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المقدِّمة

مل يَْقــُرْ الجــدُل حــول عقيــدة التعيــن املُســبَق عــر تاريــخ الكنيســة املســيحيَّة، ألنَّهــا عقيــدٌة 

كتابيَّــٌة ال ميكــُن تجنُّبُهــا. والدراســة الدقيقــة لعقيــدة التعِيــن املســبَق تشــتمُل بالــرورة بَْحــث 

ــة،  ــه الرسمديَّ ــد الل ــرشي، مقاِص ــاد الب ــان، الفس ــه، إراَدة اإلنس ــياَدة الل ــل: س ــاٍت مث َمْوضوع

عقيــدة التجديــد، والكــرازة. 

يف هــذه الدراســة، ســوف يســرُي الدكتــور أر. يس. ســرول بنــا عــْرَ معالجــٍة كتابيَّــٍة، 

وتاريخيَّــٍة، والهوتيَّــٍة، وفلســفيٍَّة لهــذه املوضوعــات وأخــرى ذات صلــة.

دليــُل الدراســة هــذا مرافــٌق لسلســلة الفيديــو التعليميَّة. ســواء كنــَت تشــاهُد الفيديوهات 

ــٌم ليســاعَدك  ــاة اليوتيــوب، فــإنَّ هــذا املصــدر ُمصمَّ عــى موقــع ar.ligonier.org، أو عــْرَ قن

ــق أقــى اســتفاَدٍة ممكنــٍة مــن اختبــار التعلُّــم. لــكلِّ محــارضٍة يف هــذه السلســلة،  حتَّــى تحقِّ

درٌس يقابلُهــا يف هــذا الدليــل. وســوف تَِجــُد يف كلِّ درٍس التــايل:

ــُص املحتــوى الــذي متَّــْت تغطيتـُـُه المقدِّمة مــة عبــارٌة عــن مقطــعٍ مختــٍر يلخِّ املقدِّ

ــل فيــه يف درس دليــل الدراســة. يف املحــارضة، والتأمُّ

مــَة كلِّ درٍس؛ لَِفْهــم الصــورة الكاملــة قبــل  كيفيَّــة االســتخدام: اســتخدْم مقدِّ

مشــاهدة الفيديــو. راجــْع هــذا الــكالم فيــا تــدرُس دليــل الدراســة ليذكِّــرَك 

مبــا اكتســبتَه فعليًّــا ومــا ينتظــرُك الحًقــا.

األهداُف 
التعليميَُّة

ــل  ــعى درس دلي ــي يس ــارات الت ــة وامله ــي املعرف ــة ه ــداف التعليميَّ األه

ــارضة. ــوى املح ــة محت ــالل دراس ــا خ ــَك منه ــة إىل متكين الدراس

ــواه.  ــراءة محت ــل ق ــداِف كلِّ درس قب ــى أه ــرَّْف ع ــتخدام: تع ــة االس كيفيَّ

ــُل بــه أو  وابــِق الهــدَف العــامَّ نُْصــَب عينيْــك فيــا تشــاهُد كلَّ فيديــو وتتأمَّ

تناقــُش األســئلة، يكْ تســتفيَد أقــى اســتفادة مــن كلِّ درس.
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األفكار الرئيسيَّة هي النقاط األساسيَّة يف كلِّ درس أو ما سنتعلَّمُه منه.األفكاُر الرئيسيَُّة

كيفيَّــة االســتخدام: اســتخدْم هــذه األفــكار لالســتعداد لــكلِّ درس، وملراجعة 

ــدُف كلُّ درس إىل  ــي يه ــة الت ــًدا املعرف ــُل تحدي ــي متثِّ ــابق. فه ــدرس الس ال

إيصالهــا.

لِ  أسئلٌة للت�أمُّ
والُمناقَشِة

ــل و/أو املناقشــة يف هــذا الــدرس  األســئلة هــي العنــر الــذي يقــوُد التأمُّ

ــه، ويف اســتيعابه، وتنظيمــه. ــا تتعلَُّم ــِدُف إىل مســاعدتك يف تحضــري م وته

ــْل باألســئلة فرديًّــا أو ناقْشــها ضمــن مجموعــة وفًقــا  كيفيَّــة االســتخدام: تأمَّ

لرتتيــب ظهورهــا يف الــدرس. الوقــُت املذكــوُر عــى اليســار يشــرُي إىل مــكان 

إجابــة األســئلة يف الفيديــو.

ــة اختتــام الــدرس بالصــالة بحســب صالٌة ُم مقرتحــات لكيفيَّ مقطــع الصــالة يقــدِّ

مــا تــمَّ تعلُّمــه يف الــدرس. 

ــالة  ــد لص ــالة يف كلِّ درس كمرش ــع الص ــتخدْم مقط ــتخدام: اس ــة االس كيفيَّ

ــة. ــة أو جاعيَّ فرديَّ

ــارات، اختباُر الُمراَجَعة ــة االختي ــن نوعيَّ ــئلة م ــن 6 أس ــة م ــو مجموع ــة ه ــاُر املُراَجَع اختب

تظهــُر يف نهايــة كلِّ درس.

ــك  ــك وحفظ ــن فهم ــد م ــار للتأكُّ ــتخدْم كلَّ اختب ــتخدام: اس ــة االس كيفيَّ

للنقــاط الرئيســيَّة التــي يشــتملُها كلِّ درس. ولالســتفادة مــن العمليَّــة 

ــن  ــا ب ــٍت م ــا يف وق ــدرس إمَّ ــار ال ــري اختب ــة، مــن األفضــل أن تُْج التعليميَّ

ــة. ــل الدراس ــايل يف دلي ــدرس الت ــل ال ــارشًة قب ــدروس، أو مب ال

اإلجاباُت 
النموذجيَّة

ــا  ــة، وأيًض ــل واملناقش ــرشح ألســئلة التأمُّ م ال ــدِّ ــاُت النموذجيَّــة تق اإلجاب

دة يف اختبــار املراجعــة. اإلجابــات عــن أســئلة االختيــارات املتعــدِّ

ــِق مــن إجاباتــك  ــَة للتحقُّ ــة االســتخدام: اســتخدْم اإلجابــاِت النموذجيَّ كيفيَّ

الشــخصيَّة أو العثــور عــى إجابــة ال تعرفُهــا. مالحظــة: ال تستســلْم بســهولة، 

ــُخها يف ذهنــك. فاجتهــاُدك لبضعــة دقائــق لتََذكُّــر اإلجابــة يرسِّ
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َجْدَوُل الدراَسة

ــة التــي بعنــوان  يقــرتُح الجــدوُل التــايل 4 خطــٍط للعمــل عــى دراســة سلســلة الفيديوهــات التعليميَّ

مختــاٌر مــن اللــه ودليــل الدراســة املرافــق هــذا. ســواء كنــَت تــدرس هــذه السلســلة وحــدَك أو مــع 

مجموعــة، فــإنَّ هــذه الجــداول ســوف تســاعُدك عــى تخطيــط مســار دراســتك.

ة  خطَّة مطوَّلة ملدَّ

8 أسابيع

ة  خطَّة قياسيَّة ملدَّ

6 أسابيع

خطَّة مخترصة 

ة 4 أسابيع ملدَّ

ة  خطَّة مكثَّفة ملدَّ

3 أسابيع

الدرساألسبوع

1 و112*1

3 و24 و2123

5 و46 و3235

4346

545

656

76

8*

ــا يف املناقشــة والصــالة مــن  * بالنســبة إىل هــذه األســابيع، بــداًل مــن اســتكال الــدروس، ارصفــوا وقتً

أجــل األهــداف التعليميَّــة للدراســة )األســبوع األوَّل( ومــن أجــل أهــّم مــا تــمَّ اكتســابه وتعلُّمــه منهــا 

)يف األســبوع األخــري(.
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1

الكلُّ يؤِمُن بهِذِه اْلعقيَدِة

المقدِّمة:

أحيانًــا، نخــاُل أنَّــه يوجــُد نوعــاِن مــن املســيحيِّن -أولئــَك الذيــن يؤمنــون أنَّ عقيــدَة التَّعيــِن 

املُســبَِق هــي عقيــدٌة كتابيَّــٌة، وأولئــك الذيــن ال يؤمنــون أنَّهــا كتابيَّــة. يف هذا الــدرس التمهيدي، 

يــرشُح الدكتــور أر. يس. ســرول أنَّ عقيــدَة التَّعيــِن املُســبَِق هــي، يف الحقيقــة، عقيــدٌة يؤِمــُن 

ــيُعرِّفنا  ــا. وس ــا له ــا ورشِحن ــة فَْهِمن ــط بكيفيَّ ــرأي مرتب ــالف يف ال ــيحي، وأنَّ االخت ــا كلُّ مس به

ــخ الكنيســة، بالشــخصيَّات الرئيســيَّة  ــٍح لتاري ــِل َمْس ــور أر. يس. ســرول، مــن خــالل َعَم الدكت

واملذاهــب األساســيَّة يف الَجــَدل الخــاّص بالعقيــدة الكتابيَّــة للتَّعيــِن املُســبَِق.

األهداف التعليميَّة:

عندما تنتهي من هذا الدرس، يجب أن تكون قادًرا عى:

يَّة دراسة عقيدِة التَّعيِن املُسبَِق • فَْهم أهمِّ

س • إيجاد عقيدِة التَّعيِن املُسبَِق يف الكتاب املقدَّ

التمييز بن الرشوحات املختلفة للعقيدة يف تاريخ الكنيسة •

كت بالعقيدة املُصلَحة للتَّعيِن املُسبَِق • ِذكْر الشخصيَّات الرئيسيَّة التي متسَّ

ِذكْر الشخصيَّات الرئيسيَّة التي رفَضت العقيدة املُصلَحة للتَّعيِن املُسبَِق •

تعريف مصطلح »التَّعيِن املُسبَِق« •

األفكار الرئيسيَّة:

عقيــدِة التَّعيــِن املُســبَِق هــي عقيــدة كتابيَّــة وقــد كانــت هــي تعليــًا ســائًدا يف الكنيســة  •

عــر التاريــخ.
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ــة بنعمــة اللــه يف الخــالص: الِبيالِجيَّــِة، وِشــبِْه  • توجــُد ثــالُث مذاهــب الهوتيَّــة أساســيَّة مختصَّ

ــِطيِنيَّة. الِبيالِجيَِّة، َواألُوُغْس

التعِيُن املُسبَق هو اختياُر الله يف الخالص، االختيار الذي تمَّ قبل تأسيس العامل. •

ُ النــاس ُمســبًَقا للخــالص أم ال، بــل كيــف )عــى  • ــة ليســت يف مــا إذا كان اللــُه يَُعــنِّ القضيَّ

أيِّ أســاس( يعيُِّنهــم ُمســبًَقا.

لِ والُمناقَشِة: ِئَلٌة للت�أمُّ �أسي

قبل الفيدْو:

ما رأيُك؟

ك للمحارضة. اقِض دقائَق لإلجابة عن األسئلة التالية، فإنَّها سوف تُِعدُّ

ة بعقيدة التْعِيِن املُسبَق؟ • ملاذا تدرُس هذه الدراسة املختصَّ

مــا مــدى معرفِتــك بعقيــدِة التْعيــِن املُســبَق؟ هــل تســتطيُع أن تعرِّفَهــا؟ هــل وجــدَت قبــاًل  •

صعوبــًة يف اإلميــاِن بهــا؟

القراَءُة الكتابيَُّة:

ــَاِويَّاِت يِف  ــٍة يِف السَّ ــٍة ُروِحيَّ ــُكلِّ بَرَكَ ــا ِب ــِذي بَاَركََن ــيِح، الَّ ــوَع الَْمِس ــا يَُس ــو َربَِّن ــُه أَبُ ــارٌَك الل ُمبَ

اَمــُه يِف الَْمَحبَّــِة،  يِســَن َوِبــالَ لـَـْوٍم قُدَّ الَْمِســيِح كَــَا اْختَارَنـَـا ِفيــِه قَبْــَل تَأِْســيِس الَْعالـَـِم، لَِنُكــوَن ِقدِّ

إِْذ َســبََق فََعيََّنَنــا لِلتَّبَنِّــي ِبيَُســوَع الَْمِســيِح لَِنْفِســِه، َحَســَب َمــرَسَِّة َمِشــيئَِتِه... الَّــِذي ِفيــِه أَيًْضــا 

ٍء َحَســَب َرأِْي َمِشــيئَِتِه. ــا، ُمَعيَِّنــَن َســاِبًقا َحَســَب قَْصــِد الَّــِذي يَْعَمــُل كُلَّ َشْ نِلَْنــا نَِصيبً

- أفسس 1: 5-3، 11

ماذا يعلُِّمنا مقطُع أفسس 1: 3-11 عن عقيدة التْعِيِن الُْمْسبَق؟ •

خالل الفيدْو:

أَِجْب عن األسئلة التالية فيا تشاهُد الفيديو. فهي دليلُك خالل املحارضة.
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تناُوُل العقيدة:                                                                                                        0: 00–8: 25 

ملاذا َوَجَب علينا تناوُل دراسة التْعِيِن املُْسبَِق ِبَحَذٍر شديٍد؟ •

أين نِجُد أْصَل تعبري التْعِينِي املُْسَبق؟ •

ُم تاري�خ العقيدة:                                                                                          8: 25–30: 46  َفهي

ما هي املَذاِهُب الالُهوتِيَُّة الثالثُة األَساِسيَُّة يف تاريخ الكنيسة؟ •

ِن اللذاِن جادال بشأن َدْوِر النعمة يف َعَمِل الخالص • َمِن الشخصاِن التاريخيَّاِن املهاَّ

بعد الفيدْو:

أَِجــْب عــن األســئلة التاليــة بعدمــا تنتهــي مــن الــدرس. ســوف تســاعُدك هــذه األســئلة عــى تحديــد 

النقــاط األساســيَّة وتلخيصهــا.

ملاذا تثرُي عقيدة التْعِيِن املُْسبَق الكثرَي من الَجَدل والِخالف يف الكنيسة؟ •

ــة عــدم التهــرُّب مــن  يَّ إِْن كنــَت يف مجموعــة، دْع أعضــاء املجموعــة يناقشــون ســبب أهمِّ

ــن أو الطوائــف حولهــا. هــذه العقيــدة لصعوبتهــا أو الختــالف وجهــات نظــر الالهوتيِّ

كيف يؤثُِّر فهُمنا لخطيَّة اإلنسان عى فهمنا لعقيدِة التْعِيِن املُْسبَق؟ •

إِْن كنــَت يف مجموعــة، دْع أعضــاء املجموعــة يناقشــون فكــرة الفســاد الكامــل. كيــف يؤثِّــر 

ــئلة  ــْر يف األس ــة؟ فكِّ ــا للنعم ــى فَْهِمن ــان ع ــاقطِة لإلنس ــِة الس ــطيني للحال ــم األُوغس الفه

ــف  ــان، كي ــاقطة لإلنس ــة الس ــطينيَّة للحال ــر األوغس ــة النظ ــٌد وجه ــَر أح ــة: إْن أنَْك التالي

ــِل الخــالص؟ ــه يف َعَم ــا للتعــاون مــع الل ســيؤثُِّر ذلــك عــى فهِمن

عــى أيِّ أســاٍس يختــاُر اللــه أن يخلِّصــك مــن قبــل تأســيس العــامل؟ هــل ينظــُر إىل املســتقبل  •

ــس عليــه اختيــاره لــك؟ أم يختــارُك ُدوَن أْدىن اعتبــار لــيء  ويــرى شــيئًا مــاَّ تفعلــه، ليؤسِّ

قــد تَفَعلـُـه أو ال تفعلـُـُه يف املُســتقبِل؟
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إْن كنــَت يف مجموعــة، دَْع أعضــاء املجموعــة يناقشــون متييــز الدكتــور أر. يس. ســرول بــن 

ســيادة اللــه يف الخــالص ووجهــة النظــر الِشــبِْه الِبيالِجيَّــِة يف التْعِيــِن املُْســبَق.

َصالة:

أَْوِدْع يف الصالة ما تعلَّْمتَُه من كلمة الله يف هذا الدرِس.

ــل  • ــه قب ــعبًا لنفس ــص ش ــار أن يخلِّ ــأن اخت ــة ب ــده األزليَّ ــه مقاص ــل تتميم ــه ألج ــبِّْح الل س

ــامل. ــيس الع تأس

اعرتْف بخطيَِّتك الشخصيَّة وعدِم قُْدرتِك عى الخالِص دوَن نعمِة الله. •

اشكْر اللَه ألنَّه خلَّصك ُدوَن أْدىن اعتبار أليِّ شء فعلتَه أو ستفعله. •

اطلْب من الله أن ميكِّنك من فهم نعمة تعييِنه املُسبَِق بشكٍل أفضل •

اختباُر الُمراَجَعة:

استخِدْم أسئلة االختيارات هذه لفحص ما تعلَّمتَه من هذا الدرس.

ما املُْرِبُك يف سؤال: »هل تؤِمُن بعقيدِة التْعِين املُْسبَق؟«. 1

س ال يُعلِّم عن عقيدة التْعِين الُْمْسبَق.أ.  الكتاب املقدَّ

مل يَُعْد أحٌد يؤِمُن بعقيدِة التْعِيِن املُْسبَق.ب. 

التعيُن املُْسبَُق أمٌر خاصُّ ويجب أالَّ يكون موضوع حوار. . 

ــوٍع د.  ــى ن ــدوَن ع ــاس يؤكِّ ــُم الن ــبَِق، ومعظ ــِن املُْس ــَدِة التْعِي ــدة لعقي توجــُد مذاهــب عدي

واحــد عــى األقــل.

أيُّ كنيسٍة، أو كنائس، صاغْت عقيدَة التْعِيِن الُْمْسبَق؟. 2

املشيخيَّةأ. 

امليثوديَّةب. 

كنيسة روما الكاثوليكيَّة . 

كلُّ ما َسبَقد. 
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ما هي املذاهب التاريخيَُّة الثالثُة لدور نعمِة الله يف الخالص؟. 3

الكالفينيَّة، واألرمينيَّة، والتدبرييَّةأ. 

الكالفينيَّة، واألرمينيَّة، واإلمريالديَّةب. 

الِبيالِجيَّة، وِشبْه الِبيالِجيَّة، َواألُوُغْسِطيِنيَّة . 

الِبيالِجيَّة، واألرمينيَّة، وِشبْه الِبيالِجيَّةد. 

ما الذي تعلُِّمُه الِبيالِجيَِّة بشأن النعمة وخالص اإلنسان؟. 4

النعمُة َغرْيُ كاِفَيٍة لحصوِل اإلنسان عى الخالص.أ. 

النعمُة َغرْيُ رضوريٍَّة لحصوِل اإلنسان عى الخالص.ب. 

النعمُة ليس املقصود منها حصول اإلنسان عى الخالص. . 

ال شء ماَّ َسبَق.د. 

يف تاريخ الكنيسة، أيٌّ من القادِة أدناه كان ضدَّ األُوُغْسِطيِنيَّة؟ . 5

تشارلْز فينيأ. 

ُجون ِويْسِلب. 

أَرِْميْنيُوس . 

كُلُّ َمْن َسبَقد. 

ما كان فحوى االختالف حول عقيدة التْعِين املُْسبَق؟. 6

جداٌل حْوَل دوِر اإلنسانأ. 

جداٌل حْوَل خطيَِّة اإلنسانب. 

جداٌل حْوَل طبيعِة اإلنسان . 

ال ْشَء ِماَّ َسبَقد. 



