ،ب ِ
َن تُ َح ِّك َم َك لِ ْل َخالَ ِ
يم ِ
ان
َّة تَ ْع ِر ُ
َّس َة ،ا ْلقَ ِاد َرةَ أ ْ
ف ا ْل ُكتُ َ
ب ا ْل ُمقَد َ
َ
اإل َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ع 2( .تيموثاوس )15 :3
الَّذي في ا ْل َمس ِ
سو َ
يح َي ُ

يتحدث عنها بولس هنا ،وكان
ولكي نكون مدقّقين في الكالم ،فإن "الكتب المقدسة" التي
ّ
تيموثاوس قد عرفها منذ الطفولية ،ليست أسفار العهد الجديد ،بل أسفار العهد القديم .لماذا إذن
يستشهد أتباع المسيح بكلمات بولس عن العهد القديم عندما يشيرون إلى العهد الجديد باعتبار أنه

موحى به وذو سلطان؟
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ننظر إلى ثالث شهادات كتابية تساعدنا على فهم أن العهد الجديد موحى به وذو سلطان.

وثانيا ،نستعرض الدور األساسي للرسل واألنبياء.
أوالً ،نفحص دعوة يسوع للتالميذ االثني عشر.
ً
وثالثًا ،نؤ ّكد وحي أسفار العهد الجديد نفسها وسلطانها .دعونا ننظر أوالً كيف أن دعوة يسوع للتالميذ

االثني عشر تؤ ّكد على وحي العهد الجديد وسلطانه.
التالميذ االثني عشر

لتتمم مقاصد اهلل في إسرائيل ،دعا إليه
لما بدأ يسوع بتأسيس بقية جديدة من شعب اهلل ّ
مجموعة خاصة من اثني عشر تلمي ًذا .وتُوضح األناجيل أن يسوع أفرز هؤالء التالميذ عن اآلخرين
الذين تبعوه .وهذا التمييز جعلهم ،باستثناء يهوذا ،األشخاص الذين أرسلهم الحقًا إلى العالم كرسله

ذوي السلطان .نق أر في يوحنا  13 :16كالم يسوع إلى تالميذه االثني عشر:

يع ا ْل َحقِّ ،أل ََّن ُه الَ َيتَ َكلَّ ُم ِم ْن
وح ا ْل َحقِّ ،فَ ُه َو ُي ْر ِش ُد ُك ْم إِلَى َج ِم ِ
َوأ َّ
اء َذ َ
اكُ ،ر ُ
َما َمتَى َج َ
ور ِ
َّ ِ
ِِ
ُم ٍ
آت َي ٍة( .يوحنا )13 :16
َن ْفسهَ ،ب ْل ُك ُّل َما َي ْ
س َمعُ َيتَ َكل ُم ِبهَ ،وُي ْخ ِب ُرُك ْم ِبأ ُ
يشير هذا المقطع إلى حاجة تالميذ يسوع ألن يتعلموا الكثير .لذلك ،سيأتي "روح الحق"

بقية
عين تالميذه المختارين ليعلّموا ّ
و"يرشدهم إلى جميع الحق" حول "أمور آتية" .نرى هنا أن يسوع ّ
أتباعه بواسطة الروح القدس .وهذه المقاطع وغيرها تؤكد على إيماننا بوحي العهد الجديد.

احدا من االثني عشر.
قسما ًا
كبير من العهد الجديد ،فلم يكن و ً
أما الرسول بولس الذي كتب ً
لكن الكتاب المقدس يوضح أن بولس كان رسوالً ذا سلطان ،ويفي بالمتطلبات المعادلة لتلك التي

ُوضعت لالثني عشر في سفر أعمال الرسل  .22-21 :1وهذا أحد األسباب وراء تدوين لوقا لقاء
بولس بيسوع على طريق دمشق ثالثة مرات :األولى في أعمال الرسل  ،19-1 :9ثم في -6 :22

 ،11ومرة أخرى في  .18-9 :26وتنقل إلينا رسالة غالطية  ،10 :2-11 :1أن بولس قضى

أقروا
ثالث سنين مع المسيح في صحراء العربية .ويخبرنا هذا المقطع نفسه أن الرسل في أورشليم ّ

بسلطان بولس الرسولي.

العددين الثامن والتاسع أن يسوع
ويخبرنا بولس في كورنثوس األولى الفصل الخامس عشر و َ
ظهر ألكثر من خمسمئة مؤمن:
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ِ
آخر ا ْل ُك ِّل َ -كأ ََّن ُه لِ ِّ ِ
ِ
س ِل ،أََنا الَِّذي
َص َغ ُر ُّ
لس ْقط -ظَ َه َر [يسوع] لي أََنا .ألَ ِّني أ ْ
الر ُ
َو َ
ت َك ِنيس َة ِ
اهلل 1( .كورنثوس -8 :15
اض َ
ت أْ
َهالً أل ْ
ط َه ْد ُ
سوالً ،أل َِّني ْ
سُ
لَ ْ
َ
َن أ ُْد َعى َر ُ
)9
الر ُس ِل" .وهو الوحيد بين الرسل الذي كان
َص َغ ُر ُّ
كرسول ،يدعو بولس نفسه هنا إنه "سقط" و"أ ْ

شاهدا لقيامة يسوع
له سلطان رسولي رغم أنه لم ي ارفق يسوع أثناء خدمته األرضية .لكن بولس كان
ً

أقر به الرسل األولون في أورشليم.
وهذا ما ّ

فيما نف ّكر بالشهادات التي تتعلق بدعوة يسوع التالميذ االثني عشر ،يجب أن نشير إلى وحي

التأسيسية في القرن األول.
رسل وأنبياء المسيح وسلطتهم
ّ
الرسل واألنبياء

استمع إلى الطريقة التي يشير بها بولس في أفسس  ،٥-4 :3إلى حقيقة أنه ليس وحده
تسلّم إعالن اهلل الخاص ،بل جميع رسل المسيح وأنبياؤه كذلك.
اآلن لِرسلِ ِه ا ْل ِقد ِ
يحَ ...كما قَ ْد أ ْ ِ
وح.
الر ِ
ِ ...د َر َاي ِتي ِب ِسِّر ا ْل َم ِس ِ
ين َوأَ ْن ِب َي ِائ ِه ِب ُّ
ِّيس َ
ُعل َن َ ُ ُ
َ
(أفسس )5-4 :3
سر" ،حتى "أ ْ ِ
اآلن لِ ُر ُسلِ ِه
لغز أو " ًا
مميزة بقيت ًا
هنا يشير بولس إلى تعاليم مسيحية ّ
ُعل َن َ
ِ ِ
أيضا في أفسس  21-20 :2إلى رسل
الرو ِح" .فليس
ين َوأ َْنبَِيائِ ِه بِ ُّ
ً
مفاجئا إذن أن يشير بولس ً
اْلق ِّديس َ
وأنبياء القرن األول هكذا:
اوي ِة ،الَِّذي ِف ِ
ِ
ِ
س ُه َح َج ُر َّ
َس ِ
يه
اس ُّ
َم ْب ِن ِّي َ
الز ِ َ
سوعُ ا ْل َمس ُ
يح َن ْف ُ
س ِل َواألَ ْن ِب َياءَ ،وَي ُ
الر ُ
ين َعلَى أ َ
ِ
ب( .أفسس )21-20 :2
الر ِّ
َّسا ِفي َّ
ُك ُّل ا ْل ِب َناء ُم َرَّك ًبا َم ًعاَ ،ي ْن ُمو َه ْي َكالً ُمقَد ً
الر ِّ
ب" ،ويسوع المسيح نفسه هو
"ه ْي َكالً ُمقَ َّد ًسا ِفي َّ
يبين هذا المقطع ،يبني اهلل الكنيسة َ
وكما ّ
٥
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"الرسل واأل َْنبِي ِ
"حجر َّ ِ
اء" كجزء من "أساس" الكنيسة .وهذا
أيضا أن بولس ّ
يميز ُّ ُ َ َ
الزِاوَية" .لكن الحظ ً
َ َُ
أسس كنيسة المسيح على تعاليم الرسل واألنبياء ذات السلطان .وكما رأينا في عدد
يشير إلى أن اهلل ّ

سابق ،كان لتعاليم الرسل واألنبياء سلطان ألنها موحى بها من الروح القدس.

باإلضافة إلى شهادات تالميذ يسوع االثني عشر ،والسلطان التأسيسي لرسل المسيح
وأنبيائه ،يجب أن نالحظ أن الرسل أنفسهم يعتبرون كتب العهد الجديد مساوية لكتب العهد القديم.

