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 العظيم اتللكيف 
 سربول  يس.  ر.أبقلم 

 كنا�س يقولون يل: الأعضاء  من باء وأمهاتآال أذكر عدد املرات اليت سمعت فيها 

عن    منوا بما يروق هلمؤة مع أبنايئ، أل� أر�دهم أن ية أو دينيَّ أنا ال أناقش، عمًدا، أي أمور الهوتيَّ 
 . يف امل�ل. ال أر�دهم أن ي�ونوا عبيًدا تلقليد أبوي  اإليمان اهم�سبب أننا لقنَّ  وليس إخالٍص 

 .األدلةمن نتيجة �ستخلصونها لوا إىل أي  صَّ توأن �تربوا الواقع بإمالءاته وأن ي أر�دهم بل

 : ٩-٤: ٦تعليم الكتاب املقدس. ىلع سبيل املثال، اقرأ تثنية ختالف تر��� مثل هذه اآلراء ألنها 

اِ�يُل:   لرَّبَّ إِلََهَك ِمْن لُكِّ قَلِْبَك َوِمْن لُكِّ َ�ْفِسَك َوِمْن لُكِّ  الرَّبُّ إِلَُهنَا رَبٌّ َواِحٌد. َ�تُِحبُّ  اِاْسَمْع يَا إرِْسَ
َُ�ْن َهِذهِ  تَِك. َوتلْ لَكَِماُت ا قُوَّ

ْ
وِصيَك بَِها ال

ُ
نَا أ

َ
َها ىلَعَ الَّيِت أ َْوَم ىلَعَ قَلِْبَك، َوقُصَّ ِدَك، َوتََ�لَّْم  يلْ

َ
ْوال

َ
 أ

ِْلُس يِف بَيِْتَك، وَِحَ� َ�ْميِش يِف 
َ

ِر�ِق، وَِحَ� َ�نَاُم وَِحَ� َ�ُقوُم، وَ ا بَِها ِحَ� جت ْر�ُْطَها َعَالَمًة ىلَعَ  ا لطَّ
َُ�ْن َعَصائَِب بَْ�َ َ�يْنَيَْك، وَ  بَْواِب بَيِْتَك وىلََعَ ا يَِدَك، َوتلْ

َ
بَْوابَِك. ْكتُبَْها ىلَعَ قََوائِِم أ

َ
  أ

هذا انلص هو مدى ارتباط ت�ليف تعليم أبناءنا بما داعه الرب �سوع أعظم الوصايا و�: "َ�تُِحبُّ    رائًعا يفما أراه  
تَِك" (عدد  ا ة  أ�رث أهميَّ ). فما من وصية  ٤٠- ٣٦:  ٢٢؛ انظر مىت  ٥لرَّبَّ إِلََهَك ِمْن لُكِّ قَلِْبَك َوِمْن لُكِّ َ�ْفِسَك َوِمْن لُكِّ قُوَّ

؟ � أن رش�عة اهللا ينبيغ أن ت�ون ىلع قلو�نا وأن  ٦خالقنا، ل�ن ما الوصية اتلايلة مبارشة يف تثنية    أن �بمن  
أن  �ب وصايا الرب. ال أوالدهمباء واألمهات اآل رضورة أن يُعلِّم ل اتللكيف اإلل� يف. أي يتمثَّ ألوالدنا مها نعلِّ 

 . الوادلين تقع ىلع اعتقة سؤويلَّ امل، بل هذه األشياء هذه  علُّمتل آخر ماكنإىل  موالدهباء واألمهات أيرسل اآل

أو ىلع فرتات متباعدة".    ،أو من ح� إىل آخر  ،مهم باستخفاف"ينبيغ أن تعلِّ   كنال تقول إ  ٦تثنية    فإن،  عالوة ىلع ذلك
 قول: ت  ال ف�

ِْلُس يِف بَيِْتَك، وَِحَ� َ�ْميِش يِف 
َ

ِدَك، َوتََ�لَّْم بَِها ِحَ� جت
َ

ْوال
َ
َها ىلَعَ أ ِر�ِق، وَِحَ� َ�نَاُم وَِحَ�  ا قُصَّ لطَّ

َُ�ْن َعَصائَِب بَْ�َ َ�يْنَيَْك، وَ ا َ�ُقوُم، وَ  بَْواِب ا ْر�ُْطَها َعَالَمًة ىلَعَ يَِدَك، َوتلْ
َ
بَيِْتَك  ْكتُبَْها ىلَعَ قََوائِِم أ