 اإلجاباُت النموذجيَّة —
 الكلُّ يؤِمُن بهِذِه اْلعقيَدِة

لِ والُمناقَشِة: ِئَلٌة للت�أمُّ �أسي

قبل الفيدْو:

ما رأيُك؟

ــك  ــك واختباراتِ ــى معرفِت ــًة ع ــات مبنيَّ ــون اإلجاب ــُب أن تك ــذا يج ــخصيَّة، ل ــئلٌة ش ــذه أس ه

ــخصيَّة. الش

القراَءُة الكتابيَُّة:

ماذا يعلُِّمنا مقطُع أفسس 1: 3-11 عن عقيدة التْعِيِن الُْمْسبَق؟ •

ــٌة،  ــدٌة كتاِبيَّ ــَبق هــي عقي ــنِي الُْمْس ــدَة التْعِي ، أنَّ عقي ــا هــذا املقطــُع، بشــكٍْل أســاِسٍّ يعلُِّمن

ــا عمــٌل إلهــي. وأنَّه

خالل الفيدْو:

تناُوُل العِقيَدة:

ملاذا َوَجَب علينا تناوُل دراسة التْعِيِن املُْسبَِق ِبَحَذٍر شديٍد؟ •

ــُل إىل  ــذي يكتنُفهــا، متي عندمــا نــدرُس هــذه العقيــدة، نــرى أنَّهــا، وبســبب الغمــوض الّ

إثــارة األســئلة أكــرَ مــن اإلجابــة عنهــا. هــذه العقيــدُة تتطلَّــُب الصــر واالحتــال بســبب 

ــُج عندمــا يدرُســها األفــراُد مًعــا. حقيقــة أنَّ املشــاعر تتأجَّ

أين نِجُد أْصَل تعبري التْعِيِن املُْسبَق؟ •

اًل وقْبــَل كُلِّ يشء. وقــد علََّمْتــُه صفحــاُت الكتــاب  إنَّ تعبــر التَّْعيــني املُْســَبق هــو تعبــرٌ كتــايبٌّ أوَّ

ر للتعبــر يف أفســس 1: 11-3. س بشــكٍل رصيــحٍ. وهــذا واضــٌح مــن االســتخدام املتكــرِّ املقــدَّ

ُم تاري�خ العقيدة: َفهي

ما هي املَذاِهُب الالُهوتِيَُّة الثالثُة األَساِسيَُّة يف تاريخ الكنيسة؟ •

املذاهــُب الثالثــة األساســيَّة لالهــوت يف تاريــخِ الكنيَســِة هــي: الِبيالِجيَّــة، وِشــْبه 

َواألُوُغْســِطيِنيَّة. الِبيالِجيَّــة، 
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ِن اللذاِن جادال بشأن َدْوِر النعمة يف َعَمِل الخالص؟ • َمِن الشخصاِن التاريخيَّاِن املهاَّ

ــه  ــة الل ــِة نعم يَّ ــأن أهمِّ ــاَدال بش ــذاِن ج ــخصاِن الل ــا الش ــوس ه ــطينوس وبيالجي أوغس

ــا. ــا ولُزوِمه لخالصن

بعد الفيدْو:

ملاذا تثرُي عقيدة التْعِيِن املُْسبَق الكثري من الَجَدل والِخالف يف الكنيسة؟ •

ع كبــر يف محــاوالِت تفســرِ معنــى العقيــدة عــى يــد الالهوتيِّــني العظــاِء عــْرَ  يوجــُد تنــوُّ

تاريــخ الكنيســة. باإلضافــة إىل هــذه االختالفــات، قــد يُْبــِدي النــاُس ردوَد أفعــاٍل عاطفيَّــٍة 

تجــاه العقيــدة نفِســها.

كيف يؤثُِّر فَْهُمنا لخطيَّة اإلنسان عى فهمنا لعقيدة التْعِيِن املُْسبَق؟ •

داَفــَع أوغســطينوس عــن التعليــم الكتــايب القائــل بــأنَّ اإلنســان معتمــٌد كلِّيًّــا عــى نعمــة 

ــُك يف  ــأنَّ اإلنســان ميل ــل ب ــوس املنظــور اإلنســاين القائ ــَم بيالجي ــا علَّ ــه للخــالص، بين الل

ذاتــه القــدرة عــى ِحْفــِظ وصايــا اللــه دوَن نعمــة اللــه. كال هذيْــن الرأيــنْي ينبعــاِن أساًســا 

ــة اإلنســان. مــن فهمهــا لطبيعــة خطيَّ

عــى أيِّ أســاس يختــاُر اللــه أن يخلِّصــك مــن قبــل تأســيس العــامل؟ هــل ينظــُر إىل املســتقبل  •

ــس عليــه اختيــاره لــك؟ أم يختــارُك ُدوَن أْدىن اعتبــار لــيء  ويــرى شــيئًا مــاَّ تفعلــه، ليؤسِّ

قــد تَفَعلـُـه أو ال تفعلـُـُه يف املُســتقبِل؟

ــاُر  ــل باألحــرى، يخت ــراُه فيهــم. ب ــاًء عــى أيِّ يشٍء ي ــراد بن ــص األف ــاُر أْن يخلِّ ــه ال يخت الل

ــِب مــرَّة مشــيئته. فقــط بحَس

اختبار المراجعة:

ل: الدرُس األوَّ

ث.. 1

ــة بعقيــدة التْعِيــني املُْســَبق.  عــر تاريــخ الكنيســة، كان هنــاك العديــد مــن املذاهــب املختصَّ

ــا حــول معنــى العقيــدة. الجــدل ليــس حــول مــا إذا كانــت عقيــدة كهــذه موجــودة أم ال، إنَّ

ث.. 2

ــة بالتْعِيــني املُْســَبق.  ــة املختصَّ ــا للتعاليــم الكتابيَّ ــا أصاغــت رشًحــا عقائديًّ كلُّ طائفــٍة تقريًب

وبالرغــم مــن وجــود العديــد مــن عقائــد التْعِيــنِي املُْســَبق يف تاريــخ الكنيســة، إالَّ أنَّ 
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ثــوَن عنهــا  األشــخاص غالًبــا مــا تكــون لهــم وجهــة نظــر مصلحــة يف أذهانهــم عندمــا يتحدَّ

عــى مســتوى شــعبي.

ت.. 3

املذاهــب التاريخيَّــة الثالثة لعقيــدة الخالص هــي الِبيالِجيَُّة، وِشــْبُه الِبيالِجيَِّة، َواألُوُغْســِطيِنيَُّة. 

الِبيالِجيَّــُة تعلِّــُم أنَّــه ميكــُن لإلنســان أن يَْخلُــَص دون نعمــة اللــه. ِشــْبُه الِبيالِجيَّــِة تعلِّــُم أنَّــه 

بالرغــم مــن أنَّــه ال ميكــُن لإلنســان أن يَْخلُــَص دون نعمــة اللــه، لكــن عليــه أن يتعــاوَن مــع 

ــم بــأنَّ اإلنســاَن ســاقٌط  اللــه عــر اســتجابِته األوىل لإلنجيــل لــي يخلــص. األُوُغْســِطيِنيَّة تعلِّ

متاًمــا لدرجــة أنَّــه يحتــاُج إىل نعمــة اللــه يك يتجــاوَب مــع اإلنجيــل.

ب.. 4

يف هــذا الــدرس، رشَح الدكتــور أر. س. ســرول أنَّ بيالجيــوس آمــَن أنَّ نعمــة اللــه قــد تســاعُد 

ــِه لدرجــِة  ــِظ وصايــا الل ــا ميلــُك البــر يف ذواتهــم القــدرة عــى ِحْف الفــرَد عــى الخــالص إنَّ

ــأنَّ آراء  ــَم أوغســطينوس ب ــذا الســبب َحكَ ــه. له ــِة الل ــن نعَم ــْوٍن م ــداِء ُدوَن أيِّ َع ــِل الِف نَي

ــة. بيالجيــوس إنســانيَّة وغــر كتابيَّ

ث.. 5

ــوا  ــالص كان ــِة يف الخ ــْبِه الِبيالِجيَّ ــدة ِش ــارزون يف عقي ــة الب ــتانتيُّون الثالث ــون الروتس املعلِّم

ــُل  ــذي ميثِّ ــوس، وجــون ويســي، وتشــارلز فينــي. باإلضافــة إىل إيرازمــوس الّ جاكــوب أَْرِميْنُي

ــروا تعاليمــه. ــن ن ــة الذي ــا الكاثوليكيَّ ــي كنيســة روم الهوتيِّ

ب.. 6

ــة  ــرِ الخطيَّ ــرَز جــدٌل حــول مــدى تأث ــَبق ب ــنِي املُْس ــدة التْعِي ــالِف حــْول عقي يف خضــمِّ االخت

ــر  ــطينيَّة أنَّ الب ــر األوغس ــُة النظ ــم وجه ــه. تُعلِّ ــة الل ــوِل نعم ــاِن يف قب ــدرة اإلنس ــى ق ع

ــه. ــة الل ــوا دون نعم ــن أن يَْخلُص ــزون ع ــم عاج ــة أنَّه ــا لدرج ــاقطون متاًم س
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سياَدُة اهلل

المقدِّمة:

ــدَة  ــا عقي ــط إْن فَِهْمن ــا فق ــًا صحيًح ــبق فه ــن املُس ــدة التعي ــِم عقي ــن فه ــُن م ســوف نتمكَّ

ســيادة اللــه. إنَّ ســيادة اللــه رضوريَّــة ملاهيَّتــه بصفتــه اللــه. يف هــذا الــدرس، يســاعُدنا د. أر. 

ــِدُر اللــه  ــِم ســيادة اللــه بشــكٍل أفضــل عــن طريــق التمييــز بــن مــا يَْق يس. ســرول عــى فَْه

ــُع بشــكٍل أشــمل يف صياغــة وجهــة النظــر األوغســطينيَّة  ــُه، ويتوسَّ ــه ومــا قــد فََعلَ عــى ِفْعلِ

ــة بســيادة اللــه. ــُز بينهــا وبــن باقــي اآلراء املعنيَّ للتعيــن املُســبق، ومييِّ

األهداُف التعليميَّة:

عندما تنتهي من هذا الدرس، يجب أن تكوَن قادًرا عى:

ــان  • ــل اإلمي ــن أج ــه رضوريٌّ م ــيادة الل ــان بس ــى أنَّ اإلمي ــرول ع ــبب إرصار د. س ــم س فَْه

ــه ــود الل ــيحي بوج املس

ِصياغة تعريف إقرار إميان وستمنسرت لسيادِة الله •

ــٍه متســيٍِّد مــع هــذا  • ــه مــن خاللهــا كإل ــٍة يتعامــُل الل ــعِ طــرٍق محتمل التعــرُّف عــى أرب

العــامل الســاقط

رْشُح سبب كَْون وجهة النظر األوغسطينيَّة للتعين املُسبق وجهة النظر املُتَّسقة الوحيدة •

األفكار الرئيسيَّة:

سيادُة الله هي عقيدٌة مسيحيٌَّة متيُِّز املُؤمنن بُوجوِد اللِه عن املُملِْحِدين. •

ــُم  • ســيادُة اللــه عــى كلِّ شٍء لهــا آثــاٌر عمليَّــٌة عــى ضــان املســيحي بــأنَّ اللــه ســوف يتمِّ

كلَّ وعــوده.
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ــُن ألحــٍد بالنعمــة أو الخــالص. وهــو  • ــه ال يَدي ــًدا. الل ــه ال يتعارضــان أب ــه وعدلُ ســيادُة الل

ــص أحــًدا. ــأْن يخلِّ ــا ب ليــس ملزًم

لِ والُمناقَشِة: ِئَلٌة للت�أمُّ �أسي

قبل الفيدْو:

ما رأيُك؟

ك للمحارضة. اقِض دقائَق لإلجابة عن األسئلة التالية، فإنَّها سوف تُِعدُّ

هــل يوجــُد مــا يزعُجــك فيــا يختــصُّ بســيادة اللــه؟ هــل بهــا مــا يُشــعرَُك بعــدم االرتيــاح  •

مبشــاركتها مــع آخريــن؟

كيف لَِفْهِم سيادة الله أن يؤثَِّر عى ضان الخالص لشخٍص ما؟ •

القراَءُة الكتابيَُّة:

ــَاَواِت  ، َصانِــعِ السَّ أَرْفَــُع َعيَْنــيَّ إِىَل الِْجبَــاِل، ِمــْن َحيْــُث يَــأِْت َعــْوِن! َمُعونَِتــي ِمــْن ِعْنــِد الــرَّبِّ

ــَل.  ــُظ إِْسَائِي ــاُم َحاِف ــُس َوالَ يََن ــُه الَ يَْنَع ــَك. إِنَّ ــُس َحاِفظُ . الَ يَْنَع ــزِلُّ ــَك تَ ــَدُع رِْجلَ َواألَرِْض. الَ يَ

ــْمُس يِف النََّهــاِر، َوالَ الَْقَمــُر  بُــَك الشَّ الــرَّبُّ َحاِفظُــَك. الــرَّبُّ ِظــلٌّ لَــَك َعــْن يَــِدَك الْيُْمَنــى. الَ تَْرِ

. يَْحَفــُظ نَْفَســَك. الــرَّبُّ يَْحَفــُظ ُخُروَجــَك َوُدُخولَــَك ِمــَن  يِف اللَّيْــِل. الــرَّبُّ يَْحَفظُــَك ِمــْن كُلِّ رَشّ

ــِر. ْه اآلَن َوإِىَل الدَّ

- مزمور 121

مباذا يجُب أْن يؤمَن كلُّ مسيحي ليْك يَِجَد عزاَءُه يف هذا املزمور؟ •

خالل الفيدْو:

أَِجْب عن األسئلة التالية فيا تشاهُد الفيديو. فهي دليلُك خالل املحارضة.

سياُُة اهلل:                                                                                                              0: 00- 11: 30

ملاذا تبدو عقيدُة سيادِة الله أساسيًَّة بالنسبة إىل اإلميان املسيحي بوجود الله؟ •
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لو مل يكْن الله متسيًِّدا عى كلِّ شء يف الكون، ماذا كنَّا لنستخلَص من ذلك؟ •

خالص الُخطاة:                                                                                                     11: 30- 23: 49

وُس ُمطالٌب أن يطاَل برحمته كلَّ إنساٍن ساقط؟ • هل اإللُه العادُل والقدُّ

ملاذا يجُب علينا أن نرفَض وجهة النظر الُشُمولِيَّة للخالِص؟ •

ملاذا مل يقْع إنساٌن قط ضحيَّة ظلٍم بن يدْي الله؟ •

بعد الفيدْو:

أَِجــْب عــن األســئلة التاليــة بعدمــا تنتهــي مــن الــدرس. ســوف تســاعُدك هــذه األســئلة عــى 

تحديــد النقــاط األساســيَّة وتلخيصها.

ـة مخلوقاتــه؟ أيُّ  • اللــه متســيٌِّد، فكيــف نتحــاىش الحتميَّــة الصارمــة التــي تلغــي حريَـّ

ــٌط  ــيٌِّد وضاب ــه متس ــأنَّ الل ــايب ب ــم الكت ــُم التعلي ــرت يدع ــان وستمنس ــرار إمي ــٍح يف إق تري

ــرَّة؟ ــات الح ــى املخلوق حتَّ

س  إْن كنــَت يف مجموعــة، دَْع أعضــاء املجموعــة يتناقشــون حــول مقاطــع يف الكتــاب املقــدَّ

تــرُز فيهــا ســيادُة اللــه.

ما هي الطُّرُق األربعة املحتملة ردًّا عى سؤال سيادة الله فيا يخصُّ خالص الخطاة؟  •

َمهــا د. ســرول رفًضــا للطُّــرق الثالثــة  إْن كنــَت يف مجموعــة، ناِقــْش بعــض الحجــج التــي قدَّ

مهــا د. ســرول دعــًا للطريقــة الرابعــة. األوىل. ثــّم ناقــْش الحجــج التــي قدَّ

إْن مل تكْن الرحمة تعبريًا عن العدل، كيف ال تكون الرحمة ظلًا من جانب الله؟ •

ــدل،  ــف رَشَح د. ســرول شــكَلْ الال-ع ــة، دَْع أعضاءهــا يناقشــون كي ــَت يف مجموع إن كن

وميَّــَز بينهــا. اســأْل أعضــاء املجموعــة إْن كانــوا قــد فهمــوا الفــرق بــن العــدل/ والال-عــدل 
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وكيــف ســوف يســتخدمونها يف حــوار مــع شــخص حــول اإلنجيــل.

صالة:

أَْوِدْع يف الصالة ما تعلَّْمتَُه من كلمة الله يف هذا الدرِس.

سبِّْح الله عى سيادته يف عمل الفداء. •

ة يف الحياة. • اعرتْف بأي خطيَّة سعي لَفرِْض »سيادتك« الخاصَّ

اشكْر الله ألنَّه يضمُن بسيادته وعوَدُه وخالَصَك. •

ث عن سيادته مع آخرين. • اطلْب من الله أن يعطيَك الُفرَص للتحدُّ

اختباُر الُمراَجَعة

استخِدْم أسئلة االختيارات هذه لفحص ما تعلَّمتَه من هذا الدرس.

بحَسِب إقرار إميان وستمنسرت، ما الذي عيََّنُه اللُه سياديًّا:. 1

أيًّا كاَن ما يَْحُدُثأ. 

كلَّ األمور الصالحة التي تحدُثب. 

كلَّ عمٍل إنسانٍّ يحدُث . 

 ال شء ماَّ سبقد. 

يف الدرس، ما االسُم الذي أعطاه د. سرول ملَن ينكروَن سيادَة اللِه الشاملة؟. 2

أوغسطينيُّونأ. 

أرمينيُّونب. 

الأدريُّون . 

ملحدوند. 

ُب علينا رفُضها؟. 3 لو كان ليحدَث أمٌر مل يعيِّْنه الله، فأيُّ صفٍة من صفات الله سوف يتوجَّ

السيادةأ. 

كليَّة املعرفةب. 

القداسة . 

الصالحد. 
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إْن مل يكْن الله ُمتسيًِّدا، فا الذي يصحُّ قولُه عن الله؟. 4

لن يكون اللُه بارًّا.أ. 

لن يكون اللُه عاداًل.ب. 

لن يكون اللُه هو الله. . 

لن يكون اللُه كلَّ الوجود.د. 

ُل ويضمُن خالَص البعض؟. 5 ُك بوجهِة نظِر أنَّ الله يتدخَّ أيُّ مجموعٍة تتمسَّ

األوغسطينيَّةأ. 

الشبه البيالجيَّةب. 

األرمينيَّة . 

البيالجيَّةد. 

ُك بوجهِة نظِر أنَّ الله يعطي فرصًة للجميع ليخلُصوا؟. 6 أيُّ مجموعة تتمسَّ

النفعيُّونأ. 

األوغسطينيُّونب. 

الال-أوغسطينيُّون . 

ال شء ماَّ َسبَقد. 



اإلجاباُت النموذجيَّة — سيادُة اهلل

لِ والُمناقَشِة: ِئَلٌة للت�أمُّ �أسي

قبل الفيدْو:

ما رأيُك؟

ــك  ــك واختباراتِ ــى معرفِت ــًة ع ــات مبنيَّ ــون اإلجاب ــُب أن تك ــذا يج ــخصيَّة، ل ــئلٌة ش ــذه أس ه

ــخصيَّة. الش

القراَءُة الكتابيَُّة:

مباذا يجُب أْن يؤمَن كلُّ مسيحي ليْك يَِجَد عزاَءُه يف هذا املزمور؟ •

لــي يَِجــَد املســيحيُّون عزاَءهــم يف هــذا املزمــور ويف وعــوده، ال بــدَّ مــن أن يؤمنــوا أنَّ اللــه 

متســيٌِّد، وأنَّــه قــادٌر عــى تنفيــذ مــا يَِعــُد بــه. هــذا اإلميــاُن أســاسٌّ لــكلِّ املســيحيِّني، لــذا 

فــإنَّ ســيادة اللــه هــي أفضــل مــكان لَبــْدِء مناقشــة عقيــدة التعيــني املُســبق مــع َمــْن ال 

يتَّفقــون معهــا.