ويظهر هذا الرأي في عدد من األماكن في العهد الجديد ،لكننا سنقدم مثلَين فقط.
أسفار العهد الجديد
المثل األول :في  1تيموثاوس  ،18 :٥يكتب بولس:

ِ
أل َّ ِ
اب َيقُو ُل" :الَ تَ ُك َّم ثَْوًار َد ِ
ستَ ِح ٌّ
ُج َرتَ ُه" 1( .تيموثاوس
ق أْ
َن ا ْلكتَ َ
سا"َ " ،وا ْلفَاع ُل ُم ْ
ار ً

)18 :5

قد يبدو هذا العدد في البداية غر ًيبا بالنسبة إلينا ،لكنه مهم لبحثنا ألن بولس يستهله بقوله
مقطعين مختلفَين .االقتباس األول "الَ تَ ُك َّم ثَ ْوًار َد ِار ًسا" ،وهو
"ألن الكتاب يقول" .بعد ذلك يقتبس من
َ
من التثنية  4 :2٥في العهد القديم .أما االقتباس الثاني "اْلفَ ِ
اع ُل ُم ْستَ ِح ٌّ
ُج َرتَهُ" ،فهو من لوقا :10
ق أْ
يبين أن الرسول
 7في العهد الجديد .وهذا الترابط بين سلطان العهد القديم وسلطان العهد الجديد ّ
شيئا مماثالً في رسالة
بولس يعتبر كتابات رسل المسيح وأنبيائه مساوية لكتابات العهد القديم .ونرى ً
بطرس الثانية  16-1٥ :3حيث يعلن الرسول بطرس:
طِ
اة لَ ُهَ ،ك َما ِفي
س ِب ا ْل ِح ْك َم ِة ا ْل ُم ْع َ
س أ َْي ً
ب إِلَ ْي ُك ْم أَ ُخوَنا ا ْل َح ِب ُ
َ ...ك َما َكتَ َ
ضا ِب َح َ
يب ُبولُ ُ
شياء ع ِسرةُ ا ْلفَهِم ،يحِّرفُها َغ ْير ا ْلعلَم ِ
ِ ِ
اء َو َغ ْي ُر
َّ
س ِائ ِل ُكلِّ َها أ َْي ً
ْ َُ َ
ضا ...الَّتي ف َ
الر َ
يها أَ ْ َ ُ َ َ
ُ ُ َ
ينَ ،كب ِ
ِ
ضا 2( .بطرس )16-15 :3
اقي ا ْل ُكتُ ِب أ َْي ً
الثَّا ِبت َ َ
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ط ِاة لَهُ (من ِقَبل اهلل)".
يقر بطرس في هذا المقطع بأن بولس يكتب "بِ َح َس ِب اْل ِح ْك َم ِة اْل ُم ْع َ
ّ
أيضا كيف ُيشير بطرس إلى أن أعداء
وهذا ّ
يبين أن ُكتب بولس تحمل سلطان اهلل نفسه .لكن الحظ ً

ِ
ضا" .وفي القرينة األوسع لرسائل بطرس
حرفوا رسائل بولس " َك َباقي اْل ُكتُ ِب أ َْي ً
اإليمان المسيحي قد ّ

"باقي الكتب" هي كتب العهد القديم .فهنا نرى بطرس يتعامل مع كتابات العهد الجديد ككتب لها

اللذين للعهد القديم.
نفس الوحي والسلطان ْ

ويقر الكتاب المقدس بأن العهد الجديد هو كلمة اهلل الموحى بها ذات السلطان إلى كنيسته.
ّ

وقد وعد يسوع نفسه بأن الروح القدس سيعلّم رسله ،وقد ّثبت رسله وأنبياءه كالسلطة التأسيسية
لكنيسته .عالوة على ذلك ،كما استلم شعب اهلل كتب العهد القديم ككتب موحى بها ،وككلمة اهلل ذات

أيضا ُدعيت الكنيسة لتستلم كتابات رسل المسيح واألنبياء ككتابات موحى بها وذات
السلطان ،هكذا ً

سلطان.

بعد أن رأينا كيف أن إيماننا بوحي وسلطان العهد الجديد تؤيده العديد من الشهادات في
المصطلحين.
نقدم بعض التوضيحات لما نعنيه به َذين
الكتاب المقدس دعونا اآلن ّ
َ

التوضيحات
ِ
و"السلطان" فيما يتعلق بالعهد الجديد.
صطلحي "الوحي"
غالبا ما يسيء المسيحيون فهم ُم
َ
ً

المفهومين صحيحان ،يجب أن نتأكد أننا نفهمهما بشكل
نقر بأن ه َذين
لذلك بقدر ما هو مهم أن ّ
َ
صحيح.
صطلحين في العهد الجديد بشكل منفصل .أوًال،
الم
َ
سننظر إلى توضيحات حول هذين ُ

سنوضح ما نعنيه بوحي العهد الجديد ،ثم نبحث في سلطان العهد الجديد .لنبدأ بدراسة وحي العهد
الجديد.
الوحي

أتباعا للمسيح فكرة كون العهد الجديد موحى به
مر التاريخ ،فهم الذين اعتبروا أنفسهم
ً
على ّ
7
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من اهلل أو "خارج من نفَس اهلل" بطرق مختلفة .ويساعدنا أن ننظر إلى وجهات النظر تلك كما لو
أنها تقع على طول سلسلة ممتدة أو طيف قوس الغمام.
على أحد طرفَي السلسلة أو القوس ،يتمسك بعض الالهوتيين بوجهة النظر الرومانسية
دونوا الكتاب المقدس بالطريقة ذاتها التي كان
للوحي .فهم يؤمنون أن الروح القدس أوحى للذين َّ
يحرك الشعراء أو الموسيقيين ليكتبوا أو يؤلفوا .وبالتالي ،هم يعتبرون أن العهد الجديد يتألف
اإللهام ّ

يقرون بأن هؤالء الكتّاب كانوا
فقط من تأمالت لكتّاب بشريين
ً
وتسجيال آلرائهم الشخصية .وهم ّ
حكماء ،وكان لديهم وصول إلى معلومات مفيدة لنا .لكنهم ينكرون أن العهد الجديد هو سجل يمكن

الوثوق به بالكامل حول ما يريدنا اهلل أن نؤمن به ،أَو نشعر به ،أَو نقوم به.
على الطرف اآلخر من القوس ،يؤمن الهوتيون آخرون بما يمكن أن ندعوه الوحي
يحركهم روح اهلل أثناء
الميكانيكي أو الوحي اآللي .وبحسب وجهة النظر هذه ،كان الكتّاب مستسلمين ّ

كتابتهم للكتاب المقدس .والروح القدس هو من أملى النص في األساس ،والكتّاب البشريون َد َونوا ما
ويقر هذا الرأي بحقيقة العهد الجديد وسلطانه ،لكنه ينكر أي دور هام
قاله دون أي تفاعل من قبلهمّ .

للكتّاب البشريين في عملية الكتابة.

أخيرا ،يؤمن معظم اإلنجيليين المسيحيين فيما ُيسمى بالوحي العضوي .ويشير هذا الوصف
ً
إلى استحالة الفصل بين عمل الروح القدس وعمل ُكتّاب األسفار البشريين .وبحسب هذا الرأي كان

الروح القدس ُيلهم الكتّاب البشريين ليكتبوا وكان يشرف على كلماتهم ويوجهها .ونتيجة لذلك ،فإن
كلمات الكتاب المقدس هي كلمات اهلل .في الوقت نفسه ،استخدم الروح القدس شخصيات الكتّاب
يوجه كتاباتهم .لذلك فكلمات الكتاب
البشريين ،واختباراتهم ،ووجهات نظرهم ،ومقاصدهم ،بينما كان ّ
المقدس هي أيضاً كلمات كتّابه البشريين إلى ٍ
حد كبير .وهذا الرأي الثالث ،الوحي العضوي ،هو
أفضل تعبير عن شهادة الكتاب المقدس حول طبيعة الوحي.

ما نعنيه في الواقع بـ"الوحي العضوي" ،ليس كما لو أن الكتاب المقدس نزل في
أشخاصا آليين ،بل كانوا يكتبون بينما
أحضاننا من السماء ،أو أن الكتّاب كانوا
ً
كان الروح القدس يسوقهم .وما نقصده هو أنه على الرغم من كون الكتاب
المقدس رسالة اهلل ،فقد وصلت تلك الرسالة بواسطة أشخاص حقيقيين في مواقع
8
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وظروف واقعية وحقيقية .قد ال ُيرضي هذا بعض الذين يريدون أن يكون هناك
صلة مباشرة بين اهلل واإلنسان .لكن معرفة هذه الحقيقة يساعدنا في الواقع أكثر،
ألننا عندما نق أر الكتاب المقدس نعرف أنها رسالة اهلل .ولهذه الرسالة طبيعة
أمور
ًا
أيضا كلمة إنسان يفهم تجربتي ،ويختبر
مزدوجة .فهي كلمة اهلل ،لكنها ً
مشابهة لما أختبره ،وتظهر شخصيته من خالل النص .فما لدينا في الواقع كلمة

تماما التجربة البشرية .فهي ليست إمالء .ليست
اهلل الموحى بها التي تفهم
ً
رسالة منفصلة عن معاناة الطبيعة البشرية .وبالتالي ما نقصده "بالوحي

العضوي" ،هو أن الكلمة هي من نتاج أناس حقيقيين ،عاشوا وكتبوا في ظروف
حقيقية .من هنا ،عندما يكتبون ،فهم يكتبون رسالة اهلل لكن مع معرفتهم
واختبارهم واحساسهم بالحياة التي يعيشونها.
— دِ .رك رودهيڤر

