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دمة
المق ِّ

ـر الجـ ُ
ـدل حــول عقيــدة التعيــن امل ُسـ َبق عــر تاريــخ الكنيســة املســيح َّية ،ألنَّهــا عقيــد ٌة
مل يَ ْقـ ُ ْ
ـتمل بالــرورة بَ ْحــث
كتاب َّيـ ٌة ال ميكـ ُن تج ُّن ُبهــا .والدراســة الدقيقــة لعقيــدة التع ِيــن املسـ َبق تشـ ُ
ضوعــات مثــل :ســيا َدة اللــه ،إرا َدة اإلنســان ،الفســاد البــريِ ،
ٍ
مقاصــد اللــه الرسمديَّــة،
َم ْو
عقيــدة التجديــد ،والك ـرازة.
عــر معالجــ ٍة كتاب َّيــ ٍة،
يف هــذه الدراســة ،ســوف يســ ُر الدكتــور أر .يس .ســرول بنــا ْ َ
وتاريخيَّــ ٍة ،والهوتيَّــ ٍة ،وفلســفيَّ ٍة لهــذه املوضوعــات وأخــرى ذات صلــة.

ـت تشــاه ُد الفيديوهات
دليـ ُـل الدراســة هــذا مرافـ ٌـق لسلســلة الفيديــو التعليم َّية .ســواء كنـ َ
ـر قنــاة اليوتيــوب ،فــإ َّن هــذا املصــدر ُمص َّم ـ ٌم ليســاع َدك
عــى موقــع  ،ar.ligonier.orgأو عـ ْ َ
ـكل محــارض ٍة يف هــذه السلســلة،
حتَّــى تح ِّقــق أقــى اســتفا َد ٍة ممكنـ ٍة مــن اختبــار التعلُّــم .لـ ِّ
كل ٍ
درس التــايل:
درس يقابلُهــا يف هــذا الدليــل .وســوف تَ ِجـ ُد يف ِّ
ٌ

دمة
المق ِّ

األهداف
ُ
التعليمي ُة
َّ

ـت تغطيتُـ ُه
املق ِّدمــة عبــار ٌة عــن مقطـعٍ مختـ ٍ
ـص املحتــوى الــذي متَّـ ْ
ر يل ِّخـ ُ
يف املحــارضة ،والتأ ُّمــل فيــه يف درس دليــل الدراســة.
كل ٍ
درس؛ لِ َف ْهــم الصــورة الكاملــة قبــل
كيف َّيــة االســتخدام :اســتخد ْم مق ِّدمـ َة ِّ
ـدرس دليــل الدراســة ليذكِّـ َ
ـرك
مشــاهدة الفيديــو .راجـ ْع هــذا الــكالم فيــا تـ ُ
مبــا اكتســبتَه فعل ًّيــا ومــا ينتظـ ُرك الح ًقــا.
األهــداف التعليميَّــة هــي املعرفــة واملهــارات التــي يســعى درس دليــل
َ
متكينــك منهــا خــال دراســة محتــوى املحــارضة.
الدراســة إىل
ِ
كل درس قبــل قــراءة محتــواه.
أهــداف ِّ
كيف َّيــة االســتخدام :تعــ َّر ْف عــى
وابــقِ الهـ َ
كل فيديــو وتتأ َّمـ ُـل بــه أو
ـب عين ْيــك فيــا تشــاه ُد َّ
ـدف العــا َّم ن ُْصـ َ
كل درس.
ـش األســئلة ،يكْ تســتفي َد أقــى اســتفادة مــن ِّ
تناقـ ُ
3

ِ
اهلل
مختار ِم َن
ٌ

4

الرئيسي ُة
األفكار
َّ
ُ

كل درس أو ما سنتعلَّم ُه منه.
األفكار الرئيس َّية هي النقاط األساس َّية يف ِّ
ـكل درس ،وملراجعة
كيف َّيــة االســتخدام :اســتخد ْم هــذه األفــكار لالســتعداد لـ ِّ
الــدرس الســابق .فهــي متثِّـ ُـل تحدي ـ ًدا املعرفــة التــي يهـ ُ
كل درس إىل
ـدف ُّ
إيصالهــا.

�أمل ِ
ٌ
أسئلة للت ُّ
ناقش ِ
ة
والم
َ
ُ

األســئلة هــي العنــر الــذي يقــو ُد التأ ُّمــل و/أو املناقشــة يف هــذا الــدرس
وتهـ ِـد ُف إىل مســاعدتك يف تحضــر مــا تتعلَّ ُمــه ،ويف اســتيعابه ،وتنظيمــه.
كيف َّيــة االســتخدام :تأ َّمـ ْـل باألســئلة فرديًّــا أو ناقشْ ــها ضمــن مجموعــة وف ًقــا
ـت املذكــو ُر عــى اليســار يشـ ُر إىل مــكان
لرتتيــب ظهورهــا يف الــدرس .الوقـ ُ
إجابــة األســئلة يف الفيديــو.

صالة
ٌ

مقطــع الصــاة يق ـ ِّد ُم مقرتحــات لكيف َّيــة اختتــام الــدرس بالصــاة بحســب
مــا ت ـ َّم تعلُّمــه يف الــدرس.
كل درس كمرشــد لصــاة
كيف َّيــة االســتخدام :اســتخد ْم مقطــع الصــاة يف ِّ
فرديَّــة أو جامع َّيــة.
اختبــا ُر املُرا َج َعــة هــو مجموعــة مــن  6أســئلة مــن نوع َّيــة االختيــارات،
كل درس.
تظهــ ُر يف نهايــة ِّ
كل اختبــار للتأكُّــد مــن فهمــك وحفظــك
كيف َّيــة االســتخدام :اســتخد ْم َّ
كل درس .ولالســتفادة مــن العمليَّــة
للنقــاط الرئيســيَّة التــي يشــتملُها ِّ
التعليم َّيــة ،مــن األفضــل أن تُ ْجــري اختبــار الــدرس إ َّمــا يف وقـ ٍ
ـت مــا بــن
الــدروس ،أو مبــارش ًة قبــل الــدرس التــايل يف دليــل الدراســة.

راج َعة
اختبار ُ
ُ
الم َ

اإلجابات
ُ
النموذجية
َّ

اإلجابــاتُ النموذج َّيــة تقــ ِّدم الــرح ألســئلة التأ ُّمــل واملناقشــة ،وأيضً ــا
اإلجابــات عــن أســئلة االختيــارات املتعــ ِّددة يف اختبــار املراجعــة.
كيف َّيــة االســتخدام :اســتخد ْم اإلجابـ ِ
ـات النموذجيَّـ َة للتح ُّقــقِ مــن إجاباتــك
الشــخص َّية أو العثــور عــى إجابــة ال تعرفُهــا .مالحظــة :ال تستســل ْم بســهولة،
يرسـ ُخها يف ذهنــك.
فاجتهــا ُدك لبضعــة دقائــق لتَ َذكُّــر اإلجابــة ِّ

الدراسة
ل
َ
َج ْد َو ُ

ـدول التــايل  4خطـ ٍ
ـرح الجـ ُ
ـط للعمــل عــى دراســة سلســلة الفيديوهــات التعليم َّيــة التــي بعنــوان
يقـ ُ
ـت تــدرس هــذه السلســلة وحـ َ
ـدك أو مــع
مختــا ٌر مــن اللــه ودليــل الدراســة املرافــق هــذا .ســواء كنـ َ
مجموعــة ،فــإ َّن هــذه الجــداول ســوف تســاع ُدك عــى تخطيــط مســار دراســتك.

األسبوع
1
2
3
4
5
6
7
8

خطَّة مط َّولة ملدَّ ة خطَّة قياس َّية ملدَّ ة خطَّة مخترصة
ملدَّ ة  4أسابيع
 6أسابيع
 8أسابيع
الدرس
*
1
2
3
4
5
6
*

1
2
3
4
5
6

1
 2و3
 4و5
6

خطَّة مكثَّفة ملدَّ ة
 3أسابيع
 1و2
 3و4
 5و6

* بالنســبة إىل هــذه األســابيع ،بــدلً مــن اســتكامل الــدروس ،ارصفــوا وقتًــا يف املناقشــة والصــاة مــن
أجــل األهــداف التعليم َّيــة للدراســة (األســبوع األ َّول) ومــن أجــل أهـ ّم مــا تـ َّم اكتســابه وتعلُّمــه منهــا
(يف األســبوع األخــر).
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1
ِ
عقيد ِة
ن به ِذ ِه ْال
الكل
يؤم ُ
ُّ
َ

دمة:
المق ِّ

أحيانًــا ،نخـ ُ
ـال أنَّــه يوجـ ُد نوعــانِ مــن املســيح ِّيني -أولئـ َـك الذيــن يؤمنــون أ َّن عقيــد َة التَّعيـ ِن
امل ُسـبَقِ هــي عقيــد ٌة كتابيَّـ ٌة ،وأولئــك الذيــن ال يؤمنــون أنَّهــا كتابيَّــة .يف هذا الــدرس التمهيدي،
ـرح الدكتــور أر .يس .ســرول أ َّن عقيــد َة التَّعيـ ِن امل ُسـ َبقِ هــي ،يف الحقيقــة ،عقيــد ٌة يؤ ِمـ ُن
يـ ُ
كل مســيحي ،وأ َّن االختــاف يف الــرأي مرتبــط بكيف َّيــة فَ ْه ِمنــا ِ
ورشحنــا لهــا .وســ ُيع ِّرفنا
بهــا ُّ
الدكتــور أر .يس .ســرول ،مــن خــال َع َمــلِ َم ْس ـ ٍح لتاريــخ الكنيســة ،بالشــخص َّيات الرئيس ـ َّية
ـاص بالعقيــدة الكتابيَّــة للتَّعيـ ِن امل ُسـبَقِ .
واملذاهــب األساسـيَّة يف ال َجـ َدل الخـ ّ
التعليمية:
األهداف
َّ

عندما تنتهي من هذا الدرس ،يجب أن تكون قاد ًرا عىل:
•فَ ْهم أه ِّميَّة دراسة عقيد ِة التَّعي ِني امل ُسبَقِ
•إيجاد عقيد ِة التَّعي ِني امل ُس َبقِ يف الكتاب املق َّدس
•التمييز بني الرشوحات املختلفة للعقيدة يف تاريخ الكنيسة
متسكت بالعقيدة امل ُصلَحة للتَّعي ِني امل ُس َبقِ
• ِذكْر الشخص َّيات الرئيس َّية التي َّ
• ِذكْر الشخصيَّات الرئيسيَّة التي رفضَ ت العقيدة امل ُصلَحة للتَّعي ِني امل ُسبَقِ
•تعريف مصطلح «التَّعي ِني امل ُس َبقِ »
الرئيسية:
األفكار
َّ

•عقيــد ِة التَّعيـ ِن امل ُسـ َبقِ هــي عقيــدة كتاب َّيــة وقــد كانــت هــي تعليـ ًـا ســائ ًدا يف الكنيســة
عــر التاريــخ.
6

نِمؤ ُّلكلا
 – 1ةَديقعْلا ِهِذهبُ ي

مختصــة بنعمــة اللــه يف الخــاص :البِيال ِج َّيـ ِةِ ،
وشـ ْب ِه
•توجـ ُد ثــاثُ مذاهــب الهوت َّيــة أساسـ َّية
َّ
البِيال ِج َّي ِةَ ،واألُوغ ُْسـ ِ
ـطي ِن َّية.
•التع ِي ُني امل ُسبَق هو اختيا ُر الله يف الخالص ،االختيار الذي ت َّم قبل تأسيس العامل.
ـن النــاس ُمس ـ َبقًا للخــاص أم ال ،بــل كيــف (عــى
•القض َّيــة ليســت يف مــا إذا كان الل ـ ُه يُ َعـ ِّ ُ
أي أســاس) يع ِّي ُنهــم ُمس ـ َبقًا.
ِّ
ناقش ِ
�أمل ِ
ة:
والم
أ� ْس ِئ َل ٌة للت ُّ
َ
ُ
قبل الفيديو:

ما رأيُك؟
ِ
دقائق لإلجابة عن األسئلة التالية ،فإنَّها سوف تُ ِع ُّدك للمحارضة.
اقض
َ
املختصة بعقيدة الت ْع ِي ِني امل ُس َبق؟
تدرس هذه الدراسة
َّ
•ملاذا ُ
•مــا مــدى معرف ِتــك بعقيــد ِة الت ْعيـ ِن امل ُسـ َبق؟ هــل تســتطي ُع أن تع ِّرفَهــا؟ هــل وجــدتَ قبـ ًـا
صعوبـ ًة يف اإلميــانِ بهــا؟
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

ُم َبــا َر ٌك الل ـ ُه أَبُــو َربِّ َنــا يَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح ،الَّـ ِـذي بَا َركَ َنــا ِب ـك ُِّل بَ َركَ ـ ٍة ُر ِ
السـ َـا ِويَّ ِ
ات ِف
وح َّي ـ ٍة ِف َّ
ـيس الْ َعالَـ ِـم ،لِ َن ُكــو َن ِق ِّد ِ
الْ َم ِســي ِح كَـ َـا ا ْختَا َرنَــا ِفيـ ِه قَ ْبـ َـل تَأْ ِسـ ِ
يسـ َن َو ِبـاَ لَـ ْو ٍم قُ َّدا َمـ ُه ِف الْ َم َح َّبـ ِة،
ـر ِة َم ِشــيئَ ِت ِه ...الَّـ ِـذي ِفيـ ِه أَيْضً ــا
إِ ْذ َسـ َب َق فَ َع َّي َن َنــا لِلتَّ َب ِّنــي ِب َي ُســو َع الْ َم ِســي ِح لِ َنف ِْسـ ِهَ ،ح َسـ َ
ـب َمـ َ َّ
ـب َرأْ ِي َم ِشــيئَ ِت ِه.
ش ٍء َح َسـ َ
نِلْ َنــا ن َِصيبًــاُ ،م َعيَّ ِنـ َن َســا ِبقًا َح َسـ َ
ـب ق َْصـ ِـد الَّـ ِـذي يَ ْع َمـ ُـل ك َُّل َ ْ
 أفسس 11 ،5-3 :1•ماذا يعلِّ ُمنا مقط ُع أفسس  11-3 :1عن عقيدة الت ْع ِي ِني الْ ُم ْس َبق؟

خالل الفيديو:

ِب عن األسئلة التالية فيام تشاه ُد الفيديو .فهي دليلُك خالل املحارضة.
أَج ْ
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25 :8–00 :0

ل العقيدة:
ُ
تناو ُ

تناول دراسة الت ْع ِي ِني امل ُْس َبقِ ِب َح َذ ٍر ٍ
•ملاذا َو َج َب علينا ُ
شديد؟
أص َل تعبري الت ْع ِي ِني امل ُ ْس َبق؟
•أين ن ِج ُد ْ
ه ُم تاري�خ العقيدة:
َف ْ

46 :30–25 :8

•ما هي امل َذا ِه ُب الال ُهوتِيَّ ُة الثالث ُة األَ ِ
ساسيَّ ُة يف تاريخ الكنيسة؟
املهمنِ اللذانِ جادال بشأن َد ْو ِر النعمة يف َع َملِ الخالص
• َمنِ الشخصانِ التاريخ َّيانِ َّ
بعد الفيديو:

ـب عــن األســئلة التاليــة بعدمــا تنتهــي مــن الــدرس .ســوف تســاع ُدك هــذه األســئلة عــى تحديــد
أَ ِجـ ْ
النقــاط األساس ـ َّية وتلخيصهــا.
•ملاذا تث ُري عقيدة الت ْع ِي ِني امل ُْس َبق الكث َري من ال َج َدل ِ
والخالف يف الكنيسة؟
ـت يف مجموعــة ،د ْع أعضــاء املجموعــة يناقشــون ســبب أه ِّم َّيــة عــدم الته ـ ُّرب مــن
إِ ْن كنـ َ
هــذه العقيــدة لصعوبتهــا أو الختــاف وجهــات نظــر الالهوتيِّــن أو الطوائــف حولهــا.
•كيف يؤث ِّ ُر فه ُمنا لخط َّية اإلنسان عىل فهمنا لعقيد ِة الت ْع ِي ِني امل ُْس َبق؟
ـت يف مجموعــة ،د ْع أعضــاء املجموعــة يناقشــون فكــرة الفســاد الكامــل .كيــف يؤثِّــر
إِ ْن كنـ َ
الفهــم األُوغســطيني للحالــ ِة الســاقط ِة لإلنســان عــى فَ ْه ِمنــا للنعمــة؟ فكِّــ ْر يف األســئلة
التاليــة :إ ْن أنْكَــ َر أحــ ٌد وجهــة النظــر األوغســطين َّية للحالــة الســاقطة لإلنســان ،كيــف
ســيؤث ِّ ُر ذلــك عــى فه ِمنــا للتعــاون مــع اللــه يف َع َمــلِ الخــاص؟
أي أسـ ٍ
ـاس يختــا ُر اللــه أن يخلِّصــك مــن قبــل تأســيس العــامل؟ هــل ينظـ ُر إىل املســتقبل
•عــى ِّ
ليؤســس عليــه اختيــاره لــك؟ أم يختــا ُرك ُدو َن أ ْدىن اعتبــار لــيء
ويــرى شــيئًا مـ َّـا تفعلــهِّ ،
قــد ت َف َعلُــه أو ال تفعلُـ ُه يف امل ُســتقبلِ ؟

نِمؤ ُّلكلا
 – 1ةَديقعْلا ِهِذهبُ ي
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ـت يف مجموعــةَ ،د ْع أعضــاء املجموعــة يناقشــون متييــز الدكتــور أر .يس .ســرول بــن
إ ْن كنـ َ
ســيادة اللــه يف الخــاص ووجهــة النظــر ِ
الشـ ْب ِه البِيال ِج َّيـ ِة يف الت ْع ِيـ ِن امل ُْسـ َبق.
َصالة:

أَ ْو ِد ْع يف الصالة ما تعلَّ ْمتَ ُه من كلمة الله يف هذا ِ
الدرس.
•ســ ِّب ْح اللــه ألجــل تتميمــه مقاصــده األزل َّيــة بــأن اختــار أن يخلِّــص شــع ًبا لنفســه قبــل
تأســيس العــامل.
ِ
• ْ
الخالص دو َن نعم ِة الله.
وعدم قُ ْدرتِك عىل
اعرتف بخط َّي ِتك الشخص َّية ِ
ألي يشء فعلتَه أو ستفعله.
•اشك ْر الل َه ألنَّه خلَّصك ُدو َن أ ْدىن اعتبار ِّ
اطلب من الله أن ميكِّنك من فهم نعمة تعيي ِنه امل ُس َبقِ بشكلٍ أفضل
• ْ

راج َعة:
اختبار ُ
ُ
الم َ

ِ
استخد ْم أسئلة االختيارات هذه لفحص ما تعلَّمتَه من هذا الدرس.
1.ما امل ُ ْرب ُِك يف سؤال« :هل تؤ ِم ُن بعقيد ِة الت ْعيِني امل ُْس َبق؟»
.أالكتاب املق َّدس ال يُعلِّم عن عقيدة الت ْعيِني الْ ُم ْس َبق.
.بمل يَ ُع ْد أح ٌد يؤ ِم ُن بعقيد ِة الت ْع ِي ِني امل ُْس َبق.

خاص ويجب ألَّ يكون موضوع حوار.
.جالتعي ُني امل ُْس َب ُق أم ٌر ُّ
.دتوج ـ ُد مذاهــب عديــدة لعقي ـ َد ِة الت ْع ِي ـ ِن امل ُْس ـ َبقِ  ،ومعظ ـ ُم النــاس يؤكِّــدو َن عــى نــو ٍع
واحــد عــى األقــل.
صاغت عقيد َة الت ْع ِي ِني الْ ُم ْس َبق؟
أي كنيس ٍة ،أو كنائس،
ْ
ُّ 2.
.أاملشيخ َّية
.بامليثوديَّة
.جكنيسة روما الكاثوليك َّية

كل ما َس َبق
.د ُّ

ِ
اهلل
مختار ِم َن
ٌ
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3.ما هي املذاهب التاريخ َّي ُة الثالث ُة لدور نعم ِة الله يف الخالص؟
.أالكالفينيَّة ،واألرمينيَّة ،والتدبرييَّة
.بالكالفين َّية ،واألرمين َّية ،واإلمريالديَّة
.جالبِيال ِج َّيةِ ،
وش ْبه البِيال ِج َّيةَ ،واألُوغ ُْس ِطي ِن َّية
.دالبِيال ِجيَّة ،واألرمينيَّةِ ،
وشبْه البِيال ِجيَّة

4.ما الذي تعلِّ ُم ُه البِيال ِج َّي ِة بشأن النعمة وخالص اإلنسان؟
.أالنعم ُة غ ْ َُي كا ِف َي ٍة لحصو ِل اإلنسان عىل الخالص.

.بالنعم ُة غ ْ َُي رضوريَّ ٍة لحصو ِل اإلنسان عىل الخالص.