خالل الفيدْو:

سياُُة اهلل:       

ملاذا تبدو عقيدُة سيادِة الله أساسيًَّة بالنسبة إىل اإلميان املسيحي بوجود الله؟ •

نحــن ال نيِّــُز بــني الالهــوت املُصلــح وأشــكاٍل أخــرى مــن الالهــوت املســيحي فيــا يختــصُّ 

ــه  ــٍم مســيحيٍّ فحســب. فســيادُة الل ــس مجــرََّد تعلي ــه لي ــا أنَّ ــه. ك مبوضــوعِ ســيادة الل

ــت املســيحيَّة، أو  ــه، ســواء كان ــة بوجــوِد الل ــات املؤِمن ــا يف كلِّ الديان ــٌة مســلٌَّم به حقيق

ــه متســيٌِّد  ــَن بأنَّ ــا أن نؤم ــه يلزُمن ــه يف حــدِّ ذات ــة، أو اإلســالم. إذ إنَّ تعريــف الل اليهوديَّ

عــى الــكّل.

لو مل يكن اللُه متسيًِّدا عى كلِّ شء يف الكون، ماذا كنَّا لنستخلُص من ذلك؟ •

إْن خــرَج أيُّ يشٍء عــن دائــرة ســيادة اللــه، فاللــُه لــْن يكــوَن اللــه. إْن أنكــَر شــخٌص مــا 

ــه ملحــٌد. إْن مل يكــْن اللــه متســيًِّدا عــى كلِّ يشء،  عــي أساًســا أنَّ ســيادة اللــه، فهــو يدَّ

ــُه عــن  ــا يعوُق ــه ســيحقِّق كلَّ وعــوده. فســوف يوجــُد م ــد مــن أنَّ ــا أن نتأكَّ ــال ميكنن ف

تحقيــِق وعــوِدہ.
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خالُص الخطاة:       

وس ُمطالٌب أن يطاَل برحمته كلَّ إنساٍن ساقٍط؟ • هل اإللُه العادُل والقدُّ

ــًا مــع أيِّ شــخص. ســيكون كيَّ العــدل إْن أرســَل كلَّ  ــأْن يكــون رحي ــزٍم ب ــُه غــرُ ُمل الل

ــر  وس غ ــدُّ ــادل الق ــُه الع ــاًل: »اإلل ــا رشَح د. ســرول قائ ــم. ك شــخٍص ســاقٍط إىل الجحي

ــا.« ــرِّدًة لدرجــة أْن يرحَمه ــًة متم ــٍب أْن يحــبَّ خليق مطال

ملاذا يجُب علينا أن نرفَض وجهة النظر الُشُمولِيَّة للخالِص؟ •

ُث يســوُع  ــْن ســيهلكوَن يف الدينونــة األخــرة. تحــدَّ ُس بوضــوحٍ عمَّ ُث الكتــاب املقــدَّ يتحــدَّ

نفُســه عــن أنــاٍس ســُيلَْقْون يف الظلمــة الخارجيَّــة إىل األبــد. مــن املســتحيل لشــخٍص مــا أن 

س. ينجــَح يف إثبــاِت وجهــة النظــر الشــموليَّة للخــالِص مــن الكتــاب املقــدَّ

ملاذا مل يقْع إنساٌن قط ضحيَّة ظلٍم بن يدْي الله؟ •

ون دينونــَة اللــه بســبب  اللــُه عــادٌل بشــكٍل مطلــٍق يف كلِّ مــا يفعــل. وكلُّ البــر يســتحقُّ

ــٌم  ــُد ظل ــال يوج ــن، ف ــس آلخري ــض ولي ــًة للبع ــَر رحم ــُه أن يظه َر الل ــرَّ ــة. إْن ق الخطيَّ

مــن جانــب اللــه. الرحمــُة ليســْت عــداًل، ولكــن إظهــار الرحمــة ليــس ِفْعــَل ظلــٍم مــن 

ــدم  ــار ع ــا يف إظه ــرٌّ أيًض ــْن يشــاء، وح ــة ملَ ــار الرحم ــرٌّ يف إظه ــه ح ــه. فالل ــب الل جان

الرحمــة ملـَـْن يشــاء.

بعد الفيدْو:

ـة مخلوقاتــه؟ أيُّ  • اللــه ُمتســيٌِّد، فكيــف نتحــاىش الحتميَّــة الصارمــة التــي تلغــي حريَـّ

ــٌط  ــيٌِّد وضاب ــه متس ــأنَّ الل ــايب ب ــم الكت ــُم التعلي ــرت يدع ــان وستمنس ــرار إمي ــٍح يف إق تري

ــرَّة؟ ــات الح ــى املخلوق حتَّ

ــة الصارمــة عنــد تنــاُوِل موضــوعِ ســيادة  مــن املحتمــل أن يســقط املــرُء يف خطــأ الحتميَّ

ــه يعمــُل عــى كلِّ يشء  ــه متســيٌِّد عــى كلِّ يشء، ال نقصــد أن ــه. عندمــا نقــول إنَّ الل الل

يَّــة املخلوقــات وتجرُهــا عــى القيــام بأشــياء عكــس إرادتهــا.  ــا بطريقــة تلغــي حرِّ خارجيًّ

ــَدًرا  ــذا َمْص ــَس َهكَ ــُه لي ــَك، َفالل ــَع ذلِ ــاًل: »َوَم ــرُح قائ ــرار إميــان وستمنســر 3. 1 ي فإق

يَّــُة الُْمســبِّباِت الثَّانَِويَِّة  ِة إراَدَة الَْمْخلوقــاِت، وال تُنــَزُع ُحرِّ لِلَْخِطيَّــِة، كــا أنَّــه ال يُْجــِرُ ِبالُْقــوَّ

ــُد«. ــْل ِباألَْحــَرى تَُوطَّ أَِو اْحِتاليَُّتهــا، بَ

ما هي الطُّرق األربعُة املُحتملُة ردًّا عى سؤال سيادة الله فيا يخصُّ خالص الخطاة؟  •

َم د. ســرول الطُّــُرق األربعــة املحتملــة التاليــة:  حِ ســيادة اللــه يف خــالِص شــعِبه، قــدَّ لــَرْ

ــا، ميكــُن للــه أن  َر عــدَم إتاحــة الخــالص أليِّ إنســاٍن ســاقٍط. ثانًي اًل، ميكــُن للــه أن يقــرِّ أوَّ

ــل يف الحالــة البريَّــة، ليــس فقــط  يتيــَح فرصــَة الخــالص للجميــع. ثالًثــا، ميكــُن للــه التدخُّ
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ليتيــَح فرصــة للخــالص، بــل لِيْعَمــَل يف قلــوب البــر الســاقطني ضامًنــا الخــالَص للجميــع. 

ــَل ويضمــَن الخــالص لبعــض البــر فقــط. الخيــار الرابــع هــو  رابًعــا، ميكــُن للــه أن يتدخَّ

الــرح األوغســطيني وهــو وجهــة النظــر التــي يُِشــيُد بهــا د. ســرول يف هــذه السلســلة.

إْن مل تكْن الرحمة تعبريًا عن العدل، كيف ال تكون الرحمة ظلًا من جانب الله؟ •

ــا  ــْدل، وه -َع ــة الالَّ ــان يف فئ ــُد مجموعت ــه توج ــرول أنَّ ــرُح د. س ــدرس، ي ــذا ال يف ه

ها. لكــنَّ الرحمــة ليســْت  الرحمــة والظلــم. الرحمــة ليســت عــداًل بالضبــط ألنَّنــا ال نســتحقُّ

ظلــًا، ألنَّ اللــه ال يُخطــئ يف إظهارهــا لخالئِِقــه. مــن ناحيــٍة أخــرى، الظلــم هــو القيــاُم 

مبــا هــو خطــأ. إن كان اللــه ليقــرَف خطــأً، فــإنَّ هــذا ســيكون ظلــًا. يجــب أن نيِّــَز بــني 

يه عــادًة ظلــًا. س وبــنْي مــا نســمِّ الال-عــدل املقــدَّ

اختباُر الُمراَجَعة

الدرس الثاني:

أ.. 1

ــا  ــا كاَن م ــنيَّ »أيًّ ــه ع ــُم أنَّ الل س يعلِّ ــدَّ ــاب املق ــر أنَّ الكت ــان ِوْستمنس ــرار إمي ــُد إق يؤكِّ

يَْحــُدُث«. هــذا املنظــور الشــامل للقضــاء الرمــدي للــه يشــتمُل عــى مــا هــو أكــر مــن 

تعيــني اللــه املُســبق ببســاطة لــكلِّ األمــور الصالحــة التــي تحــدُث أو فقــط لــكلِّ حركــٍة 

ــه وعــى كلِّ أعالهــم. ــه متســيٌِّد عــى كلِّ مخلوقات ــٍة. الل بريَّ

ث.. 2

ــا عــى اإللحــاد. إْن حــدَث  إْن كان شــخٌص مــا ال يؤمــُن بســيادة اللــه، فهــو يؤكِّــد فعليًّ

ــه، وإن حــدَث  ــه يحــدُث خــارج ســيادة الل ــه املســبق، فإنَّ ــني الل ــا خــارَج تعي يشٌء م

يشٌء مــا خــارج ســيادة اللــه، فاللــه ليــس اللــه. إّن إنــكار ســيادة اللــه يــوازي يف الواقــع 

تأكيــد اإللحــاد.

أ.. 3

إْن أنكرْنــا قضــاَء اللــه الرمــدي )أي تعيينــه أليٍّ كاَن مــا يحــُدث(، فإنَّنــا بالــرورة ننكــُر 

ســيادته. كــا كتــَب د. ســرول مالحظـًـا: »فــإْن كانــْت هنــاك َذرٌَّة مســتقلٌَّة واحــدٌة هاِئــٌة، 

فــال يشء يضمــُن أالَّ تكــوَن هــذه الــذرَُّة هــي ذرَُّة الرْمــِل يف ماكينــِة ُخطَّــِة اللــِه الرمديَّــة.«
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ت.. 4

ــاًل: » لــْو مل يكــْن اللــُه متســيًِّدا، فاللــُه  ــَل د. ســرول إىل الهــدف قائِ يف هــذا الــدرس، توصَّ

لَْيــَس اللــَه.« ســيادُة اللــه أساســيٌَّة يف اإلميــان بوجــود اللــه. إْن مل يكــن اللــه هــو املتحكِّــم 

يف كلِّ األمــور، فــإنَّ شــخًصا آخــر أو شــيًئا آخــر هــو العامــل خــارج دائــرة القضــاء اإللهــي 

الرمــدي. قــد يكــوُن لــدى شــخٍص مــا نظريَّــٌة عــن اللــه أو يؤمــُن باللــه نظريًّــا، ولكــْن إْن 

أنكــَر ســيادَة اللــه فهــو ال يؤِمــُن بــه فعليًّــا.

أ.. 5

ة  هــا، واملختصَّ س حقَّ وحدهــا وجهــة النظــر األوغســطينيَّة التــي تــويف تعاليم الكتــاب املقــدَّ

ــُن  ــل يضم ــاة شــعبه، ب ــل فحســب يف حي ــه ال يتدخَّ ــن. الل بخــالص البعــض، أي املختاري

ــًة  ُم نعم ــدِّ ــطينيَّة ال تُق ــر األوغس ــة النظ ــى أنَّ وجه ــرون ع ــرَض كث ــا. اع ــم أيًض خالصه

كافيــًة، لكــن كــا رشَح د. ســرول، فــإنَّ وجهــة النظــر األوغســطينيَّة هــي » أكــرُ نعمــًة 

ــل  ــم بالفع ــل هــو يخلُِّصه ــه ال يعطــي شــعبه فرصــًة ليخلُصــوا فحســب، ب ــرٍ!« فالل بكث

ــِل املســيح وبتطبيــق هــذا العمــل بالــروح الُقــُدس. بَعَم

ت.. 6

ــض،  ــالص البع ــُن خ ــه يضم ــأنَّ الل ــطينيَّة ب ــر األوغس ــة النظ ــى وجه ــون ع ــْن يعرض َم

ــكون بأحــد اآلراء التــي تعطــي لــكلِّ البــر الفرصــة للخــالص. وجهــات النظــر غــر  يتمسَّ

ــون الذيــن يعتمــدون يف إميانِهــم  ــني واألرمينيُّ األوغســطينيَّة هــذه يعزِّزُهــا ِشــْبُه البيالجيِّ

عــى ذواتِهــم. املشــكلة العظيمــة التــي نواجُههــا مــع هــذه اآلراء هــي أنَّ أحــًدا منهــا ال 

ــة. يضمــُن خــالَص أيِّ شــخٍص يف النهاي
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َراَدِة؟ يَُّة الِإ ما ِهَي ُحرِّ

المقدِّمة:

يَّــة اإلرادة هــو أحــد املوضوعــات األكــر إثــارًة للجــدل يف يوِمنــا الحــايل. األفــراُد يف  إنَّ موضــوع حرِّ

العــامل ويف الكنيســة تجادلــوا كثــريًا بشــأنه عــر القــرون. يف هــذا الــدرس، يلفــُت د. ســرول انتباَهنــا 

، والهــوتٍّ وكتــايبٍّ. هــو يدعونــا للنظــر إىل مكانــة  يَّــِة اإلرادة مــن منظــوٍر فلســفيٍّ إىل موضــوع حرِّ

يَّــة. يَّــة اإلرادة ومبــدأ الحرِّ الدافــع والرغبــة يف فهمنــا لــإلرادة فيــا نقــوم بتمييــٍز مهــمٍّ بــن حرِّ

األهداف التعليميَّة:

عندما تنتهي من هذا الدرس، يجب أن تكون قادًرا عى:

يَّة اإلرادة من منظوٍر فلسفيٍّ وكتايبٍّ • تعريف حرِّ

رشح َسبَب استحالة وجود إرادٍة حرٍَّة محايدٍة بشكٍل مطلق •

فَْهم أدوار الدوافع والرغبات يف مارسة اإلرادة •

التمييز بن املقدرِة الطبيعيَّة واملقدرة األخالقيَّة •

األفكاُر الرئيسيَّة:

كلُّ اختياٍر مدفوٌع بدافع، حتَّى إنَّ اختياًرا بدون دافعٍ هو كنتيجٍة بدوِن سبب. •

ُد االختيــاَر الشــخيص، فجوهــُر االختيــار الحــرِّ هــو أنَّــه يجــُب علينــا  • الرغبــة الشــخصيَّة تحــدِّ

أن نختــار دامئـًـا بحســب ميلنــا األقــوى يف تلــك اللحظــة.

يٌر وهم يرغبون يف الخطيَّة. • يٍَّة ألنَّ لديهم ميٌل رشِّ الخطاة يخطئون بُحرِّ

البــرش الســاقطون لديهــم إرادٌة مســتعبدٌة للخطيَّــة ولكنَّهــم مــا زالــوا قادريــن عى مارســة  •

املقــدرة عــى االختيــار بالطبيعة.
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لِ والُمناقَشِة: ِئَلٌة للت�أمُّ �أسي

قبل الفيدْو:

ما رأيُك؟

ك للمحارضة. اقِض دقائَق لإلجابة عن األسئلة التالية، فإنَّها سوف تُِعدُّ

َ تعريُفك عر السنوات؟ • يَّة اإلرادة يف املايض؟ هل تغريَّ كيف قْمَت بتعريف حرِّ

يَّة اإلرادة؟ • هل َسبََق لك أْن دخلَت يف حواٍر مع َمْن يختلفون عنَك يف فَْهِم حرِّ

القراَءُة الكتابيَُّة

ــا  ــرُدُّ َعلَيَْن ــا َويَ ــَف يَْضطَِهُدنَ ــلَّ يُوُس ــوا: »لََع ــاَت، قَالُ ــْد َم ــْم قَ ــَف أَنَّ أَبَاُه ــَوُة يُوُس ــاَّ َرأَى إِْخ َولَ

ِّ الَّــِذي َصَنْعَنــا ِبــِه«. فَأََوَصــْوا إِىَل يُوُســَف قَائِلِــَن: »أَبُــوَك أَْوَص قَبْــَل َمْوتِــِه قَائِــاًل:  َجِميــَع الــرشَّ

ــَك رَشًّا.  ــْم َصَنُعــوا ِب ــْم، فَِإنَُّه ــَك َوَخِطيَِّتِه ــِب إِْخَوتِ ــْن َذنْ ــْح َع ــوَن لِيُوُســَف: آِه! اْصَف هَكــَذا تَُقولُ

ــا  ــُه أَيًْض ــوُه. َوأََت إِْخَوتُ ــَن كَلَُّم ــُف ِح ــَى يُوُس ــَك«. فَبَ ــِه أَِبي ــِد إِل ــِب َعِبي ــْن َذنْ ــْح َع ــاآلَن اْصَف فَ

ــا  ــُه َهــْل أَنَ ــوا. ألَنَّ ــْم يُوُســُف: »الَ تََخافُ ــاَل لَُه ــوا: »َهــا نَْحــُن َعِبيــُدَك«. فََق ــُه َوقَالُ ــوا أََماَم َوَوقَُع

ــا اللــُه فََقَصــَد ِبــِه َخــرْيًا، لـِـيَكْ يَْفَعــَل كَــَا الْيَــْوَم، لِيُْحِيــَي  َمــَكاَن اللــِه؟ أَنْتُــْم قََصْدتـُـْم يِل رَشًّا، أَمَّ

َشــْعبًا كَِثــريًا.

- تكوين 50: 20-15

ما الذي يُعلُِّمُه تكوين 50: 15-20 عن دوِر الدافع يف ضوء مسؤوليَِّة اإلنسان وسيادِة الله؟ •

خالل الفيدْو:

أَِجْب عن األسئلة التالية فيا تشاهُد الفيديو. فهي دليلُك خالل املحارضة.

يَّة اإلراُة:                                                                                                             0: 25-00: 21 حرِّ

يَّة اإلرادة؟ • ما املشكلة الالهوتيَّة واألخالقيَّة يف التعريف اإلنسان لحرِّ
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يَِّة اإِلَراَدة؟ • ما هو قَانُوُن ُجوناثان إِْدوارْْدز َعْن ُحرِّ

ا؟ • يَّة اإلرادة، وكيف أَنكرَها؟ ملاذا يبدو هذا التمييز هامًّ كيف أكََّد جون كالفن حرِّ

المقدرُة الطبيعيَّة والمقدرُة األخالقيَّة:                                                         25: 30-21: 09

كيف منيُِّز بن املقدرة الطبيعيَّة واملقدرة األخالقيَّة؟ •

ماذا فقَد البرش عند السقوط؟ •

يَّة اإلرادة؟ • ملاذا يبدو مهاًّ بالنسبة إلينا التمييز بن الحريَّة وحرِّ

بعد الفيدْو:

أَِجــْب عــن األســئلة التاليــة بعدمــا تنتهــي مــن الــدرس. ســوف تســاعُدك هــذه األســئلة عــى 

تحديــد النقــاط األساســيَّة وتلخيصهــا.

ــا  • ــى فَْهِمن ــذا ع ــُر ه ــف يؤثِّ ــان؟ كي ــال اإلنس ــة إىل أع ــه باإلضاف ــُه الل ــذي يفحُص ــا ال م

ـة اإلرادة؟ يَـّ لحرِّ

إن كنــَت يف مجموعــة، دَْع أعضــاء املجموعــة يتناقشــون حــول موضــوع الدوافــع والرغبات. 

