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المقدِّمة

ــاَر  ــٌل ِل!". إنَّ اختب ــًا: "َويْ َخ قائِ وِس، ارتعــَب وَصَ ــدُّ ــا الق ــَل إشــعياُء مــع إلِهن ــا تقاب عندم

ــا  ــا وتُْرِعبُن ــه تُبِْهرُن . فقداســُة الل ــا الشــخيصِّ ــُف عــن اختبارِن ــه ال يختَلِ ــِة الل إشــعياء لِقداَس

ــا إىل االبتعــاِد خوفًــا أو إىل الــراخ طَلَبًــا  أيًضــا، إنَّهــا تكشــُف حقيقتَنــا، مــا قــد يدفُعنــا إِمَّ

ــُح د. أر. يس. ســرول جــاَل قداســِة اللــه مــن خــال  للرحمــة. يف سلســلِة قََداَســِة اللــِه، يوضِّ

وس ويجــدوَن املــاَذ  دراســٍة كتابيَّــٍة وتاريخيَّــٍة ملــا يختــرُُە النــاُس عندمــا يتقابلــوَن مــع القــدُّ

النهــايئَّ يف ِبــرِّ املســيح.

دليــُل الدراســة هــذا مرافــٌق لسلســلة الفيديــو التعليميَّــة. ســواء كنــَت تشــاهُد 

ــدر  ــذا املص ــإنَّ ه ــوب، ف ــاة اليوتي ــْرَ قن ــع ar.ligonier.org، أو ع ــى موق ــات ع الفيديوه

ــق أقــى اســتفاَدٍة ممكنــٍة مــن اختبــار التعلُّــم. لــكلِّ محارضٍة  ــٌم ليســاعَدك حتَّــى تحقِّ ُمصمَّ

ــال: ــُد يف كلِّ درٍس الت ــوف تَِج ــل. وس ــذا الدلي ــا يف ه ــلة، درٌس يقابلُه ــذه السلس يف ه

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

ــل فيــه يف درس دليــل الدراســة. يف املحــارضة، والتأمُّ

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

مشــاهدة الفيديــو. راجــْع هــذا الــكام فيــا تــدرُس دليــل الدراســة ليذكِّــرَك 

مبــا اكتســبتَه فعليًّــا ومــا ينتظــرُك الحًقــا.

األهداُف 
التعليميَُّة

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

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

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

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

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

درس،  لــكلِّ  لاســتعداد  األفــكار  هــذه  اســتخدْم  االســتخدام:  كيفيَّــة 

وملراجعــة الــدرس الســابق. فهــي متثِّــُل تحديــًدا املعرفــة التــي يهــدُف كلُّ 

درس إىل إيصالهــا.

لِ  أسئلٌة للت�أمُّ
والُمناقَشِة

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

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

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

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

إجابــة األســئلة يف الفيديــو.

ــة اختتــام الــدرس بالصــاة بحســب صالٌة ُم مقرتحــات لكيفيَّ مقطــع الصــاة يقــدِّ

مــا تــمَّ تعلُّمــه يف الــدرس. 

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

ــة. ــة أو جاعيَّ فرديَّ

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

تظهــُر يف نهايــة كلِّ درس.

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

للنقــاط الرئيســيَّة التــي يشــتملُها كلِّ درس. ولاســتفادة مــن العمليَّــة 

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

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

اإلجاباُت 
النموذجيَّة

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

دة يف اختبــار املراجعــة. اإلجابــات عــن أســئلة االختيــارات املتعــدِّ

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

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

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

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

ــع  ــدَك أو م ــلة وح ــذه السلس ــدرس ه ــَت ت ــواء كن ــذا. س ــق ه ــة املراف ــل الدراس ــِه ودلي ــُة الل َقداَس

ــط مســار دراســتك. ــإنَّ هــذه الجــداول ســوف تســاعُدك عــى تخطي ــة، ف مجموع

ة  خطَّة مطوَّلة ملدَّ

8 أسابيع

ة  خطَّة قياسيَّة ملدَّ

6 أسابيع

خطَّة مخترصة 

ة 4 أسابيع ملدَّ

ة  خطَّة مكثَّفة ملدَّ

3 أسابيع

الدرساألسبوع

1 و112*1

3 و24 و2123

5 و46 و3235

4346

545

656

76

8*

ــا يف املناقشــة والصــاة مــن  * بالنســبة إىل هــذه األســابيع، بــداًل مــن اســتكال الــدروس، اصفــوا وقتً

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

)يف األســبوع األخــري(.
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1

يَُّة القداَسِة أهمِّ

المقدِّمة:

إنَّ القداســة يف جوهــِر كينونــة اللــه. عندمــا رأى إشــعياُء اللــه، كان الرسافيــُم حــول العــرش 

يَِّة.  وٌس"، ُمْعلنــَن عــن هــذه الصفــِة اإللهيَّــِة البالَِغــِة األهمِّ وٌس، قـُـدُّ وٌس، قـُـدُّ يرخــون: "قـُـدُّ

ــٍة يتفــرَُّد بهــا  ــة للقداســة كَِصَف ــة الجوهريَّ ــدرْس، يبحــُث د. ســرول يف األهميَّ يف هــذا ال

اللــُه وحــده.

األهداف التعليميَّة:

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

فَْهم السياق التاريخي املحيط بدعوِة إشعياء النبويَّة. •

يَّة الرسافيم يف رؤيا إشعياء. • ح أهمِّ رَشْ

إدراك فرادة قداسة الله. •

األفكار الرئيسيَّة:

استقبَل إشعياُء دعوته ملنصب النبيِّ من خال رؤية الله يف بهاء قداسِتِه الكامل. •

الرسافيــم يف رؤيــا إشــعياء هــم مخلوقــاٌت ذواُت ثاثــة أزواج مــن األجنحــة، كلُّ زوٍج منهــا  •

ًدا ويتيــُح لهــم أن يخدمــوا يف محــر اللــه املبــارش. يخــدُم هدفـًـا محــدَّ

وٌس،  • القداســة هــي الصفــة الوحيــدة للــه التــي َســَمت لِتَِصــَل إىل درجــِة التَّكــراِر الثُّاِث: "قـُـدُّ

وٌس". وٌس، قُدُّ ــدُّ قُ
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لِ والُمناقَشِة: �أْسِئَلٌة للت�أمُّ

قبل الفيديو

ما رأيُك؟

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

َقه الدراسة؟ • ملاذا تدرُس هذه الدراسة؟ ما الذي تَرجو أن تحقِّ

سن؟ • يَُّة أن يكون املسيحيُّون مقدَّ ُب علينا فَْهُم قداسِة الله؟ ما أهمِّ ملاذا يتوجَّ

القراَءُة الكتابيَُّة:

ــأُ  ــُه مَتْ ــعٍ، َوأَْذيَالُ ــال َوُمرْتَِف ــريِْسٍّ َع ــَى كُ ــا َع ــيَِّد َجالًِس ــُت السَّ ــِك، َرأَيْ ــا الَْملِ يَّ ــاِة ُعزِّ ــَنِة َوفَ يِف َس

ــْنِ  ــْنِ يَُغطِّــي َوْجَهــُه، َوِباثَْن ــُه، لِــُكلِّ َواِحــٍد ِســتَُّة أَْجِنَحــٍة، ِباثَْن َاِفيــُم َواِقُفــوَن فَْوقَ ــَكَل. الرسَّ الَْهيْ

وٌس رَبُّ الُْجُنــوِد.  وٌس، قـُـدُّ وٌس، قـُـدُّ يَُغطِّــي رِْجلَيْــِه، َوبَاثَْنــْنِ يَِطــرُي. َوهــَذا نـَـاَدى َذاَك َوقـَـاَل: »قـُـدُّ

ــُت  ــأَ الْبَيْ ــارِِخ، َواْمتَ ــْوِت الصَّ ــْن َص ــِب ِم ــاُت الَْعتَ ــزَّْت أََساَس ــْلُء كُلِّ األَرِْض«. فَاْهتَ ــُدُه ِم َمْج

ــْنَ َشــْعٍب  ــا َســاكٌِن بَ ، َوأَنَ ــَفتَْنِ ــُس الشَّ ــاٌن نَِج ــُت، ألَنِّ إِنَْس ــٌل ِل! إِنِّ َهلَْك ــُت: »َويْ ــا. فَُقلْ ُدَخانً

ــوِد«. ــَك رَبَّ الُْجُن ــا الَْملِ َ ــْد َرأَت ــيَّ قَ ، ألَنَّ َعيَْن ــَفتَْنِ ــِس الشَّ نَِج

– إشعياء 6: 5-1

ما هو أَوَُّل ردِّ فعٍل إلشعياء لدى مقابلته الرّب مثلَّث القداسة؟ •

خالل الفيديو:

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

الَمِلُك الُمَتَسيُِّد:                                                                                                       0: 14-00: 43

( بأحــرٍف كبــريٍة LORD يف الرتجــات اإلنجليزيَّــة  • ملــاذا غالبًــا مــا تُكتـَـُب كلمــة Lord )الــربُّ

ــد القديم؟ للعه
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مــا َمعنــى تعبــري: "َوأَْذيَالـُـُه مَتـْـأُ الَْهيْــَكَل" وفًقــا ملــا نســتنتُجه مــن فهِمنــا لخلفيَّة إشــعياء  •

الثقافيَّة؟

الُحضوُر غرُي الُمحَتجِبِ هلل:                                                                                 14: 32-43: 26

دة من األجنحة؟ • ملاذا كانَِت الرسافيُم يف رؤيا إشعياء مخلوقًة بأزواٍج متعدِّ

وٌس"؟ • وٌس، قُدُّ وٌس، قُدُّ يَُّة تكرار الرسافيم الثاث: " قدُّ ما أهمِّ

بعد الفيديو:

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

تحديــِد النقــاط األساســيَّة وتلخيِصهــا.

ــا إشــعياء داخــل الســياق التاريخــي لشــعب إرسائيــل؟ بحســب قناعــة د.  • ــُة رؤي يَّ مــا أهمِّ

ــاه؟ ــْن رأى إشــعياء يف رؤي ســرول، َم

ــْش  ــا 12: 37-41. ناِق إن كنــَت يف مجموعــٍة، دَْع أعضاءهــا يقــرأون إشــعياء 6: 1-7 ويوحنَّ

ــا يف تفســري إشــعياء 6: 7-1. ــة مقطــع يوحنَّ يَّ أهمِّ

ــَح الســبب يف أنَّ الرسافيــم يف رؤيــا  • كيــف يســتخدُم د. ســرول وْجــَه مــوىس املكشــوف ليوضِّ

إشــعياء يجــب أن يغطُّــوا وجوههــم يف َمْحــَرِ اللــه؟

إْن كنــَت يف مجموعــٍة، دَْع أعضاءهــا يقــرأون الخــروج 3: 1-6. كيــف يســاعُدك هــذا املقطع 

يف فَْهــِم ملــاذا َوَجــَب عــى الرسافيــم يف محــر اللــه أن يغطُّــوا وجوَهُهــم وأرجلَُهم؟

ماذا تخرُنا رؤية إشعياء لقداسة الله عن كيفيَّة االقرتاب إىل الله يف العبادة؟ •

إْن كنــَت يف مجموعــة، دَْع كلَّ عضــٍو يقــرأُ رؤيــا 4: 1-11. يف هــذا املقطــع، يــرى الرســول 

يوحنَّــا رؤيــا لَعــرِْش اللــه مشــابهًة لرؤيــا إشــعياء. مــا هــي بعــض أوجــه التشــابه واالختــاف 

بــن هاتــْن الرؤيتــْن؟ مــاذا عــن رؤيــا يوحنَّــا يف رؤيــا 1: 12-18؟
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صالة:

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

وٌس. • وٌس، قدُّ وٌس، قدُّ سبِّْح الله ألنَّه قدُّ

وس. • اعرتْف بأنََّك كثريًا ما تقرتُب إىل الله دون تقديم االحرتاِم الائِق بشخِصِه القدُّ

ســك مــن خــال الــروح القــدس حتَّــى تقــدَر أْن تقــرتَب  • اشــكْر اللــه عــى وعــِدِه بــأْن يقدِّ

إليــه كــا يليــق.

