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  دراسة الخلوة الشخصية

  دراسة الكتاب المقدس

  واألربعون الثانيةالحلقة 
 

  الكتاب المقدس فريد في ترابطه

غيـر أن كـل .. التي تثيـر الخالفـات الفكريـة وتسـتحق المناقشـة مئات المسائل الجدلية موضوعاتهفقد حَوْت 
وبترابط شديد من التكـوين للرؤيـا إذ شـرحوا ُكتاب الكتاب المقدس تحدثوا عن كل هذه المسائل بإتفاق كامل 

الفردوس المفقود فـي التكـوين يصـبح الفـردوس المـردود فـي سـفر : وقد قال أحد المؤلفين. فداء اهللا لإلنسان 
: ويقـول كاتـب آخـر. ـ  3ولكنـه ُيفـتح لألبـد فـي الرؤيـا ـ  وُيغلق باب طريق شجرة الحياة فـي التكـوين. الرؤيا

وهكـذا ال يمكـن فهـم جـزء  نساني ال يمكن فهمه إال في نور إرتباطه باألجزاء األخـرىأي جزء في الجسم اإل
يبـــدو الكتـــاب : ثـــم يمضـــي الكاتـــب نفســـه ليقـــول. مـــن الكتـــاب المقـــدس إال فـــي نـــور إرتباطـــه ببقيـــة األجـــزاء 

فيهـا تلـك ولكـن لـو فكرنـا فـي الظـروف التـي ُكتبـت  المقدس للوهلة األولى إنه مجموعة كتابات أدبية يهوديـة
سنة أو نحوها من بالد مختلفة امتدت رقعتها من إيطاليـا فـي  1400الكتابات لوجدنا إنها ُكتبت على مدى 

 .الغرب إلى العراق وربما إيران في الشرق

كمــا كــانوا مــن  ,تفصــلهم عــن بعضــهم مئــات األميــال ومئــات الســنوات ,وكــان الُكتّــاب مــن جنســيات مختلفــة
منهم الملوك والرعاة والجنود والمشرّعون والصيادون ورجال دولة وكهنة وأنبياء كان . مختلف مسالك الحياة
أما الكتابات فهي مـن مختلـف أنـواع . وغيرهم ممن ال نملك عنهم معلومات كافية... وصانعو خيام وأطباء

والمقـاالت فهنـاك التـاريخ والقـانون ـ المـدني والجنـائي واألخالقـي والـديني والصـحي ـ والشـعر الـديني  األدب
. والكتابــات النبويــة القصــيرة واألمثــال والكتابــات الرمزيــة وتــواريخ الحيــاة والمراســالت والمــذكرات الشخصــية

إن مجموعـــة . ألن وحـــدة واحـــدة تربطــه معـــاً  ومــن هـــذا كلــه نـــرى أن الكتـــاب المقــدس لـــيس مجموعـــة زهــور
  .سوى روح اهللا القدوسالزهور تحتاج إلى َمن ينّسقها لكن الكتاب المقدس لم ينسقه أحد 

  

 الكنيسة اإلنجيلية بقصر الدوبارة



 2

 كثر ما يثبت صحة الكتاب المقدس هـو النبـوات الكثيـرة التـي ُذكـرت فـي الكتـاب وتـم تحقيقهـا بالكامـلأومن 
  ومن هذه النبوات 

 صورالتي على النبوة 

وتسـتعمل كـل كتـب الـدفاع . أغرب النبوات الكتابية التي تحققت تلك التـي وردت عـن مدينـة صـور منفهي 
  م ـ .ق 570-592بين ـ  26حزقيال : وهاك كلمات النبي. ولها الحق في ذلك? عن المسيحية هذه النبوة

ويضــعون حجارتــك  ويهــدمون بيوتــك البهيجــة يهــدمون أســوارك 12: 26وهكــذا تحققــت حرفيــًا نبــوة حزقيــال 
  .وخشبك وترابك في وسط المياه 

ولكـن يهوديـًا مسـبيًا فـي بابـل قـال عـن ? لقد هدمت مدن كثيرة وأعيـد بناؤهـا! ئمة بعد ذلكولم تقم للمدينة قا
وعنـدما يريـد أحـد . ال ُتْبَنْيَن بعد فبقيـت صـور صـخرة جـرداء منـذ خمسـة وعشـرين قرنـاً : صور بأمر من اهللا