:16

على سبيل المثال ،استمع من جديد لما يكتبه الرسول بطرس في رسالته الثانية -1٥ :3

ضا ِبحس ِب ا ْل ِح ْكم ِة ا ْلمعطَ ِ
اة لَ ُهَ ،ك َما ِفي
ب إِلَ ْي ُك ْم أَ ُخوَنا ا ْل َح ِب ُ
َ ...ك َما َكتَ َ
َ ُْ
س أ َْي ً َ َ
يب ُبولُ ُ
شياء ع ِسرةُ ا ْلفَهِم ،يحِّرفُها َغ ْير ا ْلعلَم ِ
ِ ِ
اء َو َغ ْي ُر
َّ
س ِائ ِل ُكلِّ َها أ َْي ً
ضا ... ،الَّتي ف َ
الر َ
يها أَ ْ َ ُ َ َ
ْ َُ َ ُ ُ َ
ين َكب ِ
ِ
ضا 2( .بطرس )16-15 :3
اقي ا ْل ُكتُ ِب أ َْي ً
الثَّا ِبت َ َ
وكما ذكرنا سابقًا ،يعترف بطرس أن روح اهلل أوحى برسائل بولس .لكن الحظ كيف يشير
الر َسائِ ِل  ...الَّتِي
أيضا إلى أن هذا الوحي هو عضوي .وما جاء في قول بطرس عن رسائل بولسَّ " ،
ً
ِ
ار بخلفية بولس الثقافية وشخصيته وأسلوبه الكتابي .ويعكس هذا
اء َع ِس َرةُ اْلفَ ْهِم" ،كان إقرًا
فيهَا أَ ْش َي ُ
التصريح ثقافة بولس الرابينية العالية .وال شك أن خبرة بولس الالهوتية ش ّكلت تحديًّا لبطرس الصياد

الجليلي غير المتعلم.
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دائما أن
وتقدم لنا نظرة بطرس ً
مثال يحتذى به في دراستنا لالهوت العهد الجديد .فيجب ً
ُنبقي في أذهاننا أن وجهات نظر الكتاب المقدس الالهوتية موحى بها من اهلل .فهي صحيحة
أيضا ونحن ندرس الهوت العهد الجديد،
وموثوق بها ألنها صادرة عن اهلل نفسه .مع ذلك من المهم ً

أن نبذل الجهد المطلوب لنتعلم عن الكتّاب البشريين والغاية مما كتبوه.
في الواقع ،إن أحد أبرز نتائج الوحي العضوي هو أهميته بالنسبة إلى دراستنا لالهوت العهد
تماما أو آلي حول الوحي ،فسوف نستخف إما بسلطان
الجديد .فنحن إن اعتمدنا على رأي رومانسي ً
النص أو نهمل إسهام الكاتب .لكن الوحي العضوي ُيلزمنا أن ندرس الهوت العهد الجديد على ثالثة

مستويات على األقل.

وضوحا هو النص نفسه .فهذه التأكيدات الواضحة يمكن أن
األول :المستوى األبرز واألكثر
ً
تعلّمنا الكثير عن الهوت العهد الجديد.
والثاني :على مستوى ما وراء النص ،يجب أن نكون مستعدين أن نفحص العديد من

االفتراضات الالهوتية الضمنية أو غير المكتوبة لكتّاب العهد الجديد .كما يجب أن ندرس خلفيات
الكتّاب ومعتقداتهم الالهوتية ،ونسعى جهدنا لنكتشف كيف أثّرت خلفياتهم ومعتقداتهم على كتاباتهم.

أيضا أن ندرس مقاصد الكاتب الضمنية.
والثالث :على مستوى ما فوق النص ،نحتاج ً
بكلمات أخرى ،ما الذي قصد ُكتّاب الكتاب المقدس أن يوصلوه إلى ق ارئهم؟ في بعض األحيان ،كان

محددين في أنواع التأثيرات التي أملوا أن يتركوها على قرائهم .لكن في معظم
كتّاب العهد الجديد ّ
األوقات توقعوا من قرائهم أن يستنتجوا تلك التضمينات من نصوصهم.
وكما يمكنك أن تتصور ،فإن إبقاء التأكيدات الواضحة ،واالفتراضات الالهوتية ،والمقاصد

سهال .فاألمر يتطلب الكثير من الدراسة
دائما ً
الضمنية في الذهن ونحن ندرس العهد الجديد ليس ً
الدقيقة .لكن طبيعة الوحي العضوي تجعل من الضروري بالنسبة إلينا أن ندرس المستويات الثالثة

لالهوت العهد الجديد كلها.

رأينا للتو بعض التوضيحات حول وحي العهد الجديد العضوي .لنوضح اآلن ما هو

المقصود بسلطان كتب العهد الجديد ،وكيف يجب أن نتجاوب مع هذا السلطان اليوم.
السلطان
سلطانا على حياتنا .لكن يجب أن نكون
يؤمن جميع اإلنجيليين بحق أن للعهد الجديد
ً
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حذرين في فهمنا لهذا السلطان .مع األسف ،العديد من المسيحيين ،وعن حسن نية ،يغيب عن

أذهانهم أن العهد الجديد لم ُيكتب إليهم مباشرة .بعبارة أخرىُ ،كتب العهد الجديد من أجلنا ،لكنه لم
وسلِّم إلى أناس غيرنا عاشوا
ُيكتب مباشرة إلينا .وجميعنا يعلم أن العهد الجديد ُكتب قبل ألفَي سنة ُ
في ذلك الزمن .لكن عادة ما يكون لهذه الحقيقة تأثير بسيط على جوانب اعترافنا بسلطان العهد

جدا حول سلطان العهد الجديد هو َّ
أن :لالهوت العهد الجديد
الجديد .وذلك يقودنا لنقول ً
مهما ً
شيئا ً
كامال ،لكن غير مباشر على حياة أتباع المسيح اليوم .وتعني هذه الحقيقة أنه يجب علينا أن
سلطانا ً
ً

دائما مستعدين لندرس قدر اإلمكان ما عنته نصوص العهد الجديد لقرائها األولين.
نكون ً
نسبياً.
عندما يبدأ أتباع المسيح بقراءة العهد الجديد ،ينجذبون عادة إلى تعاليمه األساسية ّ
يقرأون مثالً أن "يسوع رب" ،و"تُوبوا و ِ
آمُنوا بِ ِ
وعددا من التعاليم
ضا"،
ً
ض ُك ْم َب ْع ً
اإل ْن ِجيل" ،و"أحبوا َب ْع ُ
ُ َ
يخية،
ًا
األساسية األخرى .فهم بغنى عن النظر
كثير إلى ظروف كتّاب العهد الجديد التار ّ
العملية ،يمكنهم أن يتعاملوا مع هذه التعاليم الجوهرية
وشخصياتهم ،وأهدافهم .فمن أجل أغراضهم
ّ
كبير للمعاني المتضمنة
اهتماما ًا
نادر ما يعطون
ببساطة كما لو أنها حقائق تصلح لكل زمان .وهم ًا
ً
تعرفنا أكثر على الهوت العهد الجديد ،يتضح لنا أكثر
للخضوع لسلطان العهد الجديد .لكن مع ّ

نقر بسلطانها اليوم كما
فأكثر أنه علينا أن ننظر إلى الخلفيات األصلية لنصوص العهد الجديد لكي ّ
ينبغي .فيجب أن نتعلم عن خلفيات الكتّاب ،وظروفهم ،ومقاصدهم .وعندها فقط يمكننا أن نخضع
بشكل مالئم لسلطان العهد الجديد على حياتنا.

أحد األسئلة التي تواجهنا هو كيف يمكننا اعتبار العهد الجديد الذي ُكتب إلى

أناس غيرنا ذا سلطان علينا نحن؟ أوالً ،عندما نقول إن العهد الجديد ذو سلطان
نقصد أنه يمتلك الحق أو القوة على االقناع .والذي يربط بيننا وبين المستلمين

األصليين لكتب الكتاب المقدس القانونية هو :أوالً ،الكاتب ،فالكاتب اإللهي لهذا
أيضا
سا َوا ْل َي ْوَم َوِالَى األ ََب ِد .إنه من علينا أن نتعامل معه نحن ً
النص ُه َو ُه َو أ َْم ً
وثانيا ،كأتباع ليسوع المسيح ،نحن ننتمي إلى
كما تعامل معه من جاء قبلنا.
ً
شعب اهلل الذي دخل معه في عهد ،وتلك األمور التي قيلت بالتحديد إلى إخوة لنا

أيضا ألننا ننتمي معهم إلى حضنه
منذ قرون مضت ،أراد اهلل أن تشملنا نحن ً
تعالى من خالل يسوع المسيح ربنا.
— د .چلِن سكورجي
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قد تساعدنا المقارنة التالية لتوضيح ما في ذهننا .األهل الذين لديهم أكثر من طفل واحد

يوبخ ابنه
سلطانا كامالً لكن غير مباشر على أوالدهم.
تماما كيف يمارسون
تصور و ً
ً
الدا ّ
يعرفون ً
ّ
بسبب سوء سلوكه ويقول له" :اذهب اجلس هناك وف ّكر بما فعلت" .بالطبع ،تكون أخته مسرورة أن
يتحدث إليها .لكن في حال عصت األخت والدها بعد وقت
تستمر باللعب .ففي النهاية ،الوالد لم يكن ّ
قليل ،يمكن للوالد أن يقول لها" ،ألم تري ما حصل للتو ألخيك؟" في ظروف كهذه ،يتوقع الوالدان من

أوالدهم أن يتعلموا من طريقة تعاملهم مع ولد واحد .وهذه السلطة غير المباشرة تعلّم كل األوالد كيف
يجب أن يتصرفوا حتى لو لم ينالوا التأديب األصلي.