.جالنعم ُة ليس املقصود منها حصول اإلنسان عىل الخالص.
مم َس َبق.
.دال يشء َّ
أي من القاد ِة أدناه كان ض َّد األُوغ ُْس ِطي ِنيَّة؟
5.يف تاريخ الكنيسةٌّ ،
.أتشارلْز فيني

يس ِل
.ب ُجون ِو ْ
.جأَ ْر ِمي ْنيُوس

.دك ُُّل َم ْن َس َبق

6.ما كان فحوى االختالف حول عقيدة الت ْعيِني امل ُْس َبق؟
.أ ٌ
جدال ح ْو َل دو ِر اإلنسان
.ب ٌ
جدال ح ْو َل خط َّي ِة اإلنسان

.ج ٌ
جدال ح ْو َل طبيع ِة اإلنسان
يش َء ِم َّم َس َبق
.دال ْ

النموذجية —
اإلجابات
ُ
َّ
ِ
عقيد ِة
ن به ِذ ِه ْال
الكل
يؤم ُ
ُّ
َ
ناقش ِ
�أمل ِ
ة:
والم
أ� ْس ِئ َل ٌة للت ُّ
َ
ُ
قبل الفيديو:

ما رأيُك؟
يجــب أن تكــون اإلجابــات مبن َّيــ ًة عــى معرف ِتــك واختباراتِــك
هــذه أســئل ٌة شــخص َّية ،لــذا
ُ
الشــخص َّية.
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

•ماذا يعلِّ ُمنا مقط ُع أفسس  11-3 :1عن عقيدة الت ْع ِي ِني الْ ُم ْس َبق؟
ـاس ،أنَّ عقيــد َة الت ْع ِي ـ ِن الْ ُم ْس ـ َبق هــي عقيــد ٌة كتا ِب َّي ـ ٌة،
يعلِّ ُمنــا هــذا املقطـ ُـع ،بش ـكْلٍ أسـ ِ ٍّ
وأنَّهــا عمـ ٌـل إلهــي.

خالل الفيديو:

ِ
يدة:
ل
ُ
العق َ
تناو ُ

تناول دراسة الت ْع ِي ِني امل ُْس َبقِ ِب َح َذ ٍر ٍ
•ملاذا َو َج َب علينا ُ
شديد؟
ـدرس هــذه العقيــدة ،نــرى أنَّهــا ،وبســبب الغمــوض الّــذي يكتنفُهــا ،متيـ ُـل إىل
عندمــا نـ ُ
ـب الصــر واالحتــال بســبب
إثــارة األســئلة أكـ َر مــن اإلجابــة عنهــا .هــذه العقيــد ُة تتطلَّـ ُ
يدرســها األف ـرا ُد م ًعــا.
حقيقــة أنَّ املشــاعر تتأ َّجـ ُ
ـج عندمــا ُ
أص َل تعبري الت ْع ِي ِني امل ُْس َبق؟
•أين ن ِج ُد ْ
إنَّ تعبــر ال َّت ْعيــن امل ُ ْسـ َبق هــو تعبـ ٌر كتــا ٌّيب أ َّو ًل وق ْبـ َـل ك ُِّل يشء .وقــد علَّ َم ْتــهُ صفحــاتُ الكتــاب
ـح مــن االســتخدام املتكـ ِّرر للتعبــر يف أفســس .11-3 :1
املقــدَّ س بشــكلٍ رصيـحٍ .وهــذا واضـ ٌ

ه ُم تاري�خ العقيدة:
َف ْ

•ما هي امل َذا ِه ُب الال ُهوتِ َّي ُة الثالث ُة األَ ِ
ساس َّي ُة يف تاريخ الكنيسة؟
الكنيســ ِة هــي :البِيالجِ َّيــةِ ،
وشــ ْبه
املذاهــب الثالثــة األساســ َّية لالهــوت يف تاريــ ِخ
ُ
َ
البِيالجِ َّيــةَ ،واألُوغ ُْس ِ
ــطي ِن َّية.

َديقعْلا ِهِذهب ُنِمؤي ُّلكلا — ةَّيجذومنلا ُتاباجإلا
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املهمنِ اللذانِ جادال بشأن َد ْو ِر النعمة يف َع َملِ الخالص؟
• َمنِ الشخصانِ التاريخ َّيانِ َّ
أوغســطينوس وبيالجيــوس هــا الشــخصانِ اللــذانِ جــا َدال بشــأن أه ِّم َّيــ ِة نعمــة اللــه
لخالصنــا ولُزو ِمهــا.
بعد الفيديو:

•ملاذا تث ُري عقيدة الت ْع ِي ِني امل ُْس َبق الكثري من ال َج َدل ِ
والخالف يف الكنيسة؟
يوجــدُ تنـ ُّوع كبــر يف محـ ِ
ـر
ـاوالت تفسـرِ معنــى العقيــدة عــى يــد الالهوت ِّيــن العظــا ِء عـ ْ َ
ـاس ردو َد أفعــالٍ عاطف َّيـ ٍة
تاريــخ الكنيســة .باإلضافــة إىل هــذه االختالفــات ،قــد ُي ْبـ ِدي النـ ُ
تجــاه العقيــدة ِ
نفســها.
•كيف يؤث ِّ ُر فَ ْه ُمنا لخط َّية اإلنسان عىل فهمنا لعقيدة الت ْع ِي ِني امل ُْس َبق؟
دا َفـ َـع أوغســطينوس عــن التعليــم الكتــايب القائــل بــأنَّ اإلنســان معتمــدٌ كلِّ ًّيــا عــى نعمــة
ـم بيالجيــوس املنظــور اإلنســاين القائــل بــأنَّ اإلنســان ميلــكُ يف
اللــه للخــاص ،بينــا علَّـ َ
ذاتــه القــدرة عــى ِح ْفـ ِ
أساســا
ـظ وصايــا اللــه دونَ نعمــة اللــه .كال هذيْــن الرأيـ ْـن ينبعــانِ ً
مــن فهمهــا لطبيعــة خط َّيــة اإلنســان.
أي أســاس يختــا ُر اللــه أن يخلِّصــك مــن قبــل تأســيس العــامل؟ هــل ينظـ ُر إىل املســتقبل
•عــى ِّ
ليؤســس عليــه اختيــاره لــك؟ أم يختــا ُرك ُدو َن أ ْدىن اعتبــار لــيء
ويــرى شــيئًا مـ َّـا تفعلــهِّ ،
قــد تَف َعلُــه أو ال تفعلُـ ُه يف امل ُســتقبلِ ؟
أي يش ٍء ي ـرا ُه فيهــم .بــل باألحــرى ،يختــا ُر
اللــه ال يختــا ُر أنْ يخلِّــص األف ـراد بنــا ًء عــى ِّ
رة مشــيئته.
بحسـ ِ
فقــط َ
ـب م ـ َّ
اختبار المراجعة:
األول:
الدرس
َّ
ُ

1.ث.
املختصــة بعقيــدة الت ْع ِيــن امل ُ ْسـ َبق.
عــر تاريــخ الكنيســة ،كان هنــاك العديــد مــن املذاهــب
َّ
الجــدل ليــس حــول مــا إذا كانــت عقيــدة كهــذه موجــودة أم ال ،إنَّ ــا حــول معنــى العقيــدة.
2.ث.
املختصــة بالت ْع ِيــن امل ُ ْس ـ َبق.
كل طائف ـ ٍة تقري ًبــا أصاغــت رش ًحــا عقائد ًّيــا للتعاليــم الكتاب َّيــة
ُّ
َّ
وبالرغــم مــن وجــود العديــد مــن عقائــد الت ْعيِــ ِن امل ُ ْســ َبق يف تاريــخ الكنيســةَّ ،إل أنَّ

َديقعْلا ِهِذهب ُنِمؤي ُّلكلا — ةَّيجذومنلا ُتاباجإلا

األشــخاص غال ًبــا مــا تكــون لهــم وجهــة نظــر مصلحــة يف أذهانهــم عندمــا يتحدَّ ثــونَ عنهــا
عــى مســتوى شــعبي.
3.ت.

وشـ ْبهُ البِيالجِ َّي ِةَ ،واألُوغ ُْسـ ِ
املذاهــب التاريخ َّيــة الثالثة لعقيــدة الخالص هــي البِيالجِ َّي ُةِ ،
ـطي ِن َّي ُة.
ـم أنَّــه
ـص دون نعمــة اللــهِ .شـ ْبهُ البِيالجِ َّيـ ِة تعلِّـ ُ
البِيالجِ َّيـ ُة تعلِّـ ُ
ـم أنَّــه ميكـ ُن لإلنســان أن َي ْخلُـ َ
ـص دون نعمــة اللــه ،لكــن عليــه أن يتعــاونَ مــع
بالرغــم مــن أنَّــه ال ميكـ ُن لإلنســان أن يَ ْخلُـ َ
اللــه عــر اســتجاب ِته األوىل لإلنجيــل لــي يخلــص .األُوغ ُْسـ ِ
ـطي ِن َّية تعلِّــم بــأنَّ اإلنســانَ سـ ٌ
ـاقط
ـاوب مــع اإلنجيــل.
متا ًمــا لدرجــة أنَّــه يحتـ ُ
ـاج إىل نعمــة اللــه يك يتجـ َ
4.ب.
رشح الدكتــور أر .يس .ســرول أنَّ بيالجيــوس آمـ َن أنَّ نعمــة اللــه قــد تســاعدُ
يف هــذا الــدرسَ ،
الفــر َد عــى الخــاص إنَّ ــا ميلــكُ البــر يف ذواتهــم القــدرة عــى ِح ْفـ ِ
ـظ وصايــا الل ـ ِه لدرج ـ ِة
ـم أوغســطينوس بــأنَّ آراء
أي َع ـ ْونٍ مــن نع َم ـ ِة اللــه .لهــذا الســبب َحكَـ َ
نَيــلِ ال ِفــدا ِء ُدونَ ِّ
بيالجيــوس إنســان َّية وغــر كتاب َّيــة.
5.ث.
املعلِّمــون الربوتســتانت ُّيون الثالثــة البــارزون يف عقيــدة ِشــ ْب ِه البِيالجِ َّيــ ِة يف الخــاص كانــوا
جاكــوب أَ ْر ِمي ْن ُيــوس ،وجــون ويســي ،وتشــارلز فينــي .باإلضافــة إىل إيرازمــوس الّــذي مي ِّثـ ُـل
الهوت ِّيــي كنيســة رومــا الكاثوليك َّيــة الذيــن نــروا تعاليمــه.
6.ب.
ـم االختـ ِ
ـاف ح ـ ْول عقيــدة الت ْع ِي ـ ِن امل ُ ْس ـ َبق بــر َز جـ ٌ
ـدل حــول مــدى تأث ـرِ الخط َّيــة
يف خضـ ِّ
عــى قــدرة اإلنســانِ يف قبــولِ نعمــة اللــه .تُعلِّــم وجهــ ُة النظــر األوغســطين َّية أنَّ البــر
ســاقطون متا ًمــا لدرجــة أنَّهــم عاجــزون عــن أن يَ ْخلُصــوا دون نعمــة اللــه.
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َ

دمة:
المق ِّ

ســوف نتم َّك ـ ُن مــن فهـ ِـم عقيــدة التعيــن امل ُســبق فهـ ًـا صحي ًحــا فقــط إ ْن فَ ِه ْمنــا عقيــد َة
ســيادة اللــه .إ َّن ســيادة اللــه رضوريَّــة ملاهيَّتــه بصفتــه اللــه .يف هــذا الــدرس ،يســاع ُدنا د .أر.
يس .ســرول عــى فَ ْهـ ِـم ســيادة اللــه بشــكلٍ أفضــل عــن طريــق التمييــز بــن مــا يَ ْقـ ِـد ُر اللــه
ويتوس ـ ُع بشــكلٍ أشــمل يف صياغــة وجهــة النظــر األوغســطين َّية
عــى ِف ْعلِــه ومــا قــد فَ َعلَ ـ ُه،
َّ
للتعيــن امل ُســبق ،ومي ِّي ـ ُز بينهــا وبــن باقــي اآلراء املعن َّيــة بســيادة اللــه.
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

عندما تنتهي من هذا الدرس ،يجب أن تكو َن قاد ًرا عىل:
رضوري مــن أجــل اإلميــان
•فَ ْهــم ســبب إرصار د .ســرول عــى أ َّن اإلميــان بســيادة اللــه
ٌّ
املســيحي بوجــود اللــه
• ِصياغة تعريف إقرار إميان وستمنسرت لسياد ِة الله
•التع ـ ُّرف عــى أرب ـعِ طــرقٍ محتمل ـ ٍة يتعامـ ُـل اللــه مــن خاللهــا كإل ـ ٍه متس ـ ِّي ٍد مــع هــذا
العــامل الســاقط
رش ُح سبب كَ ْون وجهة النظر األوغسطينيَّة للتعيني امل ُسبق وجهة النظر املُتَّسقة الوحيدة
• ْ
الرئيسية:
األفكار
َّ

•سياد ُة الله هي عقيد ٌة مسيحيَّ ٌة متيِّ ُز امل ُؤمنني ب ُوجو ِد الل ِه عن ال ُمل ِْح ِدين.
كل يش ٍء لهــا آثــا ٌر عمل َّيـ ٌة عــى ضــان املســيحي بــأ َّن اللــه ســوف يت ِّمـ ُم
•ســياد ُة اللــه عــى ِّ
كل وعــوده.
َّ
14
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•ســياد ُة اللــه وعدلُــه ال يتعارضــان أب ـ ًدا .اللــه ال يَدي ـ ُن ألحـ ٍـد بالنعمــة أو الخــاص .وهــو
ليــس ملز ًمــا بــأ ْن يخلِّــص أح ـ ًدا.
ناقش ِ
�أمل ِ
ة:
والم
أ� ْس ِئ َل ٌة للت ُّ
َ
ُ
قبل الفيديو:

ما رأيُك؟
ِ
دقائق لإلجابة عن األسئلة التالية ،فإنَّها سوف تُ ِع ُّدك للمحارضة.
اقض
َ
ـص بســيادة اللــه؟ هــل بهــا مــا يُشــع ُر َك بعــدم االرتيــاح
•هــل يوجـ ُد مــا يزع ُجــك فيــا يختـ ُّ
مبشــاركتها مــع آخريــن؟
ٍ
لشخص ما؟
•كيف لِ َف ْه ِم سيادة الله أن يؤث ِّ َر عىل ضامن الخالص
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

السـ َـا َو ِ
ات
ـي إِ َل الْ ِج َبــا ِلِ ،مـ ْن َح ْيــثُ يَـأْ ِت َعـ ْو ِن! َم ُعونَ ِتــي ِمـ ْن ِع ْنـ ِـد الـ َّر ِّبَ ،صانِـعِ َّ
أَ ْرفَـ ُع َع ْي َنـ َّ
ــس َحا ِفظ َ
َواألَ ْر ِض .الَ يَــ َد ُع ِر ْجل َ
يــل.
سائِ َ
ُــك .إِنَّــ ُه الَ يَ ْن َع ُ
َــك تَــز ُِّل .الَ يَ ْن َع ُ
ــس َوالَ يَ َنــا ُم َحا ِفــ ُظ إِ ْ َ
َضبُـ َـك الشَّ ـ ْم ُس ِف ال َّن َهــارَِ ،والَ الْ َق َمـ ُر
الـ َّر ُّب َحا ِفظُـ َـك .الـ َّر ُّب ِظـ ٌّـل لَـ َـك َعـ ْن يَـ ِـد َك الْيُ ْم َنــى .الَ ت ْ ِ
ش .يَ ْح َفـ ُظ نَف َْسـ َـك .الـ َّر ُّب يَ ْح َفـ ُظ ُخ ُرو َجـ َـك َو ُد ُخولَـ َـك ِمـ َن
ِف اللَّ ْيــلِ  .الـ َّر ُّب يَ ْح َفظُـ َـك ِمـ ْن ك ُِّل َ ّ
اآل َن َوإِ َل ال َّد ْه ـرِ.
 مزمور 121يك يَ ِج َد عزا َءهُ يف هذا املزمور؟
كل مسيحي ل ْ
يجب أ ْن يؤم َن ُّ
•مباذا ُ

خالل الفيديو:

ِب عن األسئلة التالية فيام تشاه ُد الفيديو .فهي دليلُك خالل املحارضة.
أَج ْ
سيادة اهلل:
ُ

•ملاذا تبدو عقيد ُة سياد ِة الله أساس َّي ًة بالنسبة إىل اإلميان املسيحي بوجود الله؟

30 :11 -00 :0

ِ
اهلل
مختار ِم َن
ٌ

16

لنستخلص من ذلك؟
كل يشء يف الكون ،ماذا ك َّنا
•لو مل يك ْن الله متس ِّي ًدا عىل ِّ
َ
خالص ال ُخطاة:

49 :23 -30 :11

طالب أن َ
ُ
كل إنسانٍ ساقط؟
يطال برحمته َّ
•هل اإلل ُه
العادل والق ُّد ُ
وس ُم ٌ
ِ
للخالص؟
نرفض وجهة النظر الشُ ُمولِ َّية
يجب علينا أن َ
•ملاذا ُ
يدي الله؟
•ملاذا مل يق ْع إنسا ٌن قط ضح َّية ٍ
ظلم بني ْ
بعد الفيديو:

ـب عــن األســئلة التاليــة بعدمــا تنتهــي مــن الــدرس .ســوف تســاع ُدك هــذه األســئلة عــى
أَ ِجـ ْ
تحديــد النقــاط األساسـ َّية وتلخيصها.
أي
•اللــه متســيِّ ٌد ،فكيــف نتحــاىش الحتميَّــة الصارمــة التــي تلغــي حريَّــة مخلوقاتــه؟ ُّ
ترصيــ ٍح يف إقــرار إميــان وستمنســر يدعــ ُم التعليــم الكتــايب بــأ َّن اللــه متســ ِّي ٌد وضابــ ٌط
حتَّــى املخلوقــات الحــ َّرة؟
ـت يف مجموعــةَ ،د ْع أعضــاء املجموعــة يتناقشــون حــول مقاطــع يف الكتــاب املقـ َّدس
إ ْن كنـ َ
تــر ُز فيهــا ســياد ُة اللــه.
يخص خالص الخطاة؟
•ما هي الطُّ ُرق األربعة املحتملة ر ًّدا عىل سؤال سيادة الله فيام ُّ
ـش بعــض الحجــج التــي ق َّد َمهــا د .ســرول رفضً ــا للطُّــرق الثالثــة
ـت يف مجموعــة ،نا ِقـ ْ
إ ْن كنـ َ
ـش الحجــج التــي ق َّدمهــا د .ســرول دعـ ًـا للطريقــة الرابعــة.
األوىل .ثـ ّم ناقـ ْ
ظلم من جانب الله؟
•إ ْن مل تك ْن الرحمة تعب ًريا عن العدل ،كيف ال تكون الرحمة ً
ـكل الال-عــدل،
إن كنـ َ
رش َح د .ســرول شـ َ ْ
ـت يف مجموعــةَ ،د ْع أعضاءهــا يناقشــون كيــف َ
وم َّيـ َز بينهــا .اسـ ْ
ـأل أعضــاء املجموعــة إ ْن كانــوا قــد فهمــوا الفــرق بــن العــدل /والال-عــدل
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وكيــف ســوف يســتخدمونهام يف حــوار مــع شــخص حــول اإلنجيــل.
صالة:

أَ ْو ِد ْع يف الصالة ما تعلَّ ْمتَ ُه من كلمة الله يف هذا ِ
الدرس.
•س ِّب ْح الله عىل سيادته يف عمل الفداء.
• ْ
الخاصة يف الحياة.
اعرتف بأي خط َّية سعي ل َف ْر ِض «سيادتك»
َّ
وخالص َك.
•اشك ْر الله ألنَّه يضم ُن بسيادته وعودَهُ
َ
َ
يعطيك ال ُف َرص للتح ُّدث عن سيادته مع آخرين.
اطلب من الله أن
• ْ
راج َعة
اختبار ُ
ُ
الم َ

ِ
استخد ْم أسئلة االختيارات هذه لفحص ما تعلَّمتَه من هذا الدرس.
بحس ِب إقرار إميان وستمنسرت ،ما الذي عيَّ َن ُه الل ُه سياديًّا:
َ 1.
.أأيًّا كا َن ما يَ ْح ُدثُ
كل األمور الصالحة التي تحدثُ
.ب َّ
كل عملٍ إنسا ٍّين يحدثُ
.ج َّ

مم سبق
.د ال يشء َّ

2.يف الدرس ،ما االس ُم الذي أعطاه د .سربول مل َن ينكرو َن سياد َة الل ِه الشاملة؟
.أأوغسطين ُّيون
.بأرمينيُّون
.جالأدريُّون
.دملحدون

فأي صف ٍة من صفات الله سوف يتو َّج ُب علينا رفضُ ها؟
3.لو كان ليحدثَ أم ٌر مل يع ِّي ْنه اللهُّ ،
.أالسيادة

.بكل َّية املعرفة

.جالقداسة
.دالصالح
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يصح قولُه عن الله؟
4.إ ْن مل يك ْن الله ُمتس ِّي ًدا ،فام الذي ُّ
.ألن يكون الل ُه با ًّرا.

عادل.
.بلن يكون الل ُه ً
.جلن يكون الل ُه هو الله.
يل الوجود.
.دلن يكون الل ُه ك َّ
خالص البعض؟
تتمس ُك بوجه ِة نظ ِر أ َّن الله يتد َّخ ُل ويضم ُن َ
ُّ 5.
أي مجموع ٍة َّ
.أاألوغسطين َّية
.بالشبه البيالج َّية
.جاألرمين َّية

.دالبيالج َّية

تتمس ُك بوجه ِة نظ ِر أ َّن الله يعطي فرص ًة للجميع ليخلُصوا؟
ُّ 6.
أي مجموعة َّ
.أالنفع ُّيون
.باألوغسطين ُّيون

.جالال-أوغسطينيُّون
مم َس َبق
.دال يشء َّ

سيادة اهلل
النموذجية —
اإلجابات
ُ
ُ
َّ
ناقش ِ
�أمل ِ
ة:
والم
أ� ْس ِئ َل ٌة للت ُّ
َ
ُ
قبل الفيديو:

ما رأيُك؟
يجــب أن تكــون اإلجابــات مبن َّيــ ًة عــى معرف ِتــك واختباراتِــك
هــذه أســئل ٌة شــخص َّية ،لــذا
ُ
الشــخص َّية.
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

يك يَ ِج َد عزا َءهُ يف هذا املزمور؟
كل مسيحي ل ْ
يجب أ ْن يؤم َن ُّ
•مباذا ُ
لــي يَجِ ــدَ املســيح ُّيون عزا َءهــم يف هــذا املزمــور ويف وعــوده ،ال بــدَّ مــن أن يؤمنــوا أنَّ اللــه
ـكل املســيح ِّيني ،لــذا
ـايس لـ ِّ
متسـ ِّيدٌ  ،وأنَّــه قــاد ٌر عــى تنفيــذ مــا يَ ِعــدُ بــه .هــذا اإلميــانُ أسـ ٌّ
فــإنَّ ســيادة اللــه هــي أفضــل مــكان ل َبــدْ ِء مناقشــة عقيــدة التعيــن املُســبق مــع َمـ ْن ال
ي َّتفقــون معهــا.