اطلْب من الروح القدس أْن يطبَع يف ذهنَك جال قداسة الله من خال هذه الدراسة. •

اختباُر الُمراَجَعة:

استخِدْم أسئلة االختيارات هذه لفحص ما تعلَّمتَه من هذا الدرس.

أيٌّ من ملوك يهوذا ماَت يف السنة التي تلقَّى خالها إشعياُء دعوتَه ليصبَح نبيًّا؟. 1

يوشيَّاأ. 

يَّاب.  ُعزِّ

حزِقيَّاج. 

َمَنسَّد. 

أيٌّ من أساء أو ألقاب الله العريَّة التالية تعني "املُتََسيِّد"؟. 2

إِيلأ. 

إِلُوِهيمب. 

أَُدونَاْيج. 

يَْهَوہد. 

ما املهمُّ يف حقيقة أنَّ مزمور 110 هو املزمور األكرث اقتباًسا يف العهد الجديد؟. 3

إنَّه يعلُن أنَّ ابَن الله َخلََق العاملَأ. 

إنَّه يستخدُم لََقبًا من ألقاِب اللِه ويعطيه ليسوع املسيحب. 

إنَّه يرشُح كيف أعطى املسيُح الروح للكنيسةج. 

إنَّه يعلُن عن تحقيق َوْعِد الله إلبراهيمد. 
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س؟. 4 إالَم ترمُز األَرُْجُل يف الكتاب املقدَّ

املوتأ. 

الهشاشةب. 

القداسةج. 

الطبيعة املَْخلوقَةد. 

س إىل املخلوقــات . 5 رؤيــا إشــعياء ودعوتـُـُه ليكــون نبيًّــا هــي اإلشــارة الوحيــدة يف الكتــاب املقــدَّ

املدعــوَّة "رِساِفيــم".

صحأ. 

َخطأب. 

ه االنتباه إىل يشٍء متفرٍِّد يف أهميَّته؟. 6 س عادًة ليوجِّ ماذا يستخدُم الكتاب املقدَّ

َورأ.  الصُّ

التكرارب. 

عامات الرتقيمج. 

القاِفيَةد. 
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لِ والُمناقَشِة: �أْسِئَلٌة للت�أمُّ

قبل الفيديو:

ما رأيُك؟

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

ــخصيَّة. الش

القراَءُة الكتابيَُّة:

ما هو أَوَُّل ردِّ فعٍل إلشعياء لدى مقابلِتِه الربَّ مثلَّث القداسة؟ •

ــٌل يل". عــى الرغــم  ــث القداســة يف رؤيــاه رصَخ: "َويْ عندمــا تقابــَل إشــعياُء مــع الــربِّ مثلَّ

مــن أنَّــه عــى وشــك أن يتــمَّ تكليفــه بــأْن يكــون نبيًّــا إلرسائيــل، رصخ إشــعياء: "إِنِّ َهلَكْــُت" 

ــُع د. ســرول يف اختبــار  ". ســوف يتوسَّ ــَفَتْيِ وأعلــَن عــن نفســه قائــًا: "ألَنِّ إِنَْســاٌن نَِجــُس الشَّ

إشــعياء، والــذي يصُفــه بأنَّــه "تََفــكُّك"، يف الــدرس الثــان مــن هــذه السلســلة.

خالل الفيديو:

الَمِلُك الُمَتَسيِّد:

( بأحــرٍف كبــريٍة LORD يف الرتجــات اإلنجليزيَّــة  • ملــاذا غالبًــا مــا تُكتـَـُب كلمــة Lord )الــربُّ

ــد القديم؟ للعه

ــة تســتخدُم كاًّ مــن Lord و LORD ألنَّ كاًّ منهــا ترجمــٌة  معظــم الرتجــات اإلنجليزيَّ

ــي  ــا Lord ه ــوه. بين ــي يه ــم اإلله ــُة االس ــي ترجم ــٍة. LORD ه ــٍة مختلف ــٍة عريَّ لكلم

ــه يعنــي "املَُتســيِّد". ــاْي، وهــو لقــٌب ســاٍم لل ترجمــُة املُصطلــح العــري أُدون

ــَكَل" وفًقــا ملــا نســتنتُجه مــن فهِمنــا لخلفيَّــة إشــعياء  • مــا معنــى تعبــري: "َوأَْذيَالُــُه مَتْــأُ الَْهيْ

ــة؟ الثقافيَّ

يف العصــوِر القدميــة، كانــْت مابــُس امللــوِك مقياًســا ملكانتهــم. حتَّــى إنَّــه كان يتــمُّ احــرتاُم 

ــِك،  وِر، أو فــرو املِْن ــمُّ ة ردائــه، مــا إذا كانــت َفــْرَو القاُقــِم، أو َفــْرَو السَّ امللــك وفًقــا ملــادَّ

أو الكَتَّــاَن. عندمــا رأى إشــعياُء أذيــاَل رداء اللــه متــأُ الهيــكل بالتــام، كان يختــرُ عيانًــا 

بهــاَء ثيــاب اللــه، والتــي ال تُقــاَرُن بثيــاب أيٍّ مــن امللــوك األرضيِّــي.
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الحضوُر غرُي الُمحَتجِبِ هلل:

دٍة من األجنحة؟ • ملاذا كانت الرسافيُم يف رؤيا إشعياء مخلوقًة بأزواٍج متعدِّ

دٍة مــن األجنحــة حتَّــى تقــدَر أن تخــدَم يف  لقــد خلــَق اللــُه هــذه املخلوقــاِت بــأزواجٍ متعــدِّ

صــة للغــرض املعتــاد، احتاجــت الرسافيم إىل  محــره املبــارش. باإلضافــة إىل األجنحــة املخصَّ

أجنحــة لتغطِّــي وجَههــا مــن ملعــاِن َمْجــِد حضــوِر اللــه غــر املحتجــِب وليغطُّــوا أرجلهــم، 

التــي قــد ترمــُز إىل طبيعتهــم املخلوقــة.

وٌس"؟ • وٌس، قُدُّ وٌس، قُدُّ يَُّة تكرار الرسافيم الثاث: "قدُّ ما أهمِّ

وٌس،  ــدُّ وٌس، ُق ــدُّ ــر: "ق ــون الواحــد لآلخ ــم يرصُخ ــمَع صــوُت الرسافي ــا إشــعياء، ُس يف رؤي

س  ــدَّ ــاب املق ــرار يف الكت ــتخَدم التك ــْلُء كُلِّ األَْرِض". يُس ــُدُه ِم ــوِد. َمْج وٌس َربُّ الُْجُن ــدُّ ُق

يَِّتــه. القداســُة هــي الصفــة اإللهيَّــُة الوحيــدُة التــي  لتوجيــه االنتبــاه إىل يشٍء متفــرٍِّد يف أهمِّ

ــة. مُتَنــح هــذا التكــرار الثــايث، وتَْصــُدُر عــن أفــواِه املائِكَ

بعد الفيديو:

ــا إشــعياء داخــل الســياق التاريخــي لشــعب إرسائيــل؟ بحســب قناعــة د.  • ــة رؤي يَّ مــا أهمِّ

ــاه؟ ــْن رأى إشــعياُء يف رؤي ســرول، َم

ــِك".  ــا الَْملِ يَّ ــاِة ُعزِّ ــَنِة َوَف ــربِّ "يِف َس ــاه لل ــتقبَل رؤي ــعياء اس ــعياء 6: 1 أنَّ إش ــا إش يخرُن

يَّــا، دخلَــْت إرسائيــل يف فــرتٍة مــن عــدم اليقــي والنَّــْوح،  ، ألنَّــه مبــوت امللــك ُعزِّ وهــذا مهــمٌّ

ومــع ذلــك، فقــد رأى إشــعياُء الشــخَص املتســيَِّد عــى كلِّ الخليقــة. وقــد بــدا د. ســرول 

مقتنًعــا بــأنَّ إشــعياء رأى ملحــًة مــن تجليــس املســيح يف كلِّ جالــه.

ــح الســبب يف أنَّ الرسافيــم يف رؤيــا  • كيــف يســتخدُم د. ســرول وْجــَه مــوىس املكشــوف ليوضِّ

إشــعياء يجــب أن يغطُّــوا وجوههــم يف َمْحــَرِ اللــه؟

ــه  ــم يف محــر الل ــة وجوهه ــم إىل تغطي أوضــَح د. ســرول الســبَب وراء حاجــة الرسافي

املبــارش عــن طريــق تذكرنــا بــردِّ ِفْعــِل شــعِب إرسائيــل عندمــا رأَْوا وجــه مــوىس املكشــوف 

ــُه ملــوىس، ألنَّ اإلنســان ال  ِ اللــُه وجَه ــِر اللــه. مل يبــيِّ بعدمــا رأى مجــرّد ملحــٍة فقــط لظَْه

يــرى وْجــَه اللــه ويعيــش )خــروج 33: 20(. إْن كان مــوىس يحتــاُج إىل تغطيــة نفســه أمــام 

بنــي إرسائيــل، الذيــن مل يــروا اللــه، فكــم بالحــري الرسافيــم، الذيــن ميكثــون يف محــر 

اللــه املبــارش، يحتاجــون إىل َحْجــب أنفســهم.

ماذا تخرُنا رؤيا إشعياء لقداسة الله عن كيفيَّة االقرتاب إىل الله يف العبادة؟ •

ــى أســاس  دُة الجوانــب. ذكــَر د. ســرول كيــف أنَّــه حتَّ اإلجابــُة عــن هــذا الســؤال متعــدِّ

ــعياء أن  ــا إش ــُن لرؤي ــذا ميك ــعياء 6: 4(. ل وس )إش ــدُّ ــه الق ــرة الل ــزَّ يف ح ــِب اهت الَعَت
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تعلَِّمنــا، كيــف يفــرتُض بنــا، نحــن املخلوقــي عــى صــورة اللــه، أن نقــرتب إليــه يف العبــادة. 

ــى نقــرتَب  ــا رؤيــا إشــعياء بقداســة اللــه حتَّ ــا نــأيت إىل محــر اللــه، يجــب أن تذكِّرَن كلَّ

إليــه كــا يليــق بــكّل خشــوع ورهبــة وُشــكر.