هذا ما نقصده عندما نقول إن الوحي العضوي للعهد الجديد يشمل السلطان الكامل لكن غير

تحدثت نصوص العهد الجديد مباشرة بسلطان كامل إلى
المباشر على أتباع المسيح العصريين .لقد ّ
أيضا بسلطان كامل .فالمسألة بالنسبة ألتباع
القراء األولين .ويجب أن نعي أنها ّ
تتحدث إلينا اليوم ً
ّ
المسيح األمناء ليست إن كان علينا أن نخضع لتعليم في العهد الجديد ،بل كيف يجب أن نخضع

نحدد كيف نتجاوب مع هذا السلطان ،يجب أن نكون مستعدين أن ننظر إلى
لسلطانه .من هنا ،لكي ّ
محدد.
الوراء إلى القصد والظروف األصلية المتعلقة بزمن كتابة نص ّ
أحد األسئلة التي يسألها الطالب حول كلمة اهلل هي كيف يمكن لرسالة أُعطيت

منذ ألفَي سنة أن تبقى قابلة للتطبيق علينا اليوم؟ كيف يمكن أن تكون هذه كلمة

اهلل إلينا أو لنا؟ وأعتقد أن الجواب هو على الرغم من أن هذه النصوص ليست
كلمة اهلل إلينا ،فهي في النهاية كلمة اهلل لنا .والشيء المشترك بين كل سفر في
الكتاب المقدس ،وكل نوع أدبي ،وكل ظرف هو أن كل سفر يعلن طبيعة اهلل،
ويخبرنا من هو اهلل .إنه يعلن لنا من نحن بعالقتنا به ،ويعلن قصد اهلل لنا في

العالم ،وكيف علينا أن نتجاوب معه ،ومع بعضنا البعض .وبالتالي ،ما نتعلمه في

ال نهاية من الكتاب المقدس هو عن قلب اهلل .نتعلم عن طبيعة اهلل وقصده .نتعلم

مكتوبا إلى أناس مختلفين ،وفي خلفيات وبيئات
أنه حتى لو كان الكتاب المقدس
ً
مختلفة ،حتى وان كانت الوصايا المباشرة التي أُعطيت لهم ال تنطبق علينا
وعمن نحن ،وكيف
مباشرة ،فما زال بإمكاننا أن نتعلم عن طبيعة اهلل ،وعن قصدهَّ ،
ينبغي أن نحيا بعالقتنا معه .وهكذا في النهاية ،أقول إن الكتاب المقدس يعلن لنا
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فكر اهلل وقصده ،وبعد ذلك يقودنا إلى كيف نحيا بعالقتنا معه ،وبعالقتنا مع

بعضنا البعض.

— د .مارك ستراوس
المحدد لرئيس شاب غني:
على سبيل المثال ،أعطى يسوع في متى  21 :19هذا التعليم
ّ

ْه ْب وبع أَمالَ َك َك وأ ْ ِ
َن تَ ُك َ ِ
ون
قَ َ
ت أْ
سوعُ" :إِ ْن أ ََرْد َ
اء ،فَ َي ُك َ
َعط ا ْلفُقَ َر َ
َ
ال لَ ُه َي ُ
ون َكامالً فَاذ َ َ ْ ْ
السم ِ
ِ
ال اتْ َب ْع ِني"( .متى )21 :19
اءَ ،وتَ َع َ
لَ َك َك ْنٌز في َّ َ
نطبق هذا المقطع على حياتنا؟ هل على كل واحد منا في كل الظروف
كيف يجب علينا أن ّ
أن يبيع أمالكه ويعطيها للفقراء؟ الطريقة الوحيدة التي يمكن اإلجابة بها عن هذا السؤال بطريقة

مسؤولة هي بإدراك من هو هذا الرئيس الشاب الغني ،ولماذا كلّمه يسوع بهذه الطريقة.

يهوديا وكان له نفوذ
يمكن أن نستنتج من خالل لقب هذا الشاب وتفاعله مع يسوع أنه كان
ً
مادي كبير في مجتمعه .كما يبدو أنه كان متمس ًكا بأحكام الديانة اليهودية .فهو سأل يسوع في
ث اْل َح َياةَ األ ََبِدَّيةَ؟" أجابه يسوع" :احفظ
َع َم ُل أل َِر َ
مستهل حديثه معه" :أَيُّهَا اْل ُم َعلِّ ُم الصَّالِ ُحَ ،ما َذا أ ْ
الهم الرئيسي
الوصايا!" فأجاب الغني بفخر بأنه قد فعل .عندها وضع يسوع إصبعه على ما بدا أنه ّ

لهذا الشاب :الثروة والشهرة.

شرا ،وال تقف عائقًا أمامنا
ويبين لنا الكتاب المقدس تكرًا
ّ
ار أن الممتلكات ليست بحد ذاتها ً
دائما مهيأة للتخلي عن
كي نصبح تالميذ حقيقيين ليسوع .لكن ،كأتباع ليسوع ،يجب أن تكون قلوبنا ً
رغباتنا الخاصة لنخدم اهلل.
مثل آخر عن ذلك يرد في أعمال الرسل  11-1 :٥حيث ّادعى حنانيا وسفّيرة بأنهما أعطيا
كل مالهما للكنيسة ،لكنهما احتفظا بجزء منه في السر .فخطيتهما لم تكن أنهما لم ُيعطيا كل ما

شعبيا.
امتلكاه  -فلم ُيطلَب منهما ذلك  -بل ألنهما كذبا بشأن سخائهما ليناال
ً
استحسانا ً
وجواب يسوع للرئيس الشاب الغني أن يبيع ممتلكاته لم يتناول بالتحديد مسألة المال ،بل
ضحي به .فيسوع أصاب لب الموضوع بتوجهه إلى الشيء
بالحري تعلُّق هذا الشاب بما يجب أن ُي ّ
الوحيد الذي كان الشاب غير مستعد أن يتخلى عنه ،ثروته.
ويساعدنا هذا المثل على أن نفهم أنه إن كان علينا الخضوع لسلطان الكتاب المقدس ،يجب
13

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

الدرس األول :لماذا ندرس الهوت أسفار العهد الجديد

الملكوت والعهد في أسفار العهد الجديد

نحدد كيف نطيع ما
أن ندرس السياق والقصد الرئيسي من المقطع الكتابي .وعندها فقط يمكننا أن ّ

أمر بها يسوع.

العهد الجديد ،كذلك العهد القديم ،ليس فلسفة؛ فهو ال يتضمن أطروحة فلسفية،

وغير مصاغ بطريقة فلسفية يمكن نقلها عبر الحضارات بسهولة .العهد الجديد

جدا .فاهلل أعلن نفسه في كال
ّ
محدد؛ إنه مرتبط بالتاريخ .والسبب وراء ذلك واضح ً
محدد .ال
العهدين القديم والجديد ،وعندما يعلن اهلل نفسه ،يعلن نفسه إلى شعب ّ
َ
جدا.
يعلن اهلل عن نفسه في عموميات ليست في النهاية مناسبة ألحد ألنها عامة ً
من هنا أعلن اهلل نفسه إلى إبراهيم ،واسحاق ،ويعقوب ،وموسى ،وداود ،إلى

إشعياء ،وارميا ،ومن ثم من خالل يسوع إلى تالميذه ،إلى بطرس ،والى بولس.
محددة .وهذا األمر طبيعي .فاهلل هو الخالق
محددون في ظروف ّ
هنا ،لدينا أناس ّ
والخليقة موجودة في زمان ومكان ،لذلك عندما يعلن اهلل نفسه ،يعلن نفسه في
زمان ومكان.

— د .إكهارد شنابل
حتى اآلن في درسنا حول "لماذا ندرس الهوت أسفار العهد الجديد؟" ،رأينا أن وحي العهد

يخية القديمة لكتاب العهد الجديد.
الجديد وسلطانه يتطلبان أن نتعلّم بقدر ما نستطيع عن الخلفية التار ّ
واآلن غدونا مستعدين أن نتناول مسألة االستم اررّية وعدم االستم اررّية بين زمننا هذا ،وزمن العهد

الجديد.