خالل الفيديو:

							
سيادة اهلل:
ُ

•ملاذا تبدو عقيد ُة سياد ِة الله أساسيَّ ًة بالنسبة إىل اإلميان املسيحي بوجود الله؟
ـص
نحــن ال من ِّيـ ُز بــن الالهــوت املُصلــح وأشــكالٍ أخــرى مــن الالهــوت املســيحي فيــا يختـ ُّ
ـيحي فحســب .فســياد ُة اللــه
مبوضــوعِ ســيادة اللــه .كــا أنَّــه ليــس مج ـ َّر َد تعليـ ٍـم مسـ ٍّ
كل الديانــات املؤ ِمنــة بوجــو ِد اللــه ،ســواء كانــت املســيح َّية ،أو
حقيق ـ ٌة مس ـل ٌَّم بهــا يف ِّ
اليهوديَّــة ،أو اإلســام .إذ إنَّ تعريــف اللــه يف حــدِّ ذاتــه يلز ُمنــا أن نؤم ـ َن بأنَّــه متس ـ ِّيدٌ
ـكل.
عــى الـ ّ
لنستخلص من ذلك؟
كل يشء يف الكون ،ماذا ك َّنا
•لو مل يكن الل ُه متسيِّ ًدا عىل ِّ
ُ
ـخص مــا
إنْ خـ َ
أي يش ٍء عــن دائــرة ســيادة اللــه ،فاللــهُ لـ ْن يكــونَ اللــه .إنْ أنكـ َر شـ ٌ
ـرج ُّ
كل يشء،
أساســا أنَّــه ملحــدٌ  .إنْ مل يك ـ ْن اللــه متس ـ ِّيدً ا عــى ِّ
ســيادة اللــه ،فهــو يدَّ عــي ً
كل وعــوده .فســوف يوجــدُ مــا يعو ُقــهُ عــن
فــا ميكننــا أن نتأكَّــد مــن أنَّــه ســيحقِّق َّ
ـق وعــو ِدہ.
تحقيـ ِ
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خالص الخطاة:
ُ

ٍ
طالب أن َ
ُ
كل إنسانٍ
ساقط؟
يطال برحمته َّ
•هل اإلل ُه
العادل والق ُّدوس ُم ٌ
كل
يل العــدل إنْ أرسـ َـل َّ
اللــهُ غ ـ ُر ُملـ ٍ
ـزم بــأنْ يكــون رحيـ ًـا مــع ِّ
أي شــخص .ســيكون ك َّ
ـخص سـ ٍ
شـ ٍ
رشح د .ســرول قائـ ًـا« :اإللــهُ العــادل القــدُّ وس غــر
ـاقط إىل الجحيــم .كــا َ
ـب خليق ـ ًة متم ـ ِّرد ًة لدرجــة أنْ يرح َمهــا».
مطالـ ٍ
ـب أنْ يحـ َّ
ِ
للخالص؟
نرفض وجهة النظر الشُ ُمولِيَّة
يجب علينا أن َ
•ملاذا ُ
يتحــدَّ ُث الكتــاب املقــدَّ ُس بوضــوحٍ ع َّمـ ْن ســيهلكونَ يف الدينونــة األخــرة .تحــدَّ ُث يســو ُع
ـاس سـ ُيلْ َق ْون يف الظلمــة الخارج َّيــة إىل األبــد .مــن املســتحيل لشـ ٍ
ـخص مــا أن
نفســه عــن أنـ ٍ
ُ
ـح يف إثبـ ِ
ـات وجهــة النظــر الشــمول َّية للخـ ِ
ـاص مــن الكتــاب املقــدَّ س.
ينجـ َ
يدي الله؟
•ملاذا مل يق ْع إنسا ٌن قط ضح َّية ٍ
ظلم بني ْ
اللــهُ عـ ٌ
وكل البــر يســتحقُّون دينونـ َـة اللــه بســبب
كل مــا يفعــلُّ .
ـق يف ِّ
ـادل بشــكلٍ مطلـ ٍ
ً
ظلــم
الخط َّيــة .إنْ قــ َّر َر اللــهُ أن يظهــ َر
رحمــة للبعــض وليــس آلخريــن ،فــا يوجــدُ
ٌ
ـت عـ ً
ـدل ،ولكــن إظهــار الرحمــة ليــس ِف ْعـ َـل ظلـ ٍـم مــن
مــن جانــب اللــه .الرحمـ ُـة ليسـ ْ
ـن يشــاء ،وح ـ ٌّر أيضً ــا يف إظهــار عــدم
جانــب اللــه .فاللــه ح ـ ٌّر يف إظهــار الرحمــة ملَـ ْ
ـن يشــاء.
الرحمــة ملَـ ْ
بعد الفيديو:

أي
•اللــه ُمتســيِّ ٌد ،فكيــف نتحــاىش الحتميَّــة الصارمــة التــي تلغــي حريَّــة مخلوقاتــه؟ ُّ
ترصيــ ٍح يف إقــرار إميــان وستمنســر يدعــ ُم التعليــم الكتــايب بــأ َّن اللــه متســ ِّي ٌد وضابــ ٌط
حتَّــى املخلوقــات الحــ َّرة؟
مــن املحتمــل أن يســقط املــر ُء يف خطــأ الحتم َّيــة الصارمــة عنــد تنــا ُولِ موضــو ِع ســيادة
كل يشء
كل يشء ،ال نقصــد أنــه يعمـ ُـل عــى ِّ
اللــه .عندمــا نقــول إنَّ اللــه متس ـ ِّيدٌ عــى ِّ
خارج ًّيــا بطريقــة تلغــي ح ِّريَّــة املخلوقــات وتجربُهــا عــى القيــام بأشــياء عكــس إرادتهــا.
ـس َهكَــذا َم ْصــدَ ًرا
فإق ـرار إميــان وستمنســر  1 .3يـ ُ
ـرح قائـ ًـاَ « :و َمـ َـع ذلِــكَ  ،فَاللــهُ ليـ َ
ـات ،وال تُنـ َز ُع ُح ِّر َّيـ ُة الْ ُمسـ ِّب ِ
ـر بِالْ ُقـ َّو ِة إرا َد َة الْ َمخْلوقـ ِ
بات الثَّانَ ِو َّي ِة
لِلْخ َِط َّيـ ِة ،كــا أنَّــه ال ُي ْجـ ِ ُ
أَ ِو ا ْح ِتامل َّي ُتهــا ،بَـ ْـل بِاألَ ْح ـ َرى تُ َوطَّــدُ ».

يخص خالص الخطاة؟
•ما هي الطُّرق األربع ُة امل ُحتمل ُة ر ًّدا عىل سؤال سيادة الله فيام ُّ
ـرحِ ســيادة اللــه يف خـ ِ
ـاص شــعبِه ،قــدَّ َم د .ســرول الطُّـ ُرق األربعــة املحتملــة التاليــة:
لـ َ ْ
ألي إنســانٍ سـ ٍ
ـاقط .ثان ًيــا ،ميك ـ ُن للــه أن
أ َّو ًل ،ميك ـ ُن للــه أن يق ـ ِّر َر عــد َم إتاحــة الخــاص ِّ
ـح فرصـ َة الخــاص للجميــع .ثال ًثــا ،ميكـ ُن للــه التد ُّخــل يف الحالــة البرشيَّــة ،ليــس فقــط
يتيـ َ
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ـاص للجميــع.
ليتيـ َ
ـح فرصــة للخــاص ،بــل لِي ْع َمـ َـل يف قلــوب البــر الســاقطني ضام ًنــا الخـ َ
راب ًعــا ،ميكـ ُن للــه أن يتد َّخـ َـل ويضمـ َن الخــاص لبعــض البــر فقــط .الخيــار الرابــع هــو
الــرح األوغســطيني وهــو وجهــة النظــر التــي يُ ِشــيدُ بهــا د .ســرول يف هــذه السلســلة.
ظلم من جانب الله؟
•إ ْن مل تك ْن الرحمة تعب ًريا عن العدل ،كيف ال تكون الرحمة ً
يــرح د .ســرول أنَّــه توجــدُ مجموعتــان يف فئــة َّ
اللَ -عــدْ ل ،وهــا
يف هــذا الــدرس،
ُ
الرحمــة والظلــم .الرحمــة ليســت عـ ً
ـت
ـدل بالضبــط ألنَّنــا ال نســتحقُّها .لكـ َّن الرحمــة ليسـ ْ
ظلـ ًـا ،ألنَّ اللــه ال يُخطــئ يف إظهارهــا لخالئِ ِقــه .مــن ناحي ـ ٍة أخــرى ،الظلــم هــو القيــا ُم
ـرف خطـأً ،فــإنَّ هــذا ســيكون ظلـ ًـا .يجــب أن من ِّيـ َز بــن
مبــا هــو خطــأ .إن كان اللــه ليقـ َ
الال-عــدل املقــدَّ س وبـ ْـن مــا نس ـ ِّميه عــاد ًة ظلـ ًـا.
راج َعة
اختبار ُ
ُ
الم َ
الدرس الثاني:

1.أ.
عــن «أ ًّيــا كانَ مــا
يؤكِّــدُ إقــرار إميــان و ِْستمنســر أنَّ الكتــاب املقــدَّ س يعل ُ
ِّــم أنَّ اللــه َّ
ـتمل عــى مــا هــو أكــر مــن
يَ ْحــدُ ُث» .هــذا املنظــور الشــامل للقضــاء الرسمــدي للــه يشـ ُ
ـكل األمــور الصالحــة التــي تحـ ُ
ـكل حرك ـ ٍة
ـدث أو فقــط لـ ِّ
تعيــن اللــه املُســبق ببســاطة لـ ِّ
كل أعاملهــم.
كل مخلوقاتــه وعــى ِّ
برشيَّ ـ ٍة .اللــه متس ـ ِّيدٌ عــى ِّ
2.ث.
ـن بســيادة اللــه ،فهــو يؤكِّــد فعل ًّيــا عــى اإللحــاد .إنْ حـ َ
ـدث
ـخص مــا ال يؤمـ ُ
إنْ كان شـ ٌ
ـدث خــارج ســيادة اللــه ،وإن حـ َ
ـارج تعيــن اللــه املســبق ،فإنَّــه يحـ ُ
ـدث
يش ٌء مــا خـ َ
يش ٌء مــا خــارج ســيادة اللــه ،فاللــه ليــس اللــه .إنّ إنــكار ســيادة اللــه يــوازي يف الواقــع
تأكيــد اإللحــاد.
3.أ.
ألي كانَ مــا يحــدُ ث) ،فإنَّنــا بالــرورة ننكـ ُر
إنْ أنك ْرنــا قضــا َء اللــه الرسمــدي (أي تعيينــه ٍّ
ـت هنــاك َذ َّر ٌة مســتقلَّ ٌة واحــد ٌة ِ
هائـ ٌة،
ـب د .ســرول مالحظًــا« :فــإنْ كانـ ْ
ســيادته .كــا كتـ َ
فــا يشء يضمـ ُن َّأل تكــونَ هــذه الــذ َّر ُة هــي ذ َّر ُة الر ْمــلِ يف ماكينـ ِة ُخطَّـ ِة اللـ ِه الرسمديَّــة».
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4.ت.
توصـ َـل د .ســرول إىل الهــدف قائِـ ًـا « :لـ ْو مل يكـ ْن اللــهُ متسـ ِّيدً ا ،فاللــهُ
يف هــذا الــدرسَّ ،
ـس اللــهَ  ».ســياد ُة اللــه أساسـ َّي ٌة يف اإلميــان بوجــود اللــه .إنْ مل يكــن اللــه هــو املتحكِّــم
لَ ْيـ َ
ـخصا آخــر أو شــي ًئا آخــر هــو العامــل خــارج دائــرة القضــاء اإللهــي
يف ِّ
كل األمــور ،فــإنَّ شـ ً
الرسمــدي .قــد يكــونُ لــدى شـ ٍ
ـخص مــا نظر َّيـ ٌة عــن اللــه أو يؤمـ ُن باللــه نظر ًّيــا ،ولكـ ْن إنْ
أنكـ َر ســياد َة اللــه فهــو ال يؤ ِمـ ُن بــه فعل ًّيــا.
5.أ.
واملختصة
وحدهــا وجهــة النظــر األوغســطين َّية التــي تــويف تعاليم الكتــاب املقــدَّ س حقَّهــا،
َّ
بخــاص البعــض ،أي املختاريــن .اللــه ال يتد َّخــل فحســب يف حيــاة شــعبه ،بــل يضم ـ ُن
اعــرض كثــرون عــى أنَّ وجهــة النظــر األوغســطين َّية ال تُقــدِّ ُم نعمــ ًة
َ
خالصهــم أيضً ــا.
رشح د .ســرول ،فــإنَّ وجهــة النظــر األوغســطين َّية هــي « أك ـ ُر نعم ـ ًة
كافي ـ ًة ،لكــن كــا َ
بكث ـرٍ!» فاللــه ال يعطــي شــعبه فرص ـ ًة ليخلُصــوا فحســب ،بــل هــو يخل ُِّصهــم بالفعــل
ب َع َمــلِ املســيح وبتطبيــق هــذا العمــل بالــروح ال ُقــدُ س.
6.ت.
َمــ ْن يعرتضــون عــى وجهــة النظــر األوغســطين َّية بــأنَّ اللــه يضمــ ُن خــاص البعــض،
ـكل البــر الفرصــة للخــاص .وجهــات النظــر غــر
يتمســكون بأحــد اآلراء التــي تعطــي لـ ِّ
َّ
األوغســطين َّية هــذه يع ِّززُهــا ِش ـ ْبهُ البيالج ِّيــن واألرمين ُّيــون الذيــن يعتمــدون يف إميانِهــم
عــى ذواتِهــم .املشــكلة العظيمــة التــي نواج ُههــا مــع هــذه اآلراء هــي أنَّ أحــدً ا منهــا ال
أي شـ ٍ
ـخص يف النهايــة.
يضم ـ ُن خـ َ
ـاص ِّ

3
ما ِ
اد ِة؟
ي ُح ِّريَّ ُة الِإ َر َ
ه َ

دمة:
المق ِّ

إ َّن موضــوع ح ِّريَّــة اإلرادة هــو أحــد املوضوعــات األكــر إثــار ًة للجــدل يف يو ِمنــا الحــايل .األفـرا ُد يف
ـت د .ســرول انتبا َهنــا
العــامل ويف الكنيســة تجادلــوا كثـ ًرا بشــأنه عــر القــرون .يف هــذا الــدرس ،يلفـ ُ
ـفي ،والهــويتٍّ وكتــا ٍّيب .هــو يدعونــا للنظــر إىل مكانــة
إىل موضــوع ح ِّريَّـ ِة اإلرادة مــن منظــو ٍر فلسـ ٍّ
الدافــع والرغبــة يف فهمنــا لــإرادة فيــا نقــوم بتمييـ ٍز مهـ ٍّم بــن ح ِّريَّــة اإلرادة ومبــدأ الح ِّريَّــة.
التعليمية:
األهداف
َّ

عندما تنتهي من هذا الدرس ،يجب أن تكون قاد ًرا عىل:
فلسفي وكتا ٍّيب
•تعريف ح ِّريَّة اإلرادة من منظو ٍر
ٍّ
•رشح َس َبب استحالة وجود إراد ٍة ح َّر ٍة محايد ٍة بشكلٍ مطلق
•فَ ْهم أدوار الدوافع والرغبات يف مامرسة اإلرادة
•التمييز بني املقدر ِة الطبيع َّية واملقدرة األخالق َّية
الرئيسية:
األفكار
َّ
ُ

كل اختيا ٍر مدفو ٌع بدافع ،حتَّى إ َّن اختيا ًرا بدون دافعٍ هو كنتيج ٍة بدونِ سبب.
• ُّ
ـب علينــا
•الرغبــة الشــخص َّية تحـ ِّد ُد االختيــا َر الشــخيص ،فجوهـ ُر االختيــار الحـ ِّر هــو أنَّــه يجـ ُ
أن نختــار دامئًــا بحســب ميلنــا األقــوى يف تلــك اللحظــة.
رشي ٌر وهم يرغبون يف الخطيَّة.
•الخطاة يخطئون ب ُح ِّريَّ ٍة أل َّن لديهم ٌ
ميل ِّ
•البــر الســاقطون لديهــم إراد ٌة مســتعبد ٌة للخط َّيــة ولك َّنهــم مــا زالــوا قادريــن عىل مامرســة
املقــدرة عــى االختيــار بالطبيعة.
23
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ناقش ِ
�أمل ِ
ة:
والم
أ� ْس ِئ َل ٌة للت ُّ
َ
ُ
قبل الفيديو:

ما رأيُك؟
ِ
دقائق لإلجابة عن األسئلة التالية ،فإنَّها سوف تُ ِع ُّدك للمحارضة.
اقض
َ
تغي تعريفُك عرب السنوات؟
•كيف ق ْم َت بتعريف ح ِّريَّة اإلرادة يف املايض؟ هل َّ َ
دخلت يف حوا ٍر مع َم ْن يختلفون َ
عنك يف فَ ْه ِم ح ِّريَّة اإلرادة؟
•هل َس َب َق لك أ ْن
َ
الكتابي ُة
القراء ُة
َّ
َ

وسـ َـف يَضْ طَ ِه ُدنَــا َويَ ـ ُر ُّد َعلَ ْي َنــا
وسـ َـف أَ َّن أَبَا ُه ـ ْم قَ ـ ْد َمــاتَ  ،قَالُــوا« :لَ َعـ َّـل يُ ُ
َولَـ َّـا َرأَى إِ ْخ ـ َو ُة يُ ُ
وسـ َـف قَائِلِـ َن« :أَبُـ َ
ـوك أَ ْو َص قَ ْبـ َـل َم ْوتِـ ِه قَائِـ ًـا:
ـر الَّـ ِـذي َص َن ْع َنــا ِبـ ِه» .فَأَ َو َصـ ْوا إِ َل يُ ُ
َج ِميـ َع الـ َّ ِّ
شا.
ـح َع ـ ْن َذنْـ ِ
وسـ َـف :آ ِه! ْ
ه َك ـذَا تَقُولُــو َن لِيُ ُ
اص َفـ ْ
ـب إِ ْخ َوتِـ َـك َو َخ ِطيَّ ِت ِه ـ ْم ،فَ ِإنَّ ُه ـ ْم َص َن ُعــوا ِبـ َـك َ ًّ
وسـ ُـف ِح ـ َن كَلَّ ُمــو ُهَ .وأَ َت إِ ْخ َوتُ ـ ُه أَيْضً ــا
ـب َعبِيـ ِـد إِل ـ ِه أَبِيـ َـك» .فَ َبـ َ
ـح َع ـ ْن َذنْـ ِ
فَــاآل َن ْ
ـى يُ ُ
اص َفـ ْ
َو َوقَ ُعــوا أَ َما َم ـ ُه َوقَالُــواَ « :هــا نَ ْح ـ ُن َعبِي ـ ُد َك» .فَ َقـ َ
وسـ ُـف« :الَ ت َ َخافُــوا .ألَنَّ ـ ُه َهـ ْـل أَنَــا
ـال لَ ُه ـ ْم يُ ُ
ـي
ـرا ،لِـ َ ْ
شا ،أَ َّمــا اللـ ُه فَق ََصـ َد ِبـ ِه َخـ ْ ً
َمـكَا َن اللـ ِه؟ أَنْتُـ ْم ق ََص ْدت ُـ ْم ِل َ ًّ
ـي يَ ْف َعـ َـل كَـ َـا الْ َيـ ْو َم ،لِ ُي ْح ِيـ َ
شَ ـ ْعبًا كَ ِث ـ ًرا.
 تكوين 20-15 :50•ما الذي يُعلِّ ُم ُه تكوين  20-15 :50عن دو ِر الدافع يف ضوء مسؤول َّي ِة اإلنسان وسياد ِة الله؟

خالل الفيديو:

ِب عن األسئلة التالية فيام تشاه ُد الفيديو .فهي دليلُك خالل املحارضة.
أَج ْ
حر َّي ة اإلرادة:
ِّ

•ما املشكلة الالهوت َّية واألخالق َّية يف التعريف اإلنساين لح ِّريَّة اإلرادة؟

21 :25-00 :0
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•ما هو قَانُو ُن ُجوناثان إِ ْدوا ْر ْدز َع ْن ُح ِّريَّ ِة ا ِإل َرا َدة؟
•كيف أكَّ َد جون كالفن ح ِّريَّة اإلرادة ،وكيف أَنك َرها؟ ملاذا يبدو هذا التمييز ها ًّما؟
األخالقية:
والمقدرة
الطبيعية
المقدرة
ُ
ُ
َّ
َّ

09 :30-21 :25

•كيف من ِّي ُز بني املقدرة الطبيع َّية واملقدرة األخالق َّية؟
•ماذا فق َد البرش عند السقوط؟
مهم بالنسبة إلينا التمييز بني الحريَّة وح ِّريَّة اإلرادة؟
•ملاذا يبدو ًّ
بعد الفيديو:

ـب عــن األســئلة التاليــة بعدمــا تنتهــي مــن الــدرس .ســوف تســاع ُدك هــذه األســئلة عــى
أَ ِجـ ْ
تحديــد النقــاط األساس ـ َّية وتلخيصهــا.
يفحصــ ُه اللــه باإلضافــة إىل أعــال اإلنســان؟ كيــف يؤث ِّــ ُر هــذا عــى فَ ْه ِمنــا
•مــا الــذي
ُ
لح ِّريَّــة اإلرادة؟
ـت يف مجموعــةَ ،د ْع أعضــاء املجموعــة يتناقشــون حــول موضــوع الدوافــع والرغبات.
إن كنـ َ
ملــاذا يبــدو مــن املهـ ّم دراســة ح ِّريَّــة اإلرادة؟
•يف الــدرس ،طَ ـ َر َح د .ســرول اعرتاضـ ْـن محتملـ ْـن عــى قانــون إِ ْدوا ْر ْدز َع ـ ْن ُح ِّريَّ ـ ِة ا ِإل َرا َدة
وأجــاب عنهــا .مــا كا َن هــذان االعرتاضــان؟ وكيــف يالمئــان تعريــف إِ ْدوا ْر ْدز لــإرادة؟
ـت يف مجموع ـ ٍةَ ،د ْع أعضــاء املجموعــة يتح َّدثــون عــن أوقـ ٍ
ـات شــعروا فيهــا أنَّهــم
إن كنـ َ
مجــرون عــى اتِّخــاذ قـرا ٍر مــا كانــوا ليتخـذُّوه يف ظـ ٍ
ـش مــا قصـدَهُ بولــس
ـروف أخــرى .ناقـ ْ
الرســول عندمــا قــالِ :
ـت
ـر الَّـ ِـذي ل َْسـ ُ
«لَ ِّن ل َْسـ ُ
ـت أَفْ َعـ ُـل َّ
الصالِـ َ
ـح الَّـ ِـذي أُرِي ـدُهُ  ،بَــلِ الـ َّ َّ
أُرِي ـدُهُ فَ ِإيَّــا ُه أَفْ َعـ ُـل» (روميــة .)19 :7
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وكل اختيــا ٍر نقــو ُم بــه مع َّي ًنــا -كــا يُعلِّ ـ ُم د .ســرول-
كل اختيــا ٍر نقــو ُم بــه ح ـ ًّراُّ ،
•إ ْن كان ُّ
كل مــا
ـب الســقوط يف رشك الْ َق َد ِريَّــة الفلســف َّية؟ هــل يُعلِّ ـ ُم د .ســرول أ َّن َّ
فكيــف نتج َّنـ ُ
يحــدثُ لنــا هــو ِب ِف ْعــلِ قُ ـ ًوى َخا ِر ِجيَّ ـ ٍة تؤث ِّـ ُر علينــا؟
كل اختيــار نقــو ُم
ـت يف مجموعــة ،د ْع أعضــاء املجموعــة يتناقشــون حــول كيــف أ َّن ُّ
إن كنـ َ
بــه هــو حـ ٌّر ومعـ َّـن يف الوقــت نفســه .كيــف اختــروا هــذه الحقيقــة؟
صالة:

أَ ْو ِد ْع يف الصالة ما تعلَّ ْمتَ ُه من كلمة الله يف هذا ِ
الدرس.
عامل فيك ليمك َِّنك من املجيء إىل املسيح.
•س ِّب ْح الله ألنَّه ٌ
• ْ
اعرتف بدوافع قلبك الخاطئة وأعاملك الخاطئة التي تتب ُعها.
أصبحت مسيحيًّا.
غي إرادت ََك ،ودواف َع َك ،ورغباتِ َك عندما
َ
•اشك ْر الله ألنَّه َّ َ
اطلب من الله أن ميكِّنك أكرث فأكرث من القيام مبا يريض املسيح.
• ْ
راج َعة:
اختبار ُ
ُ
الم َ

ِ
استخد ْم أسئلة االختيارات هذه لفحص ما تعلَّمتَه من هذا الدرس.
أي
أي وجهــة نظــر تُع ـ ِّر ُف ح ِّريَّ ـ َة ا ِإلرا َد ِة ِبأَنَّهــا الْمقــدر ُة عــى االختيــار تلقائيًّــا ،بــدون تأثــر ِّ
ُّ 1.
حكـ ٍـم ُمســبقٍ  ،أَ ْو َميــلٍ  ،أَ ْو رغب ـ ٍة فينــا.
.أالقدريَّة
.باألوغسطين َّية
.جاإلنسان َّية

.دالبيالجيَّة

2.كيف يبدو االختيا ُر الذي بال دافع؟
.أغري أخالقي
.بغري ممكن
معي
.ج َّ
.داعتامدي

َ – 3داَرِإلا ُةَّيِّرُح َ يِه ا م

َ 3.م ْن الذي ع َّر َف ح ِّريَّة اإلرادة بأنَّها «اختيا ُر العقلِ »؟
.أأوغسطينوس
.بمارتن لوثر
.ججون كالفن
.دجوناثان إِدواردز
ارتكاب الخط َّية أكرب من رغب ِتنا يف طاعة املسيح.
نخطئ ،تكون رغبتُنا يف
4.عندما
ِ
ُ
.أصواب
.بخطأ
5.ما الذي يُن ِق ُص ويَ ُح ُّد عدد الخيارات دون أن يد ِّمر فرصة اتِّخاذ القرار؟
.أاإلجبار
.بالنزعة
.جالعقل
.دح ِّريَّة اإلرادة
6.بحسب رأي كالفن ،ما الذي ال يقد ُر البرش الساقطون اختيا َره؟
.أالخطيَّة
.بالحريَّة
.جال ّرب

أي يشء
.د ُّ
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النموذجية — ما ِ
اد ِة؟
اإلجابات
ُ
َّ
ي ُح ِّريَّ ُة الِإ َر َ
ه َ
�أمل والمناقشة:
أسئلة للت ُّ
قبل الفيديو

ما رأيُك؟
يجــب أن تكــون اإلجابــات مبن َّيــ ًة عــى معرف ِتــك واختباراتِــك
هــذه أســئل ٌة شــخص َّية ،لــذا
ُ
الشــخص َّية.
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

•مــا الــذي يُعلِّ ُمــ ُه تكويــن  20-15 :50عــن دو ِر الدافــع يف ضــوء مســؤول َّي ِة اإلنســان
وســياد ِة اللــه؟
كل مــن اللــه وإخــوة يوســف اتَّخــذوا ق ـرا ًرا بنــا ًء عــى ميــولٍ
يُعلِّمنــا هــذا املقطــع أنَّ ًّ
ورغبـ ٍ
رشيرة.
رصفــوا وف ًقــا لدوافعهــم ال ِّ
ـات .بالنســبة إىل إخــوة يوســف ،فقــد اختــاروا أن يت َّ
ـاح إلخــوة يوســف بــأنْ يفعلــوا مــا فعلــوه بــه ،كان اللــه يعمـ ُـل
أ ّمــا اللــه فقــد اختــا َر السـ َ
رشيــرة ،والتــي
وف ًقــا لنوايــاه املقدَّ ســة والصالحــة ،بالرغــم مــن نوايــا إخــوة يوســف ال ِّ
ظلُّــوا مســؤولني عنهــا.

خالل الفيديو:

									
حر َّي ُة اإلرادة:
ِّ

•ما املشكلة الالهوت َّية واألخالق َّية يف التعريف اإلنساين لح ِّريَّة اإلرادة؟
الــرأي اإلنســاين لح ِّر َّيــة اإلرادة يتطلَّــب أن نكــون قادريــن عــى اتِّخــاذ ق ـرارات تلقائ َّيــة
أي ميــول
غــر مرشوطــة بــيء .ولكـ ْن إن ُق ْمنــا باتِّخــاذ الخيــارات بشــكل تلقــايئ ،بــدون ِّ
أو دوافــع مســبقة ،ال يكــون لخياراتنــا أيّــة داللَ ـ ٍة أخْال ِق َّي ـ ٍة .يعلِّ ُمنــا الكتــاب املقــدَّ س أنَّ
ـم فحســب بأعــال الشــخص الخارج َّيــة بــل بدوافعــه أيضً ــا.
اللــه ال يهتـ ّ
•ما هو قَانُو ُن ُجوناثان إِ ْدوا ْر ْدز َع ْن ُح ِّريَّ ِة ا ِإل َرا َدة؟
ـم ُجوناثــان إِ ْدوا ْر ْدز أنَّنــا نختــا ُر دامئًــا بحســب أقــوى ميــلٍ لدينــا يف لحظــة االختيــار.
علَّـ َ
ـبب دامئًــا وراء
ـب متييـ ُزهَّ ،إل أنَّــه يوجــدُ سـ ٌ
بالرغــم مــن أنَّــه ،يف بعــض األوقــات ،قــد يص ُعـ ُ
األعــال التــي نختــا ُر القيــا َم بهــا.
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•كيف أكَّ َد جون كالفن ح ِّريَّة اإلرادة ،وكيف أَنك َرها؟ ملاذا يبدو هذا التمييز ها ًّما؟
أق ـ َّر جــون كالفــن أنَّــه ي ِحـ ُّـق لنــا أن نتحــدَّ ث عــن ح ِّر َّيــة اإلرادة ،إنْ ك َّنــا نقصــدُ أنَّ البــر
يختــارون مــا يريدونــه ،ولكــن مــن غــر املناســب أن نتحــدَّ ث عــن حريَّــة اإلرادة إن ك َّنــا
ـر يف حالتهــم الســاقطة.
نقصــد أنَّ البــر الســاقطني لديهــم القــدرة واإلمكان َّيــة أن يختــاروا الـ ِ َّ
					
األخالقية:
والمقدرة
الطبيعية
المقدرة
ُ
ُ
َّ
َّ

•كيف من ِّي ُز بني املقدر ِة الطبيع َّية واملقدر ِة األخالق َّية؟
لقــد أعطانــا اللــه قــدر ٍ
ات طبيع َّيــة .عــى ســبيل املثــال ،لدينــا املقــدرة عــى التفكــر
خلــق اللــه املخلوقــات املتن ِّوعــة بقــدر ٍ
ات طبيع َّيــ ٍة مختلفــة.
ــر .لقــد َ
والس ْ
والتحــدُّ ث َّ
السـ ْـر .وللطيــور مقــدرة طبيع َّيــة عــى الطـران .صحيــح أنّ
للبــر مقــدرة طبيع َّيــة عــى َّ
البــر ال ميلكــون املقــدرة الطبيع َّيــة عــى الطـران ،ولكــن لديهــم املقــدرة الطبيع َّيــة عــى
صنــع الق ـرارات .إنَّ ــا عندمــا نتحــدَّ ُث عــن اتِّخــاذ البــر ق ـرارات بــا َّرة أو خاطئــة ،فإنَّنــا
نتحــدَّ ث عــن املقــدرة األخالق َّيــة وليــس عــن املقــدرة الطبيع َّيــة.

رش عند السقوط؟
•ماذا فَ َق َد الب ُ
ر املقــدر َة عــى اختيــار ال ـرّ بعــد فقــدان الح ِّريَّــة األخالق َّيــة.
عنــد الســقوطَ ،ف َقــدَ الب ـ ُ
صحيــح أنَّنــا مــا نــزال نتم َّتــع باملقــدرة الطبيع َّيــة يف اإلرادة ،لك َّننــا ف َقدْ نــا مقدرتنــا
األخالق َّيــة عــى اختيــار مــا يــريض اللــه.
مهم بالنسبة إلينا التمييز بني الحريَّة وح ِّريَّة اإلرادة؟
•ملاذا يبدو ًّ
ر عبيــدً ا للخط َّيــة .فقــد َف َقدْ نــا
ـاب املقــدَّ ُس أنَّــه ،بعــد الســقوط ،أصبـ َ
يُعلِّـ ُ
ـم الكتـ ُ
ـح الب ـ ُ
ـح وحـ ٌّـق .صحيــح أنَّنــا مــا زلنــا قادريــن عــى
ح ِّر َّيتنــا األخالق َّيــة الختيــار مــا هــو صالـ ٌ
ر.
مامرســة إرادتنــا بح ِّريَّــةَّ ،إل أَّننــا ،يف حالتنــا الســاقطة ،نو ِّجــهُ دامئًــا اإلرادة ل َع َمــلِ ال ـ ّ
املشــكلة العظيمــة التــي نواج ُههــا هــي فســاد قلوبنــا .يف طبيعتنــا الســاقطة ،منيـ ُـل إىل
ـب يف مامرســة ال ـ ّر .نســتم ُّر عــى هــذا الحــال إىل أن نختــر عمـ َـل تجديــد
الــر وال نرغـ ُ
الــروح القــدس لقلوبنــا.

بعد الفيديو:

يفحصــ ُه اللــه باإلضافــة إىل أعــال اإلنســان؟ كيــف يؤث ِّــ ُر هــذا عــى فَ ْه ِمنــا
•مــا الــذي
ُ
لح ِّريَّــة اإلرادة؟
ـص أيضً ــا دوافـ َـع القلــب التــي تح ـ ِّرك
ـص أعــال البــر فحســب بــل يفحـ ُ
اللــه ال يفحـ ُ
هــذه األعــال .هــذا يؤثِّــر عــى فهمنــا لح ِّر َّيــة اإلرادة ألنَّــه يعلِّــم أنَّــه ال أحــد يعمـ ُـل
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بــدون دوافــع .ال عمــل إرادة محايــد أو بــا دافــع .هــذا ،بــدوره ،يقو ُدنــا للتفكــر يف
كيف َّيــة تأثــر الســقوط عــى الدوافــع وامليــول الداخل َّيــة لقلــوب الرجــال والنســاء.
•يف الــدرس ،طَ ـ َر َح د .ســرول اعرتاضـ ْـن محتملـ ْـن عــى قانــون إِ ْدوا ْر ْدز َع ـ ْن ُح ِّريَّ ـ ِة ا ِإل َرا َدة
وأجــاب عنهــا .مــا كا َن هــذان االعرتاضــان؟ وكيــف يالمئــان تعريــف إِ ْدوا ْر ْدز لــإرادة؟
ـلب
االع ـراض األ َّول لــه عالقــة باإلجبــار الخارجــي ،ولكــن اإلجبــار يف حــدِّ ذاتــه ال يسـ ُ
املقــدر َة عــى االختيــار وال الرغبــة وراء قراراتنــا ،إنِّــه فقــط يحــدُّ الخيــارات التــي نتخ ُّذهــا.
ـص بعــدم فعــل الصالــح
االعـراض الثــاين لــه عالقــة بترصيــح بولــس يف روميــة  19 :7املختـ ّ
ـب يف أن يفعلــه .مل يقصــد بولــس بهــذا الترصيــح أن يقــدِّ م معالجــة تقن َّيــة
الــذي يرغـ ُ
لــإرادة ،بــل يشـ ُر بــه فعل ًّيــا إىل واقــع يختـ ُر ُہ املســيح ُّيون عندمــا يتعاملــون مــع الخط َّيــة
ويرغبــون يف إرضــاء املســيح ،بالرغــم مــن أنَّهــم يســلكون بح ِّريَّــة وف ًقــا لرغب ـ ٍة خاطئــة.
كال اإلجابتـ ْـن عــن هذيْــن االعرتاضـ ْـن يالمئــان تعريــف إِ ْدوا ْر ْدز لــإرادة عــن طريــق إعــادة
تأكيــد دور الرغبــات يف اختياراتنــا.
وكل اختيــا ٍر نقــو ُم بــه مع َّي ًنــا -كــا يعلِّ ـ ُم د .ســرول
كل اختيــا ٍر نقــو ُم بــه ح ـ ًّراُّ ،
•إ ْن كان ُّ
كل مــا
ـب الســقوط يف رشك الْ َق َد ِريَّــة الفلســف َّية؟ هــل يعلِّ ـ ُم د .ســرول أ َّن َّ
فكيــف نتج َّنـ ُيحــدثُ لنــا هــو ِب ِف ْعــلِ قُ ـ ًوى َخا ِر ِج َّي ـ ٍة تؤث ِّـ ُر علينــا؟
ـم أنَّ األمــور تحـ ُ
ـدث لنــا بفعــلِ ق ـ ًوى تؤثِّــر علينــا مــن الخــارج
القدريَّــة الفلســف َّية تُعلِّـ ُ
بشــكلٍ
ــب بذلــك
حــري .عندمــا نُقــ ُّر أنَّ خياراتنــا تدف ُعهــا رغباتُنــا الداخل َّيــة ،نتج َّن ُ
ٍّ
شك القدريَّــة الفلســف َّية .يف الحقيقــة ،تتأثَّـ ُر خياراتُنــا بــكال القــوى الداخل َّيــة
الســقوط يف َ َ
والخارج َّيــةَّ .إل أنــه عندمــا يقـ ُ
وكل
كل خيــا ٍر ن َّتخ ـ ُذ ُه هــو خيــا ٌر ُح ـ ٌّر َّ
ـول د .ســرول إنَّ َّ
ـن ،وهــو يش ـرُ إىل قدريَّ ـ ِة رغبتنــا الشــخص َّية.
خيــا ٍر ن َّتخ ـ ُذه هــو معـ َّ ٌ
اختبار المراجعة:
الدرس 3

1.ت.
إنّ املنظــور اإلنســاين لح ِّريَّــة اإلرادة يُعلِّـ ُم أنَّ أ َّي عمــل نعملُــه غـرُ مـ ٍ
ـروط مســبقًا أو معتمــدٌ
عــى أ ّي ُحكْـ ٍـم ُم ْسـ َب ٍق ،أَ ْو َم ْيــلٍ  ،أَ ْو َر ْغ َبـ ٍة .يف هــذا الــدرس ،يالحــظ د .ســرول أنَّ وجهــة النظــر
هــذه ،هــي لألســف ،وجهــة النظــر األكــر انتشــا ًرا لح ِّريَّــة اإلرادة يف العــامل ويف الكنيســة.
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2.ب.
اختيــا ٌر بــدون دافـعٍ هــو مبثابــة نَ ِتي َجـ ٍة ُدونَ َسـ َب ٍب .إنْ ُقلْنــا إنَّنــا ن َّت ِخـ ُذ الخيــارات بــدون
نقــرح أنَّ اإلرادة محايــد ٌة وأنَّ أعاملنــا
دوافــع مع َّينــ ٍة مســبقًا أو ميــلٍ مســ َب ٍق ،فإنَّنــا
ُ
َ
كل اختيــا ٍر نقــو ُم
ت ْحــدُ ُث تلقائ ًيــاَّ .إل أنَّــه ،بالرغــم مــن أنَّنــا قــد ال نعــي دواف َعنــا دامئًــا يف ِّ
بــه ،فأعاملنــا دامئًــا مدفوع ـ ٌة برغباتنــا .االختيــار الــذي بــدون داف ـ ٍع هــو أم ـ ٌر مســتحيل.
3.ث.
ـن أنَّ العقــل
ع ـ َّر َ
ف ُجوناثــان إِ ْدوا ْر ْدز ح ِّر َّيــة اإلرادة عــى أنَّهــا «اختيــا ُر ا ْل َع ْقــلِ » .هــو يبـ ِّ ُ
ـأي يشء بــدون
واإلرادة –بالرغــم مــن مت ُّيزهــا-ال ينفصــا .نحــن ال نختــار أبــدً ا أن نقــوم بـ ِّ
ـص د .ســرول هــذه النقطة
موافقــة العقــل عــى االختيــار الــذي نريــدُ أن ن َّتخــذه .وقــد ل َّخـ َ
ـم العقـ ُـل بأنَّــه مقبـ ٌ
ـول ،متيـ ُـل ا ِإلرا َد ُة إِ َل اخْتيــار ِِه».
عندمــا قــالَ « :فــا يحكُـ ُ
4.أ.
ـم مــن رغب ِتنــا يف
يف ِّ
ـئ ،فإنَّنــا نعل ـ ُن أنَّ رغبتنــا يف الخط َّيــة أعظـ ُ
كل م ـ ّر ٍة نختــا ُر أنْ نُخ ِْطـ َ
طاع ـ ِة املســيح .نحــن نس ـلُكُ دامئًــا مبــا ي َّتفـ ُـق مـ َـع أ ْق ـ َوى ُحكْـ ٍـم ،وم ْيــل ،ورغب ـ َة لنــا .إنْ
فاقــت رغب ُتنــا يف طاعــة املســيح رغب َتنــا يف الخط َّيــة ،ســوف نختــا ُر أن نطيـ َـع بـ ً
ـدل مــن أنْ
نخطــئ.
5.أ.
اإلجبــار يقلِّـ ُـل عــد َد الخيــارات ويحدُّ هــا بــدون إزالـ ِة فرص ِتنــا يف االختيــار .القـ َّو ُة الخارج َّي ُة
قــد تض ُعنــا يف موقـ ٍ
ـف ال نقــد ُر فيــه عــى اتِّخــا ِذ خيــار الســلوك بطريقـ ٍة مختلفـ ٍة.
6.ت.
بحســب جــون كالفــن ،اإلنســانُ السـ ُ
ـاقط ،بطبيعتــه ،ال ميلــكُ القــدر َة عــى اختيــا ِر الـ ّر .مــا
ز َال بإمكاننــا أن نؤكِّــد أنَّ اإلنســان لديــه إرادة حـ َّرة عــى أســاس حقيقــة أنــه ال زال يقــو ُم
مبــا يريــدُ هَّ ،إل أنَّنــا يجــب أن نرفــض فكــرة أنَّــه ح ـ ٌّر للقيــام مبــا يــريض اللــه .إنَّــه عبــدٌ
للخط َّيــة وسيســلكُ فقــط مبــا يتــاىش مــع طبيعتــه الســاقطة ورغباتــه الفاســدة بــدون
نعمــة اللــه املجــدِّ دة.
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4
ِ
ل لِإلنسان ِ
ُ
الفساد ْالكام ُ