اختبار المراجعة:

ل: الدرُس األوَّ

ب.. 1

ــة  ــا يف اململك ــوذا بســبب إصاحاته ــوك يه ــن أشــهر مل ــا هــا م ــيَّا وحزِقيَّ ــٌح أنَّ يوِش صحي

ــى خالهــا إشــعياء  ــا كان ملــك يهــوذا الــذي مــاَت يف الســنة التــي تلقَّ يَّ ــة، إالَّ أنَّ ُعزِّ الجنوبيَّ

ــا )إشــعياء 6: 1(. ــه ليكــون نبيًّ دعوتَ

ت.. 2

إيــل وإيلوهيــم هــا اســاِن شــائعاِن للــه يف العهــد القديــم. ويهــوه هــو اســُم اللــه املُعلَــُن 

ــا أدونــاي فهــو لقــُب اللــِه واســُمُه يف العهــد القديــم والــذي يعنــي "الُْمَتَســيِّد". والعهــدي. أمَّ

ب.. 3

ــد  ــد الجدي ــاُب العه ــا كُتَّ ــة يســتخدُم به ــة هــو طريق ــارات يف اإلجاب ــن االختي ــاٍر م كلُّ اختي

ــه  ــور 110 بصفت ــة مزم يَّ ــن أهمِّ ــرول ع ــَف د. س ــارضة، كََش ــذه املح ــن يف ه ــور، ولك املزم

ــيِّد(  ــاي )املَُتَس ــه أدون ــب الل ــتخدُم لق ــه يس ــد ألنَّ ــد الجدي ــا يف العه ــر اقتباًس ــور األك املزم

ــيح. ــوع املس ــارِة إىل يس لإلش

ث.. 4

س.  باســتخداِم  األرُجــُل قــد تشــرُ أحيانـًـا إىل الطبيعــِة املَخلوَقِة لشــخٍص ما يف الكتــاب املقدَّ

ــِه كعامــٍة  ــَع نعلَْي ــتِعلَة، رشَح د. ســرول أنَّ مــوىس َخلَ ــة مــوىس مــع العلَّْيقــة املُش مقابل

ــاذا  ــر مل ــد يســاعُد يف تري ــا ق وس. م ــدُّ ــه الق ــاَم الل ــِه أم ــة وخضوِع ــِه املخلوق عــى طبيعِت

ــوا  ــوا أرُجلَهــم يف محــِر اللــه املبــارش، مــن أجــل أن يغطُّ ــَب عــى الرسافيــم أن يغطُّ توجَّ

طبيعَتهــم املخلوقــة.

أ.. 5

ــا  ــم يف رؤي ــاواَة الرسافي ــوا مس ــد حاول ــي ق ــي الكتابيِّ ــض الاهوتيِّ ــن أنَّ بع ــم م ــى الرغ ع
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ــاع،  ــل حجــاب خيمــة االجت ــم يف بعــض املواضــع مث ــن َوَرَد ِذكْرُه ــِم الذي إشــعياء بالكَُروبي

ــر الرسافيــم فقــط يف رؤيــا  س ُذِك ــُز بينهــا، ففــي الكتــاب املقــدَّ س مييِّ إالَّ أنَّ الكتــاب املقــدَّ

ــا. ــه ليكــون نبيًّ إشــعياء ودعوت

ب.. 6

ــن القديــم والجديــد، يُســتخدم التكــرار لتوجيــِه االنتبــاه إىل يشٍء متفــرٍِّد  يف كلٍّ مــن العهديْ

ــلوب  ــذا األس ــرى ه . ن ــاصٍّ ــكٍل خ ــة بش ــتخَدُم يف العريَّ ــلوٌب أديبٌّ يُس ــه أس ــه. إن يَّت يف أهمِّ

مســتخَدًما عــى يــد اليهــود، مثــل يســوع وبولــس يف العهــد الجديــد، وهــي الطريقــة التــي 

ــه يف إشــعياء 6. ــُم تفــرَُّد قداســة الل ــد بهــا الرسافي أكَّ
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المقدِّمة:

س  دامئًــا مــا يكــون التقابُــل مــع قداســة اللــه اختبــاًرا صاِدًمــا. كان النــاُس عــر الكتــاب املقــدَّ

ــِل  ــرول ردَّ فع ــف د. س ــدرس، يَِص ــذا ال ــه. ويف ه ــون مع ــا يتقابل ــه عندم ــام الل ــدون أم يرتع

ــاَه  ــة تج ــال البرشيَّ ــِط ردود األفع ــع َنَ ــاىش م ــه يت ــف أنَّ ــُح كي ــاه، ويوضِّ ــى رؤي ــعياء ع إش

س. ــدَّ ــاب املق ــه يف الكت حضــور الل

األهداُف التعليميَّة:

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

فَْهِم َسبَِب استخدام د. سرول لتعبري "َصْدَمة القداسة". •

تلخيِص النمط الكتايب لردود أفعال البرش عندما يتقابلون مع الله. •

رشِح الفئات األساسيَّة لوحي النبوَّة باستخدام أمثلٍة. •

ة يف حياة إشعياء. • إدراِك نعمِة الله املغريِّ

األفكار الرئيسيَّة:

ِسن. • قداسُة الله صادمٌة للبرش غريِ املُقدَّ

س يوحــي بأنَّــه كلَّــا زاَد  • َنَــُط ردوِد األفعــال البرشيَّــة تجــاه حضــور اللــه يف الكتــاب املقــدَّ

وس. بــرُّ اإلنســان، ازداَد ارتعــاًدا أمــام اللــه القــدُّ

ٍة ينطُق بها إشعياُء كنبيٍّ عندما تقابَل مع الله، هي نبوَّة ويٍل- لنفسه. • كانَْت أوَُّل نبوَّ

وس، نتقابــُل مــع خطيَّتنــا الشــخصيَّة، ولكــن ميكننــا أن نتقابل  • عندمــا نتقابــُل مــع اللــه القــدُّ

مــع نعمتــه أيًضا.
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لِ والُمناقَشِة: �أْسِئَلٌة للت�أمُّ

قبل الفيديو:

ما رأيُك؟

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

هــل يف صــورة اللــه الكتابيَّــة مــا يجعلُــَك تشــعُر بعــَدِم ارتيــاٍح يف مشــاركتها مــع آخريــَن؟  •

أو هــل هنــاك مــا ال تفهُمــه أنــَت شــخصيًّا؟

كيف تَِصُف ما اخترَه إشعياُء عندما تقابَل مع قداسة الله يف إشعياء 6؟ •

القراَءُة الكتابيَُّة:

ٍء، َوالَ يَْعــرُسُ َعلَيْــَك أَْمــٌر. فََمــْن  فَأََجــاَب أَيُّــوُب الــرَّبَّ فََقــاَل: »قـَـْد َعلِْمــُت أَنَّــَك تَْســتَِطيُع كُلَّ يَشْ

َذا الَّــِذي يُْخِفــي الَْقَضــاَء ِبــاَ َمْعرِفَــٍة؟ َولِكنِّــي قـَـْد نَطَْقــُت مِبَــا لـَـْم أَفَْهــْم. ِبَعَجائِــَب فَْوِقــي لـَـْم 

ــَك، َواآلَن  ــِمْعُت َعْن ــْد َس ــْمعِ األُُذِن قَ ــي. ِبَس ــأَلَُك فَتَُعلُِّمِن ــُم. أَْس ــا أَتََكلَّ ــَمعِ اآلَن َوأَنَ ــا. اِْس أَْعرِفَْه

َاِب َوالرََّمــاِد«. َرأَتـْـَك َعيِْنــي. لِذلِــَك أَرْفُــُض َوأَنْــَدُم يِف الــرتُّ

- أيُّوب 42: 6-1

ــرَّبِّ بعدمــا ظهــر لــه يف العاصفــة  • ــردِّ فعلــه تجــاه ال ــا ل ــوب وفًق ــَك، كيــف شــعَر أيُّ يف رأِي

ــوب 38: 1-3(؟ ــْر أيُّ )انظ

خالل الفيديو:

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

النمط الكتابي:                                                                                                          0: 13-00: 00

ــِه  • ــورِة الل ــن ص ــِف م ــون إىل التخفي ــرش مييل ــن الب ــد م ــُل العدي ــذي يجع ــبُب ال ــا الس م

ـة؟ الكتابيَـّ

كيف َوَصَف حبقُّوق ردَّ فعله تجاه حضور الله؟ •
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مــا هــا الفئتــاِن األساســيَّتاِن للوحــي النبــوي اللَّتــاِن يصُفهــا د. ســرول؟ مــا هــو املثــاُل  •

عــى كلٍّ منهــا؟

ِمقياٌس ُمَقدٌَّس:                                                                                                    13: 31-00: 24

ما الذي نيُل للقيام به بشكٍل طبيعيٍّ يف محر الله؟ •

بحسب د. سرول، ما سبُب كوننا ُمتصالحن مع نَقائِصنا؟ •

ما سبُب اهتام إشعياء يف املقام األوَّل "بنجاسة الشفتْن"؟ •

بعد الفيديو:

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

تحديــد النقــاط األساســيَّة وتلخيصها.

ٍة ينطــُق بهــا إشــعياء كنبــيٍّ إلرسائيــل؟ إالَم يشــرُي هــذا يف  • مــا األمــُر الهــامُّ بشــأن أوَّل نبــوَّ

فهــم إشــعياء لنفســه؟

ــبه صــاة جــايب  ــف تُش ــا 18: 9-14. كي ــرأون لوق ــا يق ــٍة، دَْع أعضاَءه ــَت يف مجموع إن كن

ــص؟ ــاذا يخــرَُك هــذا عــن طبيعــة اإلميــان املخلِّ َة إشــعياء األوىل؟ م ــوَّ ــب نب الرائ

ة الويــل؟ مــاذا  • ــْر إشــعياء بــدون الشــعور بــأمل التوبــة. مــاذا قــاَل إشــعياُء بعــد نبــوَّ مل يتطهَّ

يخــرَُك هــذا عــن طبيعــة الحيــاة املســيحيَّة؟ 

إن كنــَت يف مجموعــٍة، اقــرأْ 1 تيموثــاوس 1: 12-16. يِصــُف بولــُس نفســه بأنَّــه أوَُّل الخطاة. 

هــل آمــَن بهــذا فعليًّــا أم كان يبالــغ فحســب؟ هــل يفــرتُض باملســيحيِّن أن يتوقَّعــوا، عــى 

غــرار بولــس، أن ينمــو إدراكهــم بخطيَّتهــم خــال الحيــاة؟

يف هــذا الــدرْس، وَصــَف د. ســرول موقًفــا ســائًدا وعــذًرا للخطيَّــة: "ال أََحــَد كاِمــٌل". كيــف  •

تــرشُح ألحدهــم أنَّ اللــه ال يديــُن بحســب هــذه املقاييــس؟ أيُّ جــزٍء كتــايبٍّ تســتخدُم؟
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إن كنــَت يف مجموعــة، دَْع أعضاءهــا يناقشــون إجاباتِهــم حــول كيْــف يرشحــون ألحدهــم 

أنَّ اللــه يديــن فقــط بحســب مقيــاس كالِــه.

صالة:

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

سة والبارَّة. • سبِّْح الله من أجل دينونته املقدَّ

اعرتْف بخطايا اللسان التي تتصارُع معها بشكٍل أكر. •

اشكْر الله عى استعداده أْن يغفَر للخطاة املتَّضعن وأْن يستخدَمهم. •

اطلْب من الله أن يستخدَم اختبارََك لرحمته العظيمة ملجده. •

اختباُر الُمراَجَعة

استخِدْم أسئلة االختيارات هذه لفحص ما تعلَّمتَه من هذا الدرس.

ــِه..." أيُّ . 1 ــاَم الل ــا أم يســوَن قدميً ــا الِْقدِّ ــَعَر ِبِه ــِن َش ــْوِف والرُّعــِب اللََّذيْ ــَو ســبُب الَْخ "هــذا ُه

ــا؟ ــه هن ــس د. ســرول كاَم الهــويتٍّ اقتب

أوغسطينوسأ. 

جون كالفنب. 

مارتن لوثرج. 

جوناثان إدواردزد. 