يَّــة اإلرادة؟ ملــاذا يبــدو مــن املهــّم دراســة حرِّ

ــِة اإِلَراَدة  • يَّ ــْن ُحرِّ ــون إِْدوارْْدز َع ــْن عــى قان ــَرَح د. ســرول اعرتاضــْن محتمل ــدرس، طَ يف ال

ــإلرادة؟ ــا كاَن هــذان االعرتاضــان؟ وكيــف يالمئــان تعريــف إِْدوارْْدز ل وأجــاب عنهــا. م

ــا أنَّهــم  ــاٍت شــعروا فيه ــون عــن أوق ث ــَت يف مجموعــٍة، دَْع أعضــاء املجموعــة يتحدَّ إن كن

وه يف ظــروٍف أخــرى. ناقــْش مــا قصــَدُه بولــس  مجــرون عــى اتِّخــاذ قــراٍر مــا كانــوا ليتخــذُّ

ــُت  ــِذي لَْس َّ الَّ ــِل الــرشَّ ــُدُه، بَ ــِذي أُِري ــَح الَّ الِ ــُل الصَّ ــُت أَفَْع الرســول عندمــا قــال: »أِلَنِّ لَْس

ــُل« )روميــة 7: 19(. ــاُه أَفَْع يَّ أُِريــُدُه فَِإ
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ــُم د. ســرول-  • ــا- كــا يُعلِّ ــاٍر نقــوُم بــه معيًَّن ــاٍر نقــوُم بــه حــرًّا، وكلُّ اختي إْن كان كلُّ اختي

ــا  ــُم د. ســرول أنَّ كلَّ م ــة الفلســفيَّة؟ هــل يُعلِّ ــُب الســقوط يف رشك الَْقَدِريَّ ــف نتجنَّ فكي

ــٍة تؤثِّــُر علينــا؟ ــًوى َخارِِجيَّ يحــدُث لنــا هــو ِبِفْعــِل قُ

إن كنــَت يف مجموعــة، دْع أعضــاء املجموعــة يتناقشــون حــول كيــف أنَّ كلُّ اختيــار نقــوُم 

بــه هــو حــرٌّ ومعــنَّ يف الوقــت نفســه. كيــف اختــروا هــذه الحقيقــة؟

صالة:

أَْوِدْع يف الصالة ما تعلَّْمتَُه من كلمة الله يف هذا الدرِس.

سبِّْح الله ألنَّه عامٌل فيك ليمكِّنَك من املجيء إىل املسيح. •

اعرتْف بدوافع قلبك الخاطئة وأعالك الخاطئة التي تتبُعها. •

َ إرادتََك، ودوافَعَك، ورغباتَِك عندما أصبحَت مسيحيًّا. • اشكْر الله ألنَّه غريَّ

اطلْب من الله أن ميكِّنك أكر فأكر من القيام مبا يريض املسيح. •

اختباُر الُمراَجَعة:

استخِدْم أسئلة االختيارات هذه لفحص ما تعلَّمتَه من هذا الدرس.

ــا، بــدون تأثــري أيِّ . 1 ــار تلقائيًّ ــَة اإِلراَدِة ِبأَنَّهــا الْمقــدرُة عــى االختي يَّ ــرُِّف حرِّ أيُّ وجهــة نظــر تُع

حكــٍم ُمســبٍق، أَْو َميــٍل، أَْو رغبــٍة فينــا.

القدريَّةأ. 

األوغسطينيَّةب. 

اإلنسانيَّة . 

البيالجيَّةد. 

كيف يبدو االختياُر الذي بال دافع؟. 2

غري أخالقيأ. 

غري ممكنب. 

معنَّ . 

اعتاديد. 
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يَّة اإلرادة بأنَّها »اختياُر العقِل«؟. 3 َمْن الذي عرََّف حرِّ

أوغسطينوسأ. 

مارتن لوثرب. 

جون كالفن . 

جوناثان إِدواردزد. 

عندما نخطُئ، تكون رغبتُنا يف ارتكاِب الخطيَّة أكر من رغبِتنا يف طاعة املسيح.. 4

صوابأ. 

خطأب. 

ر فرصة اتِّخاذ القرار؟. 5 ما الذي يُنِقُص ويَُحدُّ عدد الخيارات دون أن يدمِّ

اإلجبارأ. 

النزعةب. 

العقل . 

يَّة اإلرادةد.  حرِّ

بحسب رأي كالفن، ما الذي ال يقدُر البرش الساقطون اختيارَه؟. 6

الخطيَّةأ. 

الحريَّةب. 

الّر . 

أيُّ شءد. 



َراَدِة؟ يَُّة الِإ اإلجاباُت النموذجيَّة — ما ِهَي ُحرِّ

ل والمناقشة: أسئلة للت�أمُّ

قبل الفيدْو

ما رأيُك؟

ــك  ــك واختباراتِ ــى معرفِت ــًة ع ــات مبنيَّ ــون اإلجاب ــُب أن تك ــذا يج ــخصيَّة، ل ــئلٌة ش ــذه أس ه

ــخصيَّة. الش

القراَءُة الكتابيَُّة:

ــان  • ــؤوليَِّة اإلنس ــوء مس ــع يف ض ــن دوِر الداف ــن 50: 15-20 ع ــُه تكوي ــذي يُعلُِّم ــا ال م

ــه؟ ــيادِة الل وس

ــوٍل  ــاًء عــى مي ــراًرا بن ــه وإخــوة يوســف اتَّخــذوا ق ــا هــذا املقطــع أنَّ كالًّ مــن الل يُعلِّمن

يرة.  ورغبــاٍت. بالنســبة إىل إخــوة يوســف، فقــد اختــاروا أن يترصَّفــوا وفًقــا لدوافعهــم الرِّ

أّمــا اللــه فقــد اختــاَر الســاَح إلخــوة يوســف بــأْن يفعلــوا مــا فعلــوه بــه، كان اللــه يعمــُل 

ــي  ــرة، والت ي ــا إخــوة يوســف الرِّ ــن نواي ــم م ــة، بالرغ ســة والصالح ــاه املقدَّ ــا لنواي وفًق

ظلُّــوا مســؤولني عنهــا.

خالل الفيدْو:

يَُّة اإلراُة:          حرِّ

يَّة اإلرادة؟ • ما املشكلة الالهوتيَّة واألخالقيَّة يف التعريف اإلنسان لحرِّ

ــة  ــب أن نكــون قادريــن عــى اتِّخــاذ قــرارات تلقائيَّ ــة اإلرادة يتطلَّ يَّ ــرأي اإلنســاين لحرِّ ال

غــر مروطــة بــيء. ولكــْن إن ُقْمنــا باتِّخــاذ الخيــارات بشــكل تلقــايئ، بــدون أيِّ ميــول 

س أنَّ  ــٍة. يعلُِّمنــا الكتــاب املقــدَّ ــٍة أْخالِقيَّ ــة داللَ أو دوافــع مســبقة، ال يكــون لخياراتنــا أيّ

ــة بــل بدوافعــه أيًضــا. اللــه ال يهتــّم فحســب بأعــال الشــخص الخارجيَّ

يَِّة اإِلَراَدة؟ • ما هو قَانُوُن ُجوناثان إِْدوارْْدز َعْن ُحرِّ

ــا بحســب أقــوى ميــٍل لدينــا يف لحظــة االختيــار.  ــَم ُجوناثــان إِْدواْرْدز أنَّنــا نختــاُر دائً علَّ

بالرغــم مــن أنَّــه، يف بعــض األوقــات، قــد يصُعــُب متييــزُه، إالَّ أنَّــه يوجــُد ســبٌب دائـًـا وراء 

األعــال التــي نختــاُر القيــاَم بهــا.
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ا؟ • يَّة اإلرادة، وكيف أَنكرَها؟ ملاذا يبدو هذا التمييز هامًّ كيف أكََّد جون كالفن حرِّ

ــا نقصــُد أنَّ البــر  ــة اإلرادة، إْن كنَّ يَّ ث عــن حرِّ أقــرَّ جــون كالفــن أنَّــه يِحــقُّ لنــا أن نتحــدَّ

ــا  ــة اإلرادة إن كنَّ ث عــن حريَّ ــه، ولكــن مــن غــر املناســب أن نتحــدَّ ــارون مــا يريدون يخت

ــِرَّ يف حالتهــم الســاقطة. ــة أن يختــاروا ال نقصــد أنَّ البــر الســاقطني لديهــم القــدرة واإلمكانيَّ

المقدرُة الطبيعيَّة والمقدرُة األخالقيَّة:     

كيف منيُِّز بن املقدرِة الطبيعيَّة واملقدرِة األخالقيَّة؟ •

ــر  ــى التفك ــدرة ع ــا املق ــال، لدين ــبيل املث ــى س ــة. ع ــدراٍت طبيعيَّ ــه ق ــا الل ــد أعطان لق

ــة.  ــٍة مختلف ــدراٍت طبيعيَّ ــة بق ع ــات املتنوِّ ــه املخلوق ــَق الل ــد خل ــْر. لق ث والسَّ ــدُّ والتح

ــْر. وللطيــور مقــدرة طبيعيَّــة عــى الطــران. صحيــح أّن  للبــر مقــدرة طبيعيَّــة عــى السَّ

البــر ال ميلكــون املقــدرة الطبيعيَّــة عــى الطــران، ولكــن لديهــم املقــدرة الطبيعيَّــة عــى 

ُث عــن اتِّخــاذ البــر قــرارات بــارَّة أو خاطئــة، فإنَّنــا  ــا عندمــا نتحــدَّ صنــع القــرارات. إنَّ

ــة. ــة وليــس عــن املقــدرة الطبيعيَّ ث عــن املقــدرة األخالقيَّ نتحــدَّ

ماذا فََقَد البرُش عند السقوط؟ •

ــة.  ــة األخالقيَّ يَّ ــرّ بعــد فقــدان الحرِّ ــار ال ــَد البــُر املقــدرَة عــى اختي عنــد الســقوط، َفَق

صحيــح أنَّنــا مــا نــزال نتمتَّــع باملقــدرة الطبيعيَّــة يف اإلرادة، لكنَّنــا فَقْدنــا مقدرتنــا 

ــه. ــريض الل ــا ي ــار م ــى اختي ــة ع األخالقيَّ

يَّة اإلرادة؟ • ملاذا يبدو مهاًّ بالنسبة إلينا التمييز بن الحريَّة وحرِّ

ــة. فقــد َفَقْدنــا  ــه، بعــد الســقوط، أصبــَح البــُر عبيــًدا للخطيَّ ُس أنَّ ــُم الكتــاُب املقــدَّ يُعلِّ

ــى  ــن ع ــا قادري ــا زلن ــا م ــح أنَّن . صحي ــٌح وحــقٌّ ــا هــو صال ــار م ــة الختي ــا األخالقيَّ يَّتن حرِّ

ــُه دائًــا اإلرادة لَعَمــِل الــّر.  ــة، إالَّ أَّننــا، يف حالتنــا الســاقطة، نوجِّ يَّ مارســة إرادتنــا بحرِّ

ــُل إىل  ــا الســاقطة، ني ــا. يف طبيعتن ــا هــي فســاد قلوبن ــي نواجُهه ــة الت املشــكلة العظيم

الــر وال نرغــُب يف مارســة الــرّ. نســتمرُّ عــى هــذا الحــال إىل أن نختــر عمــَل تجديــد 

ــا. الــروح القــدس لقلوبن

بعد الفيدْو:

ــا  • ــى فَْهِمن ــذا ع ــُر ه ــف يؤثِّ ــان؟ كي ــال اإلنس ــة إىل أع ــه باإلضاف ــُه الل ــذي يفحُص ــا ال م

ـة اإلرادة؟ يَـّ لحرِّ

ــي تحــرِّك  ــب الت ــَع القل ــا دواف ــل يفحــُص أيًض ــر فحســب ب ــه ال يفحــُص أعــال الب الل

ــُل  ــه ال أحــد يعم ــم أنَّ ــه يعلِّ ــة اإلرادة ألنَّ يَّ ــا لحرِّ ــر عــى فهمن هــذه األعــال. هــذا يؤثِّ
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ــر يف  ــا للتفك ــدوره، يقوُدن ــذا، ب ــع. ه ــال داف ــد أو ب ــل إرادة محاي ــع. ال عم ــدون دواف ب

ــاء. ــال والنس ــوب الرج ــة لقل ــول الداخليَّ ــع واملي ــى الدواف ــقوط ع ــر الس ــة تأث كيفيَّ

ــِة اإِلَراَدة  • يَّ ــْن ُحرِّ ــون إِْدوارْْدز َع ــْن عــى قان ــَرَح د. ســرول اعرتاضــْن محتمل ــدرس، طَ يف ال

ــإلرادة؟ ــا كاَن هــذان االعرتاضــان؟ وكيــف يالمئــان تعريــف إِْدوارْْدز ل وأجــاب عنهــا. م

ــه ال يســلُب  ــار يف حــدِّ ذات ــار الخارجــي، ولكــن اإلجب ــة باإلجب ــه عالق االعــراض األوَّل ل  

هــا.  املقــدرَة عــى االختيــار وال الرغبــة وراء قراراتنــا، إنِّــه فقــط يحــدُّ الخيــارات التــي نتخذُّ

االعــراض الثــاين لــه عالقــة بترصيــح بولــس يف روميــة 7: 19 املختــّص بعــدم فعــل الصالــح 

ــة  م معالجــة تقنيَّ ــدِّ ــح أن يق ــذا الترصي ــس به ــه. مل يقصــد بول ــُب يف أن يفعل ــذي يرغ ال

لــإلرادة، بــل يشــرُ بــه فعليًّــا إىل واقــع يختــرُُہ املســيحيُّون عندمــا يتعاملــون مــع الخطيَّــة 

ــا لرغبــٍة خاطئــة.  ــة وفًق يَّ ويرغبــون يف إرضــاء املســيح، بالرغــم مــن أنَّهــم يســلكون بحرِّ

كال اإلجابتــنْي عــن هذيْــن االعراضــنْي يالئــان تعريــف إِْدواْرْدز لــإلرادة عــن طريــق إعــادة 

تأكيــد دور الرغبــات يف اختياراتنــا.

ــُم د. ســرول  • ــا -كــا يعلِّ ــه معيًَّن ــوُم ب ــاٍر نق ــه حــرًّا، وكلُّ اختي ــوُم ب ــاٍر نق إْن كان كلُّ اختي

ــُم د. ســرول أنَّ كلَّ مــا  ــة الفلســفيَّة؟ هــل يعلِّ ــُب الســقوط يف رشك الَْقَدِريَّ -فكيــف نتجنَّ

ــٍة تؤثِّــُر علينــا؟ ــًوى َخارِِجيَّ يحــدُث لنــا هــو ِبِفْعــِل قُ

ــا مــن الخــارج  ــر علين ــا بفعــِل قــًوى تؤثِّ ــُم أنَّ األمــور تحــدُث لن ــة الفلســفيَّة تُعلِّ القدريَّ

ــك  ــُب بذل ــة، نتجنَّ ــا الداخليَّ ــا رغباتُن ــا تدفُعه ــرُّ أنَّ خياراتن ــا نُق . عندم ــرصيٍّ ــكٍل ح بش

الســقوط يف رَشَك القدريَّــة الفلســفيَّة. يف الحقيقــة، تتأثَّــُر خياراتُنــا بــكال القــوى الداخليَّــة 

ــرٌّ وكلَّ  ــاٌر ُح ــاٍر نتَّخــُذُه هــو خي ــه عندمــا يقــوُل د. ســرول إنَّ كلَّ خي ــة. إالَّ أن والخارجيَّ

ــا الشــخصيَّة. ــِة رغبتن ، وهــو يشــرُ إىل قدريَّ ٌ ــاٍر نتَّخــُذه هــو معــنيَّ خي

اختبار المراجعة:

الدرس 3

ت.. 1

يَّــة اإلرادة يُعلِّــُم أنَّ أيَّ عمــل نعملُــه غــرُ مــروٍط مســبًقا أو معتمــٌد  إّن املنظــور اإلنســاين لحرِّ

عــى أّي ُحكْــٍم ُمْســَبٍق، أَْو َمْيــٍل، أَْو َرْغَبــٍة. يف هــذا الــدرس، يالحــظ د. ســرول أنَّ وجهــة النظــر 

يَّــة اإلرادة يف العــامل ويف الكنيســة. هــذه، هــي لألســف، وجهــة النظــر األكــر انتشــاًرا لحرِّ
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ب.. 2

اختيــاٌر بــدون دافــعٍ هــو مبثابــة نَِتيَجــٍة ُدوَن َســَبٍب. إْن ُقلْنــا إنَّنــا نتَِّخــُذ الخيــارات بــدون 

ــا  ــدٌة وأنَّ أعالن ــرُح أنَّ اإلرادة محاي ــا نق ــَبٍق، فإنَّن ــٍل مس ــبًقا أو مي ــٍة مس ــَع معيَّن دواف

تْحــُدُث تلقائًيــا. إالَّ أنَّــه، بالرغــم مــن أنَّنــا قــد ال نعــي دوافَعنــا دائـًـا يف كلِّ اختيــاٍر نقــوُم 

بــه، فأعالنــا دائًــا مدفوعــٌة برغباتنــا. االختيــار الــذي بــدون دافــعٍ هــو أمــٌر مســتحيل.

ث.. 3

ُ أنَّ العقــل  ــة اإلرادة عــى أنَّهــا »اختيــاُر الَْعْقــِل«. هــو يبــنيِّ يَّ عــرََّف ُجوناثــان إِْدواْرْدز حرِّ

واإلرادة –بالرغــم مــن متيُّزهــا-ال ينفصــال. نحــن ال نختــار أبــًدا أن نقــوم بــأيِّ يشء بــدون 

ــَص د. ســرول هــذه النقطة  موافقــة العقــل عــى االختيــار الــذي نريــُد أن نتَّخــذه. وقــد لخَّ

عندمــا قــال: »َفــا يحكُــُم العقــُل بأنَّــه مقبــوٌل، متيــُل اإِلراَدُة إِىَل اْختيــارِِه.«

أ.. 4

ــا يف  ــة أعظــُم مــن رغبِتن ــا يف الخطيَّ ــُن أنَّ رغبتن ــا نعل ــَئ، فإنَّن ــاُر أْن نُْخِط يف كلِّ مــرٍّة نخت

ــَة لنــا. إْن  ــل، ورغب ــٍم، ومْي ــَوى ُحكْ ــا مبــا يتَّفــُق مــَع أْق طاعــِة املســيح. نحــن نســلُُك دائً

فاقــت رغبُتنــا يف طاعــة املســيح رغبَتنــا يف الخطيَّــة، ســوف نختــاُر أن نطيــَع بــداًل مــن أْن 

نخطــئ.

أ.. 5

ُة الخارجيَُّة  هــا بــدون إزالــِة فرصِتنــا يف االختيــار. القــوَّ اإلجبــار يقلِّــُل عــدَد الخيــارات ويحدُّ

قــد تضُعنــا يف موقــٍف ال نقــدُر فيــه عــى اتِّخــاِذ خيــار الســلوك بطريقــٍة مختلفــٍة.

ت.. 6

بحســب جــون كالفــن، اإلنســاُن الســاقُط، بطبيعتــه، ال ميلــُك القــدرَة عــى اختيــاِر الــرّ. مــا 

زاَل بإمكاننــا أن نؤكِّــد أنَّ اإلنســان لديــه إرادة حــرَّة عــى أســاس حقيقــة أنــه ال زال يقــوُم 

ــه عبــٌد  ــه حــرٌّ للقيــام مبــا يــريض اللــه. إنَّ مبــا يريــُده، إالَّ أنَّنــا يجــب أن نرفــض فكــرة أنَّ

ــة وسيســلُك فقــط مبــا يتــاىش مــع طبيعتــه الســاقطة ورغباتــه الفاســدة بــدون  للخطيَّ

دة. نعمــة اللــه املجــدِّ
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المقدِّمة:

س، ال بــّد مــن توجيــه تركيزنــا فــوًرا  لنــا يف موضــوع املقــدرة األخالقيَّــة يف الكتــاب املقــدَّ عنــد تأمُّ

إىل موضــوع الخطيَّــة والفســاد. فقــد أثَّــرت حالتُنــا الســاقطة علينــا لدرجــة أنَّهــا جعلتْنــا غــري 

قادريــن أخالقيًّــا عــى اإلميــان باملســيح بــدون النعمــة. لــذا ال يقــدُر األفــراُد أن يأتوا إىل املســيح 

ــاٍل. يف هــذا الــدرس، ســوف يعــرُض د.  ــُل اللــه اآلب ويجذبُهــم بشــكٍل فعَّ ســوى عندمــا يتدخَّ

د. ــة بعــدم املقــدرة الروحيَّــة وَعَمــِل اللــه الســيادي واملجــدِّ ســرول تعاليــَم يســوع املختصَّ

األهداف التعليميَّة:

عندما تنتهي من هذا الدرس، يجب أن تكون قادًرا عى:

ِح كيف أنَّ حالة اإلنسان الساقطة تجعلُه غري قادٍر روحيًّا عى اإلميان • رَشْ

الدفاِع عن الظروف الالزمة ليْك يأت شخٌص ما إىل املسيح •

فهِم َدْور الروح يف َعَمِل التجديد •

تحديِد العالقة بن امليالد الثان واإلميان •

األفكار الرئيسيَّة:

كلُّ البرشيَّــة ســاقطٌة وخاضعــٌة لعــدم املقــدرة األخالقيَّــة، وال أحــد ُمعفــى مــن هــذه الحالــة  •

الروحيَّة.