دمة:
المق ِّ

عنــد تأ ُّملنــا يف موضــوع املقــدرة األخالق َّيــة يف الكتــاب املقـ َّدس ،ال بـ ّد مــن توجيــه تركيزنــا فــو ًرا
إىل موضــوع الخطيَّــة والفســاد .فقــد أثَّــرت حالتُنــا الســاقطة علينــا لدرجــة أنَّهــا جعلتْنــا غــر
قادريــن أخالق ًّيــا عــى اإلميــان باملســيح بــدون النعمــة .لــذا ال يقــد ُر األفـرا ُد أن يأتوا إىل املســيح
ـرض د.
ســوى عندمــا يتد َّخـ ُـل اللــه اآلب ويجذبُهــم بشــكلٍ ف َّعــا ٍل .يف هــذا الــدرس ،ســوف يعـ ُ
املختصــة بعــدم املقــدرة الروح َّيــة و َع َمــلِ اللــه الســيادي واملجـ ِّدد.
ســرول تعاليـ َم يســوع
َّ
التعليمية:
األهداف
َّ

عندما تنتهي من هذا الدرس ،يجب أن تكون قاد ًرا عىل:
ش ِح كيف أ َّن حالة اإلنسان الساقطة تجعلُه غري قاد ٍر روح ًّيا عىل اإلميان
•َْ
شخص ما إىل املسيح
•الدفا ِع عن الظروف الالزمة ل ْ
يك يأيت ٌ
فهم َد ْور الروح يف َع َملِ التجديد
• ِ
ِ
تحديد العالقة بني امليالد الثاين واإلميان
•
الرئيسية:
األفكار
َّ

كل البرشيَّــة ســاقط ٌة وخاضعـ ٌة لعــدم املقــدرة األخالق َّيــة ،وال أحــد ُمعفــى مــن هــذه الحالــة
• ُّ
الروح َّية.
أي يشء مــريض للــه وال منتلـ ُـك
•يف طبيعتنــا الســاقطة ،نحــن غــر قادريــن روحيًّــا أن نفعــل َّ
املقــدرة الداخل َّيــة عــى اإلميــان باملســيح.
يجتذب الخطاة لالبن فعل ًّيا.
يرشح يسوع أ َّن الله اآلب ينبغي أن
•يف يوح َّنا ،6
ُ
َ
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•بعي ًدا عن عمل روح الله املج ِّدد يف القلب ،ال ميكن ٍ
ألحد أ ْن يؤمن.
ناقش ِ
�أمل ِ
ة:
والم
أ� ْس ِئ َل ٌة للت ُّ
َ
ُ
قبل الفيديو:

ما رأيُك؟
ِ
دقائق لإلجابة عن األسئلة التالية ،فإنَّها سوف تُ ِع ُّدك للمحارضة.
اقض
َ
•اســتنا ًدا إىل قراءتــك للكتــاب املقـ َّدس ،مــا مفهومــك لتأثــر الســقوط عــى مقدرتنــا األخالق َّية
عــى إرضــاء اللــه وطاعته؟
ـت مــع مؤمنــن معلنــن إميانهــم ويصارعــون مــع عقيــدة عــدم مقــدرة اإلنســان؟
•هــل تقابلـ َ
ـب عــى الكثرييــن اإلقـرار بعــدم مقــدرة اإلنســان؟
إ ْن كان األمــر كذلــك ،ملــاذا يصعـ ُ
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

اآلب الَّـ ِـذي أَ ْر َسـلَ ِني ... ،الَ يَ ْقـ ِـد ُر أَ َحـ ٌد أَ ْن يَـأْ ِ َت إِ َ َّل
الَ يَ ْقـ ِـد ُر أَ َحـ ٌد أَ ْن يُ ْق ِبـ َـل إِ َ َّل إِ ْن لَـ ْم يَ ْجتَ ِذبْـ ُه ُ
إِ ْن لَـ ْم يُ ْعـ َط ِمـ ْن أَ ِب.
 يوح َّنا  44 :6و65•ماذا يعلِّ ُم يسوع عن مقدرتنا يف هذه اآليات؟

خالل الفيديو:

ِب عن األسئلة التالية فيام تشاه ُد الفيديو .فهي دليلُك خالل املحارضة.
أَج ْ
األخالقية:
تعريف عدم المقدرة
َّ

12 :10-00 :0

•مــا أه ِّم َّيــة اســتخدام يســوع لتعبــر «أَ َحـ ٌد» يف يوح َّنــا 65 :6؟ مــاذا يقـ ُ
ـول هــذا عــن البرشيَّة
الساقطة؟
•ما الذي يقص ُده يسوع باستخدام كلمة «يَق ِْد ُر» يف يوح َّنا 65 :6؟

ِ
اهلل
مختار ِم َن
ٌ
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•مــا االســتثناء الــذي يعطيــه يســوع لتالميــذه بعــد أ ْن قــال« :الَ يَ ْقـ ِـد ُر أَ َح ـ ٌد أَ ْن يُ ْق ِبـ َـل إِ َ َّل»
يف يوح َّنــا 65 :6؟
ِ
ساسي:
أل
شرح َّ
الش ْرط ا َ

47 :23-12 :10

األسايس الذي ييل ال َنفْي ال َعا ّم يف كالم يسوع يف يوح َّنا 44 :6؟
•ما الرش ُط
ُّ
•كيــف حـ َّد َد د .ســرول معنــى كلمــة «يَ ْجتَ ِذبْـ ُه» يف يوح َّنــا 44 :6؟ مــا اآليــات التي اسـتَ ْدعاها
ليقــا ِر َن بها؟
يســبق
يســبق اإلميــان أم أنَّ اإلميــان
•هــل يُعلِّــ ُم الكتــاب املقــ َّدس أنَّ امليــاد الثــاين
ُ
ُ
امليــاد الثــاين؟
بعد الفيديو:

ـب عــن األســئلة التاليــة بعدمــا تنتهــي مــن الــدرس .ســوف تســاع ُدك هــذه األســئلة عــى
أَ ِجـ ْ
تحديــد النقــاط األساس ـ َّية وتلخيصهــا.
•مــا أه ِّم َّيــة التأ ُّمــل بتعاليــم يســوع حــول موضــوع عــدم املقــدرة األخالق َّيــة لإلنســان؟ مــا
كل الالهوتيــن اآلخريــن
الــذي يقولُـ ُه د .ســرول عــن تعاليــم يســوع باملقارنــة مــع تعاليــم ِّ
عــر تاريــخ الكنيســة؟
ـت يف مجموعــةَ ،د ْع األعضــاء يتَّحدثــون عــن الفــرق الــذي يُ ْح ِدث ُ ـ ُه أ َّن يســوع هــو
إن كنـ َ
َمـ ْن يُعلّـ ُم عــن عقيــدة عــدم مقــدرة اإلنســان الروحيَّــة –وليــس أوغســطينوس ،أو لوثــر ،أو
كالفــن فقــط .نا ِقـ ِ
ـش تأثـ ُر ذلــك عــى كرازتنــا الشــخص َّية ومشــاركتنا لإلنجيــل مــع آخريــن.
•مــا الفــرق بــن الــروط الْواف َيــة والــروط األَ ِ
ساسـ َّية؟ ملــاذا نــرى أ َّن هــذا التمييــز هــو جــزء
هــا ّم مـ َّـا يعلِّ ُمــه د .ســرول عــن ال ُج َمــلِ الرشطيَّــة يف يوح َّنــا  65 :6و44 :6؟
ـت يف مجموعــة ،تح َّدثــوا عــن طريقــة البعــض يف تفســر الجمــل الرشط َّيــة يف هــذه
إ ْن كنـ َ
اآليــات .ثـ ّم نا ِقشــوا ملــاذا ينبغــي بنــا فَ ْهــم أ ّن هــذه الــروط أساسـ َّية -وليــس وافيــة.
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ـايس الختبــار بركــة الخــاص .إذا كان اإلميــان رشطًــا أساسـ ًّيا أيضً ــا،
•امليــاد الثــاين هــو رش ٌط أسـ ٌّ
ـبق اإلميــان للحصــول عــى الفــداء؟
ـب عــى امليــاد الثــاين أن يسـ َ
فلــاذا يجـ ُ
ـت يف مجموعــة ،د ْع األعضــاء يناقشــون إجاباتهــم عــى الســؤال الســابق يف ضــوء
إن كنـ َ
التفســرات األخــرى .تحــ َّدثْ عــن الســبب يف أنَّ كثرييــن يجــدون صعوبــ ًة يف تق ُّبــلِ
هــذا التعليــم.
صالة:

أَ ْو ِد ْع يف الصالة ما تعلَّ ْمتَ ُه من كلمة الله يف هذا ِ
الدرس.
َ
اجتذابك للمسيح.
•س ِّب ْح الله عىل نعمته امل ُج ِّددة َلك إذ باد َرتْ إىل
بأي خط َّية كربياء أو عدم امتنان عىل َ
• ْ
إميانك أو تح ُّو َلك للمسيح.
اعرتف ّ
كنت ميتًا يف الذنوب والخطايا.
•اشك ْر الله ألنَّه اجت َذبَ َك فعليًّا عندما َ
انك ،وزمالء َ
وأصدقاءك ،وجري َ
َ
عملك.
اطلب من الله أن يج ِّد َد بنعمته أحبا َء َك،
• ْ
راج َعة:
اختبار ُ
ُ
الم َ

ِ
استخد ْم أسئلة االختيارات هذه لفحص ما تعلَّمتَه من هذا الدرس.
1.ما نوع الترصيح الذي يق ِّد ُمه يسوع باستخدام كلمة «أَ َح ٌد» يف يوح َّنا  65 :6و44 :6؟
أسايس
.أرش ٌط
ٌّ
نفي عا ٌّم
.ب ٌ

ٍ
مرشوط
نفي غ ُري
.ج ٌ

.درش ٌط ٍ
واف

2.ما الذي تش ُري إليه كلمة «يَق ِْد ُر» يف يوح َّنا 65 :6؟
.أالسامح
.بالكفاية
.جاملقدرة
كل ما َس َبق
.د ُّ

35

ِ
اهلل
مختار ِم َن
ٌ

36

3.ما الذي يضيفُه تعب ُري «إِ ْن لَ ْم» إىل املعنى يف يوح َّنا 65 :6؟
.أالرشط الوايف
.بالرشط األسايس
.جالنفي العا ّم
.دالتمييز الرضوري
4.ما هو املفهوم األرميني الكالسييك لكلمة «يَ ْجتَ ِذ ُب» يف يوح َّنا 44 :6؟
يفرض بالق َّوة
.أأن َ
.ب أن يَ ُج ُّر
.ج أن يُ ْج ِ ُب
.دأن يَ ْستَ ْدر ُِج
5.بنا ًء عىل استخدام اللغة اليونانيَّة الكالسييك ،ما معنى كلمة «يَ ْجتَ ِذ ُب» يف يوح َّنا 65 :6؟
.أأن يَتَ َو َّد َد

.ب أن ِ
يجذ َب
.جأن يَ ُج َّر

.دأن يَ ْستَ ْدر َِج

يجب بالرضورة أن تسبق اإلميان؟
6.بحسب األوغسطين َّية ،ما الفائدة الخالص َّية التي ُ
.أالتربير

.بالتجديد
.جالتوبة
.دالتب ِّني

النموذجية —
اإلجابات
ُ
َّ
ِ
ل لِإلنسان ِ
ُ
الفساد ْالكام ُ
ناقش ِ
�أمل ِ
ة:
والم
أ� ْس ِئ َل ٌة للت ُّ
َ
ُ
قبل الفيديو:

ما رأيُك؟
يجب أن تكون اإلجابات مبنيَّ ًة عىل معرف ِتك واختباراتِك الشخصيَّة.
هذه أسئل ٌة شخصيَّة ،لذا ُ
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

•ماذا يعلِّ ُم يسو ُع عن مقدرتِنا يف هذه اآليات؟
يُعلِّـ ُم يســوع أ َّن البــر الســاقطني هــم بالطبيعــة غــر قادريــن روح ًّيــا عــى املجــيء إليــه.
كل البــر هــم بالطبيعــة أمــواتٌ بالذنــوب والخطايــا وغــ ُر قادريــن عــى اإلطــاق أن
ُّ
اآلب.
يؤمنــوا باملســيح مــن ذواتهــم وبذواتهــم ،إ ْن مل يجتذبْهــم ُ

خالل الفيديو:

					
األخالقية:
تعريف عدم المقدرة
َّ

ُ
يقــول هــذا عــن
•مــا أه ِّم َّيــة اســتخدام يســوع لتعبــر «أَ َحــ ٌد» يف يوح َّنــا 65 :6؟ مــاذا
البرشيَّــة الســاقطة؟
ـي عــا ٌّم .ال اســتثناءات يف ترصيــح
إنَّ اســتخدا َم يســوع لكلمــة «أَ َحــدٌ » أمـ ٌر هــا ٌّم ألنَّــه نفـ ٌ
خاطــئ مشــمول .فيســوع ال يتحــدَّ ُث عــن مجموعــ ٍة فرع َّيــة مــن
كل إنســانٍ
يســوعُّ ،
ٍ
كل َم ـ ْن َس ـق َ
َط يف آدم.
ـمل بهــذا الترصيــح َّ
البرشيَّــة الســاقطة ،بــل يشـ ُ
•ما الذي يقص ُد ُہ يسوع باستخدام كلمة «يَق ِْد ُر» يف يوح َّنا 65 :6؟
باســتخدام يســوع كلمــة «يَ ْقـ ِد ُر» يف يوح َّنــا  ،65 :6يشـرُ إىل «املقــدرة» الروح َّيــة .ال ميلــكُ
أحــدٌ املقــدرة األخالق َّيــة ليؤمـ َن بــه بعيــدً ا عــن عمــل اآلب املنعــم واملُجــدِّ د بالــروح القــدس.
•مــا االســتثنا ُء الــذي يعطيــه يســو ُع لتالميــذه بعــد أ ْن قــال« :الَ يَ ْقـ ِـد ُر أَ َح ـ ٌد أَ ْن يُ ْق ِبـ َـل إِ َ َّل»
يف يوح َّنــا 65 :6؟
ـال يســوع« :الَ َي ْقـ ِد ُر أَ َحــدٌ أَنْ َيـأْ ِ َت إِ َ َّل إِنْ لَـ ْم ُي ْعـ َ
قـ َ
ـط ِمـ ْن أَ ِب ».هــذا هــو االســتثنا ُء الوحيــدُ
ـب أن يعطيــه اللــه اآلب املقــدرة أنْ يؤمــن باملســيح أ َّو ًل.
مل َـ ْن ال يقــد ُر أنْ يــأيت إىل يســوع .يجـ ُ

ن
ل ُتاباجإلا
اسنإلِل ُلِماكْلا ُداسفلا — ةَّيجذوم ا

38

ِ
					
ساسي:
أل
ش ْرح َّ
الش ْرط ا َ
َ

األسايس الذي ييل ال َنف َْي ال َعا َّم يف كالم يسوع يف يوح َّنا 44 :6؟
•ما الرش ُط
ُّ
ش ًحــا أوضــح للــرط األســايس مـ َّـا يف  .65 :6يف اآليــة
يف يوح َّنــا  44 :6يعطــي يســوع َ ْ
ُ
اآلب الَّــ ِذي أَ ْر َســلَ ِني» .هــذا
يقــول« :الَ يَقْــ ِد ُر أَ َحــدٌ أَنْ يُ ْقب َ
44
ِــل إِ َ َّل إِنْ ل ْ
َــم يَ ْج َت ِذبْــهُ ُ
ـن كيــف أنَّ «عط َّيــة» اآلب و«اجتــذاب»
ـح معنــى الــرط األســايس يف  ،65 :6إ ْذ يبـ ِّ ُ
يوضِّ ـ ُ
ِّــم يســوع أنَّ أبــاه ينبغــي أن يجتــذب النــاس إليــه ،فهــو
اآلب مرتادفتــان .عندمــا يعل ُ
املختصــة
ـذاب مؤثِّــر وف َّعــال مقابــل الفكــرة األرمين َّيــة أو شــبه البيالج َّيــة
يتحــدَّ ُث عــن اجتـ ٍ
َّ
«بالتــو ُّدد» إىل اإلنســان أو «اســتدراجه» إىل املســيح ،األمــر الــذي قــد ينجــح أو ال ينجــح.
•كيــف حـ َّد َد د .ســرول معنــى كلمــة «يَ ْجتَ ِذبْـ ُه» يف يوح َّنــا 44 :6؟ مــا اآليــات التي اسـتَ ْدعاها
ليقــا ِر َن بها؟
يف هــذا الــدرس ،يُ ِقـ ُّر د .ســرول أنَّــه ينبغــي بنــا أن نحصــل عــى معنــى الكلــات يف العهد
ـم ينبغــي بنــا
الجديــد مــن خــال اســتخدامات أخــرى لتلــك الكلمــة يف الكتــاب املقــدَّ س .ثـ َّ
ـب أخــرى .يف
بعــد ذلــك أن نفكِّــر يف االســتخدام اليونــاين الكالســييك لتلــك الكلمــة يف كتـ ٍ
رشح د .ســرول أنَّ كلمــة «يَ ْج َت ـ ِذ ُب» يف يوح َّنــا  44 :6تح ِمـ ُـل م ْع َنــى «يَ ُج ـ ُّر» يف
النهايــةَ ،
يعقــوب  6 :2وأعــال .19 :16
يســبق
يســبق اإلميــان أم أنَّ اإلميــان
•هــل يُعلِّــ ُم الكتــاب املقــ َّدس أنَّ امليــاد الثــاين
ُ
ُ
امليــاد الثــاين؟
ـح
ـم يســوع أنَّ امليــاد الثــاين يسـ ُ
ـبق اإلميــان .وهــو يوضِّ ـ ُ
يف حديثــه مــع نيقودميــوس ،علَّـ َ
ـوت اللــه ،أو أنْ يدخــل ملكــوت اللــه مــا مل يولــد مــن
أنَّــه ال مي ِك ـ ُن ألح ـ ٍد أن يــرى ملكـ َ
ـم هــذه الحقيقــة أكــر بالتعاليــم الواضحــة يف رســالة أفســس  2وروميــة
ـم يدعـ ُ
جديــد .ثـ َّ
ـب علينــا أن
 .8 -5 :8ومبــا أنَّــه ال يقــدر أحــد أنْ يؤمــن بيســوع مــا مل يجتذبْــه ُ
اآلب ،فيجـ ُ
ـب أن يســبق مامرســتنا لعط َّيــة اإلميــان باملســيح.
نسـ َ
ـتنتج أنَّ عمــل تجديــد روح اللــه يجـ ُ
بعد الفيديو:

•مــا أه ِّم َّيــة التأ ُّمــل بتعاليــم يســوع حــول موضــوع عــدم املقــدرة األخالق َّيــة لإلنســان؟ مــا
كل الالهوتيــن اآلخريــن
الــذي يقولُـ ُه د .ســرول عــن تعاليــم يســوع باملقارنــة مــع تعاليــم ِّ
عــر تاريــخ الكنيســة؟
مهــا كان مقــدار احرتامنــا لتعاليــم الالهوت ِّيــن كأف ـرا ٍد أو كجامع ـ ٍةَّ ،إل أنَّ أحــدً ا منهــم
نكتشــف عقيــدة عــدم املقــدرة األخالق َّيــة
ليــس معصو ًمــا يف تعاليمــه .لــذا ،عندمــا
َ
ـب أن نقــاوم الرغبــة يف معارضــة هــذا التعليــم .ألنَّ َمـ ْن
لإلنســان يف تعاليــم يســوع ،يجـ ُ
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علَّــم هــذه العقيــدة ليــس هــو أوغســطينوس ،أو لوثــر ،أو كالفــن ،بــل يســوع ،وقــد
ـكل وضــو ٍح يف حديثــه يف يوح َّنــا .6
علَّ َمهــا بـ ِّ
ـرق بــن الــروط الْواف َيــة والــروط األَ ِ
•مــا الفـ ُ
ساسـ َّية؟ ملــاذا نــرى أ َّن هــذا التمييــز هــو جــز ٌء
هــا ٌّم مـ َّـا يعلِّ ُمــه د .ســرول عــن ال ُج َمــلِ الرشط َّيــة يف يوح َّنــا  65 :6و44 :6؟
ـت تضمـ ُن النتيجــة .بينــا الــروط األساسـ َّية هــي
الــروط الوافيــة هــي رشوط إنْ تحقَّقـ ْ
ـب ُم ْسـ َب ٌق لحــدوث يش ٍء آخــر .لــذا ،فعندمــا قـ َ
ـال يســوع« :الَ يَ ْقـ ِد ُر أَ َحــدٌ أَنْ يَـأْ ِ َت إِ َ َّل
مطلَـ ٌ
ـم يُ ْعـ َ
ـبق ملجــيء شـ ٍ
ـخص مــا
ـب مسـ ٌ
إِنْ لَـ ْ
ـط ِمـ ْن أَ ِب» ،الــرط هــو رشط أســايس .فهــو مطلَـ ٌ
إىل املســيح .عــاو ًة عــى ذلــك ،إنَّــه يشء ينبغــي أن يفعلــه اآلب لتمكــن شـ ٍ
ـخص مــا مــن
ـت لإلنســان القــدر ُة عــى املجــيء إىل املســيح يف ذاتــه ومــن
املجــيء إىل يســوع .إنْ كانَـ ْ
ـبق .يف هــذه الحالــة
ذاتــه ،فلــن يكــون هنــاك احتيــاج لعمــل يش ٍء آخــر كمطلـ ٍ
ـب مسـ ٍ
هــذه ،كان يســوع ليقــول جمـ ًـا رشط َّيــة مختلفــة يف يوح َّنــا  65 :6و.44 :6
ـايس الختبــار بركــة الخــاص .إذا كا َن اإلميــا ُن رشطًــا أساسـيًّا أيضً ــا،
•امليــاد الثــاين هــو رش ٌط أسـ ٌّ
ـبق اإلميــان للحصــول عــى الفــداء؟
ـب عــى امليــاد الثــاين أن يسـ َ
فلــاذا يجـ ُ
ـبق اإلميــان للحصــول عــى الفــداء ،ألنَّ األفـراد الســاقطني
ال بــدَّ للميــاد الثــاين مــن أن يسـ َ
ـح الرســول بولــس أنَّــه يف الحالــة
ال ميكنهــم أن يؤمنــوا باملســيح ولــن يؤمنــوا بــه .يوضِّ ـ ُ
كل البــر أمواتًــا بالذنــوب والخطايــا (أفســس  .)1 :2لــن
الروح َّيــة الطبيع َّيــة ،يكــون ُّ
يقــدر أحــدٌ أن يــأيت إىل املســيح وال أن يفعــل مــا هــو مــريض للــه بــدون عمــل روح اللــه
الــذي ينقلهــم مــن املــوت الروحــي إىل الحيــاة الروح َّيــة.
اختبار المراجعة:
الدرس 4