بَْوابَِك 
َ
 ) ٩- ٧ اآليات(  .وىلََعَ أ

ينبيغ تعليمها باجتهاد، أي ينبيغ تعليمها لك يوم و� لك ماكن، حىت يف لك غرفة من غرف   األشياءأي أن هذه 
 منازنلا.
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ة مقدسة  حق لكمة اهللا هو مسؤويلَّ  أوالدنام يعلت إن .يف الكتاب املقدس أعظم من هذا ا ت�ليفً هناك  ال أظن أن
باليشء اذلي نؤديه مرة واحدة يف األسبوع يف مدارس األحد. فمن غ� املقبول    وهو ليسوجليلة منحها اهللا لشعبه.  

  .لكنيسةلاتلنازل عن مسؤويلتنا 
ً

  أيحبسب الكتاب املقدس � األرسة،  األوالد تعليم بمسؤويلَّة فاملنوط أوال
 م اتلقليد تبااًع.وما تقوهل الوصية هو أن �سلِّ باء واألمهات. اآل

يرونه بمثابة كهف الرجعي� واملحافظ�   .اتلقليد بنظرات ازدراء إىل كث�ون نظريف عرصنا املتطلع إىل األمام، ي
يذخر بالكث� يلقوهل عن اتلقليد، بعضه    هل�ن ح� ننظر يف الكتاب املقدس، �دو.  اذلين يرفضون �اراة العرص

استبدلوا لكمة اهللا   مأنهإرسائيل  معل�ىلع سليب، و�عضه إ�ايب. اكن سبب إحدى دينونات اهللا ىلع أمة إرسائيل و
نا نبأ إىل االستنتاجاء هذا اخلطأ، قد نقفز �ل األسفار املقدسة. جرَّ  ةيلد البرش�َّ ا اتلق ت، أي حلَّ ةيلد البرش�َّ ا باتلق

 �ب أال �سرتجع اتلقايلد. 

ب� تقايلد البرش وتقليد اهللا. ىلع سبيل املثال، قال بولس الرسول إنه  د تميً�ا ل�ن ح� نأيت إىل العهد اجلديد، � 
"  paradosis) اهللا. تع� لكمة "paradosisلم يبتدع الرسالة اليت ينادي بها إىل الكنا�س بل اكن ينقل إيلهم تقليد (

 "" تع� "برفقة-para، كما أن ابلادئة """عطيةايلونانيَّة الُمرتمجة  لكمة  لة من األصل ذاته لة "تقليد" و� مشتقَّ بايلونانيَّ 
� عطية   �ُسلِّمها فالعطية اليت  ما. عطية �سليما ". أي أن لكمة "تقليد" يف الكتاب املقدس تع� حرفيًّ �سليمأو "

 يف األسفار املقدسة.  عنهبه إىل األنبياء والرسل يلخربونا  معرفة اهللا، وما أعلنه عن نفسه يف لكمته، وما أويح

هذه العطية. و�ن لم ت�ن أبًا أو أًما بعد، فمسؤويلتك دعم    �ُسلِّمأن  مسؤويلتك  مسؤويليت بصفيت أبًا، و�ذلك    إنها 
إىل حق لكمة  أوالدنا يا هلا من دعوة عظيمة و�يدة أن نقود  .هذه العطية لتسليمباء واألمهات عمل الكنيسة واآل

عهد  الأبناء    تر�ية باء واألمهات وابلالغ� يف الكنيسة من ت�ليف  ف به اآل، ما من ت�ليف أعظم لُكِّ يف الواقعاهللا.  
 . يف خوف الرب و�نذاره 

 

 St. Andrews(أحد راعة كنيسة القد�س أندرو س هيئة خدمات يلجون�، و�ن ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسِّ 

Chapel ( َّس لإلصالحة الكتاب املقدَّ يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكي )Reformation 

Bible College( ِّنا الهوتيُّونبما يف ذلك "ف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك . وهو مؤل
ُّ
 Everyone’s A(" لك

Theologian(. 
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 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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