  !فإنهم يشيرون إلى مكان عار? اليوم أن يعرف موقع صور

وتعطــي نحــو عشــرة ! وكلهــا تصــّب فــي البحــر? تــروي صــور القديمــة موجــودةوال زالــت الينــابيع التــي كانــت 
ولكــن بعــض ! ومــع ذلــك فــإن صــور لــم ُتــْبنَ ? تكفــي ِإلعاشــة مدينــة كبيــرة? ماليــين جــالون مــن المــاء يوميــاً 

ـــدًا ? الصـــيادين البســـطاء يســـكنونها اليـــوم ويبســـطون شـــباكهم فـــي موقعهـــا تحقيقـــًا للنبـــوة ــا لـــم ترتفـــع أب ولكنهـ
  .األولى لمكانتها

  : ومن هذا نرى بوضوح

ذ هاجمتهــا جيــوش بعــد إ قامــت أمــم كثيــرة ضــد صــور .ة صــور األصــلية القديمــةأخــرب نبوخــذ نصــر مدينــ
جعل اإلسكندر األكبر المدينة القديمة صـخرة عاريـة ـ  6-3: 26وهو ما ترمي إليه النبوة ـ  عصور متوالية

ــا فـــي المـــاء ــرداء.. رمـــى حجارتهـــا وخشـــبها وحتـــى ترابهـ ــ !لقـــد صـــارت صـــخرة جـ ــارة إلـ ى أن تكـــررت اإلشـ
رمــى اإلســكندر األكبــر أنقــاض المدينــة فــي البحــر ليعمــل  !الصــيادين بســطوا شــباكهم علــى حجارتهــا لتجــف

  !طريقًا في الماء

العديد من النبوات التـي تحققـت بكـل تفاصـيلها شـهادة عـن صـدق النبـوات وصـدق كلمـة اهللا المـوحى وهناك 
  ا به

  )ع الى كتاب ثقتي في الكتاب المقدسنرجو الرجو وفي صحة الكتاب المقدس للبحث في النبوات التي تحققت (
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  الشواهد الكتابية  �

  
ــَة اِهللا َحيــٌة َوَفعاَلــٌة َوَأْمَضــى ِمــْن ُكــل َســْيٍف ِذي َحــدْيِن، َوَخاِرَقــٌة ِإَلــى َمْفــَرِق الــنْفِس وَ " - وِح اَألن َكِلَم لــر

 )12: 4عب (   ."ْلِمَخاِخ، َوُمَميَزةٌ َأْفَكاَر اْلَقْلِب َوِنياِتهِ اْلَمَفاِصِل وَ اوَ 

  
يُكْم َكِلَمــُة اْلَمِســيِح ِبِغنـــًى، َوَأْنــُتْم ِبُكــل ِحْكَمــٍة ُمَعلُمـــوَن َوُمْنــِذُروَن َبْعُضــُكْم َبْعضــًا، ِبَمَزاِميـــَر ِلَتْســُكْن ِفــ" -

 بِميَن ِفي ُقُلوِبُكْم ِللرٍة، ِبِنْعَمٍة، ُمَتَرنُروِحي 16: 3كو(  ".َوَتَساِبيَح َوَأَغاِني( 

  
نَبِويــُة، َوِهــَي َأْثَبــُت، الِتــي َتْفَعُلــوَن َحَســنًا ِإِن اْنَتَبْهــُتْم ِإَلْيَهــا َكَمــا ِإَلــى ِســَراٍج ُمِنيــٍر ِفــي َوِعْنــَدَنا اْلَكِلَمــُة ال" -

ــْبِح ِفــي ُقُلــوِبُكْم، َهــاُر َوَيْطَلــَع َكْوَكــُب الصالً  َمْوِضــٍع ُمْظِلــٍم، ِإَلــى َأْن َيْنَفِجــَر النَعــاِلِميَن َهــَذا َأو : ُكــل َأن 
ــْل َتَكلــ ــوٌة َقــط ِبَمِشــيَئِة ِإْنَســاٍن، َب ــْأِت ُنُب ــْم َت ــُه َل َألن ، ــاِب َلْيَســْت ِمــْن َتْفِســيٍر َخــاص ــوِة اْلِكَت َم ُأَنــاُس اللــِه ُنُب

وِح اْلُقُدسِ  يُسوَن َمُسوِقيَن ِمَن الر21-19: 1بط2(  ".اْلِقد( 

 

 )29: 22مت ( ." هِ ل َوَال ُقوَة ال بَ تُ كُ ْعِرُفوَن الْ َتِضلوَن ِإْذ َال تَ «: َيُسوعُ  َأَجابَ فَ " -