1.ب.
الســاقطني يف آدم،
أي اســتثناءاتُّ .
ـي العــا ُّم هــو ترصيـ ٌ
ـح يســتبعدُ َّ
كل الخطــاةَّ ،
النفـ ُ
مشــمولون يف ترصيــح يســوع بــأنَّ «أَ َحــدً ا» ال يقــد َر أن يــأيت إليــه مبعــزلٍ عــن
اجتــذاب اآلب.
2.ت.
ـم
ـي «مي ِكـ ُن» و«يقـ ِد ُر» .ثـ َّ
يف هــذا الــدرسَ ،
رشح د .ســرول الفــرق بــن اســتخدام كلمتـ ْ
ـم عــن املقــدرة وليــس عــن الســاح .كلمــة «يَ ْقـ ِد ُر»
ـع عــن حقيقــة أنَّ يســوع يعلِّـ ُ
دافـ َ
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كل مــن يوح َّنــا  65 :6و 44 :6تُســتخدَ ُم لإلشــارة إىل املقــدرة األخالق َّيــة وليــس إىل
يف ٍّ
املقــدرة الطبيع َّيــة.
3.ب.
ـب ُمسـ َب ٌق بدونــه لــن يحـ َ
ـدث يش ٌء آخــر .تحــدَّ َث يســوع عــن
الــرط األســايس هــو َمطلـ ٌ
ـم تقدميهــا يف
عمــل التجديــد اإللهــي يف ترصيحـ ْـن مــن نوع َّيــة الــرط األســايس .وقــد تـ َّ
ـم يُ ْعـ َ
ـط ِمـ ْن أَ ِب» (يوح َّنــا :6
هــذا الــدرس ،أولُّهــا أنَّ أحــدً ا ال يقــد ُر أن يــأيت إليــه «إِنْ لَـ ْ
اآلب» (يوح َّنــا )44 :6
 .)65والثــاين هــو أنَّ أحــدً ا ال يقــدر أن يــأيت إليــه «إِنْ لَـ ْ
ـم يَ ْج َت ِذبْــهُ ُ
4.ث.

التفســر األرمينــي النموذجــي ملعنــى هــذه الكلمــة هــو أنَّ اآلب «يَ َت ـ َو َّد ُد أَ ْو يَ ْس ـ َت ِم ُيل»
الخطــاة لالبــن .بحســب هــذا التفســر ،ال يوجــدُ يشء يفعلُــهُ اللــه ليمكِّـ َن الخطــاة فعل ًّيــا
مــن املجــيء إىل املســيح .بحســب وجهــة النظــر هــذه ،فــإنَّ تــو ُّدده قــد يفشـ ُـل يف أن
رشح د .ســرول الســبب يف كــون هــذا التفســر غــر ٍ
كاف وال يفــي مــا
ـخصا مــاَ .
يخلِّــص شـ ً
يعلِّ ُمــهُ يســوع ح َّقــه.

5.ت.
يف هــذا الــدرس ،ش ـ َّجع د .ســرول عــى دراســة الكلمــة اليونان َّيــة املرتجمــة « َي ْج َت ـ ِذ ُب»
يك ومنظــو ٍر كتــا ٍّيب .يف كل ْيهــا ،النتيجــة القاطعــة هــي أنَّ هــذه
مــن منظــو ٍر يونــا ٍّين كالســي ٍّ
ـر» أو «يَ ْج َت ـ ِذ ُب» .هــذا املعنــى يعطيهــا
الكلمــة تُفهــم عــى نح ـ ٍو أفضــل مبعنــى «يُ ْجـ ِ ُ
مفهــوم عمــل اللــه الف َّعــال يف القلــب ،الــذي ميكِّــن األف ـراد فعل ًّيــا أن يأتــوا إىل املســيح
ضام ًنــا خالصهــم.
6.ب.
ـبق اإلميــان ألن امليــاد الثــاين رشط أســايس
ـب أن يسـ َ
َ
رشح د .ســرول أنَّ امليــاد الثــاين يجـ ُ
َ
الحــظ أنَّ عقيــدة ( sola gratiaالنعمــة وحدهــا) تعتمــدُ عــى هــذه
لإلميــان .كــا
الحقيقــة .ال بــدَّ للــه مــن أن يجــدِّ د القلــب ليمكِّننــا مــن الثقــة يف املســيح.

5
عد َم اإليمان؟
هل يخ ُل ُق
ُ
اهلل َ

دمة:
المق ِّ

إ َّن عقيــدة التعيــن امل ُس ـ َبق تث ـ ُر العديــد مــن األســئلة الصعبــة .عــى ســبيل املثــال ،إ ْن كان
ـن
الل ـ ُه يختــا ُر البعـ َ
ـض للخــاص ،فهــل أيضً ــا يعـ ِّ ُ
ـن مســبقًا آخريــن للهــاك؟ إ ْن كان الل ـ ُه يعـ ِّ ُ
مســبقًا آخريــن للهــاك ،فهــل نلو ُم ـ ُه عــى خط َّيتهــم؟ يف هــذا الــدرس ،ينظ ـ ُر د .ســرول إىل
ُ
قصــة
املختصــة باالختيــار والرفــض فيــا قــد تناولَــه
التعاليــم الكتاب َّيــة
الرســول بولــس يف َّ
َّ
يعقــوب وعيســو يف روميــة  .9ث ـ َّم يتعامـ ُـل مــع األســئلة العديــدة املتداخلــة التــي تصح ُبهــا.
التعليمية:
األهداف
َّ

يجب أن تكون قاد ًرا عىل:
عندما تنتهي من هذا الدرسُ ،

ـر عــن
•الدفــاع عــن التعليـ ِـم الكتــا ِّيب القائــلِ بــأ َّن اللــه يختــا ُر البعـ َ
ـض للخــاص بينــا يعـ ُ ُ
آخريــن
•فَ ْهم كيف أ َّن الكتاب املق َّد َس ال يعلِّ ُم عن مج َّرد رأي املعرفة امل ُس َبقة باالختيار
شح َر ِّد الرسول بولس عىل ات ِّهام الله بأنَّه ظامل
•َْ
•التمييز بني التفاسري املختلفة ل ُبغضَ ة الله
املختلفي للتعيني امل ُسبَق امل ُ ْزدوج
املفهومي
•التمييز بني
ْ
ْ

الرئيسية:
األفكار
َّ

الكتاب املق َّد ُس بوضو ٍح عن عقيدة االختيار.
•يُعلِّ ُم
ُ
أساس اختياره لخالص البعض.
•ق َْص ُد الل ِه الرسمدي و َمج ُده هام ُ
يعب بعد ٍل عن آخرين ألنَّه رفضَ ُهم.
•فيام يختا ُر الل ُه بشكلٍ ف َّعا ٍل
َ
البعض للخالصُ ُ ،
41
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ناقش ِ
�أمل ِ
ة:
والم
أ� ْس ِئ َل ٌة للت ُّ
َ
ُ
قبل الفيديو:

ما رأيُك؟
ِ
دقائق لإلجابة عىل األسئلة التالية ،فإنَّها سوف تُ ِع ُّدك للمحارضة.
اقض
َ
•ما هي عقيد ُة االختيار؟
•ملاذا يوا ِج ُه كث ُريون صعوب ًة يف تق ُّبلِ تعاليم الكتاب املق َّد ِس عن االختيار والرفض؟
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

ـي هـ ِـذ ِه« :أَنَــا ِآت نَ ْحـ َو هـذَا الْ َوقْـ ِ
ـس ذلِـ َـك
ـت َويَ ُكــو ُن لِ َســا َر َة ابْـ ٌن»َ .ولَ ْيـ َ
ألَ َّن كَلِ َمـ َة الْ َم ْو ِعـ ِـد ِهـ َ
ـي ُح ْبـ َـى ِم ـ ْن َو ِ
احـ ٍـد َو ُه ـ َو إِ ْس ـ َح ُاق أَبُونَــا .ألَنَّـ ُه َو ُهـ َـا لَـ ْم يُولَـ َدا
فَ َق ـطْ ،بَـ ْـل ِرفْ َق ـ ُة أَيْضً ــاَ ،و ِهـ َ
ـس ِمـ َن األَ ْعـ َـا ِل بَـ ْـل
شا ،لِـ َ ْ
ـي يَثْبُـ َ
بَ ْعـ ُدَ ،والَ فَ َعـاَ َخـ ْ ً
ـب اال ْخ ِتيَــارِ ،لَيْـ َ
ـت ق َْصـ ُد اللـ ِه َح َسـ َ
ـرا أَ ْو َ ًّ
ِمــ َن ال ِ
ــت
َّــذي يَ ْد ُعــوِ ،ق َ
ــوب« :أَ ْح َب ْب ُ
يــل لَ َهــا« :إِ َّن الْ َكبِــ َر يُ ْســتَ ْع َب ُد لِ َّ
لص ِغــرِ» .ك َ
َــا ُهــ َو َم ْكتُ ٌ
يس ـ َو».
ـوب َوأَبْغَضْ ـ ُ
ـت ِع ُ
يَ ْع ُقـ َ
 رومية 13-9 :9•ما هي وسيل ُة اإليضا ِح الكتاب َّية الها َّمة لعقيد ِة االختيار والرفض يف هذا املقطع؟

خالل الفيديو:

ِب عن األسئلة التالية فيام تشاه ُد الفيديو .فهي دليلُك خالل املحارضة.
أَج ْ
ِ
اهلل ا َّلتي تختار:
نعم ُة
َ

04 :21 -00 :0

•مــا القاس ـ ُم امل ُشـ َـر ُك بــن يعقــوب وعيســو والــذي يجعـ ُـل ح َّج ـ َة بولــس لعقيــدة االختيــار
ف َّعال ـ ًة هكــذا؟
شا» (روميــة )11 :9
• ملــاذا تبــدو جملــة « :ألَنَّـ ُه َو ُهـ َـا لَـ ْم يُولَـ َدا بَ ْعـ ُدَ ،والَ فَ َعـاَ َخـ ْ ً
ـرا أَ ْو َ ًّ
رضوريَّـ ًة لفه ِمنــا وجهــة النظــر األوغســطينيَّة للتعيــن امل ُس ـبَق؟
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يعقوب من الله؟ ما الذي أَخ َذهُ عيسو؟
•ما الذي أخ َذ ُہ
ُ
•ما اآلي ُة التي ُ
يجب أ ْن تَ ْه ِد َم األر ِمي ِن َّي َة إِ َل األبد»؟
يقول سربول عنها «إنَّها ُ
العادل هلل:
القضاء
ُ
ُ

19 :25 -04 :21

الكتاب املق َّد ُس عندما ُ
أبغض عيسو؟
•ما الذي يقص ُد ُہ
يقول إ َّن الله َ
ُ
•ما هام ُوجهتا النظر املختلفتان للتعيني امل ُسبق املزدوج يف تاريخ الكنيسة؟
أي وجهــة نظـ ٍر تُ ثِّـ ُـل بدقَّـ ٍة مــا
•م َّيـ َز د .ســرول بــن التق ِْسـ َية ا ِإليجاب َّيــة والتق ِْسـ َية الســلب َّيةُّ .
فعلَـ ُه اللـ ُه مــع فرعــون؟
بعد الفيديو:

ـب عــن األســئلة التاليــة بعدمــا تنتهــي مــن الــدرس .ســوف تســاع ُدك هــذه األســئلة عــى
أَ ِجـ ْ
ِ
وتلخيصهــا.
تحديـ ِـد النقــاط األساس ـيَّة
ر للخــاص وعــدم
•مــا الــذي يعلِّ ُمــه روميــة  9عــن
ِ
ســبب اختيــار اللــه لبعــض البــ ِ
اختيــار آخريــن؟

ـت يف مجموعـ ٍةَ ،د ْع أعضــا َء املجموعــة يتح َّدثــون عــن ر ِّد فعلِهــم يف أ َّول مـ َّر ٍة قــرأُوا
إ ْن كنـ َ
هــذا املقطــع .د ْع ُهــم يتناقشــون أيضً ــا يف ســبب ر ِّد ال ِف ْعــل هــذا.
•يف هــذا الــدرس ،قـ َ
ـخص مــا عــى أ َّن اللــه ليــس
ـر شـ ٌ
ـال د .ســرول إنَّــه لَتجديـ ٌـف أ ْن يُـ ِ َّ
رحيـ ًـا مبــا يكفــي يف وجهــة النظــر األوغســطين َّية لالختيــار .ملــاذا قــال هــذا؟
ـت يف مجموعــةَ ،د ْع أعضــا َء املجموعــة يناقشــون موضــوع الرحمــة والعــدل .ملــاذا
إن كنـ َ
يؤم ـ ُن البعــض أنَّــه كان ينبغــي باللــه أن يرحــم الجميــع؟ كيــف تقن ُعهــم بعكـ ِ
ـس هــذا؟

ِ
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•مــا هــو الــرأي امل ُس ـ َّمى «القَضــا َء امل ُتســا ِوي» يف التعيــن امل ُس ـ َبق املــزدوج؟ هــل وجهــة
ِّــل الكالفين َّيــة؟
النظــر هــذه أوغســطين َّية؟ أم متث ُ
كنــت يف مجموعــ ٍةَ ،د ْع أعضــا َء املجموعــة يناقشــون الفَــ ْر َق بــن الكالفينيَّــة وفَــ ْو َق
إن
َ
الكالْفي ِن َّيــة .تح َّدثــوا عــن أه ِّم َّيــة التمييــز بينهــا .اسـ ْ
ـبق لهــم أن
ـأل أعضــاء املجموعــة إ ْن سـ َ
ناقشــوا هــذا األمــر بعــد ســاع آخريــن يخلطــون بــن الكالفين َّيــة وفَـ ْو َق الكالْفي ِن َّيــة .شـ ِّجع
أعضــاء املجموعــة عــى معرفــة الفــرق بينهــا بغــرض الدفــاع عــن وجهــة النظــر الكتاب َّيــة
للتعيــن امل ُسـبَق والرفــض.
صالة:

أَ ْو ِد ْع يف الصالة ما تعلَّ ْمتَ ُه من كلمة الله يف هذا ِ
الدرس.
•سبِّ ْح الله ألنَّه رحمنا ونحن خطاة غري مستحقني.
• ْ
رصف وكأ َّن الله ملز ٌم بأن يرحمك بسبب يش ٍء فعلتَه.
اعرتف مبيلِ َك الخاطئ للت ُّ
•اشــك ْر اللــه عــى أ ّن مح َّبتــه التــي تختــا ُر تســتن ُد فقــط إىل مقاصــده الســياديَّة الشــخص َّية
فقــط وأنَّهــا ملجــده شــخص ًّيا.
َ
اللتي اختارتاك.
اطلب من الله أ ْن
يزيدك شك ًرا وامتنانًا عىل نعمته ورحمته ْ
• ْ
راج َعة:
اختبار ُ
ُ
الم َ

ِ
استخد ْم أسئلة االختيارات هذه لفحص ما تعلَّمتَه من هذا الدرس.
يعقوب بدلً من عيسو؟
1.ملاذا اختا َر الل ُه
َ
.أيعقوب كا َن البكر.
.برأى الله إميانَه ُمسبقًا.
.ج كان يعقوب أكرث ب ًّرا.
ِ
مقاصد ِه الشخص َّية.
بسبب
.د ِ
يقرتح أ َّن الله ينظ ُر إىل املستقبل ويختا ُر عىل أساس اختيا ٍر يرانا نختا ُره؟
أي ٍ
ُّ 2.
رأي ُ
رأي املعرفة امل ُس َبقة
.أ ُ
رأي التعيني امل ُسبَق املزد ِوج
.ب ُ
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الرأي األوغسطيني
.ج ُ
رأي القَضا ِء امل ُتسا ِوي
.د ُ
ٍ
رأي املعرفة امل ُسبقَة لالختيار؟
بأي
موقف الهويتّ يرتب ُط عاد ًة ُ
ِّ 3.
.أالكالفين َّية
.باألرمين َّية

.جاألوغسطين َّية

.دفوق الكالفين َّية
4.ما هو ر ُّد بولس عىل سؤال رومية 14 :9؟
.أالله يبدي الرحمة مل َ ْن يشاء.
.بالله يبدي الرحمة للجميع.
يتجاوب الناس مع رحمة الله التي تُق َّد ُم بشكلٍ متسا ٍو للجميع.
.ج
ُ

.دالله ملز ٌم أ ْن يظه َر الرحم َة للبعض.

أي وجهــة نظ ـ ٍر للتعيــن املس ـ َبق املــزدوج تقــول إ َّن اللــه يخلـ ُـق اإلميــان يف قلــوب البعــض،
ُّ 5.
ـوب اآلخريــن؟
ويخلـ ُـق عــد َم اإلميــان يف قلـ ِ
.أالسلبي اإليجايب
.باإليجايب السلبي
.ج اإليجايب اإليجايب
.د السلبي السلبي
6.مــا الــذي قـ َ
ـي املرفوضــن ،مبــا أ َّن اللــه ال يخلـ ُـق
ـال عنــه د .ســرول إ َّن اللــه يزيلـ ُه عندمــا يقـ ِّ
عــدم اإلميــان يف قلــوب املرفوضــن بالفعــل؟
.أميلُهم للخط َّية

.بقيده للخط َّية

.جاستعدادهم للخطيَّة

.د رضاه اإللهي

النموذجية —
اإلجابات
ُ
َّ
عد َم اإليمان؟
هل يخ ُل ُق
ُ
اهلل َ
ناقش ِ
�أمل ِ
ة:
والم
أ� ْس ِئ َل ٌة للت ُّ
َ
ُ
قبل الفيديو:

ما رأيُك؟
يجــب أن تكــون اإلجابــات مبنيَّــ ًة عــى معرف ِتــك واختباراتِــك
هــذه أســئل ٌة شــخصيَّة ،لــذا
ُ
الشــخص َّية.
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

•ما هي وسيلة اإليضاح الكتاب َّية الها َّمة لعقيدة االختيار والرفض يف هذا املقطع؟
يف هــذا املقطــع ،يجعـ ُـل الرسـ ُ
ـوب وعيســو أمثل ـ ًة تاريخ َّي ـ ًة الختيــا ِر اللــه
ـس يعقـ َ
ـول بولـ ُ
ِ
ورفضــه .إ َّن االســتعانة مبثــل هذيْــن األخويْــن تســاه ُم يف إبــراز التعليــم يف روميــة 9
ـص باألعــال الداخل َّيــة واملقاصــد اإلله َّيــة يف االختيــار .يعلِّـ ُم املقطــع أ َّن اللــه يختــا ُر
واملختـ ِّ
أي يش ٍء يفعلونــه .هــو يختــا ُر البعــض فقــط
البعــض للخــاص قبــل ميالدهــم أو قَ ْب َ
ــل ِّ
بســبب مقاصــده الشــخص َّية.
خالل الفيديو:

				
نعمة اهلل التي تختار:
ُ

•مــا القاس ـ ُم امل ُشـ َـر ُك بــن يعقــوب وعيســو والــذي يجعـ ُـل ح َّج ـ َة بولــس لعقيــدة االختيــار
ف َّعال ـ ًة هكــذا؟
املختصــة بالتعيــن املُس ـ َبق والرفــض
يعقــوب وعيســو يــرزان تعاليــم الكتــاب املقــدَّ س
َّ
بشــكلٍ كامــلٍ ألنَّــه كان ليعقــوب وعيســو املوقــع واملكانــة ذاتهــا كتوأمـ ْـن .وهــا يف أقــرب
عالقـ ٍة ممكنـ ٍة بعضهــا مــع بعــض.
شا» (روميــة )11 :9
• ملــاذا تبــدو جملــة« :ألَنَّـ ُه َو ُهـ َـا لَ ـ ْم يُولَ ـ َدا بَ ْع ـ ُدَ ،والَ فَ َع ـاَ َخـ ْ ً
ـرا أَ ْو َ ًّ
رضوريَّ ـ ًة لفه ِمنــا وجهــة النظــر األوغســطينيَّة للتعيــن امل ُس ـبَق؟
ِّــم أنَّ اللــه يختــا ُر البعــض للخــاص ليــس
الــرأي األوغســطيني يف التعيــن املُســ َبق يعل ُ
رستــه الصالحــة .عندمــا قـ َ
ـس إِنَّ
ـال بولُـ ُ
بســبب ِّ
أي يش ٍء ي ـرا ُه فيهــم ولكــن مــن أجــل م َّ
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ـت
رشا ،يثبـ ُ
ـوب وأَبْ َغـ َ
ـب يعقـ َ
اللــه أ َحـ َّ
ـض عيســو قبـ َـل أنْ يولَــدا وقبــل أنْ يعمــا خـ ًرا أو ًّ
عقيــدة االختيــار األوغســطين َّية.
يعقوب من الله؟ ما الذي أخذه عيسو؟
•ما الذي أخذ ُہ
ُ
يف هــذا الــدرس ،وصـ َـل د .ســرول إىل الهـ ِ
ـم بــأنَّ يعقــوب يأخ ـ ُذ الرحمــة مــن
ـدف امل ُ ِهـ ِّ
ـب عــن االعـراض
اللــه ،بينــا تعامـ َـل اللــه مــع عيســو ب َعــدْ لٍ  .هــذا األمــر هــا ٌّم ألنَّــه يجيـ ُ
كل
ـم آخريــن .لــو تعامـ َـل اللــهُ مــع ِّ
ـم البعـ َ
ـض وال يرحـ ُ
بــأنَّ اللــه غ ـرُ عــادلٍ ألنَّــه يرحـ ُ
ـص أحــدٌ  .ال يديـ ُن اللــه بالرحمــة ألحـ ٍد ،ولك َّنــه يختــا ُر أن
البــر بحســب عدلــه ،لــن يَ ْخلُـ َ
ـم ،وهــذا ليــس ظلـ ًـا.
ير َحـ َ
•ما اآلي ُة التي ُ
يجب أ ْن تَ ْه ِد َم األ ْرمي ِن َّية إىل األَبَد»؟
يقول سربول عنها «إِنَّها ُ
كل اآلراء األرمين َّيــة للتعيــن
يجــب أن تقــي عــى ِّ
أكَّــدَ د .ســرول أنَّ روميــة 16 :9
ُ
ـرح الرسـ ُ
ـص ال تعتمــدُ عــى إراد ِة
املُســبق .هنــاك ،يـ ُ
ـس أنَّ رحمــة اللــه التــي تُ َخلِّـ ُ
ـول بولـ ُ
أي مجهــو ٍد قــد يبذلُــهُ لــي يَ ْخلُــص.
الفــرد وال عــى ِّ
مبني فقط عىل رحمة الله السياد َّية ،والتي يبديها مل َ ْن يختار.
الخالص ٌّ

					
قضاء اهلل العادل:
ُ

الكتاب املق َّد ُس عندما ُ
أبغض عيسو؟
•ما الذي يقص ُد ُہ
يقول إ َّن الله َ
ُ
ـاب اإلحســان
ـر أنَّ معنــى مفهــوم البغضــة يف روميــة  13 :9يعادلُــهُ «غيـ ُ
د .ســرول فـ َّ
أي إجبــا ٍر أن
اإللهــي» .مينـ ُـع اللــه إحســانَهُ وبرك َتــهُ عــن عيســو بعــدلٍ ألنَّــه مل يكــن تحــت ِّ
ـن إحســانَه لــه .هــذا ال يعنــي أنَّ اللــه كان يشــع ُر باالمتعــاض مــن عيســو .ال بــدَّ مــن
يبـ ِّ َ
ـض وبُغْضَ ــة وبــن طريقــة اســتخدا ِمها يف
أنْ من ِّيــز بــن اســتخدامنا الشــائع لكلــات يبغـ ُ
الكتــاب املقــدَّ س عنــد التحــدُّ ث عــن موقــف اللــه مــن البرشيَّــة.
•ما هام ُو ْجهتا النظر امل ُختلفتانِ للتعيني امل ُسبَق املزد ِو ِج يف تاريخ الكنيسة؟
يعمل
ـم أنَّ اللــه ُ
ـرأي األ َّو ُل للتعيــن املُســبق املــزدوِج هــو القَضــا َء املُتســاوِي ،والــذي يعلِّـ ُ
الـ ُ
بالطريقــة نفســها يف االختيــار والرفــض .بحســب هــذا الــرأي ،يختــا ُر اللــه البعــض للخــاص
ويضم ـ ُن خالصهــم بــأنْ يعمــل فيهــم بفاعل َّيــة مــن أجــل هــذا الغــرض .كذلــك يختــا ُر
أن يلع ـ َن آخريــن ويعمـ َـل فيهــم بشــكلٍ ف َّعــالٍ وصـ ً
ـول إىل هــذا الغــرض .الــرأي الثــاين،
الــذي أثنــى عليــه د .ســرول ،هــو الــرأي األوغســطيني .بحســب هــذا الــرأي ،يختــا ُر اللــهُ
البعــض للخــاص ويضمـ ُن خالصهــم بــأنْ يعمـ َـل فيهــم بفاعل َّيــة مــن أجــل هــذا الغــرض.
ـر عنهــم ويرتكُهــم لفســادهم الشــخيص.
َّإل أنَّــه ،فيــا يختـ ُّ
ـص بالرفــض ،فــإنَّ اللــه َي ْعـ ُ ُ

47

يإلا َمَدع ُهللا ُقُلخي له — ةَّيجذومنلا ُتاباجإلا

48

دينونتهــم ،بحســب هــذا الــرأي ،هــي فقــط بســبب أنَّهــم رفضــوا اللــه بإرادتهــم وعاشــوا
حياتهــم يف عــدم توبــة.
أي وجهــة نظـ ٍر تُ ثِّـ ُـل بدقَّـ ٍة مــا
•م َّيـ َز د .ســرول بــن التق ِْسـ َية ا ِإليجاب َّيــة والتق ِْسـ َية الســلب َّيةُّ .
فعلَـ ُه اللـ ُه مــع فرعــون؟
ـح الرســول بولــس موضــوع تقســية املرفــوض اســتنا ًدا إىل تعا ُمــلِ اللــه مــع فرعــون.
وضَّ ـ َ
يتحــدَّ ُث الكتــاب املقــدَّ س عــن تقســية اللــه لقلــب فرعــون .الســؤال هــو مــا إذا كانــت
رشح د .ســرول أنَّ التقســية اإليجاب َّيــة توحــي ضم ًنــا
هــذه تقســية إيجاب َّيــة أم ســلب َّيةَ .
ـم عاقبــه عــى هــذه
ـب فرعــون ،وجعلــه يخطــئ ،ثـ َّ
بتقســي ٍة مبــارش ٍة حـ َّركَ اللــهُ فيهــا قلـ َ
الخط َّيــة .التقســية الســلب َّية ،مــن الناحيــة األخــرى ،هــي فكــرة أنَّ اللــه تــركَ فرعــون
ـلم فرعــون إىل املزيــد مــن قســاوة
لنفســه ،ور َفـ َـع يــد النعمــة العا َّمــة التــي تق ِّيــده ،وأسـ َ
ـتجعل اللــه ظاملًــا بصفتــه متسـ ِّبب بخط َّيــة البــر .األخــرة هــي
القلــب تجاهــه .األوىل سـ ُ
تعاليــم الكتــاب املقــدَّ س.
بعد الفيديو:

ر للخــاص وعــدم
•مــا الــذي يعلِّ ُمــه روميــة  9عــن
ِ
ســبب اختيــار اللــه لبعــض البــ ِ
اختيــار آخريــن؟
يعلِّــم روميــة  9بوضــوحٍ أنَّ اللــه يختــا ُر البعــض للخــاص حتــى يتح َّقــق قصــدُ ُه بحســب
ـبب آخــر ســوى تحقيــق مقاصــده الشــخص َّية.
اختيــاره .وال يختــا ُر اللــه البعــض للخــاص أل ِّي سـ ٍ
•يف هــذا الــدرس ،قـ َ
ـخص مــا عــى أ َّن اللــه ليــس
ـر شـ ٌ
ـال د .ســرول إنَّــه لَتجديـ ٌـف أ ْن يُـ ِ َّ
رحيـ ًـا مبــا يكفــي يف وجهــة النظــر األوغســطين َّية لالختيــار .ملــاذا قــال هــذا؟
ملزم
ـم أنَّــه بســبب خط َّيــة اإلنســان ،اللــه غـ ُر ٍ
بحســب الــرأي األوغســطيني لالختيــار ،نفهـ ُ
ً
ٍ
كل
أرســل َّ
َ
عــادل بشــكلٍ كامــلٍ إنْ
شــخص .وســيكون
أي
عــى اإلطــاق بــأن يخل َ
ِّــص َّ
شــخص إىل الجحيــم بســبب خط َّي ِتــه .ليــس عــى اللــه أن مينــح الرحمــة ألحــد .إنْ أرصرنــا
عــى أنَّ اللــه غــر رحيـ ٍـم مبــا يكفــي بحســب الــرأي األوغســطيني للتعيــن املســبق ،فإنَّنــا
نشـ ُر ضمن ًّيــا وفعل ًّيــا إىل أنَّــه توجــدُ خط َّيـ ٌة يف اللــه ألنَّــه مل ُيخلِّـ ِ
ـص الجميــع.
•مــا هــو الــرأي املس ـ َّمى «القَضــا َء امل ُتســا ِوي» يف التعيــن امل ُس ـ َبق املــزدوج؟ هــل وجهــة
النظــر هــذه أوغســطين َّية؟ أم هــل يعـ ِّـر هــذا الــرأي عــن الكالفين َّيــة؟
ـن
رأي القَضــا َء املُتســاوِي يف التعيــن املس ـ َبق املــزدوج هــو الــرأي القائــل بــأنَّ اللــه يعـ ِّ ُ
كل مــن املختاريــن واملرفوضــن ح َّتــى يحقــق خالصهــم ودينونتهــم،
مســبقًا ويعمـ ُـل يف ٍّ
ـئ هــذا الــرأي يف َج ْعــلِ اللــه السـ َب َب الحقيقــي لخط َّيــة املرفــوض .وهــو
عــى التــوايل .يخطـ ُ
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مخالــف للــرأي األوغســطيني .كــا أنَّــه ال يعـ ِّـر عــن الــرأي الكالفينــي للتعيــن املســبق
ـم متييــزه
ـب أن يتـ َّ
املــزدوج .بــل مي ِّثــل بالحــري جوهــر مــا نس ـ ِّميه َف ـ ْو َق الْكالْ ِفي ِن َّي ـ ِة .يجـ ُ
ـم نه ًجــا إيجاب ًّيــا ســلب ًّيا بــدالً مــن النهــج اإليجــايب
عــن الكالفين َّيــة الكتاب َّيــة ،والتــي تُعلِّـ ُ
اإليجــايب لكيف َّيــة َع َمــلِ اللــه يف املختاريــن واملرفوضــن.
اختبار المراجعة
الدرس 5

1.ث.
ـوب بـ ً
ـر يعقوب
اختــا َر اللــهُ يعقـ َ
ـدل مــن عيســو مــن أجــل مقاصــده الشــخص َّية .هــو مل يخـ َ ْ
ألي يشء سـ َب َق فــرأى أنَّ يعقوب ســيفعلُه.
ألي يش ٍء فيــه أو ِّ
ِّ
2.أ.
رشح د .ســرول أنَّ رأي املعرفــة املُســ َبقَة هــي املوقــف بــأنَّ اللــه ينظــ ُر إىل املســتقبل
وبنــا ًء عــى مــا ي ـراه ،يختــا ُر البعــض للخــاص .هــذا الــرأي يجعـ ُـل مــن أعــال اإلنســان
واختياراتــه مــع رحمــة اللــه ســبب اختيــار البعــض وعــدم اختيــار اآلخريــن.
3.ب.
ش َح د .ســرول أنَّ رأي املعرفــة املُســبقَة للتعيــن املُس ـ َبق هــو موقــف
يف هــذا الــدرسَ َ ،
ـم أنَّ اختيــار اللــه يعتمــدُ بالكامــل عــى البــر .بــل
األرمين َّيــة .و َذكَـ َر أنَّ األرمين َّيــة ال تُعلِّـ ُ
كل مــن نعمتــه واختيارنــا ولكــن
ـم األرمين َّي ـ ُة بالحــري أنَّ اختيــار اللــه يعتمــدُ عــى ٍّ
تعلِّـ ُ
ينبغــي بنــا أن نُ ــار َِس إرادتَنــا مبَعــزلٍ عــن التد ُّخــل اإلل ِهــي يك نخلُــص.
4.أ.
املختصــة باالختيــار عــن
يــر ُّد الرســول بولــس عــى االعــراض عــى التعاليــم الكتاب َّيــة
َّ
طريــق مناشــدة إرادة اللــه بصفتهــا الســبب النهــايئ وراء إظهــاره الرحمــة للبعــض وليــس
آلخريــن .يف روميــة  ،14 :9يســتندُ بولــس عــى خــروج  ،19 :33حيــث قـ َ
ـرب ملــوىس:
ـال الـ ُّ
ـم».
ف َعـ َـى َم ـ ْن أَتَـ َرا َء ُ
« َوأَتَـ َرا َء ُ
ـم َم ـ ْن أَ ْر َحـ ُ
فَ ،وأَ ْر َحـ ُ
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5.ت.
ـتمل عــى فهـ ٍـم
رشح د .ســرول أنَّ رأي القَضــا َء املُتســاوِي للتعيــن املُس ـ َبق املــزدوج يشـ ُ
َ
إيجــايب إيجــايب لكيف َّيــة عمــل اللــه يف املختاريــن واملرفوضــن .بحســب وجهــة النظــر
هــذه ،فــإنَّ اللــه هــو العامــل الف َّعــال يف خلــق اإلميــان بشــكلٍ إيجــا ٍّيب للمختاريــن ويف
الخلــق اإليجــايب لعــدم اإلميــان يف املرفوضــن .وجهــة النظــر هــذه تجعـ ُـل اللــهَ هــو مصــدر
الخط َّيــة .إنْ كان هــذا الــرأي صحي ًحــا ،فســيكون اللــه ظاملًــا يف إدانــة املرفوضــن ألنَّــه هــو
َم ـ ْن َج َعلَ ُهــم يخطئــون.
6.ب.
قــا َم د .ســرول باملقارنــة امله َّمــة بــن مفهومـ ْـن مختلفـ ْـن لتقســية الله لقلــوب املرفوضني.
ـا
بحســب وجهــة النظــر األوغســطين َّية ،فــإنَّ اللــه يزيـ ُـل القيــود عــن غــر املتجدِّ ديــن ،مـ َّ
يزيدهــم قســاو ًة تجاهــه .وبالتــايل ،فــإنَّ قدرتهــم عــى الخط َّيــة بح ِّر َّي ـ ٍة تــزداد .يقــو ُم
اللــه بهــذا كعمــلٍ مــن الدينونــة اإلله َّيــة ،لكونهــم يف املقــام األ َّول مل يحصلــوا عــى
إحســان اللــه.

6
المباد َر ُة الِإ َل ِ
ه َّي ُة
َ

دمة:
المق ِّ

عندمــا نف ِّك ـ ُر يف الــدور الــذي يلع ُب ـ ُه الل ـ ُه يف عمــل الخــاص ،نســتم ُّر يف مواجهــة صعوبــة يف
فَ ْهــم العالقــة بــن ســيادة اللــه ومســؤوليَّة اإلنســان .نحــن نعل ـ ُم أ َّن الكتــاب املق ـ َّد َس يُعلِّــم
عــن الحالــة الروح َّيــة للبرشيَّــة الســاقطة ،ونؤكِّ ـ ُد مــا يقولُ ـ ُه عــن كيــف أ َّن اللــه وحــده هــو
القــادر عــى أ ْن يخرجنــا مــن حالــة الخط َّيــة والفســاد .لهــذا الســبب ،قــد نصــارع بــن ســيادة
اللــه والــدور الــذي دعانــا أن نلعبــه يف الكــرازة .يف هــذا الــدرس ،يختــم د .ســرول هــذه
الدراســة حــول عقيــدة التعيــن املس ـبَق بتعليمنــا عــن ر ِّد الفعــل املالئــم للمبــادرة اإللهيَّــة
لخــاص شــعبه.
التعليمية:
األهداف
َّ

عندما تنتهي من هذا الدرس ،يجب أن تكون قاد ًرا عىل:
•معرفــة الهــوت أفســس  10-1 :2بشــأن فســاد البرشيَّــة ونعمــة اللــه املخلِّصــة مــن نحونــا
يف تلــك الحالــة
وشح سبب كرازتنا إن كان الله متس ِّي ًدا عىل الخالص
•فَ ْهم َ ْ
الرئيسية:
األفكار
َّ

كل جــزء مــن ملكاتنــا حتَّــى قلوبنــا،
•البــر فاســدون بشــكلٍ جــذري ،مــا يعنــي أ َّن َّ
أفســدت ْها الخطيَّــة.
•يبــاد ُر اللــه يف نعمتــه بعمــل التجديــد عندمــا يقيــ ُم الخطــاة األمــوات روح ًّيــا إىل
الحيــاة الروح َّيــة.
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•بالرغــم مــن أ َّن اللــه متســ ِّي ٌد عــى تجديــد املختاريــنَّ ،إل أنَّــه أ َمــ َر بالكــرازة والوعــظ
ِّــص شــع َبه.
باإلنجيــل باعتبارهــا
َّتــن بهــا يُخل ُ
الوســيلتي الل ْ
ْ
�أمل والمناقشة:
أسئلة للت ُّ
قبل الفيديو:

ما رأيك؟
ِ
دقائق لإلجابة عن األسئلة التالية ،فإنَّها سوف تُ ِع ُّدك للمحارضة.
اقض
َ
•هــل تــرى -بطريقــ ٍة شــائع ٍة -البــر الســاقطني عــى أنَّهــم مــرىض روح ًّيــا أم أمــواتٌ
روحيًّــا؟ ملــاذا؟
ـخص أو عــد ٌد مــن األشــخاص الذيــن اســتخدمهم اللــه
•قبــل التحـ ُّول لإلميــان ،هــل ُو ِجـ َد شـ ٌ
ليشــاركوك باإلنجيــل حتَّــى تقــدر أن تــأيت إىل معرفــة املســيح؟
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

ـب َد ْهـ ِر هـذَا الْ َعالَـ ِـم،
َوأَنْتُـ ْم إِ ْذ كُ ْنتُـ ْم أَ ْم َواتًــا بِال ُّذنُـ ِ
ـوب َوالْ َخطَايَــا ،الَّ ِتــي َسـلَ ْكتُ ْم ِفي َهــا قَ ْبـ ًـا َح َسـ َ
يــس ُســلْطَانِ الْ َهــ َوا ِء ،الــ ُّرو ِح ال ِ
ــب َرئِ ِ
ــل اآل َن ِف أَبْ َنــا ِء الْ َم ْع ِصيَــ ِة ،ال َِّذيــ َن نَ ْحــ ُن
َّــذي يَ ْع َم ُ
َح َس َ
ات َج َسـ ِـدنَاَ ،عا ِملِ ـ َن َم ِشــيئَ ِ
َصفْ َنــا قَ ْبـ ًـا بَ ْي َن ُه ـ ْم ِف شَ ـ َه َو ِ
ات الْ َج َسـ ِـد َواألَفْ ـكَارِ،
أَيْضً ــا َج ِمي ًعــا ت َ َّ
ـي ِف ال َّر ْح َم ـ ِةِ ،م ـ ْن أَ ْجــلِ
َوكُ َّنــا بِالطَّبِي َع ـ ِة أَبْ َنــا َء الْغَضَ ـ ِ
ـب كَالْ َبا ِق ـ َن أَيْضً ــا ،ا َلل ـ ُه الَّـ ِـذي ُه ـ َو َغ ِنـ ٌّ
َم َح َّب ِتـ ِه الْ َك ِثـ َر ِة الَّ ِتــي أَ َح َّب َنــا ِب َهــاَ ،ونَ ْحـ ُن أَ ْمـ َواتٌ بِالْ َخطَايَــا أَ ْح َيانَــا َمـ َع الْ َم ِســي ِح بِال ِّن ْع َمـ ِة أَنْتُـ ْم
السـ َـا ِويَّ ِ
ات ِف الْ َم ِســي ِح يَ ُســو َع ،لِيُظْ ِهـ َر ِف ال ُّد ُهــو ِر
ُم َخل َُّصــو َن َوأَقَا َم َنــا َم َعـ ُهَ ،وأَ ْجل ََسـ َنا َم َعـ ُه ِف َّ
اآلتِ َي ـ ِة ِغ َنــى نِ ْع َم ِت ـ ِه الْفَائِـ َـق ،بِاللُّطْـ ِ
ـف َعلَ ْي َنــا ِف الْ َم ِســي ِح يَ ُســو َع .ألَنَّ ُك ـ ْم بِال ِّن ْع َم ـ ِة ُم َخل َُّصــونَ،
ـس ِم ـ ْن أَ ْعـ َـال كَ ْي ـاَ يَ ْفتَ ِخ ـ َر أَ َح ـ ٌد .ألَنَّ َنــا
ـس ِم ْن ُك ـ ْمُ .ه ـ َو َع ِط َّي ـ ُة الل ـ ِه .لَ ْيـ َ
بِا ِإل َميــانِ َ ،وذلِـ َـك لَ ْيـ َ
ـي
نَ ْح ـ ُن َع َملُ ـ ُهَ ،م ْخلُو ِق ـ َن ِف الْ َم ِســي ِح يَ ُســو َع ألَ ْعـ َـال َصالِ َح ـ ٍة ،قَ ـ ْد َس ـ َب َق الل ـ ُه فَأَ َع َّد َهــا لِـ َ ْ
ن َْس ـل َُك ِفي َهــا.
 أفسس 10-1 :2•مــا الــذي يكش ـ ُف ُه هــذا املقطــع عــن الحالــة الروح َّيــة للبــر الســاقطني بالطبيعــة وعــن
ـيادي يف الخــاص؟
َع َمــلِ اللــه السـ ِّ
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َّ – 6يِهَلِإلا ُةَرَدابملا