االستمرارية وعدم االستمرارية
نوعا ما
كتابا ُكتب منذ خمسمئة سنة .ستكون اللغة على األقل مختلفة ً
تصور أنك تتصفح ً
ّ
عن اللغة التي نتكلمها اليوم .وطريقة شرح األفكار ستبدو غريبة .وكذلك العادات والتقاليد المذكورة
في الكتاب ستبدو قديمة الطراز .لكن في الوقت نفسه ،إن قمت بدراسته ،فربما ستكتشف كيف أن

تماما
ذلك الكتاب يرتبط بحياتك اليوم .فحتى الكتاب الذي ُكتب منذ وقت طويل ،لن يكون مختلفًا ً
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عن العالم الذي نعيش فيه .فهو لن يكون غريباً لدرجة تحول دون فهمك له .قد يتطلب األمر بعض
الجهد ،لكنك في النهاية ستتوصل إلى فهم الكثير مما يقوله ذلك الكتاب.

وهذا ما يواجهنا عندما نق أر العهد الجديد .فهو ُكتب منذ حوالي ألفي سنة .ولهذا السبب فإن
عما نجده في عالمنا المعاصر .لكن في الوقت نفسه ،إن
لغته ،وأفكاره ،وعاداته ،وتقاليده مختلفة ّ

جهدا في دراسة هذه المسائل سنجد أن العهد الجديد ما زال مرتبط بعالمنا في نواح عديدة.
بذلنا ً
أن يكون الكتاب المقدس قد ُكتب منذ ألفَي سنة لهي حقيقة هامة ،يعني هذا أنه
مالئما
محددين .أما حقيقة كونه كلمة اهلل ،فهو ما يجعله
ُكتب في حضارة وزمن ّ
ً
لعصرنا اليوم .فقد اختار اهلل أن يتكلم إلينا بدافع من نعمته ورحمته .وتعلن رسالة
العبرانيين أن كلمة اهلل أمضى من كل سيف ذي حدين .في الواقع ،هذه الكلمة

الجراح تدخل
األخيرة تشير إلى سكين
الجراح .وبالتالي ،كلمة اهلل مثل سكين ّ
ّ
أعماقنا وترتفع فوقنا بسلطان ،مملية علينا متطلباتها ،وآمرة إيانا بالطاعة .وهي
تطالبنا بأن نحبها ،ونحفظها ،وبالتالي هي مهمة بالنسبة إلينا ألنها كلمة اهلل.
— د .جيسون أوكس

لكي نفهم كيف يمكن للدراسة الدقيقة أن تساعدنا في مسألة االستم اررّية وعدم االستم اررّية
ِ
يخية ،واالعتبارات الحضارّية،
بيننا وبين العهد الجديد ،سنركز على ثالثة اعتبارات :االعتبارات التار ّ

الشخصية .وهذه المواضيع الثالثة مترابطة ،لكن مع ذلك من المفيد التعامل معها كل
واالعتبارات
ّ
يخية الهامة.
موضوع على حدة .لننظر أوًال إلى بعض االعتبارات التار ّ

التاريخية
تأسست
عندما
ّ
نتحدث عن عصر من عصور تاريخ الكتاب المقدس ،نعني به فترة ّ
زمنية ّ
الزمنية .بالطبع ،هناك عدة طرق لتقسيم التاريخ ،وال يوجد فترة
يميزها عن بقية العصور
ّ
بإعالن إلهي ّ

نقسم التاريخ الكتابي إلى
زمنية مستقلة تما ًما عما يرد قبلها أو ما يرد بعدها .ومع ذلكً ،
غالبا ما ّ
نعرف زمن أسفار العهد الجديد بالفترة المرتبطة
عصر العهد الجديد وعصور العهد القديم .ونحن ّ
بتأسيس العهد الجديد .وهذا العصر بدأ بتجسد المسيح ويستمر إلى حين عودته .وعصر العهد

مسياني .إنه الوقت الذي يملك فيه يسوع ،االبن األعظم لداود ،نيابة عن
الجديد فريد من حيث كونه
ّ
1٥
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اهلل.

يخية دراسة الهوت أسفار العهد الجديد ضرورّية،
ولكي نفهم لماذا تجعل االعتبارات التار ّ
توحد عصر العهد الجديد .ثم ،سنتناول عدم االستم اررّية
سننظر إلى االستم اررّية في التاريخ ألمور ّ

الموجودة في التاريخ .لننظر أوًال إلى االستم اررّية.
االستمرارية

هناك العديد من أوجه االستم اررية في التاريخ بين زمننا وأزمنة العهد الجديد .وأحد أفضل
عبده أتباع
الطرق لنرى هذه الروابط هو أن ندرك أن المسيحيين اليوم يخدمون اإلله ذاته الذي َ
المس يح في القرن األول .وكثي ار ما يشير علماء الالهوت النظامي األكاديميون إلى تعليم الكتاب
المقدس بأن اهلل ثابت ،أو غير قابل للتغيير .وهم يرّكزون على صفاته غير القابلة للتغيير ،وعلى

خطته األز ّلية ،وعلى أقسام عهوده في مقاطع مثل كتاب العدد  ،19 :23واشعياء  ،10 :46ورسالة
يعقوب  .17 :1وألننا نخدم اإلله ذاته الذي ال يتغير ،يجب أن نتوقع أن يكون هناك العديد من أوجه
الشبه فيما يتوقعه اهلل من شعبه في زمن العهد الجديد وما يتوقعه منا اليوم .استمع إلى ما جاء في

العبرانيين :8-7 :13

ين
اُ ْذ ُك ُروا ُم ْر ِش ِدي ُك ُم الَِّذ َ
ِ
ِبِإ ِ
يح
سوعُ ا ْل َمس ُ
يمان ِه ْمَ .ي ُ
َ

ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
َّ
يرِت ِه ْم فَتَ َمثَّلُوا
َكل ُمو ُك ْم ِب َكل َمة اهلل .ا ْنظُُروا إلَى ن َه َاية س َ
سا َوا ْل َي ْوَم َوِالَى األ ََب ِد( .العبرانيين )8-7 :13
ُه َو ُه َو أ َْم ً

القراء أن "ينظروا إلى نهاية سيرة قادتهم فيتمثلوا بإيمانهم".
هنا يلّح كاتب العبرانيين على ّ
ِ
يح ُه َو ُه َو أ َْم ًسا َواْل َي ْوَم
ويدعم هذا التشجيع عن طريق تذكيرهم بعدم ّ
تغير اهلل عندما قال"َ :ي ُسوعُ اْل َمس ُ
َوِالَى األ ََبِد" .فيمكن لقرائه أن يكونوا واثقين بأنهم إن تمثّلوا بإيمان قادتهم في الماضي ،يمكنهم أن

يشهدوا نتائج مماثلة في يومهم الحاضر ألن يسوع ال يتغير.

القراء األصليين للعهد الجديد ،نحن نعيش في الزمن بعد أن صنع موت
تماما مثل ّ
ً
تماما مثل مؤمنو القرن األول.
المسيح كفارةً ّ
نهائية عن خطايانا .ونحن قد قمنا مع المسيح بقيامتهً ،
نحن نعيش في العصر الذي فيه انسكب روح اهلل على نطاق أوسع بكثير مما حدث في العهد

القديم .نحن جزء من جسد المسيح نفسه ،ولنا المأمورية ذاتها التي تقضي بنشر كل ما علّمه يسوع
16
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يخية التي تفصلنا عن أزمنة العهد الجديد،
إلى أقاصي األرض .وعلى الرغم من المسافة التار ّ

رسخ هذه األوجه من االستمرارية بين العصور لكي نتم ّكن من تطبيق
فالخالق الثابت الذي ال يتغير ّ
العهد الجديد على يومنا.

يخية واالستم اررية الموجودة بين زمننا وأزمنة
واآلن بعد أن نظرنا إلى بعض االعتبارات التار ّ

أسفار العهد الجديد ،لننظر إلى بعض أوجه عدم االستم اررية في عصر العهد الجديد التي تتطلب
نكرس نفوسنا للدارسة الدقيقة لالهوت أسفار العهد الجديد.
منا أن ّ
عدم االستمرارية
ال شك أن أوجه عدم االستم اررية في التاريخ بين أزمنة العهد الجديد وزمننا ليست كبيرة مثل
أوجه عدم االستم اررية في التاريخ بين العهد القديم وزمننا اليوم .لكن هناك بعض الفروق الهامة التي
يجب أن نبقيها في ذهننا في كل مرة ندرس العهد الجديد.
يشير الرسول بولس في أفسس  20 :2إلى إحدى أهم عدم االستم اررية في التاريخ بقوله،
وكان يقصد الكنيسة:
ِ
ِ
الز ِ
س ُه َح َج ُر َّ
َس ِ
اوَي ِة( .أفسس
اس ُّ
َم ْب ِن ِّي َ
سوعُ ا ْل َمس ُ
يح َن ْف ُ
س ِل َواألَ ْن ِب َياءَ ،وَي ُ
الر ُ
ين َعلَى أ َ
)20 :2
ِ
ِ
َس ِ
يح َن ْف ُسهُ ،وبين
اس ُّ
هنا ي ّ
الر ُس ِل َواأل َْنبَِياءَ ،وَي ُسوعُ اْل َمس ُ
ميز بولس بين تأسيس الكنيسة على أ َ
الكنيسة ذاتها في سيرها عبر التاريخ.