  
ــنْفَس " - ـــُرد الـ ــٌل َي ـــاُموُس الـــرب َكاِمـ َوَصـــاَيا الـــرب . َشـــَهاَداُت الـــرب َصـــاِدَقٌة ُتَصـــيُر اْلَجاِهـــَل َحِكيمـــاً . َن

َأْحَكاُم الـرب . َخْوُف الرب َنِقي َثاِبٌت ِإَلى اَألَبدِ . ْيَنْينِ َأْمُر الرب َطاِهٌر ُيِنيُر اْلعَ . ُمْسَتِقيَمٌة ُتَفرُح اْلَقْلبَ 
َأْيضـًا َعْبـُدَك . َأْشَهى ِمَن الذَهِب َواِإلْبِريِز اْلَكِثيـِر َوَأْحَلـى ِمـَن اْلَعَسـِل َوَقْطـِر الشـَهادِ . َحق َعاِدَلٌة ُكلَها

 ) 11 -7: 19مز (  ".ِظيمٌ ُيَحذُر ِبَها َوِفي ِحْفِظَها َثَواٌب عَ 

  
  ....اْكِشْف َعْن َعْيَني َفَأَرى َعَجاِئَب ِمْن َشِريَعِتكَ ....َخبْأُت َكَالَمَك ِفي َقْلِبي ِلَكْيَال ُأْخِطَئ ِإَلْيكَ " -

اِئي َألنَها ِإَلـى الـدْهِر ِهـَي َوِصيُتَك َجَعَلْتِني َأْحَكَم ِمْن َأْعدَ . اْلَيْوَم ُكلُه ِهَي َلَهِجي! َكْم َأْحَبْبُت َشِريَعَتكَ 
   ".ِسـَراٌج ِلِرْجِلـي َكَالُمـَك َوُنـوٌر ِلَسـِبيِلي.... َأْكَثَر ِمْن ُكل ُمَعلِمي َتَعقْلُت َألن َشَهاَداِتَك ِهَي َلَهِجـي. ِلي
  )105,  99-97, 18, 11: 119مز ( 

  
  

َك َكُلَجِج اْلَبْحرِ  َلْيَتَك َأْصَغْيَت ِلَوَصاَياَي َفَكاَن َكَنْهرٍ " - 18: 48ش إ" (.َسَالُمَك َوِبر(  
ْع ِجّدًا ِلَتَتَحفَظ ِلْلَعَمِل َحَسـَب ُكـل الشـِريَعِة التِـي َأَمـَرَك ِبَهـا ُموَسـى َعْبـِدي, ِإنَما ُكْن ُمَتَشدداً " - َال . َوَتَشج

َبـْل َتْلَهـُج ِفيـِه , َال َيْبـَرْح ِسـْفُر َهـِذِه الشـِريَعِة ِمـْن َفِمـكَ . تَـْذَهبُ  َتِمْل َعْنَها َيِمينـًا َوَال ِشـَماًال ِلـتُْفِلَح َحْيُثَمـا
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 ".َألنَك ِحيَنِئٍذ ُتْصـِلُح َطِريقَـَك َوِحيَنئِـٍذ تُْفِلـحُ . ِلتََتَحفَظ ِلْلَعَمِل َحَسَب ُكل َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفيهِ , َنَهارًا َوَلْيالً 
  )8, 7: 1يش(

                                                      
ــاَل ِلــي - ــْل َمــا َتِجــُدهُ , َيــا اْبــَن آَدمَ : "َفَق ـْم َبْيــَت ِإْســَراِئيلَ , ُكــْل َهــَذا الــدْرجَ . ُك َفَفَتْحــُت َفِمــي . »َواْذَهــْب َكلـ

ــَأْطَعَمِني  ــدْرجَ َف ــَك ال ــاَل ِلــي. َذِل ــَن آَدمَ : َوَق ــا اْب ــ, َي ــَألْ َجْوَف ــْم َبْطَنــَك َواْم ــا َأْطِع ــْن َهــَذا الــدْرِج الــِذي َأَن َك ِم
  )3 -1: 3حز(" .ْلَعَسِل َحَالَوةً َكْلُتُه َفَصاَر ِفي َفِمي َكـاَفَأ. »ُمْعِطيَكهُ 

  
 ".ودِ  اْلُجُنـُوِجَد َكَالُمَك َفَأَكْلتُـُه َفَكـاَن َكَالُمـَك ِلـي ِلْلَفـَرِح َوِلَبْهَجـِة َقْلبِـي َألنـي ُدِعيـُت ِباْسـِمَك َيـا َرب ِإَلـهَ " -

 )16: 15إر(

 
  ..اللقاء في الحلقة القادمةوالى 