ــا أن نفعــل أيَّ شء مــريض للــه وال منتلــُك  • يف طبيعتنــا الســاقطة، نحــن غــري قادريــن روحيًّ

املقــدرة الداخليَّــة عــى اإلميــان باملســيح.

يف يوحنَّا 6، يرشُح يسوع أنَّ الله اآلب ينبغي أن يجتذَب الخطاة لالبن فعليًّا. •
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د يف القلب، ال ميكن ألحٍد أْن يؤمن. • بعيًدا عن عمل روح الله املجدِّ

لِ والُمناقَشِة: ِئَلٌة للت�أمُّ �أسي

قبل الفيدْو:

ما رأيُك؟

ك للمحارضة. اقِض دقائَق لإلجابة عن األسئلة التالية، فإنَّها سوف تُِعدُّ

س، مــا مفهومــك لتأثــري الســقوط عــى مقدرتنــا األخالقيَّة  • اســتناًدا إىل قراءتــك للكتــاب املقــدَّ

عــى إرضــاء اللــه وطاعته؟

هــل تقابلــَت مــع مؤمنــن معلنــن إميانهــم ويصارعــون مــع عقيــدة عــدم مقــدرة اإلنســان؟  •

إْن كان األمــر كذلــك، ملــاذا يصعــُب عــى الكثرييــن اإلقــرار بعــدم مقــدرة اإلنســان؟

القراَءُة الكتابيَُّة:

الَ يَْقــِدُر أََحــٌد أَْن يُْقِبــَل إِيَلَّ إِْن لَــْم يَْجتَِذبْــُه اآلُب الَّــِذي أَرَْســلَِني، ... الَ يَْقــِدُر أََحــٌد أَْن يَــأِْتَ إِيَلَّ 

إِْن لَــْم يُْعــَط ِمــْن أيَِب.

- يوحنَّا 6: 44 و65

ماذا يعلُِّم يسوع عن مقدرتنا يف هذه اآليات؟ •

خالل الفيدْو:

أَِجْب عن األسئلة التالية فيا تشاهُد الفيديو. فهي دليلُك خالل املحارضة.

تعريف عدم المقدرة األخالقيَّة:                                                                            0: 10-00: 12

يَّــة اســتخدام يســوع لتعبــري »أََحــٌد« يف يوحنَّــا 6: 65؟ مــاذا يقــوُل هــذا عــن البرشيَّة  • مــا أهمِّ

الساقطة؟

ما الذي يقصُده يسوع باستخدام كلمة »يَْقِدُر« يف يوحنَّا 6: 65؟ •
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ــَل إِيَلَّ«  • ــِدُر أََحــٌد أَْن يُْقِب مــا االســتثناء الــذي يعطيــه يســوع لتالميــذه بعــد أْن قــال: »الَ يَْق

ــا 6: 65؟ يف يوحنَّ

ط اأَلساِسي:                                                                                          10: 23-12: 47 ري شرح الشَّ

ما الرشُط األسايسُّ الذي يل الَنْفي الَعاّم يف كالم يسوع يف يوحنَّا 6: 44؟ •

َد د. ســرول معنــى كلمــة »يَْجتَِذبـْـُه« يف يوحنَّــا 6: 44؟ مــا اآليــات التي اســتَْدعاها  • كيــف حــدَّ

ــاِرَن بها؟ ليق

ــبُق  • ــان يس ــان أم أنَّ اإلمي ــبُق اإلمي ــان يس ــالد الث س أنَّ املي ــدَّ ــاب املق ــُم الكت ــل يُعلِّ ه

ــان؟ ــالد الث املي

بعد الفيدْو:

أَِجــْب عــن األســئلة التاليــة بعدمــا تنتهــي مــن الــدرس. ســوف تســاعُدك هــذه األســئلة عــى 

تحديــد النقــاط األساســيَّة وتلخيصهــا.

ــة لإلنســان؟ مــا  • ــل بتعاليــم يســوع حــول موضــوع عــدم املقــدرة األخالقيَّ ــة التأمُّ يَّ مــا أهمِّ

الــذي يقولـُـُه د. ســرول عــن تعاليــم يســوع باملقارنــة مــع تعاليــم كلِّ الالهوتيــن اآلخريــن 

عــر تاريــخ الكنيســة؟

ــُه أنَّ يســوع هــو  ــذي يُْحِدثُ إن كنــَت يف مجموعــة، دَْع األعضــاء يتَّحدثــون عــن الفــرق ال

َمــْن يُعلـّـُم عــن عقيــدة عــدم مقــدرة اإلنســان الروحيَّــة –وليــس أوغســطينوس، أو لوثــر، أو 

كالفــن فقــط. ناِقــِش تأثــريُ ذلــك عــى كرازتنــا الشــخصيَّة ومشــاركتنا لإلنجيــل مــع آخريــن.

مــا الفــرق بــن الــرشوط الْوافيَــة والــرشوط األَساِســيَّة؟ ملــاذا نــرى أنَّ هــذا التمييــز هــو جــزء  •

هــاّم مــاَّ يعلُِّمــه د. ســرول عــن الُجَمــِل الرشطيَّــة يف يوحنَّــا 6: 65 و6: 44؟

ثــوا عــن طريقــة البعــض يف تفســري الجمــل الرشطيَّــة يف هــذه  إْن كنــَت يف مجموعــة، تحدَّ

اآليــات. ثــّم ناِقشــوا ملــاذا ينبغــي بنــا فَْهــم أّن هــذه الــرشوط أساســيَّة -وليــس وافيــة.
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امليــالد الثــان هــو رشٌط أســايسٌّ الختبــار بركــة الخــالص. إذا كان اإلميــان رشطـًـا أساســيًّا أيًضــا،  •

فلــاذا يجــُب عــى امليــالد الثــان أن يســبَق اإلميــان للحصــول عــى الفــداء؟

إن كنــَت يف مجموعــة، دْع األعضــاء يناقشــون إجاباتهــم عــى الســؤال الســابق يف ضــوء 

ــِل  ــًة يف تقبُّ ــن يجــدون صعوب ــن الســبب يف أنَّ كثريي ْث ع ــدَّ التفســريات األخــرى. تح

هــذا التعليــم.

صالة:

أَْوِدْع يف الصالة ما تعلَّْمتَُه من كلمة الله يف هذا الدرِس.

دة لَك إذ بادرَْت إىل اجتذابَك للمسيح. • سبِّْح الله عى نعمته املُجدِّ

اعرتْف بأّي خطيَّة كرياء أو عدم امتنان عى إميانَك أو تحوُّلَك للمسيح. •

اشكْر الله ألنَّه اجتَذبََك فعليًّا عندما كنَت ميتًا يف الذنوب والخطايا. •

َد بنعمته أحباَءَك، وأصدقاءَك، وجريانَك، وزمالء عملَك. • اطلْب من الله أن يجدِّ

اختباُر الُمراَجَعة:

استخِدْم أسئلة االختيارات هذه لفحص ما تعلَّمتَه من هذا الدرس.

ُمه يسوع باستخدام كلمة »أََحٌد« يف يوحنَّا 6: 65 و6: 44؟. 1 ما نوع التريح الذي يقدِّ

رشٌط أسايسٌّأ. 

نفٌي عامٌّب. 

نفٌي غرُي مرشوٍط . 

رشٌط واٍفد. 

ما الذي تشرُي إليه كلمة »يَْقِدُر« يف يوحنَّا 6: 65؟. 2

الساحأ. 

الكفايةب. 

املقدرة . 

كلُّ ما َسبَقد. 
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ما الذي يضيُفه تعبرُي »إِْن لَْم« إىل املعنى يف يوحنَّا 6: 65؟. 3

الرشط الوايفأ. 

الرشط األسايسب. 

النفي العاّم . 

التمييز الروريد. 

ما هو املفهوم األرميني الكالسييك لكلمة »يَْجتَِذُب« يف يوحنَّا 6: 44؟. 4

ةأ.  أن يفرَض بالقوَّ

 أن يَُجرُّب. 

 أن يُْجِرُ . 

أن يَْستَْدرُِ  د. 

بناًء عى استخدام اللغة اليونانيَّة الكالسييك، ما معنى كلمة »يَْجتَِذُب« يف يوحنَّا 6: 65؟. 5

أن يَتََودََّدأ. 

 أن يجِذَبب. 

أن يَُجرَّ . 

أن يَْستَْدرَِ  د. 

بحسب األوغسطينيَّة، ما الفائدة الخالصيَّة التي يجُب بالرورة أن تسبق اإلميان؟. 6

التريرأ. 

التجديدب. 

التوبة . 

التبنِّيد. 



 اإلجاباُت النموذجيَّة —
ِ  الفساُد اْلكاِمُل لإِلنسان

لِ والُمناقَشِة: ِئَلٌة للت�أمُّ �أسي

قبل الفيدْو:

ما رأيُك؟

هذه أسئلٌة شخصيَّة، لذا يجُب أن تكون اإلجابات مبنيًَّة عى معرفِتك واختباراتِك الشخصيَّة.

القراَءُة الكتابيَُّة:

ماذا يعلُِّم يسوُع عن مقدرتِنا يف هذه اآليات؟ •

يُعلِّــُم يســوع أنَّ البــرش الســاقطن هــم بالطبيعــة غــري قادريــن روحيًّــا عــى املجــيء إليــه. 

ــالق أن  ــى اإلط ــن ع ــرُي قادري ــا وغ ــوب والخطاي ــواٌت بالذن ــة أم ــم بالطبيع ــرش ه كلُّ الب

ــم اآلُب. ــوا باملســيح مــن ذواتهــم وبذواتهــم، إْن مل يجتذبْه يؤمن

خالل الفيدْو:

تعريف عدم المقدرة األخالقيَّة:     

ــن  • ــذا ع ــوُل ه ــاذا يق ــا 6: 65؟ م ــٌد« يف يوحنَّ ــري »أََح ــوع لتعب ــتخدام يس ــة اس يَّ ــا أهمِّ م

ـة الســاقطة؟ البرشيَـّ

. ال اســتثناءات يف ترصيــح  إنَّ اســتخداَم يســوع لكلمــة »أََحــٌد« أمــٌر هــامٌّ ألنَّــه نفــٌي عــامٌّ

ــن  ــة م ــٍة فرعيَّ ــن مجموع ُث ع ــدَّ ــوع ال يتح ــمول. فيس ــٍئ مش ــاٍن خاط ــوع، كلُّ إنس يس

ــَقَط يف آدم. ــْن َس ــح كلَّ َم ــل يشــمُل بهــذا الترصي ــة الســاقطة، ب البريَّ

ما الذي يقصُدُہ يسوع باستخدام كلمة »يَْقِدُر« يف يوحنَّا 6: 65؟ •

باســتخدام يســوع كلمــة »يَْقــِدُر« يف يوحنَّــا 6: 65، يشــرُ إىل »املقــدرة« الروحيَّــة. ال ميلــُك 

د بالــروح القــدس. أحــٌد املقــدرة األخالقيَّــة ليؤمــَن بــه بعيــًدا عــن عمــل اآلب املنعــم واملُجــدِّ

ــَل إِيَلَّ«  • ــِدُر أََحــٌد أَْن يُْقِب مــا االســتثناُء الــذي يعطيــه يســوُع لتالميــذه بعــد أْن قــال: »الَ يَْق

ــا 6: 65؟ يف يوحنَّ

قــاَل يســوع: »الَ يَْقــِدُر أََحــٌد أَْن يَــأِْتَ إَِلَّ إِْن لَــْم يُْعــَط ِمــْن أيَِب.« هــذا هــو االســتثناُء الوحيــُد 

اًل. ملـَـْن ال يقــدُر أْن يــأت إىل يســوع. يجــُب أن يعطيــه اللــه اآلب املقــدرة أْن يؤمــن باملســيح أوَّ
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ط اأَلساِسي:      ري ح الشَّ َشري

ما الرشُط األسايسُّ الذي يل الَنْفَي الَعامَّ يف كالم يسوع يف يوحنَّا 6: 44؟ •

ــة  ــا أوضــح للــرط األســاس مــاَّ يف 6: 65. يف اآلي ــا 6: 44 يعطــي يســوع رَشًْح يف يوحنَّ

ــذا  ــلَِني«. ه ــِذي أَْرَس ــُه اآلُب الَّ ــْم يَْجَتِذبْ ــَل إَِلَّ إِْن لَ ــٌد أَْن يُْقِب ــِدُر أََح ــوُل: »الَ يَْق 44 يق

ُ كيــف أنَّ »عطيَّــة« اآلب و»اجتــذاب«  ــُح معنــى الــرط األســاس يف 6: 65، إْذ يبــنيِّ يوضِّ

ــو  ــه، فه ــاس إلي ــذب الن ــي أن يجت ــاه ينبغ ــوع أنَّ أب ــُم يس ــا يعلِّ ــان. عندم اآلب مرادفت

ــة  ــال مقابــل الفكــرة األرمينيَّــة أو شــبه البيالجيَّــة املختصَّ ُث عــن اجتــذاٍب مؤثِّــر وفعَّ يتحــدَّ

ــد ينجــح أو ال ينجــح. ــذي ق د« إىل اإلنســان أو »اســتدراجه« إىل املســيح، األمــر ال ــودُّ »بالت

َد د. ســرول معنــى كلمــة »يَْجتَِذبـْـُه« يف يوحنَّــا 6: 44؟ مــا اآليــات التي اســتَْدعاها  • كيــف حــدَّ

ــاِرَن بها؟ ليق

يف هــذا الــدرس، يُِقــرُّ د. ســرول أنَّــه ينبغــي بنــا أن نحصــل عــى معنــى الكلــات يف العهد 

س. ثــمَّ ينبغــي بنــا  الجديــد مــن خــالل اســتخدامات أخــرى لتلــك الكلمــة يف الكتــاب املقــدَّ

بعــد ذلــك أن نفكِّــر يف االســتخدام اليونــاين الكالســيي لتلــك الكلمــة يف كتــٍب أخــرى. يف 

« يف  ــا 6: 44 تحِمــُل مْعَنــى »يَُجــرُّ النهايــة، رشَح د. ســرول أنَّ كلمــة »يَْجَتــِذُب« يف يوحنَّ

يعقــوب 2: 6 وأعــال 16: 19.

ــبُق  • ــان يس ــان أم أنَّ اإلمي ــبُق اإلمي ــان يس ــالد الث س أنَّ املي ــدَّ ــاب املق ــُم الكت ــل يُعلِّ ه

ــان؟ ــالد الث املي

ــُح  ــَم يســوع أنَّ امليــالد الثــاين يســبُق اإلميــان. وهــو يوضِّ يف حديثــه مــع نيقودميــوس، علَّ

ــه ال ميِكــُن ألحــٍد أن يــرى ملكــوَت اللــه، أو أْن يدخــل ملكــوت اللــه مــا مل يولــد مــن  أنَّ

جديــد. ثــمَّ يدعــُم هــذه الحقيقــة أكــر بالتعاليــم الواضحــة يف رســالة أفســس 2 وروميــة 

8: 5- 8. ومبــا أنَّــه ال يقــدر أحــد أْن يؤمــن بيســوع مــا مل يجتذبْــه اآلُب، فيجــُب علينــا أن 

نســتنتَج أنَّ عمــل تجديــد روح اللــه يجــُب أن يســبق مارســتنا لعطيَّــة اإلميــان باملســيح.

بعد الفيدْو:

ــة لإلنســان؟ مــا  • ــل بتعاليــم يســوع حــول موضــوع عــدم املقــدرة األخالقيَّ ــة التأمُّ يَّ مــا أهمِّ

الــذي يقولـُـُه د. ســرول عــن تعاليــم يســوع باملقارنــة مــع تعاليــم كلِّ الالهوتيــن اآلخريــن 

عــر تاريــخ الكنيســة؟

ــٍة، إالَّ أنَّ أحــًدا منهــم  ــراٍد أو كجاع ــني كأف ــم الالهوتيِّ ــا لتعالي مهــا كان مقــدار احرامن

ــة  ــدرة األخالقيَّ ــدم املق ــدة ع ــَف عقي ــا نكتش ــذا، عندم ــه. ل ــا يف تعاليم ــس معصوًم لي

لإلنســان يف تعاليــم يســوع، يجــُب أن نقــاوم الرغبــة يف معارضــة هــذا التعليــم. ألنَّ َمــْن 
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ــد  ــوع، وق ــل يس ــن، ب ــر، أو كالف ــطينوس، أو لوث ــو أوغس ــس ه ــدة لي ــذه العقي ــم ه علَّ

ــا 6. ــه يف يوحنَّ ــكلِّ وضــوحٍ يف حديث ــا ب علََّمه

مــا الفــرُق بــن الــرشوط الْوافيَــة والــرشوط األَساِســيَّة؟ ملــاذا نــرى أنَّ هــذا التمييــز هــو جــزٌء  •

هــامٌّ مــاَّ يعلُِّمــه د. ســرول عــن الُجَمــِل الرشطيَّــة يف يوحنَّــا 6: 65 و6: 44؟

قــْت تضمــُن النتيجــة. بينــا الــروط األساســيَّة هــي  الــروط الوافيــة هــي رشوط إْن تحقَّ

مطلَــٌب ُمْســَبٌق لحــدوث يشٍء آخــر. لــذا، فعندمــا قــاَل يســوع: »الَ يَْقــِدُر أََحــٌد أَْن يَــأِْتَ إَِلَّ 

إِْن لَــْم يُْعــَط ِمــْن أيَِب«، الــرط هــو رشط أســاس. فهــو مطلَــٌب مســبٌق ملجــيء شــخٍص مــا 

إىل املســيح. عــالوًة عــى ذلــك، إنَّــه يشء ينبغــي أن يفعلــه اآلب لتمكــني شــخٍص مــا مــن 

ــْت لإلنســان القــدرُة عــى املجــيء إىل املســيح يف ذاتــه ومــن  املجــيء إىل يســوع. إْن كانَ

ــة  ــٍب مســبٍق. يف هــذه الحال ــاج لعمــل يشٍء آخــر كمطل ــاك احتي ــن يكــون هن ــه، فل ذات

هــذه، كان يســوع ليقــول جمــاًل رشطيَّــة مختلفــة يف يوحنَّــا 6: 65 و6: 44.