مــن هــا الشــخصان اللــذان اســتخدَمها د. ســرول لَوْضــعِ النمــط الكتــايب لــردِّ الفعــل البــرشي . 2

تجــاه حضــور اللــه؟

بطرس وبولسأ. 

أيُّوب وحبقُّوقب. 

إرميا وإشعياءج. 

إرميا وحبقُّوقد. 

ٍة بالركات؟. 3 أيٌّ من التال هو مثاٌل عى نبوَّ

يسيِّنأ.  توبيخ يسوع للفرِّ
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صاة سليان عند تدشن الهيكلب. 

تطويبات يسوع يف العظة عى الجبلج. 

نُطُْق عاموس بالدينونة عى األممد. 

أيُّ ترجمٍة لكلات إشعياء تتاىش مع مفهوم "التفكُّك"؟. 4

إنِّ ضللُتأ. 

إِنِّ انحلَلْتب. 

إنِّ هلكُتج. 

إنِّ ملعوند. 

أوَُّل وحٍي نبويٍّ إلشعياء هو نبوَّة ويات.. 5

صحأ. 

خطأب. 

أيٌّ ِمَن التال هو الرشُح الصحيُح لسبب لَْمِس الرسافيم شفتْي إشعياء بجمرٍة؟. 6

حتَّى يفهم إشعياء األمل املختصَّ بنبيِّ إرسائيلأ. 

حتَّى يتمَّ اإلصغاُء لكلات إشعياء باعتباره نبيًّاب. 

حتَّى يتمَّ انتزاُع ذنِب إشعياء وخطاياهج. 

حتَّى ال يعوَد إشعياُء يخطُئ مرًَّة أخرىد. 
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لِ والُمناقَشِة: �أْسِئَلٌة للت�أمُّ

قبل الفيديو:

ما رأيُك؟

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

ــخصيَّة. الش

القراَءُة الكتابيَُّة:

ــرَّبِّ بعدمــا ظهــَر لــه يف العاصفــة  • ــردِّ فعلــه تجــاه ال ــا ل ــوب وفًق ــَك، كيــف شــعَر أيُّ يف رأِي

ــوب 38: 1-3(؟ ــْر أيُّ )انظ

بعدمــا ظهــَر اللــُه أليُّــوب مــن العاصفــة، أحــسَّ أيُّــوُب باالتِّضــاع عــن حــقٍّ ورأى افتقــاره 

ــردِّ فعــل إشــعياء  ــوب مشــابًها ل ــل أيُّ ــدا ردُّ ِفْع ــه. ب ــًة بجــال قداســة الل للقداســة مقارن

عندمــا قــال أيُّــوب: "أَْرُفــُض )نفــي("، وإشــعياء قــال: "َويْــٌل يِل". يف هــذا الــدرس، ســوف 

ــٌل يِل". ــة رصخــة إشــعياء: " َويْ يَّ يســتخلُص د. ســرول املزيــد حــول أهمِّ

خالل الفيديو:

النمط الكتابي:       

ما السبُب الذي يجعُل العديد من البرش مييلون إىل التخفيِف من صورِة اللِه الكتابيَّة؟ •

الســبب الــذي يجعــُل النــاس مييلــون للتخفيــِف مــن صــورِة اللــِه الكتابيَّــة هــو أنَّ قداســة 

ــن  ــاُس عــى أنفســهم وعــى اآلخري ــر الن ســي. وليوفِّ ــٌة لأشــخاص غــر املقدَّ ــه صادم الل

هــذه الصدمــة، قــد يركِّــزون عــى بعــٍض مــن صفــات اللــه، مثــل املحبَّــة لدرجــة اســتبعاد 

الصفــات األخــرى.

كيف َوَصَف حبقُّوق ردَّ فعله تجاَه حضور الله؟ •

ــوق  ــوق أمــام قداســة اللــه املطلقــة، مــدركًا خطيَّتــه الشــخصيَّة. وصــف حبقُّ ارتعــَد حبقُّ

اختبــاره يف ردِّ فعلــه عــى أعــال الــرب القديــرة قائــًا: "َســِمْعُت َفاْرتََعــَدْت أَْحَشــاِئ. 

ــْوِت َرَجَفــْت َشــَفَتاَي. َدَخــَل النَّْخــُر يِف ِعظَاِمــي، َواْرتََعــْدُت يِف َمــكَاِن.."  ِمــَن الصَّ

ــوق 3: 16(. )حبقُّ
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مــا هــا الفئتــاِن األساســيَّتاِن للوحــي النبــوي اللَّتــاِن يصُفهــا د. ســرول؟ مــا هــو املثــاُل  •

عــى كلٍّ منهــا؟

ــوَّة  ــات. النب ة بالَويْ ــوَّ ــَركات والنب ة بال ــوَّ ــوي هــا النب ــان األساســيَّتان للوحــي النب الفئت

ــوع يف  ــة ليس ــات االفتتاحيَّ ــذا الكل ــى ه ــاٌل ع ــوَب..." مث ــة "طُ ــُع صيغ ــَركات تتب بال

ة بالَويْــات تتبــُع صيغــَة "َويْــٌل..." ومثــاٌل عــى هــذا توبيــخ  املوعظــة عــى الجبــل.  النبــوَّ

ــى 23. يســيي يف مت ــاذع للفرِّ يســوع ال

ِمقياٌس ُمَقدَّس:       

ما الذي نيُل إىل القيام به بشكٍل طبيعيٍّ يف محر الله؟ •

ــة بعدمــا أخطــآ، فإنَّنــا منيــُل بالطبيعــة إىل االختبــاء يف محــر  اء يف الجنَّ نظــر آدم وحــوَّ

اللــه. وبعيــًدا عــن نعمتــه، ســوف نقــي كلَّ حياتنــا ونحــن نخفــي أنفســنا عــن شــخصيَّته 

ــة ألنَّ التقابــل مــع قداســة اللــه يكشــُف خطيَّتنــا، التــي ال نجــُد لهــا عاًجــا مــن  الحقيقيَّ

ذواتنــا أو يف ذواتنــا.

ما السبُب الذي يعطيه د. سرول لكوننا ُمتصالحن مع نَقائِصنا؟ •

يــرُح د. ســرول أنَّنــا ُمتصالُِحــوَن مــع نَقائِصنــا ألنَّنــا كثــرًا مــا نحكــُم عــى أنفســنا وفًقــا ملــا 

نــراه يف اآلخريــن. ونســارُع إىل التــاس األعــذار ألنفســنا ملجــرَّد أنَّنــا قــادرون عــى النظــر حولنا 

وإيجــاد شــخص أكــر فســاًدا منَّــا، وكأنَّ اللــه يحكــُم علينــا مبقاييــس تختلــُف عــن مقاييســه.

ما سبُب اهتام إشعياء يف املقام األوَّل "بنجاسة الشفتْن"؟ •

وس. كــا علَّــم يســوع:  َفِهــَم إشــعياء أنَّ كلاتــه وحدهــا كافيــة لتديَنــه أمــام اللــه القــدُّ

ــُس  ــَذا يَُنجِّ ــِم ه ــَن الَْف ــُرُج ِم ــا يَْخ ــْل َم ــاَن، بَ ــُس اإلِنَْس ــَم يَُنجِّ ــُل الَْف ــا يَْدُخ ــَس َم " لَْي

ــه ملــزٌم  اإلِنَْســاَن" )متــى 15: 11(. َفِهــَم إشــعياء مقيــاَس كــال اللــه يف الدينونــة، وأنَّ

م حســابًا عــن كلاتــه التــي نطــَق بهــا بعــدم مبــاالة )متــى 12:  أمــام اللــه بــأن يقــدِّ

ــا 6: 45(. ــا )لوق ــا تكشــُف وتفضــُح قلوبَن 36(، ألنَّ كلاتن

بعد الفيديو:

ٍة ينطــُق بهــا إشــعياء كنبــيٍّ إلرسائيــل؟ إالَم يشــرُي هــذا يف  • مــا األمــُر الهــامُّ بشــأن أوَّل نبــوَّ

فهــم إشــعياء لنفســه؟

ة  ــوَّ ــَركات والنب ة بال ــوَّ ــات النبويَّة-النب ــن اإلعان ــيَّتْي م ــْي أساس ــرول فئت ــش د. س ناق

ُة  ٍة إلشــعياء بعــد تكريســه عــى يــد اللــه كنبــيٍّ هــي نبــوَّ بالَويْــات. مــن املهــمِّ أنَّ أوَّل نبــوَّ

ويٍل-لنفســه. مــا يشــرُ إىل أنَّ إشــعياء يفهــُم نفســه للمــرَّة األوىل يف ضــوء قداســة اللــه.
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ة الويــل إلشــعياء، مــا الــذي قالــه  • ــْر إشــعياء بــدون الشــعور بــأمل التوبــة. بعــد نبــوَّ مل يتطهَّ

بعــد ذلــك؟ مــاذا يخــرَُك هــذا عــن طبيعــة الحيــاة املســيحيَّة؟ 

ة الويــل إلشــعياء، تجــاوَب مــع الســؤال الــذي طرَحــُه اللــه: ""َمــْن أُْرِســُل؟ َوَمــْن  بعــد نبــوَّ

ــَذا أَْرِســلِْني". عــى الرغــم مــن أنَّــه تــمَّ مــسُّ  يَْذَهــُب ِمــْن أَْجلَِنــا؟" فقــاَل إَِشــْعَياُء: "هأَنَ

. وهــذا يخرُنــا  شــفتْيه للتــو بالجمــرة املشــتعلة، لكــنَّ إشــعياء تكلَّــم، وَقِبــَل تكليَفــُه كنبــيٍّ

أنَّ الحيــاة املســيحيَّة هــي حيــاة خدمــة، خدمــة أساُســها اختباُرنــا لغفــران اللــه.

يف هــذا الــدرْس، وَصــَف د. ســرول موقًفــا ســائًدا وعــذًرا للخطيَّــة: "ال أََحــَد كاِمــٌل." كيــف  •

تــرشُح ألحدهــم أنَّ اللــه ال يديــُن بحســب هــذه املقاييــس؟ أيُّ جــزٍء كتــايبٍّ تســتخدُم؟

س حقيقــة أنَّ اللــه ســوف يديــُن يف يــوٍم مــا "رَسَائِــَر النَّــاِس َحَســَب  يؤكِّــُد الكتــاُب املقــدَّ

س كأســاس،  إِنِْجيــِي ِبَيُســوَع الَْمِســيحِ." )روميــة 2: 16(. باســتخدام الكتــاب املقــدَّ

ــذ  ــُب أن تأخ ــا يج ــك، فإنَّه ــع ذل ــف، وم ــؤال أن تختل ــذا الس ــن ه ــات ع ــُن لإلجاب ميك

بعــي االعتبــار أنَّ اللــه، بصفتــه واضــَع النامــوس والديَّــاَن يف الوقــت عينــه، فهــو عــادٌل 

وٌس يف آٍن واحــد. ــدُّ وق

اختباُر الُمراَجَعة

الدرس الثاني:

ب.. 1

ــْن تقابلــوا مــع  اقتبــَس د. ســرول مــن جــون كالفــن ليســتخلَص النمــط الكتــايب لــكلِّ َم

ــا  ــًدا ك ــرون أب ــون أو يتأثَّ ــر ال يُلمس ــط أنَّ "الب ــذا النم ــن ه ــن م ــتنتَج كالف ــه. اس الل

ــه". ــون أنفســهم بجــال الل ــا يقارن ــم ســوى عندم يَّته ــدم أهمِّ ــون بع يجــب وال يقتنع

