 Aالمنطق
❖ التناقضات
— كم رجل اعمى قد شفى يسوع في أريحا؟ كم رجل مسكون بالشياطين كان في جدارا (متى  ٢٨ :٨؛ لو )٢٧ :٨؟ من الذي
أغوى داود بإجراء التعداد ( ٢صم  ١ :٢٤.؛  ١اخبار ) ١ :٢١؟
— معظم التناقضات الظاهرية في الكتاب المقدس موجودة في مقاطع موازية.
— عندما يروي شخصان نفس الحدث ،يتذكران عادة تفاصيل مختلفة ،حتى لو شهدا كالهما مباشرة .يحدث هذا ألن أشياء مختلفة
تلفت انتباه كل شخص .منطقيا ً  ،ينتج عن هذا اختالفات بين النصين.
❖ أخطاء النسخ
— تم العثور على واحدة من أكثر أخطاء الناسخين وضو ًحا في بعض ترجمات  ١يوحنا  .٨-٧ :٥في هذه الحالة ،تم تضمين

المالحظة الهامشية للناسخ من قبل الناسخين اآلخرين كجزء من النص األصلي.
❖ أخطاء الترجمة
— في بعض األحيان ،قد يؤدي خطأ الناسخ إلى أخطاء في الترجمة ،كما في رؤيا .١٤ :٢٢
تعبيرا ( )HOIPOIOUNTESTASENTOLASيُترجم على أنه "أولئك الذين يصنعون
— تستخدم بعض المخطوطات اليونانية
ً

تعبيرا مختلفًا ( )HOIPLUNONTESTASSTOLASيُترجم على أنه "أولئك الذين
وصاياه" .تستخدم المخطوطات األخرى
ً
يغسلون اردئتهم ".
— يجب أن نتحقق من هذه المقاطع مقابل المقاطع المشابهة لفهم أي تفسير هو الصحيح .هذه األخطاء بشرية ،وال عالقة لها
باإللهام اإللهي للكتاب المقدس.
B

الصدق

❖ قد نجد بعض المقاطع التي ال نستطيع فهمها أو شرحها.
❖ في هذه الحاالت  ،يجب أن نكون صادقين ونقر بأننا غير قادرين على حل المشكلة.
❖ إذا علمنا أن التفسير قد يكون خاطئًا ،فمن الخطأ الفادح تبنيه على أنه صحيح .من األسوأ تقديم هذا التفسير بغرض خداع اآلخرين،
مما يجعلهم يعتقدون أن شيئًا نعرفه ال يدعمه النص بالفعل.
C

التواضع

❖ ماذا عن تلك المقاطع التي يبدو أنها تتعارض مع شيء نعتقد أنه صحيح؟ ماذا لو كانت تلك المقاطع تشير إلى شيء نفعله كخطية؟
❖ قد يمنعنا الكبرياء من االعتراف بأننا لسنا على حق .قد نحاول إيجاد تفسير لجعل المقاطع تدعم "حقيقتنا" أو خطيتنا بأي ثمن ،
بغض النظر عن مدى تحريف التفسير.
❖ من ناحية أخرى  ،ستساعدنا الروح المتواضعة على قبول الحقيقة كما هو مكتوب في الكتاب المقدس  ،والسماح هلل بتشكيل حياتنا
وفقًا لهذه الحقيقة.
 Dالمثابرة

❖ يجب أن نأخذ بعض الوقت لدراسة هذه النصوص بإصرار .قد نضطر حتى إلى وضعهم جانبًا لبعض الوقت ،حتى يمنحنا هللا
صب ِْر" (رو .) ٥ :١٥
المزيد من الضوء لفهمهم .بعد كل شيء ،نحن نخدم " إِلهُ ال َّ
❖ يتناسب الوقت الذي نخصصه لمسألة ما بشكل مباشر مع مدى اهتمامنا بها .لذلك  ،كن مثابرا وصبورا في دراسة الكتاب المقدس.
E

الصالة

❖ واألفضل من ذلك  ،يمكننا أن نسأل مؤلف الكتاب المقدس مباشرة عندما ال نفهم شيئًا .أعطانا هللا الصالة للتواصل معه.
❖ ال يجب أن ندرس الكتاب المقدس بدون صالة .يجب أن ندع الروح القدس يرشدنا إلى كل الحقيقة (يوحنا .) ١٦ :١٣