امليــالد الثــان هــو رشٌط أســايسٌّ الختبــار بركــة الخــالص. إذا كاَن اإلميــاُن رشطـًـا أساســيًّا أيًضــا،  •

فلــاذا يجــُب عــى امليــالد الثــان أن يســبَق اإلميــان للحصــول عــى الفــداء؟

ال بــدَّ للميــالد الثــاين مــن أن يســبَق اإلميــان للحصــول عــى الفــداء، ألنَّ األفــراد الســاقطني 

ــه يف الحالــة  ــُح الرســول بولــس أنَّ ال ميكنهــم أن يؤمنــوا باملســيح ولــن يؤمنــوا بــه. يوضِّ

ــن  ــس 2: 1(. ل ــا )أفس ــوب والخطاي ــا بالذن ــر أمواتً ــون كلُّ الب ــة، يك ــة الطبيعيَّ الروحيَّ

يقــدر أحــٌد أن يــأت إىل املســيح وال أن يفعــل مــا هــو مــريض للــه بــدون عمــل روح اللــه 

ــة. الــذي ينقلهــم مــن املــوت الروحــي إىل الحيــاة الروحيَّ

اختبار المراجعة:

الدرس 4

ب.. 1

ــاقطني يف آدم،  النفــُي العــامُّ هــو ترصيــٌح يســتبعُد أيَّ اســتثناءات. كلُّ الخطــاة، السَّ

ــن  ــزٍل ع ــه مبع ــأت إلي ــدَر أن ي ــًدا« ال يق ــأنَّ »أََح ــوع ب ــح يس ــمولون يف ترصي مش

ــذاب اآلب. اجت

ت.. 2

يف هــذا الــدرس، رشَح د. ســرول الفــرق بــني اســتخدام كلمتــْي »ميِكــُن« و»يقــِدُر«. ثــمَّ 

دافــَع عــن حقيقــة أنَّ يســوع يعلِّــُم عــن املقــدرة وليــس عــن الســاح. كلمــة »يَْقــِدُر« 
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ــس إىل  ــة ولي ــدرة األخالقيَّ ــارة إىل املق ــتخَدُم لإلش ــا 6: 65 و6: 44 تُس ــن يوحنَّ يف كلٍّ م

ــة. املقــدرة الطبيعيَّ

ب.. 3

َث يســوع عــن  الــرط األســاس هــو َمطلــٌب ُمســَبٌق بدونــه لــن يحــدَث يشٌء آخــر. تحــدَّ

عمــل التجديــد اإللهــي يف ترصيحــنْي مــن نوعيَّــة الــرط األســاس. وقــد تــمَّ تقدميهــا يف 

ــا 6:  هــذا الــدرس، أولُّهــا أنَّ أحــًدا ال يقــدُر أن يــأت إليــه »إِْن لَــْم يُْعــَط ِمــْن أيَِب« )يوحنَّ

65(. والثــاين هــو أنَّ أحــًدا ال يقــدر أن يــأت إليــه »إِْن لَــْم يَْجَتِذبْــُه اآلُب« )يوحنَّــا 6: 44(

ث.. 4

ــَتِميُل«  ُد أَْو يَْس ــَودَّ التفســر األرمينــي النموذجــي ملعنــى هــذه الكلمــة هــو أنَّ اآلب »يََت

الخطــاة لالبــن. بحســب هــذا التفســر، ال يوجــُد يشء يفعلُــُه اللــه ليمكِّــَن الخطــاة فعليًّــا 

ــد يفشــُل يف أن  ده ق ــودُّ ــإنَّ ت ــة النظــر هــذه، ف ــن املجــيء إىل املســيح. بحســب وجه م

يخلِّــص شــخًصا مــا. رشَح د. ســرول الســبب يف كــون هــذا التفســر غــر كاٍف وال يفــي مــا 

ــه. يعلُِّمــُه يســوع حقَّ

ت.. 5

ــِذُب«  ــة املرجمــة »يَْجَت ع د. ســرول عــى دراســة الكلمــة اليونانيَّ ــدرس، شــجَّ يف هــذا ال

مــن منظــوٍر يونــاينٍّ كالســييٍّ ومنظــوٍر كتــايبٍّ. يف كلْيهــا، النتيجــة القاطعــة هــي أنَّ هــذه 

ــا  ــى يعطيه ــِذُب«. هــذا املعن ــِرُ« أو »يَْجَت ــى »يُْج ــم عــى نحــٍو أفضــل مبعن ــة تُفه الكلم

ــوا إىل املســيح  ــا أن يأت ــن األفــراد فعليًّ ــذي ميكِّ ــال يف القلــب، ال ــه الفعَّ مفهــوم عمــل الل

ــا خالصهــم. ضامًن

ب.. 6

رشَح د. ســرول أنَّ امليــالد الثــاين يجــُب أن يســبَق اإلميــان ألن امليــالد الثــاين رشط أســاس 

لإلميــان. كــا الحــَظ أنَّ عقيــدة sola gratia )النعمــة وحدهــا( تعتمــُد عــى هــذه 

د القلــب ليمكِّننــا مــن الثقــة يف املســيح. الحقيقــة. ال بــدَّ للــه مــن أن يجــدِّ
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هل يخُلُق اهلُل عَدَم اإليمان؟

المقدِّمة:

ــال، إْن كان  ــة. عــى ســبيل املث ــد مــن األســئلة الصعب ــرُي العدي ــبَق تث ــدة التعيــن املُس إنَّ عقي

 ُ ُ مســبًقا آخريــن للهــالك؟ إْن كان اللــُه يعــنِّ اللــُه يختــاُر البعــَض للخــالص، فهــل أيًضــا يعــنِّ

ــدرس، ينظــُر د. ســرول إىل  ــُه عــى خطيَّتهــم؟ يف هــذا ال مســبًقا آخريــن للهــالك، فهــل نلوُم

ــة  ــس يف قصَّ ــوُل بول ــه الرس ــد تناولَ ــا ق ــض في ــار والرف ــة باالختي ــة املختصَّ ــم الكتابيَّ التعالي

ــا. ــي تصحبُه ــة الت ــدة املتداخل ــُل مــع األســئلة العدي ــمَّ يتعام ــة 9. ث يعقــوب وعيســو يف رومي

األهداف التعليميَّة:

عندما تنتهي من هذا الدرس، يجُب أن تكون قادًرا عى:

ــاُر البعــَض للخــالص بينــا يعــُرُ عــن  • ــأنَّ اللــه يخت ــِل ب ــِم الكتــايبِّ القائ الدفــاع عــن التعلي

آخريــن

َس ال يعلُِّم عن مجرَّد رأي املعرفة املُسبَقة باالختيار • فَْهم كيف أنَّ الكتاب املقدَّ

ح رَدِّ الرسول بولس عى اتِّهام الله بأنَّه ظامل • رَشْ

التمييز بن التفاسري املختلفة لبُغَضة الله •

التمييز بن املفهومْن املختلفْن للتعين املُسبَق املُزْدو  •

األفكار الرئيسيَّة:

ُس بوضوٍح عن عقيدة االختيار. • يُعلُِّم الكتاُب املقدَّ

قَْصُد اللِه الرسمدي وَمجُده ها أساُس اختياره لخالص البعض. •

اٍل البعَض للخالص، يعُرُ بعدٍل عن آخرين ألنَّه رفَضُهم. • فيا يختاُر اللُه بشكٍل فعَّ
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لِ والُمناقَشِة: ِئَلٌة للت�أمُّ �أسي

قبل الفيدْو:

ما رأيُك؟

ك للمحارضة. اقِض دقائَق لإلجابة عى األسئلة التالية، فإنَّها سوف تُِعدُّ

ما هي عقيدُة االختيار؟ •

ِس عن االختيار والرفض؟ • ملاذا يواِجُه كثريُون صعوبًة يف تقبُِّل تعاليم الكتاب املقدَّ

القراَءُة الكتابيَُّة:

ألَنَّ كَلَِمــَة الَْمْوِعــِد ِهــَي هــِذِه: »أَنـَـا آِت نَْحــَو هــَذا الَْوقـْـِت َويَُكــوُن لَِســارََة ابـْـٌن«. َولَيْــَس ذلـِـَك 

ــَدا  ــْم يُولَ ــَى ِمــْن َواِحــٍد َوُهــَو إِْســَحاُق أَبُونَــا. ألَنَّــُه َوُهــَا لَ فََقــْط، بَــْل رِفَْقــُة أَيًْضــا، َوِهــَي ُحبْ

بَْعــُد، َوالَ فََعــالَ َخــرْيًا أَْو رَشًّا، لـِـيَكْ يَثْبُــَت قَْصــُد اللــِه َحَســَب االْخِتيَــاِر، لَيْــَس ِمــَن األَْعــَاِل بَــْل 

ــُت  ــوٌب: »أَْحبَبْ ــَو َمْكتُ ــَا ُه ــريِ«. كَ ِغ ــتَْعبَُد لِلصَّ ــرَي يُْس ــا: »إِنَّ الَْكِب ــَل لََه ــو، ِقي ــِذي يَْدُع ــَن الَّ ِم

يَْعُقــوَب َوأَبَْغْضــُت ِعيُســَو«.

- رومية 9: 13-9

ة لعقيدِة االختيار والرفض يف هذا املقطع؟ • ما هي وسيلُة اإليضاِح الكتابيَّة الهامَّ

خالل الفيدْو:

أَِجْب عن األسئلة التالية فيا تشاهُد الفيديو. فهي دليلُك خالل املحارضة.

نعَمُة اهلِل اؤَّتي تختار:                                                                                            0: 00- 21: 04

ــَة بولــس لعقيــدة االختيــار  • مــا القاســُم املُشــرَتُك بــن يعقــوب وعيســو والــذي يجعــُل حجَّ

الــًة هكــذا؟ فعَّ

 ملــاذا تبــدو جملــة: » ألَنَّــُه َوُهــَا لَــْم يُولَــَدا بَْعــُد، َوالَ فََعــالَ َخــرْيًا أَْو رَشًّا« )روميــة 9: 11(  •

رضوريَّــًة لفهِمنــا وجهــة النظــر األوغســطينيَّة للتعيــن املُســبَق؟
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ما الذي أخَذُہ يعقوُب من الله؟ ما الذي أَخَذُه عيسو؟ •

ما اآليُة التي يقوُل سرول عنها »إنَّها يجُب أْن تَْهِدَم األرِميِنيََّة إِىَل األبد«؟ •

القضاُء العاُُل هلل:                                                                                              21: 04- 25: 19 

ُس عندما يقوُل إنَّ الله أبغَض عيسو؟ • ما الذي يقصُدُہ الكتاُب املقدَّ

ما ها ُوجهتا النظر املختلفتان للتعين املُسبق املزدو  يف تاريخ الكنيسة؟ •

ميَّــَز د. ســرول بــن التْقِســيَة اإِليجابيَّــة والتْقِســيَة الســلبيَّة. أيُّ وجهــة نظــٍر مُتثِّــُل بدقَّــٍة مــا  •

فعلـَـُه اللــُه مــع فرعــون؟

بعد الفيدْو:

أَِجــْب عــن األســئلة التاليــة بعدمــا تنتهــي مــن الــدرس. ســوف تســاعُدك هــذه األســئلة عــى 

تحديــِد النقــاط األساســيَّة وتلخيِصهــا.

ــدم  • ــالص وع ــرِش للخ ــض الب ــه لبع ــار الل ــبِب اختي ــن س ــة 9 ع ــه رومي ــذي يعلُِّم ــا ال م

ــن؟ ــار آخري اختي

ثــون عــن ردِّ فعلِهــم يف أوَّل مــرٍَّة قــرأُوا  إْن كنــَت يف مجموعــٍة، دَْع أعضــاَء املجموعــة يتحدَّ

هــذا املقطــع. دْعُهــم يتناقشــون أيًضــا يف ســبب ردِّ الِفْعــل هــذا.

ــه ليــس  • ــا عــى أنَّ الل ــِرَّ شــخٌص م ــٌف أْن يُ ــه لَتجدي ــاَل د. ســرول إنَّ ــدرس، ق يف هــذا ال

ــال هــذا؟ ــاذا ق ــار. مل ــة النظــر األوغســطينيَّة لالختي ــًا مبــا يكفــي يف وجه رحي

إن كنــَت يف مجموعــة، دَْع أعضــاَء املجموعــة يناقشــون موضــوع الرحمــة والعــدل. ملــاذا 

ــه كان ينبغــي باللــه أن يرحــم الجميــع؟ كيــف تقنُعهــم بعكــِس هــذا؟ يؤمــُن البعــض أنَّ
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ــة  • ــزدو ؟ هــل وجه ــبَق امل ــن املُس ى »الَقضــاَء املُتســاِوي« يف التعي ــمَّ ــرأي املُس ــا هــو ال م

ــة؟ ــُل الكالفينيَّ ــطينيَّة؟ أم متثِّ ــذه أوغس ــر ه النظ

ــْوَق  ــة وفَ ــن الكالفينيَّ ــرَْق ب ــون الَف ــة يناقش ــاَء املجموع ــٍة، دَْع أعض ــَت يف مجموع إن كن

يَّــة التمييــز بينهــا. اســأْل أعضــاء املجموعــة إْن ســبَق لهــم أن  ثــوا عــن أهمِّ الكالْفيِنيَّــة. تحدَّ

ع  ناقشــوا هــذا األمــر بعــد ســاع آخريــن يخلطــون بــن الكالفينيَّــة وفـَـْوَق الكالْفيِنيَّــة. شــجِّ

أعضــاء املجموعــة عــى معرفــة الفــرق بينهــا بغــرض الدفــاع عــن وجهــة النظــر الكتابيَّــة 

للتعيــن املُســبَق والرفــض.

صالة:

أَْوِدْع يف الصالة ما تعلَّْمتَُه من كلمة الله يف هذا الدرِس.

سبِّْح الله ألنَّه رحمنا ونحن خطاة غري مستحقن. •

اعرتْف مبيلَِك الخاطئ للترُّف وكأنَّ الله ملزٌم بأن يرحمك بسبب شٍء فعلتَه. •

اشــكْر اللــه عــى أّن محبَّتــه التــي تختــاُر تســتنُد فقــط إىل مقاصــده الســياديَّة الشــخصيَّة  •

فقــط وأنَّهــا ملجــده شــخصيًّا.

اطلْب من الله أْن يزيدَك شكرًا وامتنانًا عى نعمته ورحمته اللتْن اختارتاك.  •

اختباُر الُمراَجَعة:

استخِدْم أسئلة االختيارات هذه لفحص ما تعلَّمتَه من هذا الدرس.

ملاذا اختاَر اللُه يعقوَب بداًل من عيسو؟. 1

يعقوب كاَن البكر.أ. 

رأى الله إميانَه ُمسبًقا.ب. 

 كان يعقوب أكر برًّا. . 

بسبِب مقاصِدِه الشخصيَّة.د. 

أيُّ رأٍي يقرتُح أنَّ الله ينظُر إىل املستقبل ويختاُر عى أساس اختياٍر يرانا نختارُه؟. 2

رأُي املعرفة املُسبَقةأ. 

رأُي التعين املُسبَق املزدِو ب. 
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الرأُي األوغسطيني . 

رأُي الَقضاِء املُتساِويد. 

بأيِّ موقٍف الهوتّ يرتبُط عادًة رأُي املعرفة املُسبَقة لالختيار؟. 3

الكالفينيَّةأ. 

األرمينيَّةب. 

األوغسطينيَّة . 

فوق الكالفينيَّةد. 

ما هو ردُّ بولس عى سؤال رومية 9: 14؟. 4

الله يبدي الرحمة ملَْن يشاء.أ. 

الله يبدي الرحمة للجميع.ب. 

ُم بشكٍل متساٍو للجميع. .  يتجاوُب الناس مع رحمة الله التي تُقدَّ

الله ملزٌم أْن يظهَر الرحمَة للبعض.د. 

ــوب البعــض، . 5 ــان يف قل ــُق اإلمي ــه يخل ــول إنَّ الل ــزدو  تق ــن املســبَق امل ــة نظــٍر للتعي أيُّ وجه

ــن؟ ــوِب اآلخري ــان يف قل ــدَم اإلمي ــُق ع ويخل

السلبي اإليجايبأ. 

اإليجايب السلبيب. 

 اإليجايب اإليجايب . 

 السلبي السلبيد. 

مــا الــذي قــاَل عنــه د. ســرول إنَّ اللــه يزيلــُه عندمــا يقــيِّ املرفوضــن، مبــا أنَّ اللــه ال يخلــُق . 6

عــدم اإلميــان يف قلــوب املرفوضــن بالفعــل؟

ميلُهم للخطيَّةأ. 

قيده للخطيَّةب. 

استعدادهم للخطيَّة . 

 رضاه اإللهي د. 



 اإلجاباُت النموذجيَّة — 
هل يخُلُق اهلُل عَدَم اإليمان؟

لِ والُمناقَشِة: ِئَلٌة للت�أمُّ �أسي

قبل الفيدْو:

ما رأيُك؟

ــك  ــك واختباراتِ ــى معرفِت ــًة ع ــات مبنيَّ ــون اإلجاب ــُب أن تك ــذا يج ــخصيَّة، ل ــئلٌة ش ــذه أس ه

ــخصيَّة. الش

القراَءُة الكتابيَُّة:

ة لعقيدة االختيار والرفض يف هذا املقطع؟ • ما هي وسيلة اإليضاح الكتابيَّة الهامَّ

ــه  ــاِر الل ــًة الختي ــًة تاريخيَّ ــوَب وعيســو أمثل ــُس يعق ــُل الرســوُل بول يف هــذا املقطــع، يجع

ورفِضــه. إنَّ االســتعانة مبثــل هذيْــن األخويْــن تســاهُم يف إبــراز التعليــم يف روميــة 9 

واملختــصِّ باألعــال الداخليَّــة واملقاصــد اإللهيَّــة يف االختيــار. يعلِّــُم املقطــع أنَّ اللــه يختــاُر 

ــط  ــض فق ــاُر البع ــو يخت ــه. ه ــَل أيِّ شٍء يفعلون ــم أو قَبْ ــل ميالده ــالص قب ــض للخ البع

ــخصيَّة. ــده الش ــبب مقاص بس

خالل الفيدْو:

نعمُة اهلل التي تختار:    

ــَة بولــس لعقيــدة االختيــار  • مــا القاســُم املُشــرَتُك بــن يعقــوب وعيســو والــذي يجعــُل حجَّ

الــًة هكــذا؟ فعَّ

ــَبق والرفــض  ــة بالتعيــني املُس س املختصَّ ــاب املقــدَّ ــم الكت يعقــوب وعيســو يــرزان تعالي

بشــكٍل كامــٍل ألنَّــه كان ليعقــوب وعيســو املوقــع واملكانــة ذاتهــا كتوأمــنْي. وهــا يف أقــرب 

عالقــٍة ممكنــٍة بعضهــا مــع بعــض.

ــُد، َوالَ فََعــالَ َخــرْيًا أَْو رَشًّا« )روميــة 9: 11(  • ــَدا بَْع ــْم يُولَ ــُه َوُهــَا لَ  ملــاذا تبــدو جملــة: »ألَنَّ

ــًة لفهِمنــا وجهــة النظــر األوغســطينيَّة للتعيــن املُســبَق؟ رضوريَّ

ــس  ــالص لي ــض للخ ــاُر البع ــه يخت ــُم أنَّ الل ــَبق يعلِّ ــني املُس ــطيني يف التعي ــرأي األوغس ال

ــُس إِنَّ  ــه الصالحــة. عندمــا قــاَل بولُ ــراُه فيهــم ولكــن مــن أجــل مرَّت بســبب أيِّ يشٍء ي
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ــدا وقبــل أْن يعمــال خــرًا أو رشًّا، يثبــُت  اللــه أَحــبَّ يعقــوَب وأَبَْغــَض عيســو قبــَل أْن يولَ

ــار األوغســطينيَّة. ــدة االختي عقي

ما الذي أخذُہ يعقوُب من الله؟ ما الذي أخذه عيسو؟ •

ــن  ــأنَّ يعقــوب يأخــُذ الرحمــة م ــمِّ ب ــدِف املُِه ــدرس، وصــَل د. ســرول إىل اله يف هــذا ال

اللــه، بينــا تعامــَل اللــه مــع عيســو بَعــْدٍل. هــذا األمــر هــامٌّ ألنَّــه يجيــُب عــن االعــراض 

ــُه مــع كلِّ  ــو تعامــَل الل ــن. ل ــه يرحــُم البعــَض وال يرحــُم آخري ــه غــرُ عــادٍل ألنَّ ــأنَّ الل ب

البــر بحســب عدلــه، لــن يَْخلُــَص أحــٌد. ال يديــُن اللــه بالرحمــة ألحــٍد، ولكنَّــه يختــاُر أن 

يرَحــَم، وهــذا ليــس ظلــًا.