ب.. 2

س لرســم منــٍط لــردِّ  بينــا ميكــُن اقتبــاُس العديــد مــن األمثلــة املامئــة مــن الكتــاب املقــدَّ

ــوق وأيُّــوب ليضــَع  فعــل البــر تجــاه محــر اللــه، إالَّ أنَّ د. ســرول عــرَض اختبــارات حبقُّ

ــوق وأيُّــوب معنــى االرتعــاد  هــذا النمــط. نظــر إشــعياء يف اختبــاره النمطــي، َعــرَف حبقُّ

وس. يف محــر القــدُّ

ت.. 3

ــارات  ــذه الخي ــإنَّ كلَّ ه ــليان، ف ــاة س ــتثناء ص ــارٌَّة. باس ــاٌر س ــي أخب ــركات ه ة ال ــوَّ نب
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ة الــركات. كلُّ واحــدٍة مــن  ، عــدا واحــدة فقــط منهــا تتبــُع صيغــَة نبــوَّ هــي وحــٌي نبــويٌّ

ــوَب..." ــدأُ بصيغــة: "طُ ــل تب ــة املوعظــة عــى الجب ــي يف افتتاحيَّ ــات الت التطويب

ب.. 4

يف هــذا الــدرس، بحــَث د. ســرول مفهــوم "التفــكُّك"، أي فكــرة أنَّ اإلنســان قــد ال يكــون 

ــدة، أو غــر صحيــح، أو غــر كامــل. إّن ترجــات مثــل ترجمــة كينــج  ــٍة نفســيٍَّة جيِّ بصحَّ

ــٌل يِل إِنِّ  جاميــز وكينــج جاميــز الحديثــة تعــرِّ عــن هــذه الفكــرة يف رصخــة إشــعياء: "َويْ

ــُت" )إشــعياء 6: 5(. انَْحلَلْ

أ.. 5

ُل كلــاٍت خرجــت مــن فــم إشــعياء عندمــا رأى اللــه يف جالــه وقداســته كانــت: "َويْــٌل  أوَّ

ــي  ة الويــات. املهــمُّ يف الكلــات األوىل الت ــوَّ ــوي لنب ــُع هــذا صيغــُة الوحــي النب يِل". يتب

نطــَق بهــا إشــعياء هــو أنَّهــا كانــت وحًيــا بالويــل لنفســه.

ت.. 6

ــِزَع  ــفتْيَك فانُت ــْت ش ــْد مسَّ ــذه ق ــاَل إنَّ ه ــي َوَق ــا َفِم ــسَّ ِبَه ــعياء 6: 7: "َوَم ــرأُ يف إش نق

ــر  ــه يطهِّ ــت مناقشــته يف املحــارضة، كان الل ــَك". بحســب مــا متَّ ــْن َخِطيَِّت ــَر َع ــَك، َوكُفِّ ُ إِْث

ــف  ــٌة بكي ــذا العمــل عاق ــن له ــه الطاهــرة. مل يك ــل كلمت ــدُّ شــفتْيه لتوصي إشــعياء ويُِع

ــٍة. ــَل رحم ــل كان َعَم ــٍة، ب ــَل دينون ــن َعَم ســيتمُّ اســتقبال رســالة إشــعياء، ومل يك
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المقدِّمة:

ــن بســبب دســتور  ــا لأمريكيِّ ــاد يجــب أن يكــون مألوفً ــريِ املعت ــايس وغ ــاِب الق ــوَم العق إنَّ مفه

ة. فاإلنســاُن غــري كامــٍل يف عدلــه، لــذا نحتــاُج الحايــة مــن العقــاب القــايس وغــري  الواليــات املتحــدَّ

املعتــاد. لكــنَّ األمــر يختلــُف مــع اللــه، ألنَّــه وحــده الكامــل العــدل. يف هــذه املحــارضة، يســاعُدنا 

ــه  د. ســرول عــى تقديــر قداســة اللــه مــن خــال أحكامــه، مبيًِّنــا لنــا كيــف أنَّ اللــه عــادٌل ولكنَّ

أيًضــا رحيــٌم.

األهداف التعليميَّة:

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

إدراك قداسة الله يف قساوة دينونته للخطيَّة. •

التمييز بن مفاهيم العدل والرحمة. •

تقدير رحمة الله ونعمته. •

األفكاُر الرئيسيَّة:

موُت نَاَداَب َوأَِبيُهو وُعزََّة الَْقَهايِت ال يُفهم بشكله الصحيح سوى يف ضوء قداسة الله. •

كلُّ خطيٍَّة تُقرتُف يف تحدٍّ لسلطان الله هي بالتال خيانٌة كونيٌَّة ُعظمى. •

الله عادٌل ورحيٌم، رحمتُُه هي تعبرٌي عن الاعدل ولكنَّها ليسْت ظُلًا أبًدا. •
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لِ والُمناقَشِة: �أْسِئَلٌة للت�أمُّ

قبل الفيديو:

ما رأيُك؟

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

كيف تقرُِّر متى تكوُن رحيًا ومتى تكون عاداًل؟ •

ملاذا خلََّصك اللُه؟ •

القراَءُة الكتابيَُّة

ــا  ــا َعلَيَْه ــاًرا َوَوَضَع ــَا نَ ــاَ ِفيِه ــُه َوَجَع َ ــَا ِمْجَمرَت ــو، كُلٌّ ِمْنُه ــاَداُب َوأَِبيُه ــاُروَن: نَ ــا َه ــَذ ابَْن َوأََخ

بـَـا أََمــاَم الــرَّبِّ نـَـاًرا َغِريبَــًة لـَـْم يَأُْمرُْهــَا ِبَهــا. فََخرََجْت نـَـاٌر ِمْن ِعْنــِد الــرَّبِّ َوأَكَلَتُْهَا،  بَُخــوًرا، َوقَرَّ

. فََقــاَل ُمــوىَس لَِهــاُروَن: »هــَذا َمــا تََكلَّــَم ِبــِه الــرَّبُّ قَائِــًا: يِف الَْقِريِبــَن ِمنِّــي  فََاتـَـا أََمــاَم الــرَّبِّ

ــُد«. فََصَمــَت َهــاُروُن. ــْعِب أمََتَجَّ ُس، َوأََمــاَم َجِميــعِ الشَّ أَتََقــدَّ

- الويِّن 10: 3-1

ماذا يخرَك هذا املقطُع عن طبيعة خطيَّة نَاَداب وأَِبيُهو؟ •

خالل الفيديو:

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

ة:                                                                                                     0: 15-00: 12 َناَداُب َو�أبِيُهو وُعزَّ

مــا الـّـذي اعتقــَده بعــض الاهوتيِّــن خطــأً عــن شــخصيَّة اللــه بســبب أحــداث مثــل مــوت  •

نـَـاَداب وأَِبيُهــو؟

ما كاَن َدْوُر القهاتيِّن داخل ِسبِْط الوي؟ •

ما الذي أخطأ ُعزَُّة الَقهايت يف افرتاضه؟ •



َقداَسُة اهلِل 26

عادٌل ورحيٌم:                                                                                                        15: 33-12: 00

ما اللُّغز الحقيقي املتعلِّق بغضب الله؟ •

ُح به عن حقوِقنا من خال أصغر خطايانا؟ • ما الذي نرِّ

ــه يف  • ــْدِل الل ــٍة" لَِع ــٍة وفُجائِيَّ يع ــاٍت "رَسِ ــى تطبيق ــا ع ــرتُض وراء عثورن ــبُب املُف ــا الس م

س؟ ــدَّ ــاب املق الكت

بعد الفيديو:

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

تحديــد النقــاط األساســيَّة وتلخيصهــا.

ــى كلمــة اللــه بخصــوص مــوت أبنائــه؟ كيــف كان  • كيــف كان ردُّ ِفْعــِل هــارون بعدمــا تلقَّ

ليبــدو ردُّ فعلــَك أنــَت؟ هــل حــدَث يف مــرَّات أْن تجاوبـْـَت مــع اللــه بطريقــة ســلبيَّة بشــأن 

أمــوٍر أقــّل شــأنًا يف حياتــَك؟

إن كنــَت يف مجموعــة، دَْع أعضاءهــا يقــرأون روميــة 9: 6-24. وفًقــا القــرتاح بولــس، كيــف 

ــا؟ كيــف ميكــُن  ــا نواجــُه أشــياَء ال نفهُمه ــه أن يكــون عندم ــا تجــاه الل ــرَّد فعلن ــرتض ِب يُف

ــة؟ ــق يف الحيــاة اليوميَّ لهــذه الحقيقــة املتَّصلــة بعقيــدة االختيــار أن تُطبَّ

ريَة فاتــا يف ســياق العبــادة املســيحيَّة. كيــف  • يف أعــال الرســل 5، رضَب اللــُه حنانِيَّــا وَســفِّ

ــك بهــا مارِْســيون؟ تنجــُح هــذه الحقيقــة يف الــردِّ عــى وجهــات نظــر مثــل تلــك التــي متسَّ

ــاذا  ــون م ــل 5: 1-11 ويناقش ــال الرس ــرأون أع ــا يق ــة، دْع أعضاَءه ــَت يف مجموع إن كن

ــادة. ــه يف العب ــرتاب لل ــة االق ــن كيفيَّ رية ع ــفِّ ــا وس ــو وحنانيَّ ــاداب وأبيه ــوت ن ــن م ــُم م نتعلَّ

ــٍر أن  • كيــف لتوضيــح د. ســرول عــن الطلبــة الذيــن ســلَّموا األوراق البحثيَّــة يف وقــٍت متأخِّ

يوصــل الحــقَّ الكتــايبَّ عــن اللــه؟
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ــاب الكاســييك  ــن الكت ــال م ــاَس الت ــة، دْع أعضاءهــا يناقشــون االقتب ــَت يف مجموع إن كن

ــه": ــوان "قداســة الل ــور ســرول بعن للدكت

ميكــن رؤيــة الــراِع الزائِــِف بــن العهديْــن مــن خــال العمــِل اإللهــيِّ االنتقامــيِّ 

س. وهــو ليــس  األكــرث وحشــيَّة الــذي تــمَّ تســجيله عــى اإلطــاق يف الكتــاب املقــدَّ

ــه  ــب الل ــن غض ــف ع ــري األعن ــد. فالتعب ــد الجدي ــل يف العه ــم ب ــد القدي يف العه

وعدالتــه يـُـرى يف الصليــب. إْن كان ألحــٍد الحــقُّ يف التشــيكِّ مــن ظُلـْـم الله، ســيكون 

هــو يســوع. فقــد كان الــريء الوحيــد الــذي عاقبــه اللــه. إذا صَدَمنــا غضــُب اللــه، 

ــة. إذا كان  ــز دهشــتنا الفعليّ ــث يجــُب أن ترتكّ ــب، حي ــا بالحــري الصلي فليْصُدْمن

ــْه إىل الجلجثــة. لدينــا مــرِّر يبعــُث عــى الغضــب األخاقــي، فليُوجَّ

صالة:

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

سبِّْح الله عى قدرته عى أن ميدَّ يد النعمة والرحمة لخطاة غري مستحقن. •

اعرتْف لله مبيلَك للتجارس عى نعمته ورحمته. •

اشكْر الله عى استعداده أن يرسل ابنه الوحيد ليموت عنَك. •

ــن خــال روحــه  • ــُه م ــرث نعمتُ ــرث فأك ــَك أك ــه أن يســاعَدَك عــى أن تُدهَش ــن الل ــْب م اطل

وس. ــدُّ الق

اختباُر الُمراَجَعة:

استخِدْم أسئلة االختيارات هذه لفحص ما تعلَّمتَه من هذا الدرس.