أقرت الكنيسة على مدى ألفَي عام بالسلطان التأسيسي
وكما سبق وأشرنا في هذا الدرسّ ،
أيضا أنهم لم يعودوا موجودين معنا بالجسد.
الذي للمسيح ورسله وأنبيائه علينا .لكن يجب أن ندرك ً

عددا من أوجه عدم االستم اررية بين أزمنة العهد الجديد وزمننا اليوم.
وهذه الحقيقة تخلق ً
أوالً ،يحتوي العهد الجديد على أمثلة عديدة عن معجزات م ِ
صادقة أجراها يسوع ،ورسلُه،
ُ
وأنبياؤه .والقدرة على إجراء هذه المعجزات أفرزت يسوع ورسله كأصحاب السلطة وكالقادة التأسيسيين
في الكنيسة .وال يزال اهلل يعمل في الكنيسة بصورة خارقة ،لكننا ال نبحث اليوم عن المعجزات كوسيلة
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بدال من ذلك ،يتثبت السلطان في الكنيسة اليوم من خالل
للتعرف على سلطان قادة جدد للكنائسً .

نطبق هذا المعيار
المعيار الذي وضعه العهد الجديد .لهذا السبب ،يجب أن ندرس بحرص كيف ّ
على زمننا اليوم.
ثانيا ،كان من الممكن في أزمنة العهد الجديد طلب المشورة مباشرة من رسل يسوع وأنبيائه.
ً
كان بإمكان المسيحيين أن يستشيروا الرسل واألنبياء إلرشادهم أو لإلجابة عن أسئلتهم .ونجد ذلك

على سبيل المثال في الطرق التي تجاوب فيها بولس مع مناشدات أتباع المسيح في رسالتَي
يتم التداول بالقضايا
كورنثوس األولى والثانية وفليمون .عالوة على ذلك ،في أزمنة العهد الجديد كان ّ
التي تعني الكنيسة ككل بين قادة الكنيسة التأسيسيين ،كما حدث في مجمع أورشليم في أعمال الرسل

الفصل الخامس عشر .لكن في زمننا الحاضر ،لم تعد تلك السلطات التأسيسية قائمة بيننا .من هنا

ال بد أن نعتمد على دراستنا للعهد الجديد ونفحص كيف ينطبق علينا اليوم.

غالبا ما تواجهنا ،ونحن ندرس الهوت العهد الجديد ،حقيقة أن كتّاب العهد الجديد
ثالثًاً ،
التأسيسية للكنيسة ،لكنها لم تعد تعنينا
لديهم تركيزات الهوتية كانت مهمة بصورة خاصة في الفترة
ّ

اآلن.

ُكتب العهد الجديد في زمن كان شعب اهلل فيه في مرحلة انتقالية من إيمان العهد القديم إلى
إيمان العهد الجديد .لهذا السبب ،نجد الكثير من القضايا التي يتناولها العهد الجديد تعالج مسألة
عالقة أتباع المسيح بممارسات العهد القديم والتقاليد اليهودية .هل كان على المسيحيين الرجال أن

اليهودية؟ كيف كان على المسيحيين أن
ُيختتنوا؟ هل كان عليهم أن يحفظوا شرائع نظام األطعمة
ّ
يفهموا استم اررية الذبائح الحيوانية في الهيكل بعد كفارة المسيح النهائية؟ كيف كانت للطقوس واألعياد

تم البت
اليهودية أن تندمج في حياة الكنيسة؟ ً
طبعا ،العديد من هذه القضايا الالهوتية األساسية قد ّ
تمت الفترة التأسيسية للعهد الجديد ،انتقلت الكنيسة المسيحية لمواجهة
فيها منذ زمن طويل .وما إن ّ
تحديات أخرى.

حين نق أر العهد الجديد ،قد يكون من الصعب التغلب على أوجه عدم االستم اررية في التاريخ.

نطبق إجابات العهد الجديد على هذه االختالفات الالهوتية القديمة اليوم ،علينا أن
لكن إن أردنا أن ّ
نعمل بجهد وندرس هذه النصوص بحرص شديد.
دائما في قرينته األصلية .وحين نفعل
عندما نق أر الكتاب المقدس علينا أن نضعه ً
ذلك ،قد ال ندرك بعض القضايا التي كان الناس يتصارعون معها في زمن الكتاب
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األلفية الثالثة http://arabic.thirdmill.org
للحصول على فيديوهات وموارد أخرى قم بزيارة موقع خدمات
ّ

الدرس األول :لماذا ندرس الهوت أسفار العهد الجديد

الملكوت والعهد في أسفار العهد الجديد

المقدس ،ألنها تختلف عن القضايا التي نتصارع معها في زمننا .على سبيل

المثال ،كل القضايا المتعلقة بالعهود في العهد القديم المرتبطة بإسرائيل – أي

العيش في ظل ميثاق العهد القديم ،ثم هناك مجيء المسيح ،وتحقيق كل ذلك هو

مثال ،ما هي عالقة
بمثابة قضايا الهوتية على الكنيسة أن تتصارع معهاً .

تم تحقيق تلك المتطلبات في الكنيسة؟ ما
الكنيسة بمتطلبات العهد القديم؟ كيف ّ
هي العالقة بين اليهودي واألممي؟ وحتى عندما نطرح األمر بهذا الشكل ال نفكر

غالبا بأنواع التصنيفات هذه ،لذا علينا أن نقوم بعمل جيد عن طريق الرجوع أوالً
ً
إلى الكتاب المقدس ،فنفهمه في كلماته الخاصة ،في قرينته الخاصة ،في أسلوبه

الخاص ،فاهمين كيف تعمل العهود ،وكيف تتحقق في المسيح ،وبعدها نبدأ نف ّكر

ينطبق ذلك علينا.
كيف ّ
— د .ستي ِڤن ِولَم

يخية ،لنستعرض
بعد أن نظرنا في االستم اررية وعدم االستم اررية في إطار االعتبارات التار ّ
اآلن بعض االعتبارات الحضارّية.

الحضارية
نتحدث عن الحضارة ،نعني بذلك أنماط المجتمعات البشرية التي نشأت من المفاهيم،
عندما ّ
والسلوكيات والعواطف المشتركة بينها .والحضارة يعبَّر عنها بأمور مثل الفن ،واألزياء ،والتكنولوجيا،
البنى السياسية وأعراف أخرى من التفاعل البشري اليومي .وعندما نأتي إلى الهوت العهد الجديد،
وُ
يجب أن ننتبه إلى هذه األبعاد الحضارية في الحياة البشرية في القرن األول وفي يومنا هذا.
في كل مرة نتناول االعتبارات الحضارية ،يجب أن ننظر في االستم اررية في الحضارة

أحيانا ،هذه ليست مهمة سهلة .من هنا ،يجب أن نكون مستعدين أن
وكذلك في عدم االستم اررية.
ً
نكرس نفوسنا للتفكير الحريص .لنل ِ
يصح األمر بالنسبة إلى االستم اررية في الحضارة.
ق نظرة كيف
ّ
ّ
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االستم اررية
جميعا أن كل حضارة تختلف عن األخرى .وهذه االختالفات تزداد مع المسافات الزمنية
نعلم
ً
والجغرافية .ولكن مع اعترافنا بهذه االختالفات ،فإن كل الحضارات البشرية موجودة في العالم ذاته.

وهذه الحقيقة تخلق الكثير من االستم اررية الحضارية حتى عبر الزمن والمسافات الجغرافية .فكل

حضارة على هذه األرض تش ّكلها طبيعة البشر والمحيط الطبيعي المادي .وبقدر ما يكون هذان

أيضا .وكما يقول سفر الجامعة :9 :1
العامالن متشابهين ،بقدر ما تتشابه أنماط الحضارة ً

ِ
ون ،والَِّذي ِ
الش ْم ِ
ت َّ
يد.
س َج ِد ٌ
س تَ ْح َ
َما َك َ
صن َع فَ ُه َو الَّذي ُي ْ
ص َنعَُ ،فلَ ْي َ
ُ
ان فَ ُه َو َما َي ُك ُ َ
(جامعة )9 :1
من هذا المنطلق ،يجب أال يفاجئنا أنه عندما ننظر إلى ما هو أعمق من الفروق السطحية،
نجد الكثير من السمات الحضارية تتشابه بين أزمنة العهد الجديد وزمننا .فنحن ما زلنا نلبس الثياب،

ونتمتع بالفن ،ولدينا عائالت ،ونؤسس حكومات ،ونعاقب الجرائم إلى حد بعيد كما كان الناس يفعلون
شبه بين الحضارات في القرن
في أزمنة العهد الجديد .لهذا السبب ،من السهل ً
جدا أن نرى أوجه َ
األول وأيامنا.