ما اآليُة التي يقوُل سرول عنها »إِنَّها يجُب أْن تَْهِدَم األرْميِنيَّة إىل األَبَد«؟ •

أكَّــَد د. ســرول أنَّ روميــة 9: 16 يجــُب أن تقــي عــى كلِّ اآلراء األرمينيَّــة للتعيــني 

املُســبق. هنــاك، يــرُح الرســوُل بولــُس أنَّ رحمــة اللــه التــي تَُخلِّــُص ال تعتمــُد عــى إرادِة 

ــص. ــُه لــي يَْخلُ الفــرد وال عــى أيِّ مجهــوٍد قــد يبذلُ

الخالص مبنيٌّ فقط عى رحمة الله السياديَّة، والتي يبديها ملَْن يختار.

قضاُء اهلل العاُل:     

ُس عندما يقوُل إنَّ الله أبغَض عيسو؟ • ما الذي يقصُدُہ الكتاُب املقدَّ

ــاُب اإلحســان  ــُه »غي ــة 9: 13 يعادلُ ــى مفهــوم البغضــة يف رومي د. ســرول فــرَّ أنَّ معن

اإللهــي«. مينــُع اللــه إحســانَُه وبركَتــُه عــن عيســو بعــدٍل ألنَّــه مل يكــن تحــت أيِّ إجبــاٍر أن 

َ إحســانَه لــه. هــذا ال يعنــي أنَّ اللــه كان يشــعُر باالمتعــاض مــن عيســو. ال بــدَّ مــن  يبــنيِّ

ــز بــني اســتخدامنا الشــائع لكلــات يبغــُض وبُْغَضــة وبــني طريقــة اســتخداِمها يف  أْن نيِّ

ث عــن موقــف اللــه مــن البريَّــة. س عنــد التحــدُّ الكتــاب املقــدَّ

ما ها ُوْجهتا النظر املُختلفتاِن للتعين املُسبَق املزدِوِ  يف تاريخ الكنيسة؟ •

ُل للتعيــني املُســبق املــزدِوج هــو الَقضــاَء املُتســاِوي، والــذي يعلِّــُم أنَّ اللــه يعمُل  الــرأُي األوَّ

بالطريقــة نفســها يف االختيــار والرفــض. بحســب هــذا الــرأي، يختــاُر اللــه البعــض للخــالص 

ــاُر  ــك يخت ــن أجــل هــذا الغــرض. كذل ــة م ــم بفاعليَّ ــأْن يعمــل فيه ــم ب ــُن خالصه ويضم

ــاين،  ــرأي الث ــاٍل وصــواًل إىل هــذا الغــرض. ال ــن ويعمــَل فيهــم بشــكٍل فعَّ أن يلعــَن آخري

الــذي أثنــى عليــه د. ســرول، هــو الــرأي األوغســطيني. بحســب هــذا الــرأي، يختــاُر اللــُه 

البعــض للخــالص ويضمــُن خالصهــم بــأْن يعمــَل فيهــم بفاعليَّــة مــن أجــل هــذا الغــرض. 

ــم لفســادهم الشــخيص.  ــم ويركُه ــُرُ عنه ــه يَْع ــإنَّ الل ــض، ف ــصُّ بالرف ــا يخت ــه، في إالَّ أنَّ
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دينونتهــم، بحســب هــذا الــرأي، هــي فقــط بســبب أنَّهــم رفضــوا اللــه بإرادتهــم وعاشــوا 

حياتهــم يف عــدم توبــة.

ميَّــَز د. ســرول بــن التْقِســيَة اإِليجابيَّــة والتْقِســيَة الســلبيَّة. أيُّ وجهــة نظــٍر مُتثِّــُل بدقَّــٍة مــا  •

فعلـَـُه اللــُه مــع فرعــون؟

ــَح الرســول بولــس موضــوع تقســية املرفــوض اســتناًدا إىل تعاُمــِل اللــه مــع فرعــون.  وضَّ

س عــن تقســية اللــه لقلــب فرعــون. الســؤال هــو مــا إذا كانــت  ُث الكتــاب املقــدَّ يتحــدَّ

ــا  ــة توحــي ضمًن ــة أم ســلبيَّة. رشَح د. ســرول أنَّ التقســية اإليجابيَّ هــذه تقســية إيجابيَّ

بتقســيٍة مبــارشٍة حــرََّك اللــُه فيهــا قلــَب فرعــون، وجعلــه يخطــئ، ثــمَّ عاقبــه عــى هــذه 

ــون  ــرَك فرع ــه ت ــرة أنَّ الل ــي فك ــرى، ه ــة األخ ــن الناحي ــلبيَّة، م ــية الس ــة. التقس الخطيَّ

ــة التــي تقيِّــده، وأســلَم فرعــون إىل املزيــد مــن قســاوة  لنفســه، ورَفــَع يــد النعمــة العامَّ

القلــب تجاهــه. األوىل ســتجعُل اللــه ظاملـًـا بصفتــه متســبِّب بخطيَّــة البــر. األخــرة هــي 

س. تعاليــم الكتــاب املقــدَّ

بعد الفيدْو:

ــدم  • ــالص وع ــرِش للخ ــض الب ــه لبع ــار الل ــبِب اختي ــن س ــة 9 ع ــه رومي ــذي يعلُِّم ــا ال م

ــن؟ ــار آخري اختي

ــق قصــُدُه بحســب  ــاُر البعــض للخــالص حتــى يتحقَّ ــه يخت ــة 9 بوضــوحٍ أنَّ الل ــم رومي يعلِّ

ــه البعــض للخــالص أليِّ ســبٍب آخــر ســوى تحقيــق مقاصــده الشــخصيَّة. ــارُ الل ــاره. وال يخت اختي

ــه ليــس  • ــا عــى أنَّ الل ــِرَّ شــخٌص م ــٌف أْن يُ ــه لَتجدي ــاَل د. ســرول إنَّ ــدرس، ق يف هــذا ال

ــال هــذا؟ ــاذا ق ــار. مل ــة النظــر األوغســطينيَّة لالختي ــًا مبــا يكفــي يف وجه رحي

بحســب الــرأي األوغســطيني لالختيــار، نفهــُم أنَّــه بســبب خطيَّــة اإلنســان، اللــه غــرُ ملزٍم 

ــَل كلَّ  ــٍل إْن أرس ــكٍل كام ــاداًل بش ــيكون ع ــخٍص. وس ــَص أيَّ ش ــأن يخلِّ ــالق ب ــى اإلط ع

شــخص إىل الجحيــم بســبب خطيَِّتــه. ليــس عــى اللــه أن مينــح الرحمــة ألحــد. إْن أرصرنــا 

عــى أنَّ اللــه غــر رحيــٍم مبــا يكفــي بحســب الــرأي األوغســطيني للتعيــني املســبق، فإنَّنــا 

ــٌة يف اللــه ألنَّــه مل يُخلِّــِص الجميــع. ــا إىل أنَّــه توجــُد خطيَّ ــا وفعليًّ نشــرُ ضمنيًّ

ــة  • ــزدو ؟ هــل وجه ــبَق امل ــن املُس ى »الَقضــاَء املُتســاِوي« يف التعي ــرأي املســمَّ ــا هــو ال م

ــة؟ ــن الكالفينيَّ ــرأي ع ــرِّ هــذا ال النظــر هــذه أوغســطينيَّة؟ أم هــل يع

 ُ ــه يعــنيِّ ــأنَّ الل ــل ب ــرأي القائ ــني املســَبق املــزدوج هــو ال رأي الَقضــاَء املُتســاِوي يف التعي

ــم،  ــم ودينونته ــى يحقــق خالصه ــن واملرفوضــني حتَّ ــن املختاري ــُل يف كلٍّ م مســبًقا ويعم

عــى التــوال. يخطــُئ هــذا الــرأي يف َجْعــِل اللــه الســَبَب الحقيقــي لخطيَّــة املرفــوض. وهــو 
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ــه ال يعــرِّ عــن الــرأي الكالفينــي للتعيــني املســبق  مخالــف للــرأي األوغســطيني. كــا أنَّ

ــِة. يجــُب أن يتــمَّ متييــزه  يه َفــْوَق الْكالِْفيِنيَّ ــل بالحــري جوهــر مــا نســمِّ املــزدوج. بــل ميثِّ

ــدالً مــن النهــج اإليجــايب  ــا ســلبيًّا ب ــا إيجابيًّ ــُم نهًج ــة، والتــي تُعلِّ ــة الكتابيَّ عــن الكالفينيَّ

ــِل اللــه يف املختاريــن واملرفوضــني. ــة َعَم اإليجــايب لكيفيَّ

اختبار المراجعة

الدرس 5

ث.. 1

اختــاَر اللــُه يعقــوَب بــداًل مــن عيســو مــن أجــل مقاصــده الشــخصيَّة. هــو مل يخــَرْ يعقوب 

أليِّ يشٍء فيــه أو أليِّ يشء ســَبَق فــرأى أنَّ يعقوب ســيفعلُه.

أ.. 2

ــتقبل  ــُر إىل املس ــه ينظ ــأنَّ الل ــف ب ــي املوق ــَبَقة ه ــة املُس ــرول أنَّ رأي املعرف رشح د. س

وبنــاًء عــى مــا يــراه، يختــاُر البعــض للخــالص. هــذا الــرأي يجعــُل مــن أعــال اإلنســان 

ــن. ــار اآلخري ــار البعــض وعــدم اختي ــه ســبب اختي ــه مــع رحمــة الل واختيارات

ب.. 3

َح د. ســرول أنَّ رأي املعرفــة املُســبَقة للتعيــني املُســَبق هــو موقــف  يف هــذا الــدرس، رَشَ

األرمينيَّــة. وَذكَــَر أنَّ األرمينيَّــة ال تُعلِّــُم أنَّ اختيــار اللــه يعتمــُد بالكامــل عــى البــر. بــل 

ــُة بالحــري أنَّ اختيــار اللــه يعتمــُد عــى كلٍّ مــن نعمتــه واختيارنــا ولكــن  ــُم األرمينيَّ تعلِّ

ــل اإللِهــي يك نخلُــص. ينبغــي بنــا أن ُنــارَِس إرادتَنــا مبَعــزٍل عــن التدخُّ

أ.. 4

ــن  ــار ع ــة باالختي ــة املختصَّ ــم الكتابيَّ ــى التعالي ــراض ع ــى االع ــس ع ــول بول ــردُّ الرس ي

طريــق مناشــدة إرادة اللــه بصفتهــا الســبب النهــايئ وراء إظهــاره الرحمــة للبعــض وليــس 

آلخريــن. يف روميــة 9: 14، يســتنُد بولــس عــى خــروج 33: 19، حيــث قــاَل الــربُّ ملــوىس: 

ــَراَءُف، َوأَْرَحــُم َمــْن أَْرَحــُم.« ــَراَءُف َعــَى َمــْن أَتَ »َوأَتَ
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ت.. 5

رشَح د. ســرول أنَّ رأي الَقضــاَء املُتســاِوي للتعيــني املُســَبق املــزدوج يشــتمُل عــى فهــٍم 

ــر  ــة النظ ــب وجه ــني. بحس ــن واملرفوض ــه يف املختاري ــل الل ــة عم ــايب لكيفيَّ ــايب إيج إيج

ــن ويف  ــق اإلميــان بشــكٍل إيجــايبٍّ للمختاري ــال يف خل ــه هــو العامــل الفعَّ ــإنَّ الل هــذه، ف

الخلــق اإليجــايب لعــدم اإلميــان يف املرفوضــني. وجهــة النظــر هــذه تجعــُل اللــَه هــو مصــدر 

الخطيَّــة. إْن كان هــذا الــرأي صحيًحــا، فســيكون اللــه ظاملـًـا يف إدانــة املرفوضــني ألنَّــه هــو 

َمــْن َجَعلَُهــم يخطئــون.

ب.. 6

ــة بــني مفهومــنْي مختلفــنْي لتقســية الله لقلــوب املرفوضني.  قــاَم د. ســرول باملقارنــة املهمَّ

ديــن، مــاَّ  بحســب وجهــة النظــر األوغســطينيَّة، فــإنَّ اللــه يزيــُل القيــود عــن غــر املتجدِّ

ــٍة تــزداد. يقــوُم  يَّ ــة بحرِّ يزيدهــم قســاوًة تجاهــه. وبالتــال، فــإنَّ قدرتهــم عــى الخطيَّ

ــى  ــوا ع ــام األوَّل مل يحصل ــم يف املق ــة، لكونه ــة اإللهيَّ ــن الدينون ــٍل م ــذا كعم ــه به الل

إحســان اللــه.
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المقدِّمة:

ــُه اللــُه يف عمــل الخــالص، نســتمرُّ يف مواجهــة صعوبــة يف  ــُر يف الــدور الــذي يلعبُ عندمــا نفكِّ

ــم  َس يُعلِّ ــم العالقــة بــن ســيادة اللــه ومســؤوليَّة اإلنســان. نحــن نعلــُم أنَّ الكتــاب املقــدَّ فَْه

ــُه عــن كيــف أنَّ اللــه وحــده هــو  ــُد مــا يقولُ ــة الســاقطة، ونؤكِّ ــة للبرشيَّ عــن الحالــة الروحيَّ

القــادر عــى أْن يخرجنــا مــن حالــة الخطيَّــة والفســاد. لهــذا الســبب، قــد نصــارع بــن ســيادة 

ــذه  ــرول ه ــم د. س ــدرس، يخت ــذا ال ــرازة. يف ه ــه يف الك ــا أن نلعب ــذي دعان ــدور ال ــه وال الل

ــة  ــادرة اإللهيَّ ــم للمب ــا عــن ردِّ الفعــل املالئ ــن املســبَق بتعليمن ــدة التعي الدراســة حــول عقي

لخــالص شــعبه.

األهداف التعليميَّة:

عندما تنتهي من هذا الدرس، يجب أن تكون قادًرا عى:

معرفــة الهــوت أفســس 2: 1-10 بشــأن فســاد البرشيَّــة ونعمــة اللــه املخلِّصــة مــن نحونــا  •

يف تلــك الحالــة

ح سبب كرازتنا إن كان الله متسيًِّدا عى الخالص  • فَْهم ورَشْ

األفكار الرئيسيَّة:

ــا،  • ــى قلوبن ــا حتَّ ــن ملكاتن ــزء م ــي أنَّ كلَّ ج ــا يعن ــذري، م ــكٍل ج ــدون بش ــرش فاس الب

أفســدتْها الخطيَّــة.

ــا إىل  • ــوات روحيًّ ــاة األم ــُم الخط ــا يقي ــد عندم ــل التجدي ــه بعم ــه يف نعمت ــادُر الل يب

ــة.  ــاة الروحيَّ الحي
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ــظ  • ــرازة والوع ــَر بالك ــه أَم ــن، إالَّ أنَّ ــد املختاري ــى تجدي ــيٌِّد ع ــه متس ــن أنَّ الل ــم م بالرغ

ــعبَه. ــُص ش ــا يُخلِّ ــْن به ــيلتْن اللَّت ــا الوس ــل باعتباره باإلنجي

ل والمناقشة: أسئلة للت�أمُّ

قبل الفيدْو:

ما رأيك؟

ك للمحارضة. اقِض دقائَق لإلجابة عن األسئلة التالية، فإنَّها سوف تُِعدُّ

ــواٌت  • ــا أم أم ــرىض روحيًّ ــم م ــى أنَّه ــاقطن ع ــرش الس ــائعٍة- الب ــٍة ش ــرى -بطريق ــل ت ه

ــاذا؟ ــا؟ مل روحيًّ

قبــل التحــوُّل لإلميــان، هــل ُوِجــَد شــخٌص أو عــدٌد مــن األشــخاص الذيــن اســتخدمهم اللــه  •

ليشــاركوك باإلنجيــل حتَّــى تقــدر أن تــأت إىل معرفــة املســيح؟

القراَءُة الكتابيَُّة:

نـُـوِب َوالَْخطَايـَـا، الَِّتــي َســلَْكتُْم ِفيَهــا قَبْــاًل َحَســَب َدْهــِر هــَذا الَْعالـَـِم،  َوأَنْتـُـْم إِْذ كُْنتـُـْم أَْمَواتـًـا ِبالذُّ

ــُن  ــَن نَْح ــِة، الَِّذي ــاِء الَْمْعِصيَ ــُل اآلَن يِف أَبَْن ــِذي يَْعَم ــرُّوِح الَّ ــَواِء، ال ــلْطَاِن الَْه ــِس ُس ــَب رَئِي َحَس

ــَكاِر،  ــِد َواألَفْ ــيئَاِت الَْجَس ــَن َمِش ــِدنَا، َعاِملِ ــَهَواِت َجَس ــْم يِف َش ــاًل بَيَْنُه ــا قَبْ ــا تََرَّفَْن ــا َجِميًع أَيًْض

ــِل  ــْن أَْج ــِة، ِم ــيٌّ يِف الرَّْحَم ــَو َغِن ــِذي ُه ــُه الَّ ــا، اَلل ــَن أَيًْض ــاَء الَْغَضــِب كَالْبَاِق ــِة أَبَْن ــا ِبالطَِّبيَع وَكُنَّ

َمَحبَِّتــِه الَْكِثــريَِة الَِّتــي أََحبََّنــا ِبَهــا، َونَْحــُن أَْمــَواٌت ِبالَْخطَايـَـا أَْحيَانـَـا َمــَع الَْمِســيِح ِبالنِّْعَمــِة أَنْتُــْم 

ُهــوِر  ــَاِويَّاِت يِف الَْمِســيِح يَُســوَع، لِيُظِْهــَر يِف الدُّ ُمَخلَُّصــوَن َوأَقَاَمَنــا َمَعــُه، َوأَْجلََســَنا َمَعــُه يِف السَّ

ــا يِف الَْمِســيِح يَُســوَع. ألَنَُّكــْم ِبالنِّْعَمــِة ُمَخلَُّصــوَن،  ــِف َعلَيَْن ــَق، ِباللُّطْ ــِه الَْفائِ ــِة ِغَنــى نِْعَمِت اآلتِيَ

ــا  ــٌد. ألَنََّن ــَر أََح ــالَ يَْفتَِخ ــَال كَيْ ــْن أَْع ــَس ِم ــِه. لَيْ ــُة الل ــَو َعِطيَّ ــْم. ُه ــَس ِمْنُك ــَك لَيْ ــاِن، َوذلِ ِباإِلميَ

ــيَكْ  ــا لِ َه ــُه فَأََعدَّ ــبََق الل ــْد َس ــٍة، قَ ــَال َصالَِح ــوَع ألَْع ــيِح يَُس ــَن يِف الَْمِس ــُه، َمْخلُوِق ــُن َعَملُ نَْح

نَْســلَُك ِفيَهــا.

- أفسس 2: 10-1

ــة للبــرش الســاقطن بالطبيعــة وعــن  • مــا الــذي يكشــُفُه هــذا املقطــع عــن الحالــة الروحيَّ

ــه الســياديِّ يف الخــالص؟ ــِل الل َعَم
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خالل الفيدْو:

أَِجْب عن األسئلة التالية فيا تشاهُد الفيديو. فهي دليلُك خالل املحارضة.

صورٌة لحالة اإلنسال الساقطة:                                                                             0: 6:30-00

ما الفرُق بَْنَ »الْفساِد الْكاِمِل« و»الَْفساَد الُْمطْلََق«؟ •

كيف يصُف الرسول بولس البرش يف حالتهم الروحيَّة الساقطة؟ •

َؤِهيَُّة:                                                                                                  6: 30 –12: 04 ُح َرُة ا َُ المبا

ما هي أهمُّ كلمٍة يف العهد الجديد، بحسب د. سرول؟ •

َح املبادرة اإللهيَّة؟ • ما التشبيه الذي أعطاه د. سرول لِيَرْشَ

الكرازُة وسياُُة اهلل:                                                                                           12: 29-04: 08

ما األسباب الثالثة التي ذكرَها د. سرول النخراِطنا يف الكرازة؟ •

مــا الــذي يعلُِّمــه روميــة 10: 9- 15 عــاَّ ســيحدث يف حيــاة شــخٍص مبجــرَّد أن يحــره اللــه  •

مــن املــوت الروحــي إىل الحيــاة الروحيَّــة؟

بعد الفيدْو:

أَِجــْب عــن األســئلة التاليــة بعدمــا تنتهــي مــن الــدرس. ســوف تســاعُدك هــذه األســئلة عــى 

تحديــد النقــاط األساســيَّة وتلخيصهــا.