خالل الفيديو:

ِب عن األسئلة التالية فيام تشاه ُد الفيديو .فهي دليلُك خالل املحارضة.
أَج ْ
صورة لحالة اإلنسان الساقطة:
ٌ

6:30-00 :0

•ما ُ
الفرق بَ ْ َي «الْفسا ِد الْكا ِملِ » و«الْفَسا َد الْ ُمطْل ََق»؟
يصف الرسول بولس البرش يف حالتهم الروح َّية الساقطة؟
•كيف ُ
لِإل ِ
ه َّي ُة:
المباد َر ُة ا َ
َ

04 :12– 30 :6

•ما هي أه ُّم كلم ٍة يف العهد الجديد ،بحسب د .سربول؟
ش َح املبادرة اإللهيَّة؟
•ما التشبيه الذي أعطاه د .سربول لِيَ ْ َ
وسيادة اهلل:
الكرازة
ُ
ُ

08 :29-04 :12

•ما األسباب الثالثة التي ذك َرها د .سربول النخر ِاطنا يف الكرازة؟
•مــا الــذي يعلِّ ُمــه روميــة  15 -9 :10عـ َّـا ســيحدث يف حيــاة شـ ٍ
ـخص مبجـ َّرد أن يحــره اللــه
مــن املــوت الروحــي إىل الحيــاة الروح َّيــة؟
بعد الفيديو:

ـب عــن األســئلة التاليــة بعدمــا تنتهــي مــن الــدرس .ســوف تســاع ُدك هــذه األســئلة عــى
أَ ِجـ ْ
تحديــد النقــاط األساس ـيَّة وتلخيصهــا.
•ملــاذا قــال د .ســرول إنَّــه يفضِّ ــل تعبــر الْفســا ِد الْ ُمتأَ ِّصــلِ عــى الْفســاد الْكا ِمــل؟ كيــف
متأصــل؟
ق ـ َّدم معنــى كلمــة ِّ
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كنــت يف مجموعــة ،د ْع أعضاءهــا يناقشــون أه ِّم َّيــة َف ْهــم تعاليــم الكتــاب املقــدَّ س
إن َ
املتأصــل للبرش َّيــة .أيضً ــا ،مــا هــي بعــض انعكاســات هــذه العقيــدة
املختصــة بالفســاد ِّ
َّ
املتأصــل تأث ـرٌ عــى
عــى شــهادتنا لآلخريــن؟ تحــدَّ ْث كيــف ســيكون لعقيــدة الفســاد ِّ
التجــاوب الــذي نحصــل عليــه مــن األشــخاص غــر املُجدَّ ديــن عندمــا نشــاركهم باإلنجيــل.
•مــا هــي املبــادرة اإلله َّيــة أو الخطــوة األوىل يف فدائنــا يف أفســس 10-8 :2؟ مــا املطلــوب م َّنــا
ِف ْعلُــه بعد هــذه الخطــوة األوىل؟
ـت يف مجموعــة ،د ْع أعضاءهــا يناقشــون كيــف أنَّ ســيادة اللــه يف التجديــد لهــا
إنْ كنـ َ
ي عــى من ِّونــا يف النعمــة وكيــف أنَّ إمثارنــا قــد يتعطَّـ ُـل إن نســينا صــدارة املبادرة
تأثـرٌ عمـ ٌّ
اإلله َّيــة يف التجديــد.

رشح د .ســرول أ َّن عمــل اللــه الســيادي يف إحضــار البــر مــن املــوت الروحــي إىل الحيــاة
• َ
الروحيَّــة ومســؤوليَّة اإلنســان يف الك ـرازة ليســا متضاديْــن .هــل نســتنتج أ َّن اللــه يحتاجنــا
بطريقـ ٍة مــا لتحقيــق مقاصــده؟
كنــت يف مجموعــة ،د ْع أعضــاء املجموعــة يناقشــون كيــف نشــاركُ باإلنجيــل مــع
َ
إن
اآلخريــن .د ْعهــم يفكِّــرون يف طــرق ميكنهــم مــن خاللهــا أن يشـ ِّجعوا بعضهــم بعضً ــا عــى
القيــام بعمــل الك ـرازة.
صالة:

أَ ْو ِد ْع يف الصالة ما تعلَّ ْمتَ ُه من كلمة الله يف هذا ِ
الدرس.
َ
وجعلك ترى حاجتك للمسيح.
•س ِّب ْح الل َه ألنَّه كَشَ َف عن فسادك
بأي ٍ
• ْ
نقص يف الحامسة الكرازيَّة لخالص الضالِّني.
اعرتف ِّ
•اشك ْر الله ألنَّه أعل َن عن رحمته يف إقامتك من املوت الروحي إىل الحياة الروح َّية.
وفرصا أكرث ليك تخرب اآلخرين عن املسيح.
اطلب من الله أن يعطيك رغب ًة أكرب ً
• ْ
راج َعة:
اختبار ُ
ُ
الم َ

ِ
استخد ْم أسئلة االختيارات هذه لفحص ما تعلَّمتَه من هذا الدرس.
ـب متييــز الفســاد الكامــل ،مبــا أ َّن هــذا التعبــر تحدي ـ ًدا قــد يوحــي أ َّن
1.عــن ِّ
أي مصطل ـ ٍح يجـ ُ
البــر أرشا ٌر ِب َق ـ ْد ِر مــا ُ ْي ِك ـ ُن أَ ْن يَكُونــوا؟
املتأصل
.أالفساد ِّ

َّ – 6يِهَلِإلا ُةَرَدابملا

.بالفساد الشامل
.جالفساد املطلق
يتجل الفساد يف البرش الساقطني؟
أي م ًدى َّ
2.إىل ِّ
.أحتَّى إ َّن قَل َْب كينونتنا فاسد
كل ملكاتِنا فاسدة
.بحتَّى إ َّن َّ
.جحتَّى إنَّنا أمواتٌ روح ًّيا
كل ما سبق
.د ُّ
3.ما أفضل تشبيه للحالة الروحيَّة للبرش الساقطني؟
يحتاج لعالج
مريض
شخص ٌ
.أ ٌ
ُ

غريق يحتاج إلنقاذ
شخص ٌ
.ب ٌ
يحتاج حياة
شخص ميِّ ٌت
.ج ٌ
ُ

مريض ٍ
ويحتاج إىل العناية املركَّزة
مبرض عضا ٍل
شخص ٌ
.د ٌ
ُ
4.بحسب د .سربول ،ما هي أه ُّم كلم ٍة يف الكتاب املق َّدس؟
.ألكن
.بو
.جيقدر
.دخط َّية
يختص بالحال ِة الروح َّي ِة لإلنسان؟
يجب أن يأ ُخ َذ املبادر َة الوحيد َة يف الخالص ،فيام ُّ
َ 5.منِ الذي ُ
.أاإلنسا ُن ِ
الخاط ُئ
.باملختا ُر من الله
.جالل ُه شخص ًّيا

املبشون الكارزون
.د ِّ
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ِ
اهلل
مختار ِم َن
ٌ
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6.ملاذا نَ ْك ِرزُ؟
واجب وامتيا ٌز
.أألنَّها
ٌ
.بأل َّن يسوع أوصانا بأ ْن نكرز
.جألنَّها وسيلة مع َّينة من الله إلحضار مختاريه للخالص

كل ما َسبَق
.د ُّ

ِ
اإلله َّية
المبادرة
النموذجية —
اإلجابات
ُ
ُ
َّ
ناقش ِ
�أمل ِ
ة:
والم
� ْأس ِئ َل ٌة للت ُّ
َ
ُ

قبل الفيديو:
ما رأيُك؟
يجب أن تكون اإلجابات مبن َّي ًة عىل معرف ِتك واختباراتِك الشخص َّية.
هذه أسئل ٌة شخص َّية ،لذا ُ
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

•مــا الــذي يكش ـ ُف ُه هــذا املقطــع عــن الحالــة الروح َّيــة للبــر الســاقطني بالطبيعــة وعــن
ـيادي يف الخــاص؟
َع َمــلِ اللــه السـ ِّ
كل البــر هــم بالطبيعــة أمــواتٌ بالذنــوب
يف هــذا املقطــع ،يعلِّ ُمنــا الرســول بولــس أ َّن َّ
رشيــر ،وغ ـ ُر قادريــن عــى إِخ ـراج أنفســهم مــن هــذه الحالــة .ثــم
والخطايــا ،وعبي ـ ٌد لل ِّ
ـي يف الرحمــة ،أخــذ الخطــوة األوىل يف إحضارنــا مــن املــوت الروحــي
يُعلِّمنــا أ َّن اللــه ،الغنـ َّ
إىل الحيــاة الروح َّيــة .أخـ ًرا ،يكشـ ُـف كيــف أ َّن نعمــة اللــه تحملُنــا كخليقـ ٍة جديــد ٍة مثمــر ٍة
كل عمــل صالــح.
يف ِّ
خالل الفيديو:

				
صورة لحالة اإلنسان الساقطة:
ٌ

•ما ُ
الفرق بَ ْ َي «الْفسا ِد الْكا ِملِ » و«الْفَسا َد الْ ُمطْل ََق»؟
مهــا كان مقــدار خط َّيتنــا ،ميكننــا دامئًــا أن نخطــئ أكــر مـ َّـا نفعــل .ال أحــد فينــا فاســدٌ
ككل ســاقط وأفســدته الخط َّية .الفســاد
بشــكلٍ مطلــق .الفســاد الكامــل يعنــي أنَّ شــخصنا ّ
ـرح أننــا خطــاة بقــدر مــا ميكــن أن نكــون .يقــرح د .ســرول أنَّ تعبــر الفســاد
املطلــق يقـ ُ
املتأصــل هــو تعبــر أفضــل مــن الفســاد الكامــل من ًعــا لاللتبــاس حــول طبيعــة فســادنا.
ِّ
يصف الرسول بولس البرش يف حالتهم الروحيَّة الساقطة؟
•كيف ُ
ـوب َوالْ َخطَايَــا».
يف أفســس  ،2يتحــدَّ ث بولــس عــن البــر قائـ ًـا إِنَّهــم« :أَ ْم ـ َوات بِال ُّذنُـ ِ
ـت ُســلطانِ
يف مقاطــع أخــرى مــن العهــد الجديــد ،يقــول إِنَّ البــر الســاقطني هــم تحـ َ
الخط َّيــة ،وعبيــدٌ للخط َّيــة ،أبنــا ُء الْغضــب ،وعدميــو الجــدوى ،وغــر با ِّريــن ،وأبنــا ُء إبليــس،
ح َّتــى إِنَّــهُ يُ ْع ِوزُهــم مجــدُ اللــه ،ومـ َ
كل واح ـ ٍد إىل طريقــه.
ـال ُّ
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لِإل ِ
						
ه َّي ُة:
المباد َر ُة ا َ
َ

•ما هي أه ُّم كلم ٍة يف العهد الجديد ،بحسب د .سربول؟
ـم كلمـ ٍة يف
قــال د .ســرول إنَّ كلمــة «لكــن» ،كــا هــي موجــودة يف أفســس  ،4 :2هــي أهـ ُّ
ـر بولــس باألخبــار الســا َّرة عــن خــاص اللــه ،هــو يفعــل هــذا
العهــد الجديــد .عندمــا يبـ ِّ
يف مقابــل خلف َّيــة األخبــار السـ ِّيئة لحالتنــا الروح َّيــة ،حيــث نوجــدُ تحــت دينونــة نامــوس
اللــه .أشــار د .ســرول إىل أنَّــه عندمــا يــأيت بولــس عــى ذكــر املبــادرة اإللهيــة إلحضــار
الخطــاة األمــوات روح ًّيــا إىل الحيــاة ،فإنَّــه يفعــل هــذا بالقــول« ،لَ ِكـ َّن اللــهَ »...
ش َح املبادرة اإلله َّية؟
•ما التشبيه الذي أعطاه د .سربول لِ َي ْ َ
ـخص ميـ ٍ
شـ َّبه د .ســرول املبــادر َة اإلله َّيــة يف التجديــد بإنقــاذ اللــه لشـ ٍ
ـت يف قــاع البحــر.
ويحمــل جثَّــة الرجــل امليــت مــن قــاع البحــر ،ويــأيت بــه إىل
ُ
يغــوص اللــه إىل امليــاه،
ُ
اليابســة .ثــم ينفــخُ اللــه حياتــه يف هــذا امليــت فيعــود إىل الحيــاة .هــذه صــورة ملــا يفعلــه
اللــه يف الخطــوة األوىل مــن دفــع شــخص مــن املــوت الروحــي إىل الحيــاة الروح َّيــة.
						
الكرازة وسيادة اهلل:

•ما األسباب الثالثة التي ذك َرها د .سربول النخراطنا يف الكرازة؟
الســبب األ َّول ،يجــب أن ننخــرط يف الك ـرازة ألنَّ يســوع أم َرنــا بذلــك .الســبب الثــاين،
يجــب أن ننخــرط يف الك ـرازة ألنَّــه امتيــاز عظيــم أن نتشــارك مــع اللــه يف مــا يفعلــه
ر اللــه
يف العــامل .الســبب الثالــث ،يجــب أن ننخــرط يف الك ـرازة ألنَّهــا وســيلة بهــا يح ـ ُ
شــعبه للخــاص.
•مــا الــذي يعلِّ ُمــه روميــة  15 -9 :10عـ َّـا ســيحدث يف حيــاة شـ ٍ
ـخص مبجـ َّرد أن يحــره اللــه
مــن املــوت الروحــي إىل الحيــاة الروحيَّــة؟
كل شــخص يدف ُعــه اللــه أن يــرخ إىل
يف روميــة  13-9 :10يُعلّــم الرســول بولــس أنَّ َّ
ر أيضً ــا يف روميــة  15-10:14أنَّــه
الــرب بإميــان ليخلُــص .مــن املهـ ّ
ـم أن نــرى أنَّ بولــس يـ ُّ
ـمع بهــا
ال ميكــن ألحــد أن يطلــب الــرب إنْ مل يســمع عنــه .ألنَّ الكـرازة هــي طريقــة يسـ ُ
النــاس اإلنجيــل ،أولئــك الذيــن يجدِّ دهــم اللــه يجــب أن يكونــوا متح ِّمســن أيضً ــا للكـرازة.
بعد الفيديو:

•ملــاذا قــال د .ســرول إنَّــه يفضِّ ــل تعبــر الْفســا َد الْ ُمتأَ ِّصـ َـل عــى الْفســاد الْكا ِمــل؟ كيــف
متأصــل؟
ق ـ َّد َم معنــى كلمــة ِّ
ـم الخلــط بــن مفهــوم الفســاد الكامــل وفكــرة الفســاد املطلــق ،أي
يف بعــض األحيــان ،يتـ ُّ
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أنَّ اإلنســان فاســد بقــدر مــا ميكنــه أن يكــون .ميكــن تج ُّنــب هــذا الخلــط إن اســتخد ْمنا
املتأصــل تــأيت مــن الكلمــة الالتينيــة  ،radixوالتــي تعنــي
تعبــر الفســاد املتأصــل .كلمــة ِّ
املتأصــل يحمــل معــه فكــرة أنَّنــا فاســدون يف
ـرح أن تعبــر الفســاد ِّ
«أَ ْصــل» .لذلــك يقـ ُ
جوهــر كينونتنــا .قــال مالحظًــا إِنَّ فســادنا «مت َو ِّغـ ٌـل يف جــذ ِر الش ـ َجرة».
•مــا هــي املبــادرة اإلله َّيــة أو الخطــوة األوىل يف فدائنــا يف أفســس 10-8 :2؟ مــا املطلــوب م َّنــا
ِف ْعلُــه بعد هــذه الخطــوة األوىل؟
الخطــوة األوىل إلقامــة الخطــاة األمــوات روح ًّيــا مــن املــوت إىل الحيــاة ونقلهــم مــن
ملكــوت الظلمــة إىل ملكــوت الحيــاة يقــو ُم بهــا اللــه وحــده .ليــس لإلنســان أي دور يف
هــذا العمــل عــى اإلطــاق .بعدمــا يأخــذ اللــه املبــادرة يف تجديدنــا ،نختــار ،ونؤمــن،
كل هــذه األشــياء تــي عط َّيــة التجديــد اإلله َّيــة.
ونتــوب ،ولكــن ّ

•رشح د .ســرول أ َّن عمــل اللــه الســيادي يف إحضــار البــر مــن املــوت الروحــي إىل الحيــاة
الروحيَّــة ومســؤوليَّة اإلنســان يف الك ـرازة ليســا متضا َّديْــن .هــل نســتنتج أ َّن اللــه يحتاجنــا
بطريقـ ٍة مــا لتحقيــق مقاصــده؟
ـأي شــكل مــن األشــكال .كان بإمــكان اللــه أن
كال .ال ميكننــا أن نقــول إنَّ اللــه يحتاجنــا بـ ِّ
يختــار أن يعمــل العمــل كلَّــه بنفســه .ولك َّنــه ،كــا رشح د .ســرول ،اختــا َر اللــه أن يعمـ َـل
ـب أن يشـ ِّجعنا هــذا األمــر عــى االنخـراط يف عمــل الكـرازة
عملــه بنــا ومــن خاللنــا .يجـ ُ
ـاس باالمتيــاز أنَّــه ميكننــا أن نشــارك اللــه يف مــا يفعلُــه.
بفــرحٍ أكــر وبإحسـ ٍ

اختبار المراجعة:
الدرس 6

1.ت.
يف بعــض األحيــان يخلـ ُ
ـط النــاس بــن تعبــر الفســاد الكامــل ومــا قــد ندعــوه الفســاد
املطلــق .الفســاد املطلــق يحمـ ُـل يف ط َّياتــه فكــرة أنَّ البــر فاســدون بقــدر مــا ميكنهــم أن
يكونــوا .ال يؤمــن أحــدٌ بالفســاد املطلــق ،ألنَّنــا جميعنــا نعلــم أنَّــه ميكننــا أن نفعــل أشــياء
أســوأ مـ َّـا نفعــل فعل ًّيــا.
2.ث.
عندمــا نقــول إنَّنــا فاســدون بالكامــل ،فإنَّنــا نقــول إنَّ جوهــر كينونتنــا فاســد ،وإنَّنــا فاســدون
ـرب.
كل ملكاتنــا ،وإنَّنــا أمـ ٌ
يف ِّ
ـوات بالذنــوب والخطايــا .لهــذا ال نقــدر أن نفعــل شــي ًئا مرض ًّيــا للـ ّ
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3.ت.
أعطــى د .ســرول تشــبيه رجــلٍ غـ َ
ـاج أن يُنقـ َـل مــن املــوت إىل الحيــاة
ـرق بالفعــل ويحتـ ُ
ليوضِّ ــح الحالــة الروح َّيــة الســاقطة لإلنســان .يســتخد ُم الرســول بولــس كلمــة «ميــت» يف
ـوب َوالْ َخطَا َيــا»
ـم أَ ْم َواتًــا بِال ُّذنُـ ِ
ـم إِ ْذ كُ ْن ُتـ ْ
أفســس  2ليــرح مــا نحــن عليــه بالطبيعــةَ « :وأَنْ ُتـ ْ
كل البــر الســاقطني.
(اآليــة  .)1هــذا هــو التشــبيه الــذي يعــدّ خــر تعبــر عــن حالــة ِّ
4.أ.
رشح أنَّ
ـم الكلــات يف الكتــاب املقــدَّ س هــي كلمــة «لكــن»َ .
بحســب د .ســرول ،مــن أهـ ِّ
ـم الرســول
هــذه الكلمــة يف أفســس  4 :2تقــدِّ ُم األخبــار الســا َّرة واملجيــدة لإلنجيــل .يقيـ ُ
املختصــة بحــال طبيعتنــا وبــن األخبــار الســا َّرة ملــا
بولــس مقابلــة بــن األخبــار الس ـ ِّيئة
َّ
كل املبــادرة اإلله َّيــة يف عمــل التجديــد مرتبـ ٌ
ـط بكلمــة «لكـ َّن اللــه»...
فعلــه اللــه بنعمتــهُّ .
5.ت.
ال بــدَّ للــه مــن أن يأخــذ املبــادرة اإلله َّيــة يف عمــل خــاص شــعبه ألنَّــه وحــده َمــ ْن
يســتطيع فعــل هــذا .حالتنــا الروح َّيــة الســاقطة ترتكُنــا يف حالــ ٍة مــن املــوت الروحــي
حيــث ال ميكننــا أن نفعــل شــي ًئا ملســاعدة أنفســنا عــى الخــروج مــن هــذه الحالــة .ال
ـأي طريقــة أ ًيــا كانــت يف تجديدنــا .كان ال بــدَّ للــه مــن أن
ميكننــا أن نتعــاونَ مــع اللــه بـ ّ
يأخــذ الخطــوة األوىل يف إقامــة الخطــاة املــوىت روح ًّيــا إىل جِ ــدَّ ة الحيــاة الروح َّيــة.
6.ث.
ـم الكتــاب املقــدَّ س
باإلضافــة إىل التعليــم عــن الســيادة اإلله َّيــة يف خــاص املختاريــن ،يعلِّـ ُ
أيضً ــا أنَّ اللــه يدعونــا لالنخــراط يف عمــل الكــرازة للضالِّــن .نقــو ُم بهــذا األمــر لثالثــة
أســباب .أ َّو ًل ،املســيح أوىص بالك ـرازة ،ثان ًيــا ،إنَّهــا امتيــاز ،وثال ًثــا ،الك ـرازة هــي وســيلة
َّــم يف الكتــاب املقــدَّ س .استشــهدَ د.
ع َّي َنهــا اللــه لخــاص شــعبهُّ .
كل هــذه األمــور تُعل ُ
ســرول بروميــة  10دعـ ًـا للســبب الثالــث.