خذ على سبيل المثال المشهد في يوحنا  7-6 :4الذي يمهّد لحديث يسوع مع المرأة
السامرية.
امرِة لِتَ ِ
الس ِادس ِة .فَجاء ِت ام أرَةٌ ِم َن َّ ِ
الس ِ
ال لَ َها
اء ،فَقَ َ
َو َك َ
ان َن ْح َو َّ َ
ْ
ستَق َي َم ً
اعة َّ َ
الس َ
َ َ َْ
َع ِط ِ
ب"( .يوحنا )7-6 :4
يني ألَ ْ
سوعُ" :أ ْ
ش َر َ
َي ُ
لقد سمع العديد منا تفسيرات حول األبعاد الحضارية لهذا المشهد .التقى يسوع وتحدث مع

امرأة سامرية ،على الرغم من أن اليهود في زمن المسيح اعتبروا السامريين "نجسين" ورفضوا التعامل
معهم.

كقراء معاصرين ليس لنا مشاعر سواء إيجابية أو سلبية نحو السامريين .وال نفكر حتى
نحن ّ
طقسيا أو ال .لكن مع ذلك ،ليس من الصعب أن نرى أوجه شبه بين هذا
إن كان الناس طاهرين
ً
كليا
المشهد الكتابي واإلجحافات االجتماعية في أيامنا .مع األسف ،الناس في أيامنا ليسوا مختلفين ّ
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عن الناس في القرن األول في هذا الصدد .وألننا نعيش في العالم ذاته الذي عاش فيه الناس في

زمن العهد الجديد ،فبمقدورنا أحياناً كثيرة أن نجد بسهولة أوجه التشابه مع اختباراتنا الحضارية

المعاصرة ،على الرغم من االختالفات.

في حين أنه من المهم أن ندرك أن االعتبارات الحضارية تشتمل على االستم اررية الحضارية

أيضا إلى تأثير عدم االستم اررية الحضارية في فهمنا لالهوت
بيننا وبين العهد الجديد ،يجب أن ننتبه ً
العهد الجديد.
عدم االستمرارية
منظورنا إلى الكتاب المقدس هو أنه كلمة اهلل ،وأن كاتبه الرئيسي هو الروح

غالبا ما نتكلم عن الكتاب المقدس بهذه الصفات المجيدة .من هنا
القدس .ونحن ً
ُيطرح السؤال ،لماذا نحتاج إلى أي شيء باإلضافة للكتاب المقدس؟ لماذا نحتاج
المقدس نفسه ،وهو
أن ندرس الحضارة والخلفيات واللغات؟ فإن كان لدينا الكتاب
ّ
كلمة اهلل ،أال يكفي ذلك؟ صحيح أن الروح القدس هو الكاتب الرئيسي ،لكن الروح

القدس عمل من خالل كتّاب بشريين وأعطانا الكتاب المقدس في سياق تاريخي.
فال يوجد بين أيدينا كتاب مقدس بمثابة الئحة بحقائق يمليها علينا .وال عندنا
كتاب مقدس ككتاب تشريع يشمل قانون بعد قانون ،أو قائمة بما يجب فعله أو

عدم فعله .كذلك ليس لدينا كتاب مقدس يتضمن فقط أقوال للحكمة ،وأقواالً
مأثورة ،وأمثاالً ،بحيث نستخلص الحقيقة من هذه األقوال .وعلى الرغم من أن هذه
ً
العناصر موجودة في الكتاب المقدس ،فإن الكتاب المقدس هو إعالن اهلل ،واعالن

عن اهلل وعن أعماله في التاريخ .ونحن نل ّخص أحيا ًنا فهمنا للكتاب المقدس
بقولنا إنه كلمة اهلل بكلمات ُكتّاب بشريين أُعطيت في التاريخ .وهذا الجزء "في
جدا بالنسبة إلينا .فإن كنا ال نفهم السياق الحضاري الذي ُكتب
التاريخ" هو المهم ً
فيه الكتاب المقدس ،إن كنا ال نفهم اللغة ،يمكن للكتاب المقدس أن ُيساء فهمه
بسهولة.
— د .إدوارد كازيريان
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في الحقيقة ،إن العديد من وجهات النظر الحضارية في أيامنا وفي أزمنة العهد الجديد

مختلفة إلى حد بعيد .وعلينا أن نعمل بجد لنتغلب على العوائق التي تمثّلها وجهات النظر تلك في
تفسير الهوت العهد الجديد وتطبيقه.

أحد أوضح األمثلة لهذا النوع من عدم االستم اررية الحضارية هو اللغة المستخدمة في كتابة

نسبيا من أتباع المسيح اليوم يمكنه قراءة العهد الجديد في لغته اليونانية
العهد الجديد .فعدد قليل ً
األصلية.
عالوة على ذلك ،يجب أن نأخذ بعين االعتبار المصطلحات اللغوية واألدبية في القرن

أيضا أن
األول ،وتأثير النسخ العبرية واليونانية للعهد القديم التي استخدمها كتّاب العهد الجديد .يجب ً
نتغلب على جهلنا بالممارسات السياسية واالقتصادية والممارسات االجتماعية األشمل في ذلك
نكرس نفوسنا لهذه المهام سنكون قادرين على تناول العديد من أوجه عدم
العصر .وفقط حين ّ
االستم اررية الحضارية بين العهد الجديد وزمننا.
هناك قول مدهش في لندن هو "انتبه للفجوة" .وأنت تسمع هذه العبارة عندما

تخطو خارج مترو األنفاق إلى الرصيف ،حيث يوجد فراغ أو فجوة بينهما ،إذ

تسمع هذا التحذير باستمرار" :انتبه للفجوة" .وهذه فكرة هامة يجب أن نبقيها في
ذهننا حول أهمية فهم السياق الحضاري للعهد الجديد ،حين نقوم بتفسيره وتعليمه

والمناداة به ،وهي أن علينا" :أن ننتبه للفجوة" ،فهناك فجوة بين ذلك الزمن

ويومنا الحاضر .وهناك فجوة في اللغة المستخدمة .وهناك فجوة في الطريقة التي

تش ّكلت فيها الشخصيات االجتماعية .ويوجد فجوة في كيفية فهمنا لصلة القرابة.

ويوجد فجوة تقريباً بين كل ناحية من نواحي الحياة منذ ألفي سنة ،ونواحي الحياة

حتما بحضارتنا الخاصة،
اليوم .وان كنا ال ننتبه للفجوة ،فنحن سنردم الفجوة ً
وبفهمنا لألمور .فبدل أن نستمع للنص لنرى كيف ينطبق على حياتنا ،نفعل في
تماما ،فنتخذ من حياتنا سبيالً لفهم النص .ف ُنملي أفكارنا على
الواقع عكس ذلك ً
النص بدل أن ندع النص يتكلم إلينا .وهكذا ستفوتنا بعض األمور .فإن كنا نؤمن

أن الرسالة األصلية ُموحى بها ،فال بد أن ننتبه إلى الفجوة كي نتمكن من أن
نصغي إلى كلمة اهلل ،وال نفرض وجهة نظرنا أو اعتباراتنا االجتماعية الخاصة.
— د .مارك ِجننچز
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مع إبقاء االستم اررية وعدم االستم اررية لتلك االعتبارات التاريخية واالعتبارات الحضارية في
أيضا أن ندرس الهوت العهد الجديد بانتباه.
ذهننا– لننظر لماذا تتطلب منا االعتبارات الشخصية ً

الشخصية
تماما .حتى الناس الذين
نعرف
ً
جميعا من اختبارنا المشترك أن الناس ليسوا متشابهين ً
أناسا من أماكن بعيدة ،أو نق أر
يعيشون في حضارة متشابهة هم مختلفون.
ً
أحيانا كثيرة ،عندما نلتقي ً
عن أناس من الماضي ،نالحظ أن الفروق النفسية ،والعاطفية ،والروحية يمكن أن تكون هائلة .فلدينا
جميعا خبرات ،ونقاط القوة ،ومخاوف ،ومواهب ،وميول روحية مختلفة؛ فقائمة الفروق بين الناس
ً
جيدا ألوجه الشبه
جدا .لذلك ،عندما ندرس الهوت العهد الجديد يجب أن ُنعطي
انتباها ً
طويلة ً
ً
واالختالف بين الناس في زمننا وفي زمن العهد الجديد.