ما الَِّذي ركََّز عليه الوعُظ يف الصحَوة الُكْرَى لِلِكرازة؟. 1

محبَّة الله وصاح اإلنسانأ. 

محبَّة الله وخطيَّة اإلنسانب. 

غضب الله وصاح اإلنسانج. 

غضب الله وخطيَّة اإلنساند. 

أيُّ حركٍة أنتجِت الاهوتيِّن الذين آمنوا أنَّ غضب الله هو خلٌل نزويٌّ يف شخصيَّته؟. 2

الهوت موت اللهأ. 

الاهوت التحرُّريب. 
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الهوت العمليَّةج. 

الهوَت األزَْمةد. 

َمِن الذي أَْصَدَر القامِئََة األُوىَل من األَْسفار القانونِيَّة؟. 3

أوريجانوسأ. 

جريومب. 

مارسيونج. 

إيريناؤسد. 

ما السبُب املنصوص عليه صاحًة ملوت ناداب وأبيهو؟. 4

كرأ.  السُّ

دخول خيمة االجتاعب. 

تقديم ناٍر غريبةج. 

سةد.  استخدام مبخرة هارون املقدَّ

بصفته من القهاتيِّن، مل يكن عزَّة معيًَّنا من الله لحمل التابوت.. 5

صحأ. 

خطأب. 

أيُّ مصطلٍح استخدَمه د. سرول لَوْصِف رحمة الله؟. 6

الظُّلْمأ. 

الواجبب. 

الاعدلج. 

القداسةد. 



اإلجاباُت النموذجيَّة — اْلقداَسُة َواْلَعْدُل

ل والمناقشة: أسئلة للت�أمُّ

قبل الفيديو

ما رأيُك؟

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

ــخصيَّة. الش

القراَءُة الكتابيَُّة:

ماذا يخرَك هذا املقطُع عن طبيعة خطيَّة نَاَداب وأَِبيُهو؟ •

يقــوُل لنــا هــذا املقطــُع عــدًدا مــن األشــياء عــن خطيَّــة نــاداب وأبيهــو. لقــد أخطــآ بــأْن 

مــا "نــاًرا َغِريَبــًة" عــى املذبــح "مل يَأُْمرُْهــا )اللــُه( ِبَهــا". عــاوًة عــى ذلــك، ميكُننــا أْن  قدَّ

ــه، وفشــا يف النظــر  ســا الل ــْي هــارون مل يقدِّ ــه ملــوىس أنَّ ابن نســتخلص مــن كلــات الل

وس. إليــه بصفِتــِه قــدُّ

خالل الفيديو:

َناَداُب َو�أبِيُهو وُعزَّة: 

مــا الـّـذي اعتقــَده بعــض الاهوتيِّــن خطــأً عــن شــخصيَّة اللــه بســبب أحــداث مثــل مــوت  •

نـَـاَداب وأَِبيُهــو؟

بســبِب أحــداٍث مثــل مــوت نــاداب وأبيهــو، َوَصــَل األمــُر ببعــض الاهوتيِّــي إىل تأكيــد أنَّ 

س تكشــُف عــن خلــٍل يف شــخصيَّته. بــدوٍن فهــم  إظهــارات غضــب اللــه يف الكتــاب املقــدَّ

. ــفيٌّ وا غضَبــُه خطــأً عــى أنَّــه نـَـَزويٌّ وتعسُّ لقداســة اللــه، فــرسَّ

ما كاَن َدْوُر القهاتيِّن داخل ِسبِْط الوي؟ •

ســاِت خيمــة  ــون عشــرًة مــن ســبط الوي أوكلــْت إليهــم مســؤوليَُّة نَْقــِل مقدَّ كان القهاتيُّ

االجتــاع. تــمَّ تلقينهــم أالَّ يلمســوا قــطُّ أقــدَس األشــياء يف خيمــة االجتــاع: "إِْن لََمْســَتُه 

مَتُــوُت" )عــدد 4: 15(.

ما الذي أخطأ ُعزَُّة الَقهايت يف افرتاضه؟ •

يف محاولــٍة منــه لَســْنِد التابــوت وَمْنِعــِه مــن الســقوط أرًضــا، أخطــأ ُعــزَّة يف االفــرتاض بــأنَّ 
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ــة، بعكــس عــزَّة  ثهــا الخطيَّ ــا مــن تــراب األرض. األرض نفســها مل تلوِّ ثً ــه كانتــا أقــلَّ تلوُّ يديْ

ــرَسَ نامــوس اللــه بلَْمــِس التابــوت. الــذي كَ

عادٌل ورحيٌم:     

ما اللُّغُز الحقيقيُّ املتعلِّق بغضب الله؟ •

ــٍة.  ــٍة عادل ــه عــر دينون ــه يف إعــان غضب ــُق بغضــِب الل ال يتجــىَّ اللُّغــُز الحقيقــيُّ املتعلِّ

اللغــز الحقيقــي هــو أنَّ اللــه يحتمــُل املخلوقــات املتمــرِّدة التــي تقــرتُف الخيانــة الكونيَّــة 

ــا ليــس هــو غضــب اللــه بــل رحمتــه. ضــدَّ ســلطانه. مــا يجــُب أن يدهَشــنا حقًّ

ُح به عن حقوِقنا من خال أصغر خطايانا؟ • ما الذي نرِّ

ــا  ــه. عندم ــوَق الل ــوُق حق ــا يف ــا حقًّ ــا أنَّ إلرادتن ــر خطايان ــال أصغ ــن خ ُح م ــرصِّ ن

ى ســلطاَن اللــه مبــارشًة، ظانِّــي أنَّ لنــا حقوًقــا أدبيَّــًة تقــُع خــارج  نخطــئ، فإنَّنــا نتحــدَّ

نطــاق ســلطانه.

ــه يف  • ــْدِل الل ــٍة" لَِع ــٍة وفُجائِيَّ يع ــاٍت "رَسِ ــى تطبيق ــا ع ــرتُض وراء عثورن ــبُب املُف ــا الس م

س؟ ــدَّ ــاب املق الكت

ــة لعــدل  ــة وُفجائيَّ ــارات رسيع ــرى إظه ــا ن ــذي يجعلُن ــون أنَّ الســبب ال ــْز كُ ــرتَض هانْ اف

ــِل،  س هــو أنَّ اللــه يقطــُع منطَــه الطبيِعــيَّ ِمــْن طـُـوِل األَنــاِة، والتَمهُّ اللــه يف الكتــاب املقــدَّ

ــه. ــا بعدلِ َوالنْعَمــِة، والرحَمــِة، يك يذكِّرَن

بعد الفيديو:

ــى كلمــة اللــه بخصــوص مــوت أبنائــه؟ كيــف كان  • كيــف كان ردُّ ِفْعــِل هــارون بعدمــا تلقَّ

ليبــدو ردُّ فعلــَك أنــَت؟ هــل حــدَث يف مــرَّات أْن تجاوبـْـَت مــع اللــه بطريقــة ســلبيَّة بشــأن 

أمــوٍر أقــّل شــأنًا يف حياتــَك؟

ــزام الصمــت.  ــه، اســتجاَب هــارون بالت ــة مبــوت ابنْي ــه املختصَّ بعدمــا اســتقبَل كلمــَة الل

س قائــًا: "َفَصَمــَت َهــاُروُن" )الويِّــي 10: 3(. يف محارضتــه، تخيَّــل د.  يعلــُن الكتــاب املقــدَّ

يل عــى مــوت ابَنْيــه. اإلجابــات عــن الســؤال الثــان يجــب أن  ســرول ردَّ ِفْعــِل هــارون األوَّ

ــًا يف مــا قــد يبــدو عليــه ردُّ فعلــَك أنــَت، وكيــف تجاوبــَت مــع اللــه يف جوانــَب  تكــون تأمُّ

أخــرى مــن حياتــك.

ريَة فاتــا يف ســياق العبــادة املســيحيَّة. كيــف  • يف أعــال الرســل 5، رضَب اللــُه حنانِيَّــا وَســفِّ

ــك بهــا مارِْســيون؟ تنجــُح هــذه الحقيقــة يف الــردِّ عــى وجهــات نظــر مثــل تلــك التــي متسَّ

ــد  ــه العه ــم وإل ــد القدي ــه العه ــي إل ــري ب ــاف جوه ــُد اخت ــه يوج ــيون أنَّ ــَن مارس آم
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الجديــد. وظــنَّ أنَّ إلــَه العهــد القديــم رسيــُع الغَضــب وحــادُّ الطِّبــاع وال يتــاىش مــع إلــه 

املحبَّــة والرحمــة املعلَــن عنــه يف يســوع املســيح. حقيقــة أنَّ حنانيَّــا وســفِّرة رُضبــا فاتــا 

ــٍة ناجحــٍة ضــدَّ معتقــد مارســيون. إْن  يف وســط الجاعــة يف أعــال الرســل 5 تعمــُل كُحجَّ

متَّــْت مقارنــة هــذا الحــدث مبــوت نــاداب وأبيهــو مثــًا، نــرى أنَّــه يف كا العهديْــن القديــم 

والجديــد، يبــدو اللــه يف دينونتــه غيــوًرا عــى قداســته وبــرِّه.

ــٍر أن  • كيــف لتوضيــح د. ســرول عــن الطلبــة الذيــن ســلَّموا األوراق البحثيَّــة يف وقــٍت متأخِّ

يوصــل الحــقَّ الكتــايبَّ عــن اللــه؟

ــدل  ــي الع ــرق ب ــح الف ــٍم ليوضِّ ــه كمعلِّ ــع خرت ــن واق ــا د. ســرول م ــه، أخرن يف محارضت

والرحمــة. عــى الرغــم مــن أنَّــه رشَح أنَّ لــكلِّ ورقــٍة بحثيَّــٍة ميعــاَد تســليٍم ثابــت، إالَّ أنَّ 

ــَل د.  ــُة أْن يقب ــَع الطلَب ــْي. توقَّ ِل بَْحَث ــر ألوَّ ــَل التســليم املتأخِّ ــًا وَقِب د. ســرول كان رحي

ــة درجــَة  ــُه بعــدٍل أعطــى هــؤالء الطلب ــث، ولكنَّ ــَر للبحــث الثال ســرول التســليَم املتأخِّ

الرســوب يف البحــث عندمــا مل يســلِّموه يف امليعــاد. هــذا التوضيــح يوصــل حقيقــًة كتابيَّــًة 

ــُه ليســْت ظلــًا بــل العــدل. ــه رحيــٌم وعــادٌل. ورحمُت ــًة عــن اللــه. وهــي أنَّ جوهريَّ

اختبار المراجعة:

الدرس الثالث

ث.. 1

مــة هــذا الــدرس، ذكــَر د. ســرول تاريــخ تركيــز الوعــظ يف التاريــخ الحديــث. خــال  يف مقدِّ

ــه  ــاِئٌّ عــى غضــب الل ــٌز ثن ــْرَى األوىل تركي ــَوِة الْكُ ح ــاظ الصَّ ــة، كان لوع النهضــة العظيم

وخطيَّــة اإلنســان. يف حــي أّن الوعــظ يف القــرن التاســع عــر ابتعــَد عــن هــذا الرتكيــز.