ــِل عــى الْفســاد الْكاِمــل؟ كيــف  • ــل تعبــري الْفســاِد الُْمتأَصِّ ــه يفضِّ ملــاذا قــال د. ســرول إنَّ

ــل؟ م معنــى كلمــة متأصِّ قــدَّ
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س  ــدَّ ــاب املق ــم الكت ــم تعالي ــة َفْه يَّ ــون أهمِّ ــا يناقش ــة، دْع أعضاءه ــَت يف مجموع إن كن

ــة. أيًضــا، مــا هــي بعــض انعكاســات هــذه العقيــدة  ــل للبريَّ ــة بالفســاد املتأصِّ املختصَّ

ــرٌ عــى  ــل تأث ــدة الفســاد املتأصِّ ــف ســيكون لعقي ْث كي ــن؟ تحــدَّ عــى شــهادتنا لآلخري

ــل. ــا نشــاركهم باإلنجي ــن عندم دي ــن األشــخاص غــر املُجدَّ ــه م ــذي نحصــل علي التجــاوب ال

مــا هــي املبــادرة اإللهيَّــة أو الخطــوة األوىل يف فدائنــا يف أفســس 2: 8-10؟ مــا املطلــوب منَّــا  •

ِفْعلُــه بعد هــذه الخطــوة األوىل؟

ــا  ــد له ــه يف التجدي ــيادة الل ــف أنَّ س ــا يناقشــون كي ــة، دْع أعضاءه ــَت يف مجموع إْن كن

نــا يف النعمــة وكيــف أنَّ إمثارنــا قــد يتعطَّــُل إن نســينا صــدارة املبادرة  تأثــرٌ عمــيٌّ عــى نوِّ

اإللهيَّــة يف التجديــد.

رشَح د. ســرول أنَّ عمــل اللــه الســيادي يف إحضــار البــرش مــن املــوت الروحــي إىل الحيــاة  •

ــة ومســؤوليَّة اإلنســان يف الكــرازة ليســا متضاديْــن. هــل نســتنتج أنَّ اللــه يحتاجنــا  الروحيَّ

بطريقــٍة مــا لتحقيــق مقاصــده؟

ــع  ــل م ــارُك باإلنجي ــف نش ــون كي ــة يناقش ــاء املجموع ــة، دْع أعض ــَت يف مجموع إن كن

عوا بعضهــم بعًضــا عــى  اآلخريــن. دْعهــم يفكِّــرون يف طــرق ميكنهــم مــن خاللهــا أن يشــجِّ

القيــام بعمــل الكــرازة.

صالة:

أَْوِدْع يف الصالة ما تعلَّْمتَُه من كلمة الله يف هذا الدرِس.

سبِّْح اللَه ألنَّه كََشَف عن فسادك وجعلَك ترى حاجتك للمسيح. •

اعرتْف بأيِّ نقٍص يف الحاسة الكرازيَّة لخالص الضالِّن. •

اشكْر الله ألنَّه أعلَن عن رحمته يف إقامتك من املوت الروحي إىل الحياة الروحيَّة. •

اطلْب من الله أن يعطيك رغبًة أكر وفرًصا أكر ليك تخر اآلخرين عن املسيح. •

اختباُر الُمراَجَعة:
استخِدْم أسئلة االختيارات هذه لفحص ما تعلَّمتَه من هذا الدرس.

ــًدا قــد يوحــي أنَّ . 1 عــن أيِّ مصطلــٍح يجــُب متييــز الفســاد الكامــل، مبــا أنَّ هــذا التعبــري تحدي

ــُن أَْن يَُكونــوا؟ ــْدِر مــا مُيِْك البــرش أرشاٌر ِبَق

لأ.  الفساد املتأصِّ
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الفساد الشاملب. 

الفساد املطلق . 

إىل أيِّ مًدى يتجىَّ الفساد يف البرش الساقطن؟. 2

حتَّى إنَّ قَلَْب كينونتنا فاسدأ. 

حتَّى إنَّ كلَّ ملكاتِنا فاسدةب. 

حتَّى إنَّنا أمواٌت روحيًّا . 

كلُّ ما سبقد. 

ما أفضل تشبيه للحالة الروحيَّة للبرش الساقطن؟. 3

شخٌص مريٌض يحتاُ  لعال أ. 

شخٌص غريٌق يحتا  إلنقاذب. 

شخٌص ميٌِّت يحتاُ  حياة . 

شخٌص مريٌض مبرٍض عضاٍل ويحتاُ  إىل العناية املركَّزةد. 

س؟. 4 بحسب د. سرول، ما هي أهمُّ كلمٍة يف الكتاب املقدَّ

لكنأ. 

وب. 

يقدر . 

خطيَّةد. 

َمِن الذي يجُب أن يأُخَذ املبادرَة الوحيدَة يف الخالص، فيا يختصُّ بالحالِة الروحيَِّة لإلنسان؟. 5

اإلنساُن الخاِطُئأ. 

املختاُر من اللهب. 

اللُه شخصيًّا . 

ون الكارزوند.  املبرشِّ
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ملاذا نَْكِرُز؟. 6

ألنَّها واجٌب وامتياٌزأ. 

ألنَّ يسوع أوصانا بأْن نكرزب. 

ألنَّها وسيلة معيَّنة من الله إلحضار مختاريه للخالص . 

كلُّ ما َسبَقد. 



اإلجاباُت النموذجيَّة — المبادرُة اإللِهيَّة

لِ والُمناقَشِة: ِئَلٌة للت�أمُّ �أسي

قبل الفيديو:

ما رأيُك؟

هذه أسئلٌة شخصيَّة، لذا يجُب أن تكون اإلجابات مبنيًَّة عى معرفِتك واختباراتِك الشخصيَّة.

القراَءُة الكتابيَُّة:

ــة للبــرش الســاقطن بالطبيعــة وعــن  • مــا الــذي يكشــُفُه هــذا املقطــع عــن الحالــة الروحيَّ

ــه الســياديِّ يف الخــالص؟ ــِل الل َعَم

ــوب  ــواٌت بالذن ــس أنَّ كلَّ البــرش هــم بالطبيعــة أم ــا الرســول بول يف هــذا املقطــع، يعلُِّمن

ــم  ــة. ث ــرا  أنفســهم مــن هــذه الحال ــن عــى إِخ ــر، وغــرُي قادري ي ــٌد للرشِّ ــا، وعبي والخطاي

يُعلِّمنــا أنَّ اللــه، الغنــيَّ يف الرحمــة، أخــذ الخطــوة األوىل يف إحضارنــا مــن املــوت الروحــي 

إىل الحيــاة الروحيَّــة. أخــريًا، يكشــُف كيــف أنَّ نعمــة اللــه تحملُنــا كخليقــٍة جديــدٍة مثمــرٍة 

يف كلِّ عمــل صالــح.

خالل الفيدْو:

صورٌة لحالة اإلنسال الساقطة:    

ما الفرُق بَْنَ »الْفساِد الْكاِمِل« و»الَْفساَد الُْمطْلََق«؟ •

مهــا كان مقــدار خطيَّتنــا، ميكننــا دائًــا أن نخطــئ أكــر مــاَّ نفعــل. ال أحــد فينــا فاســٌد 

بشــكٍل مطلــق. الفســاد الكامــل يعنــي أنَّ شــخصنا ككّل ســاقط وأفســدته الخطيَّة. الفســاد 

املطلــق يقــرُح أننــا خطــاة بقــدر مــا ميكــن أن نكــون. يقــرح د. ســرول أنَّ تعبــر الفســاد 

ــل هــو تعبــر أفضــل مــن الفســاد الكامــل منًعــا لاللتبــاس حــول طبيعــة فســادنا. املتأصِّ

كيف يصُف الرسول بولس البرش يف حالتهم الروحيَّة الساقطة؟ •

ــا«.  ــوِب َوالَْخطَايَ نُ ــَوات ِبالذُّ ــم: »أَْم ــاًل إِنَّه ــر قائ ــن الب ــس ع ث بول ــدَّ ــس 2، يتح يف أفس

يف مقاطــع أخــرى مــن العهــد الجديــد، يقــول إِنَّ البــر الســاقطني هــم تحــَت ُســلطاِن 

يــن، وأبنــاُء إبليــس،  الخطيَّــة، وعبيــٌد للخطيَّــة، أبنــاُء الْغضــب، وعدميــو الجــدوى، وغــر بارِّ

ــُه يُْعِوزُهــم مجــُد اللــه، ومــاَل كلُّ واحــٍد إىل طريقــه. ــى إِنَّ حتَّ
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َؤِهيَُّة:       ُح َرُة ا َُ المبا

ما هي أهمُّ كلمٍة يف العهد الجديد، بحسب د. سرول؟ •

قــال د. ســرول إنَّ كلمــة »لكــن«، كــا هــي موجــودة يف أفســس 2: 4، هــي أهــمُّ كلمــٍة يف 

العهــد الجديــد. عندمــا يبــرِّ بولــس باألخبــار الســارَّة عــن خــالص اللــه، هــو يفعــل هــذا 

يف مقابــل خلفيَّــة األخبــار الســيِّئة لحالتنــا الروحيَّــة، حيــث نوجــُد تحــت دينونــة نامــوس 

ــادرة اإللهيــة إلحضــار  ــأت بولــس عــى ذكــر املب ــه عندمــا ي ــه. أشــار د. ســرول إىل أنَّ الل

الخطــاة األمــوات روحيًّــا إىل الحيــاة، فإنَّــه يفعــل هــذا بالقــول، »لَِكــنَّ اللــَه...«

َح املبادرة اإللهيَّة؟ • ما التشبيه الذي أعطاه د. سرول لِيَرْشَ

ــة يف التجديــد بإنقــاذ اللــه لشــخٍص ميــٍت يف قــاع البحــر.  شــبَّه د. ســرول املبــادرَة اإللهيَّ

ــه إىل  ــأت ب ــر، وي ــاع البح ــن ق ــت م ــل املي ــة الرج ــُل جثَّ ــاه، ويحم ــه إىل املي ــوُص الل يغ

اليابســة. ثــم ينفــُخ اللــه حياتــه يف هــذا امليــت فيعــود إىل الحيــاة. هــذه صــورة ملــا يفعلــه 

ــة. اللــه يف الخطــوة األوىل مــن دفــع شــخص مــن املــوت الروحــي إىل الحيــاة الروحيَّ

الكرازة وسياُة اهلل:      

ما األسباب الثالثة التي ذكرَها د. سرول النخراطنا يف الكرازة؟ •

ــاين،  ــك. الســبب الث ــا بذل ــرازة ألنَّ يســوع أمرَن الســبب األوَّل، يجــب أن ننخــرط يف الك

ــه  ــا يفعل ــه يف م ــع الل ــم أن نتشــارك م ــاز عظي ــه امتي ــرازة ألنَّ يجــب أن ننخــرط يف الك

يف العــامل. الســبب الثالــث، يجــب أن ننخــرط يف الكــرازة ألنَّهــا وســيلة بهــا يحــُر اللــه 

شــعبه للخــالص.

مــا الــذي يعلُِّمــه روميــة 10: 9- 15 عــاَّ ســيحدث يف حيــاة شــخٍص مبجــرَّد أن يحــره اللــه  •

مــن املــوت الروحــي إىل الحيــاة الروحيَّــة؟

ــرصخ إىل  ــه أن ي ــه الل ــخص يدفُع ــس أنَّ كلَّ ش ــول بول ــم الرس ــة 10: 9-13 يُعلّ يف رومي

الــرب بإميــان ليخلـُـص. مــن املهــّم أن نــرى أنَّ بولــس يــرصُّ أيًضــا يف روميــة 10:14-15 أنَّــه 

ال ميكــن ألحــد أن يطلــب الــرب إْن مل يســمع عنــه. ألنَّ الكــرازة هــي طريقــة يســمُع بهــا 

ســني أيًضــا للكــرازة. دهــم اللــه يجــب أن يكونــوا متحمِّ النــاس اإلنجيــل، أولئــك الذيــن يجدِّ

بعد الفيدْو:

ــَل عــى الْفســاد الْكاِمــل؟ كيــف  • ــل تعبــري الْفســاَد الُْمتأَصِّ ــه يفضِّ ملــاذا قــال د. ســرول إنَّ

ــل؟ َم معنــى كلمــة متأصِّ قــدَّ

يف بعــض األحيــان، يتــمُّ الخلــط بــني مفهــوم الفســاد الكامــل وفكــرة الفســاد املطلــق، أي 
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أنَّ اإلنســان فاســد بقــدر مــا ميكنــه أن يكــون. ميكــن تجنُّــب هــذا الخلــط إن اســتخدْمنا 

ــل تــأت مــن الكلمــة الالتينيــة radix، والتــي تعنــي  تعبــر الفســاد املتأصــل. كلمــة املتأصِّ

ــا فاســدون يف  ــل يحمــل معــه فكــرة أنَّن ــل«. لذلــك يقــرُح أن تعبــر الفســاد املتأصِّ »أَْص

ــٌل يف جــذِر الشــَجرة«. ــا إِنَّ فســادنا »متَوغِّ جوهــر كينونتنــا. قــال مالحظً

مــا هــي املبــادرة اإللهيَّــة أو الخطــوة األوىل يف فدائنــا يف أفســس 2: 8-10؟ مــا املطلــوب منَّــا  •

ِفْعلُــه بعد هــذه الخطــوة األوىل؟

ــن  ــم م ــاة ونقله ــوت إىل الحي ــن امل ــا م ــوات روحيًّ ــاة األم ــة الخط ــوة األوىل إلقام الخط

ملكــوت الظلمــة إىل ملكــوت الحيــاة يقــوُم بهــا اللــه وحــده. ليــس لإلنســان أي دور يف 

ــن،  ــار، ونؤم ــا، نخت ــادرة يف تجديدن ــه املب ــذ الل ــا يأخ ــالق. بعدم ــى اإلط ــل ع ــذا العم ه

ــة. ــد اإللهيَّ ــة التجدي ــي عطيَّ ــوب، ولكــن كّل هــذه األشــياء ت ونت

رشح د. ســرول أنَّ عمــل اللــه الســيادي يف إحضــار البــرش مــن املــوت الروحــي إىل الحيــاة  •

ــة ومســؤوليَّة اإلنســان يف الكــرازة ليســا متضادَّيْــن. هــل نســتنتج أنَّ اللــه يحتاجنــا  الروحيَّ

بطريقــٍة مــا لتحقيــق مقاصــده؟

كال. ال ميكننــا أن نقــول إنَّ اللــه يحتاجنــا بــأيِّ شــكل مــن األشــكال. كان بإمــكان اللــه أن 

يختــار أن يعمــل العمــل كلَّــه بنفســه. ولكنَّــه، كــا رشح د. ســرول، اختــاَر اللــه أن يعمــَل 

عنا هــذا األمــر عــى االنخــراط يف عمــل الكــرازة  عملــه بنــا ومــن خاللنــا. يجــُب أن يشــجِّ

بفــرحٍ أكــر وبإحســاٍس باالمتيــاز أنَّــه ميكننــا أن نشــارك اللــه يف مــا يفعلُــه.

اختبار المراجعة:

الدرس 6

ت.. 1

ــوه الفســاد  ــد ندع ــا ق ــل وم ــر الفســاد الكام ــني تعب ــاس ب ــُط الن ــان يخل يف بعــض األحي

املطلــق. الفســاد املطلــق يحمــُل يف طيَّاتــه فكــرة أنَّ البــر فاســدون بقــدر مــا ميكنهــم أن 

يكونــوا. ال يؤمــن أحــٌد بالفســاد املطلــق، ألنَّنــا جميعنــا نعلــم أنَّــه ميكننــا أن نفعــل أشــياء 

أســوأ مــاَّ نفعــل فعليًّــا.

ث.. 2

عندمــا نقــول إنَّنــا فاســدون بالكامــل، فإنَّنــا نقــول إنَّ جوهــر كينونتنــا فاســد، وإنَّنــا فاســدون 

يف كلِّ ملكاتنــا، وإنَّنــا أمــواٌت بالذنــوب والخطايــا. لهــذا ال نقــدر أن نفعــل شــيًئا مرضيًّــا للــرّب.
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ت.. 3

أعطــى د. ســرول تشــبيه رجــٍل غــرَق بالفعــل ويحتــاُج أن يُنقــَل مــن املــوت إىل الحيــاة 

ــح الحالــة الروحيَّــة الســاقطة لإلنســان. يســتخدُم الرســول بولــس كلمــة »ميــت« يف  ليوضِّ

نـُـوِب َوالَْخطَايَــا«  أفســس 2 ليــرح مــا نحــن عليــه بالطبيعــة: »َوأَنُْتــْم إِْذ كُْنُتــْم أَْمَواتـًـا ِبالذُّ

)اآليــة 1(. هــذا هــو التشــبيه الــذي يعــّد خــر تعبــر عــن حالــة كلِّ البــر الســاقطني.

أ.. 4

س هــي كلمــة »لكــن«. رشَح أنَّ  بحســب د. ســرول، مــن أهــمِّ الكلــات يف الكتــاب املقــدَّ

ُم األخبــار الســارَّة واملجيــدة لإلنجيــل. يقيــُم الرســول  هــذه الكلمــة يف أفســس 2: 4 تقــدِّ

ــة بحــال طبيعتنــا وبــني األخبــار الســارَّة ملــا  بولــس مقابلــة بــني األخبــار الســيِّئة املختصَّ

فعلــه اللــه بنعمتــه. كلُّ املبــادرة اإللهيَّــة يف عمــل التجديــد مرتبــٌط بكلمــة »لكــنَّ اللــه...«

ت.. 5

ــْن  ــده َم ــه وح ــعبه ألنَّ ــالص ش ــل خ ــة يف عم ــادرة اإللهيَّ ــذ املب ــن أن يأخ ــه م ــدَّ لل ال ب

ــي  ــوت الروح ــن امل ــٍة م ــا يف حال ــاقطة تركُن ــة الس ــا الروحيَّ ــذا. حالتن ــل ه ــتطيع فع يس

ــة. ال  ــا أن نفعــل شــيًئا ملســاعدة أنفســنا عــى الخــروج مــن هــذه الحال ــث ال ميكنن حي

ميكننــا أن نتعــاوَن مــع اللــه بــأّي طريقــة أيًــا كانــت يف تجديدنــا. كان ال بــدَّ للــه مــن أن 

ــة. ــاة الروحيَّ ة الحي ــدَّ ــا إىل ِج ــوىت روحيًّ ــاة امل ــة الخط ــوة األوىل يف إقام ــذ الخط يأخ

ث.. 6

س  باإلضافــة إىل التعليــم عــن الســيادة اإللهيَّــة يف خــالص املختاريــن، يعلِّــُم الكتــاب املقــدَّ

ــة  ــر لثالث ــذا األم ــوُم به ــني. نق ــرازة للضالِّ ــل الك ــراط يف عم ــا لالنخ ــه يدعون ــا أنَّ الل أيًض

ــا، الكــرازة هــي وســيلة  ــاز، وثالًث ــا امتي ــا، إنَّه اًل، املســيح أوىص بالكــرازة، ثانًي أســباب. أوَّ

ــهَد د.  س. استش ــدَّ ــاب املق ــُم يف الكت ــور تُعلَّ ــذه األم ــعبه. كلُّ ه ــالص ش ــه لخ ــا الل عيََّنه

ــث. ــًا للســبب الثال ــة 10 دع ســرول برومي