سننظر إلى االعتبارات الشخصية كما فعلنا في نقاشاتنا السابقة .أوالً ،ما هي أوجه

وثانيا ،ما هي أوجه عدم
االستم اررية الشخصية بين شعب العهد الجديد والشعب في عصرنا؟
ً
االستم اررية بينهما؟ لنبدأ بأوجه االستم اررية.
االستمرارية
من وجهة نظر الكتاب المقدس ،توجد أوجه شبه كافية بين الناس بحيث يمكننا أن نكون
واثقين أنه باستطاعتنا تعلّم وتطبيق الهوت العهد الجديد كما ينبغي .في الواقع ،يعلّم الكتاب المقدس

القراء،
أن كل البشر في أزمنة العهد الجديد ،وفي يومنا هذا ،هم من النوع ذاته من البشر .والكتّاب ،و ّ
تماما اليوم .وقد كانوا عقالنيين
والشخصيات البشرية األخرى في العهد الجديد ،كانوا صورة اهلل ،مثلنا ً
أيضا كانوا
ويفكرون مثلنا .وتفاعلوا مع الفرح والحزن ،مثلما نفعل اليوم إلى حد كبير .ومثلنا هم ً
صور هلل ساقطة في الخطية واحتاجت إلى فداء المسيح .وهم تصارعوا مع الخطية ،واحتملوا األلم
ًا
والمشقات في هذا العالم الساقط .ومن آمنوا بالمسيح في أزمنة العهد الجديد ،اختبروا نعمة غفران اهلل
تماما مثلنا نحن اليوم .وبسبب أوجه االستم اررية
وبركة الروح القدس في حياتهم الشخصية،
ً
غالبا ما نشعر بوجود رابط يربطنا بسهولة مع
الشخصية هذه والعديد غيرها ،عندما نق أر العهد الجديد ً

الناس في ذلك الزمان.
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عبر بولس عن مشاعره العميقة نحو أخوته اليهود
على سبيل المثال ،في رومية ّ 4-2 :9
بهذه الطريقة:
ِ
يما َو َو َج ًعا
َعظ ً
َج ِل
ا ْل َم ِس ِ
يح أل ْ

إِ َّن لِي ُح ْزًنا
وما ِم َن
َم ْح ُر ً
(رومية )4-2 :9

ت أ ََوُّد لَ ْو
ِفي َق ْل ِبي الَ َي ْنقَ ِطعُ .فَِإ ِّني ُك ْن ُ
ِ ِ
ين
س ِد ،الَِّذ َ
سَ
ب ا ْل َج َ
إِ ْخ َوِتي أَ ْنس َبائي َح َ

ون أََنا َن ْف ِسي
أَ ُك ُ
ُّون.
س َرِائيلِي َ
ُه ْم إِ ْ

جدا .والشخصية البشرية لم تتغير
تكشف هذه األعداد اختبار بولس الشخصي ،والعاطفي ً
كثير من أيام بولس إلى يومنا هذا بحيث تحول دون تعاطفنا مع مشاعره .فأوجه االستم اررية
ًا
نسبيا أن ندرك ما اختبره ُكتّاب العهد الجديد
غالبا ما تجعل من السهل علينا ً
الشخصية مثل هذه ً
نطبق تلك االختبارات على يومنا هذا.
وقراؤه وشخصياته .ويمكننا أن ّ
عددا من أوجه
في الوقت نفسه ،بينما
تتضمن االعتبارات الشخصية في العهد الجديد ً
ّ
االستم اررية الشخصية ،هناك أيضأ الكثير من أوجه عدم االستم اررية الشخصية ،التي تجعل من

ونطبقه على حياتنا.
الصعب علينا أن نفهم الهوت العهد الجديد
ّ
عدم االستمرارية
كثير عما نعرفهم اليوم بحيث
محددة من الناس تختلف ًا
وغالبا ما يتناول العهد الجديد فئات ّ
ً
أحيانا في تحديد الروابط الصحيحة .ويمكن للميول الشخصية والعاطفية ،حتى
نجد صعوبة بالغة
ً

أمور مثل العمر والجنس أن تش ّكل عقبات يجب التغلب عليها من خالل الدراسة الدقيقة.

يهتم اهلل بالناس في بيئاتهم المختلفة ،وفي خلفياتهم المختلفة .ويمكننا أن نرى

ذلك من خالل العدد الكبير من الخلفيات والحضارات المختلفة التي يتناولها الكتاب

المقدس في أجزاء مختلفة منه .بنفس الطريقة ،عندما نفهم كيف كان اهلل يتكلم
إلى أولئك الشعوب في خلفياتهم ،يمكننا أن نتعلم منهم كأمثلة ،ثم نعيد تطبيق ما

تعلمناه في خلفياتنا الخاصة المختلفة اليوم .وقد تكلم اهلل إليهم بطرق ملموسة

طبق تلك التعاليم بطرق ملموسة وفي خلفيات
وفي خلفيات ّ
محددة ،ويتوقع أن تُ ّ
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أيضا .لكن من المهم أن نستخلص المبادئ الصحيحة الموجودة في
ّ
محددة ً
النص ،لكي نتمكن من إعادة تطبيقها بالطرق الصحيحة.
— د .كريچ كينر

قائالً:

على سبيل المثال ،في أفسس  ٥ :6و ،9أعطى بولس تعليمات إلى نوعين من الناس.

ٍ ِ
ٍ
ادتَ ُكم حسب ا ْلج ِ
أَيُّها ا ْلع ِب ُ ِ
ط ِة ُقلُوِب ُك ْم َك َما
سا َ
سد ِب َخ ْوف َو ِر ْع َدة ،في َب َ
سَ ْ َ ََ َ َ
يعوا َ
يد ،أَط ُ
َ َ
ِِ
ور( .أفسس  5 :6و)9
لِ ْل َم ِس ِ
ُّها َّ
الس َ
يحَ ...وأَ ْنتُ ْم أَي َ
ُم َ
ادةُ ،اف َْعلُوا لَ ُه ْم هذه األ ُ
عما قاله بولس للعبيد وسادتهم في
نكون فكرة سطحية ّ
عندما يق أر معظمنا هذه الكلماتّ ،
كنيسة أفسس .لكن إدراكنا للصراعات التي واجهها هؤالء األخوة واألخوات لنا في المسيح محدود إلى

سيدا.
عبدا أو ً
يوما ً
حد بعيد بسبب أن معظمنا لم يكن ً
عما نحن عليه اليوم .ولهذا السبب ،يجب أن نعمل
تماما ّ
كانت هذه فئات من الناس مختلفة ً
بجهد لنفهم ما الذي اختبره هؤالء الناس في القرن األول في أماكن مثل أفسس .عندها فقط يمكننا أن

يقدمها بولس
نبدأ باستخالص أوجه التشابه المناسبة مع زمننا وأن نفهم وجهات النظر الالهوتية التي ّ
في هذا المقطع.
نطبق العهد الجديد ،فإن الكلمة المفتاحية التي
في كل مرة نحاول أن نفهم كيف ّ
دائما أمامنا هي "السياق" .ومع أننا نرغب في أن يكون تطبيق الكتاب
تبرز ً
تماما ،لكن ليست هذه هي الحال حتى في أزمنة العهد الجديد.
المقدس و ً
اضحا ً

معين" ،نعم تيموثاوس يجب
ولطالما لفتت نظري حقيقة أن بولس يقول في ظرف ّ
أن تُختتن ألجل اإلنجيل" .وفي ظرف آخر يقول لشخص آخر من مرافقيه ،كال،

"يجب أال تُختتن ألجل اإلنجيل" .من هنا العمل نفسه هو صحيح وخطأ بحسب
السياق الحضاري الثقافي ،إن شئت .ففي الحالة األولى" :تيموثاوس يجب أن

تُختتن لنربح اليهود" .وهذا من أجل اإلنجيل .وفي الحالة الثانية ،أعتقد في وضع
تيطس" ،يجب أال تُختتن ألن األشخاص الذين يريدونك أن تُختتن يعتقدون أن ذلك
2٥
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مطلب ضروري لنوال الخالص ،وهذا يتناقض مع اإلنجيل" .من هنا ،نحتاج حقًا

أن نفهم ما هو ظرفنا الحضاري الحالي ،بقدر ما نحتاج أن نفهم الكتاب المقدس.
— د .دان ِ
ليستش

كان على المعافى والمريض ،صاحب اإلعاقة ،القوي والضعيف ،الغني والفقير ،الشاب
والشيخ ،اآلباء واألمهات ،األخوات واألخوة ،في زمن العهد الجديد ،أن يقبلوا الهوت العهد الجديد

دائما في
بطرق تتناسب مع شخصياتهم في زمنهم .والى حد ما ،هذه العوامل الشخصية ستؤثر ً
جميعا لندرس
أيضا .وهذه االعتبارات الشخصية تدفعنا
طريقة تطبيقنا لالهوت للعهد الجديد في أيامنا ً
ً

العهد الجديد باجتهاد.

الخاتمة
في هذا الدرس ،تعلمنا لماذا يجب على أتباع المسيح أن يدرسوا الهوت أسفار العهد الجديد.

نكرس نفوسنا للدراسة ألن العهد الجديد
وقد نظرنا إلى وحي العهد الجديد وسلطانه ورأينا أنه يجب أن ّ
موحى به من اهلل .كما أننا درسنا كيف أن االستم اررية وعدم االستم اررية التاريخية والحضارية

نكرس نفوسنا لفهم وتطبيق الهوت العهد
والشخصية بين أزمنة العهد الجديد وزمننا تتطلب منا أن ّ
الجديد.
تستحق أسفر العهد الجديد أكثر بكثير من مجرد نظرة عابرة .فككلمة اهلل لكنيسته ،يجب أن

نكون مستعدين أن نبذل كل جهد لنفهمه بقدر اإلمكان .وفي الدروس القادمة سنرّكز على عدة طرق
هامة تساعدنا في سعينا لتحقيق هذا الهدف .وبينما نقوم بذلك ،سنكتشف الكثير من الفوائد التي تنتج

نكرس
عن التأمل الدقيق في هذا الجزء من الكتاب المقدس .وسنرى مرة تلو المرة ،لماذا يجب أن ّ

نفوسنا لدراسة الهوت العهد الجديد.
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