ث.. 2

ــي يف الحركــة املعروفــة باســم الهــوت األزمــة آمنــوا أنَّ غضــب اللــه كان  بعــض الاهوتيِّ

َي "الهــوت األزمــة" ألنَّــه يَْســَتِعرُ املُْصطلــح مــن الكلَمــة  فعليًّــا خلــًا يف شــخصيَّته. وُســمِّ

ــة "كِْريِســيس"، التــي تعنــي دينونــة. الُيونانيَّ

ت.. 3

عــى الرغــم مــن أنَّ كثريــن يجادلــون بــأنَّ مارســيون كان أوَّل َمــْن َجَمــَع القامئــة القانونيَّة 

ــان  ــر اإلمي ــا مبعاي ــن قانونيًّ ــفار مل يك ــيون لأس ــار مارس ــة، إالَّ أنَّ اختي ــفار الكتابيَّ لأس
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ــم  ــد القدي ــَض العه ــا رف ــد كان مارســيون مهرطًق ــن الطــرق. فق ــٍة م ــأيِّ طريق ــم ب القوي

ــا مــع العهــد القديــم. لــذا رفــَض  وآَمــَن أنَّ تصويــر العهــد الجديــد للــه يتعــارُض جوهريًّ

كلَّ ســفٍر يف العهــد الجديــد يشــرُ إىل إلــه العهــد القديــم والهوتــه.

ت.. 4

ــاَم  ــا أََم بَ ــا "َقرَّ ــو: فإنَّه ــاداب وأبيه ــوت ن ــبب م ــيٍّ س ــكٍل ج ــون 10: 1 بش ــُح الويُّ يوضِّ

الــرَّبِّ نــاًرا َغِريَبــًة". ترجمــة اإلنجليزيَّــة )ESV( ترَُتِْجــُم تعبر"نــاًرا َغِريَبــًة" عــى أنَّهــا "نــاٌر 

ح ومل يأمــْر بــه. ــُه نــاداب وأبيهــو، فــإنَّ اللــه مل يــرصِّ ــا كان مــا فعلَ حٍ بهــا". أيًّ غــرُ ُمــرصَّ

ب.. 5

قــال د. ســرول: "كان قهــاُت واحــًدا مــن أبنــاِء الِوي، وكانــْت عشــرُة قهــاَت مفــرزًة مــن 

َدٍة. كانــْت وظيفُتهــم، والغــرُض مــن وجوِدهــم، َوُشــْغلُهم الشــاِغُل هــو  ــٍة ُمحــدَّ اللــِه ملهمَّ

ــَل ال أن  ــد أن يُْحَم ــوت العه ــرتُض بتاب ــة، كان يف ــن البداي ــة". م س ــِة املقدَّ ــاُء باآلنَي االعتن

يوضــَع عــى عربــٍة تجرُّهــا الثــران.

ت.. 6

ــَب  ــه َحَج ــم ألنَّ ــه بالظل ــم الل ــا أن نتَّه ــدل. ال ميكنن ــه الع ــة الل ــرول إنَّ رحم ــال د. س ق

ها خطيَّتنــا بالفعــل.  رحمَتــُه. رحمُتــُه هــي فعلًيــا حجــٌب لعدالتــه -العدالــة التــي تســتحقُّ

ــه. ــى نقــدَر أن نعــرَف رحمَت ــْت عــى ابنــه حتَّ ــة ُوضَع ــا العادل دينونتن
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4

ُجُنوُن ُلوَثر

المقدِّمة:

تصــاَرَع مارتــن لوثــر مــع قداســِة اللــه وخطيَّــِة اإلنســان وصــواًل إىل حــدِّ اليــأس. حتَّــى إنَّ هــذا 

الــراع دفَعــُه إىل الــراخ قائــًا: "أُِحــبُّ اللــَه؟ أَْحيَانـًـا أُبِْغُضــُه." يف هــذه املحــارضة، يــروي لنــا 

ــة صاع لوثــر ويــرشُح كيــف ميكــُن للبــرش الخطــاة أن يقفــوا يف محــر اللــه  د. ســرول قصَّ

القدوس-فقــط مــن خــال بــرٍّ يوفِّــره اللــه يف يســوع املســيح.

األهداف التعليميَّة:

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

ة من حياة مارتن لوثر • رسد األحداث الهامَّ

وس • الوصول إىل إدراك أعمق لحالة اإلنسان الصعبة أمام الله القدُّ

ح كيف كان علم النفس الحديث ليشخِّص شخصيَّة لوثر • رَشْ

فَْهم كيفيَّة تفسري تعبري: "ِبّر اللِه" يف رومية 1: 17 •

األفكار الرئيسيَّة:

ــا  • ــى معرفتن ــاًء ع ــر بن ــخصيََّة لوث ــل ش ــخِّص ويحلِّ ــث أن يُش ــس الحدي ــُم النف ــاَوَل عل ح

ــه. ــه وعمل ــة لحيات التاريخيَّ

ــم  • ــر مــع فَْه ــٌة يف النامــوس، تصــارَع لوث ــه كــا هــي ُمْعلََن ــٍق لشــخصيَّة الل ــٍم دقي مــع فه

وس. ــه القــدُّ ــام الل ــه أم ــا مــن خطيَّت ــة الوقــوف بريئً كيفيَّ

ــا عــن إيفــاء قداســة  • ال ميكــن للخطــاة أن يتــرَّروا برِّهــم الشــخيص ألنَّ برَّهــم يقــُر دامئً

اللــه متطلَّباتهــا.
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لِ والُمناقَشِة: �أْسِئَلٌة للت�أمُّ

قبل الفيديو:

ما رأيُك؟

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

بناًء عى ما تعرفُُه عن حياة لوثر، كيف تصُف شخصيَّتَه؟ •

أيُّ اختباٍر يف حياتك قاَد إىل تحوُّلَك إىل اإلميان أو إىل فهٍم أعظَم لنعمة الله املرِّرة؟ •

القراَءُة الكتابيَُّة:

ــا اآلَن فََقــْد ظََهــَر ِبــرُّ اللــِه ِبــُدوِن النَّاُمــوِس، َمْشــُهوًدا لـَـُه ِمــَن النَّاُمــوِس َواألَنِْبيَــاِء، ِبــرُّ اللــِه  َوأَمَّ

ِباإِلميَــاِن ِبيَُســوَع الَْمِســيِح، إِىَل كُلِّ َوَعــَى كُلِّ الَِّذيــَن يُْؤِمُنــوَن. ألَنَّــُه الَ فـَـرَْق. إِِذ الَْجِميــُع أَْخطـَـأُوا 

َمــُه  انـًـا ِبِنْعَمِتــِه ِبالِْفــَداِء الَّــِذي ِبيَُســوَع الَْمِســيِح، الَّــِذي قَدَّ َوأَْعَوزَُهــْم َمْجــُد اللــِه، ُمتََرِِّريــَن َمجَّ

ــاِل  ــالَِفِة ِبِإْمَه ــا السَّ ــِح َعــِن الَْخطَايَ ْف ــِل الصَّ ــْن أَْج ــرِِّه، ِم ــاِر ِب ــِه، إلِظَْه ــاِن ِبَدِم ــارًَة ِباإِلميَ اللــُه كَفَّ

، لِيَُكــوَن بَــارًّا َويُــَرَِّر َمــْن ُهــَو ِمــَن اإِلميَــاِن ِبيَُســوَع. اللــِه. إلِظَْهــاِر ِبــرِِّه يِف الزََّمــاِن الَْحــارِضِ

– رومية 3: 26-21

ما اللَُّغُة املستخَدَمُة يف هذا املقطع لوصف كيف سيترَُّر اإلنسان؟ •

خالل الفيديو:

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

تشخيص حالة لوثر:                                                                                                   0: 16-00: 15

يَّــة  • كيــف وصــَف د. ســرول الِجــداَل الِعــدايِئَّ للقــرن الســادس عــرش؟ ملــاذا يشــكِّل هــذا أهمِّ

بالنســبة إىل مارتــن لوثــر؟

بأيِّ معًنى ميكُن َوْصُف لوثر بأنَّه ُعصايب؟ •

ما كان الدافع األسايس الذي َدفََع لوثر إىل حياة الرهبنة؟ •
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تمَّ تشخيُص لوَنر بشكلٍ خاطٍئ:                                                                        16: 33-15: 44

بحسب اعتقاد الناس، ما هو املؤرشِّ األوضح عى جنون لوثر؟ •

ل أمــام ُمَمثِّــي اإلدارة البابَِويَّــة يف رومــا الذيــن اســتدعوه ليحثُّــوه  • مــا كان ردُّ فعــل لوثــر األوَّ

عــى الرتاجــع عــن آرائه؟

ما الذي سيغفُل عنه َمْن يُشخِّصوَن لوثر ويزعمون أنَّه مجنون؟ •

بعد الفيديو:

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

تحديــد النقــاط األساســيَّة وتلخيصهــا.

أيُّ أحــداٍث يف حيــاة لوثــر، أو أيٌّ مــن ســات شــخصيَّته تُشــعرَك أكــرث بفهــم لوثــر لخطيَّتــه  •

الشــخصيَّة ولقداســة اللــه؟

إن كنــَت يف مجموعــٍة، دَْع أعضاءهــا يتناقشــون حــول انطباعاتهــم عــن صــاة لوثــر خــال 

ــر إىل  ــر بالنظ ــة للوث ــة العقليَّ ــُف الحال ــف تَِص ــا. كي ــِة يف روم ــه يف اإلدارِة الْبَابَِويَّ محاكمت

ــه وســياقها؟ ــوى صات محت

ل إليها لوثر بشأن تعبري "ِبرَّ اللِه" يف هذه اآلية؟ • اقرأ رومية 1: 17. ما الفكرة التي توصَّ

إن كنــَت يف مجموعــة، دَْع أعضاءهــا يتناقشــون حــول الســبب الــذي جعــَل لوثــر يؤمــُن أنَّ 

عقيــدة التريــر هــي األســاس الــذي عليــه تثبــُت الكنيســة أو تســقط.

َ جنــون  • ــُه أن يبــنِّ مــا كاَن قَْصــُد د. ســرول األســايس مــن هــذه املحــارضة؟ هــل كان هدفُ

لوثــر؟ أم كان لــه هــدٌف آخــر؟

إن كنــَت يف مجموعــة، دَْع أعضاءهــا يتناقشــون حــول األســباب املختلفــة للزعــم بــأنَّ 

لوثــر كان مجنونًــا. يف ســبيل املناقشــة، أيٌّ مــن هــذه األســباب مقنــٌع أكــرث؟ وملــاذا؟
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صالة:

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

سبِّْح الله عى برِّ املسيح الذي به تَْخلُُص. •

اعــرتْف بالطــرق التــي فشــلَت فيهــا أن تشــهد للمســيح يف مــكان عملــَك أو بــن أصدقائــَك  •

وعائلتــَك.

اشكْر الله عى َعزِْم املصلحن ورغبِتهم يف إصاح الكنيسة من أجل اإلنجيل. •

وس ليك تحافظ عى نقاء اإلنجيل. • َدَك بروحه القدُّ اطلْب من الله أْن يشدِّ

اختباُر الُمراَجَعة:

استخِدْم أسئلة االختيارات هذه لفحص ما تعلَّمتَه من هذا الدرس.

أيُّ الهويتٍّ ساَعَد لوثر يف أخذ فكرة عن معنى تعبري "ِبرَّ اللِه" يف رومية 1: 17؟. 1

أنساملأ. 

األكوينيب. 

أوغسطينوسج. 

أمروسد. 

َ جنون لوثر بحسب معايري علم النفس الحديث؟. 2 ما األمُر غري املرَّر والذي يُعطى عادًة ليُبَنِّ

وساوس املرض للوثرأ. 

َعَصِبيّة لوثر يِف َحِديِثِهب. 

 ضان الخاص للوثر ج. 

خوف لوثر من غضب اللهد. 

َل يف قرار لوثر تَرَْك كلِّيَّة الحقوق واالنضاَم إىل الدير؟. 3 أيُّ حَدٍث عجَّ

حلٌم واضٌحأ. 

زيارٌة إىل روماب. 

َمرٌَض يف العائلةج. 

عاصفٌة رعديٌَّة عنيفٌةد. 
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اِسِه األوَّل؟. 4 َر لوثر يف وسط صاته عى الخبز والخمر خال قُدَّ ملاذا تسمَّ

نَِسَ كلات صاة التقديس.أ. 

كان مقتنًعا بأنَّها طقوس بها تجديف.ب. 

َشلَّه الخوف بسبب عدم استحقاقه.ج. 

انسكَب منه الخمر الذي كان يَعتقد أنَّه هو الدم الفعي للمسيح.د. 

كانت النقاشات الاهوتيَّة يف القرن السادس عرش تنمُّ عن ُحْسِن ُخلٍْق واحرتام.. 5

صحأ. 

خطأب. 

ــخيص . 6 ــدَّ التش ــة ض ــتخَدُم كحجَّ ــد يُس ــذي ق ــر وال ــاة لوث ــن حي ــره ع ــُد تذكُّ ــُر املفي ــا األم م

ــون؟ ــرتَض بالجن املف

كان لوثر ابن عاِمٍل مبنَجم فَْحم.أ. 

تدرََّب لوثر كمحاٍم.ب. 

كان لوثر مروبًا باألمل الجسدي.ج. 

كان لوثر نتاَج القرن السادس عرشد. 
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لِ والُمناقَشِة: �أْسِئَلٌة للت�أمُّ

قبل الفيديو:

ما رأيُك؟

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

ــخصيَّة. الش

القراَءُة الكتابيَُّة:

ما اللَُّغُة املستخَدَمُة يف هذا املقطع لَوْصف كيف سيترَُّر اإلنسان؟ •

مبــا أنَّ الجميــع أعَوزَهــم َمْجــُد اللــه بســبب الخطيَّــة، ال ميكن للمــرء أن يترَّر برِّه الشــخيص 

بالنامــوس. لــذا، فعــى اإلنســان أن يتــرَّر مــن خــال مــا أُظهــر مبعــزٍل عــن النامــوس: أي 

بــرِّ اللــه مــن خــال اإلميــان بيســوع املســيح.

خالل الفيديو:

تشخيُص لوثر:     

يَّــة  • كيــف وصــَف د. ســرول الِجــداَل الِعــدايِئَّ للقــرن الســادس عــرش؟ ملــاذا يشــكِّل هــذا أهمِّ

بالنســبة إىل مارتــن لوثــر؟

وَصــَف د. ســرول الِجــداَل الِعــداِئَّ للقــرن الســادس عــر عــى أنَّــه الذٌع ورشٌس. يف القــرن 

الســادس عــر، كان مــن املقبــول للجــدال الاهــويت أن يشــتمل عــى هجــوٍم رصيــحٍ عــى 

ــة التــي  ــى يف هــذه الفــرتة الزمنيَّ ــه، حتَّ الخصــوم. هــذا األمــر مهــمٌّ يف عاقتــه بلوثــر ألنَّ

اتَّســمت بالجــدل الوحــي، متيَّــَز هــو بأســلوبه العصبــي.

بأيِّ معًنى ميكُن َوْصُف لوثر بأنَّه ُعصايب؟ •

متاًمــا كــا أنَّــه ال ميكــن إنــكار أنَّ لوثــر كان عصبيًّــا يف حديثــه، فالحقيقة هي أنَّه كان شــديد 

تــه أيًضــا. ففيــا يختــصُّ بوسواســه، ميكــن َوْصــُف لوثــر بأنَّــه ُعصــايب. فقــد  القلــق عــى صحَّ

عــاَن قلًقــا عصبيًّــا وِمْعــَدًة عصبيَّــًة طــوال حياتــه. كــا عــاَن َحصــاٍو بالــكَُى وكان مقتنًعا أنَّ 

كلَّ أمٍل يشــعُر بــه يف املعــدة هــو مــرٌض قاتــٌل مــن دينونــة اللــه.
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ما كان الدافُع األسايسُّ الذي َدفََع لوثر إىل حياة الرهبنة؟ •

اًل وأخــرًا مل يكــن حــبَّ اللــه، بــل مــا قــاَده باألحــرى ألن  مــا َدفــَع لوثــر إىل حيــاة الديــر أوَّ

ــا، هــو انشــغالُه بغضــِب اللــه. يصبــَح راهًب

تمَّ تشخيص لوثر بشكلٍ خاطٍئ:     

ُ األوضُح عى جنون لوثر؟ • بحسب اعتقاِد الناس، ما هو املؤرشِّ

ى طواعيًة  ــا ُجُنــون الَعظََمة. فقــد تحــدَّ ٍ عــى جنــون لوثــر هــو لرمبَّ يُعتَقــُد أنَّ أوضــَح مــؤرشِّ

ــن،  ــوت البارزي ــاء الاه ــدَّ عل ــرده ض ــَف مبف ــه، ووق ــَد يف زمن ــلطويٍّ ُوِج ــكٍل س كلَّ هي

واملجامــع الكنســيَّة، وحتَّــى البابــا.

ل أمــام ُمَمثِّــي اإلدارة البابَِويَّــة يف رومــا الذيــن اســتدعوه ليحثُّــوه  • مــا كان ردُّ ِفْعــِل لوثــر األوَّ

عــى الرتاجــع عــن آرائه؟

يـًـا ُمَمثِّــي اإلدارة  يل، كــا يتــمُّ تصويــره عــادًة، بأنَّــه َوَقــَف متحدِّ مل يكــْن ردُّ فعــل لوثــر األوَّ

ــِدي  ــَس ِبَي ــُه، ولَْي ــي الل ــُف. َولُْيِعنِّ ــا أَِق ــهرة: "ُهَن ــه الش ــا بجملت ــا، ناطًق ــة يف روم البابَِويَّ

ٌء آَخــُر!" بــل باألحــرى، طلــب لوثــر أربعــًة وعريــن ســاعًة لُيفكِّــر فيــا طُلــب منــه.  يَشْ

ــل، ويف اليــوم التــايل رجــَع إىل املجلــس ووقــف بثبــاٍت  واســتغلَّ هــذه الفــرتة للصــاة والتأمُّ

يف صــفِّ اإلنجيــل.

ما الذي سيغفُل عنه َمْن يُشخِّصوَن لوثر ويزعمون أنَّه مجنون؟ •

َمــن يُشــخِّصون لوثــر أنَّــه مجنــون يغفلــون عــن حقيقــة أنَّــه كان رجــًا المًعــا، فقْبــَل أْن 

يصبــَح راهًبــا، تــدرََّب يف القانــون. وبذهنيَّــٍة قانونيَّــٍة دقيقــٍة، طبَّــق لوثــر مــا تعلَّمــه عــى 

نامــوس اللــه وَفِهــَم متطلَّبــات كالــه.

بعد الفيديو:

أيُّ أحــداٍث يف حيــاة لوثــر، أو أيٌّ مــن ســات شــخصيَّته تُشــعرَُك أكــرثَ بفهــِم لوثــر لخطيَّتــه  •

الشــخصيَّة ولقداســِة اللــه؟

ــاة  ــار األحــداَث الفريــدَة لحي هــذا الســؤاُل شــخيصٌّ ولكــْن يجــب أن يأخــَذ بعــي االعتب

لوثــر وســاِت شــخصيَّته غريبــة األطــوار، التــي تعكــُس خطيََّتــُه الشــخصيََّة وقداســَة اللــه. 

اَس األوَّل للوثــر،  مثــل هــذه األحــداث والســات قــد تشــتمُل، عــى ســبيل املثــال، القــدَّ

ــِة، ولجــوَءُه املفــرط لاعــرتاف. ــي اإلدارِة الَْبابَِويَّ موقَفــُه أمــام ُمَمثِّ

ل إليها لوثر بشأن تعبري "ِبرَّ اللِه" يف هذه اآلية؟ • اقرأ رومية 1: 17. ما الفكرة التي توصَّ

ــه  ــذي ب ــرِّ ال ــر ال يشــرُ إىل ال ــِه" أنَّ هــذا التعب ــّر الل ــر "ِب ــر عــن تعب ــْت فكــرُة لوث كان
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ــرُە هــو طواعيــًة ملـَـْن يضعــوَن  ــرَّ اللــه الــذي يوفِّ ا. هــو يصــُف ِب يكــون اللــه نفســه بــارًّ

ثقَتهــم يف يســوع املســيح. عنــد دراســته لهــذه اآليــة، أدرَك لوثــر أنَّ التريــر يعتمــُد فقــط 

عــى بــرِّ املســيح.

َ جنــون  • مــا كاَن قَْصــُد د. ســرول األســايس مــن هــذه املحــارضة؟ هــل كان هدفــه أن يبــنِّ

لوثــر؟ أم كان لــه هــدٌف آخــر؟

ال بــدَّ لإلجابــة عــن هــذه األســئلة مــن أن تأخــذ بعــي االعتبــار هــدَف د. ســرول يف هــذه 

وَس. لــذا، رشَع د.  السلســلة أن يبــيِّ مــا يحــدُث عندمــا يقابــُل البــُر الخطــاُة اللــَه القــدُّ

ُ بــدوره  ســرول يف إظهــاِر ال جنــوَن لوثــر بــل فهَمــه لشــخصيَّة اللــه، األمــر الــذي يفــرسِّ

الكثــر عــن شــخصيَّة لوثــر.

اختبار المراجعة:

الدرس الرابع

ت.. 1

كاَن لوثــُر يــدرُس روميــة 1: 17 عندمــا َفِهــَم أنَّ بــرَّ اللــه هــو الــرُّ الــذي يوفِّــرُُه اللــه مــن 

خــال يســوع املســيح. وصــَل لوثــر إىل هــذه االســتنارة جزئيًّــا مــن خــال قراءتــه لتفســر 

أوغســطينوس أســقف هيبــو لهــذا املقطــع.

ت.. 2

عــاء بــأنَّ خــوَف لوثــر مــن غضــب اللــه عامــٌة عــى الجنون،  صحيــٌح أنَّــه ال ينبغــي لنــا االدِّ

ــر  ــك، ال يُســتخدُم ضــاُن الخــاص للوث ــه. ومــع ذل ــه يُعــدُّ عــادًة عامــًة عــى جنون لكنَّ

للخــروج مبثــل هــذا التشــخيص. فلوثــر كان يفتقــُد إىل ضــان الخــاص قبــل أن يْفَهــم أنَّ 

ًســا عــى بــرِّ املســيح. تريــره كان مؤسَّ

ث.. 3

ــٌة عنيفــٌة ورصَخ  كان لوثــر مســافًرا بــي الجامعــة واملنــزل عندمــا حارصَتْــه عاصفــٌة رعديَّ

ق  ــدَّ ــر ص ــا". ولوث ــأُْصِبُح راِهًب ــاعِديني! وس ــَة آن، س يَس ــا قدِّ ــًا: "ي ــه قائ ــل حيات ــن أج م

ــِه ودعــوٌة إىل الديــر، مــا أثــار  ــٌؤ إِلَِهــيٌّ عــى حياتِ أنَّ هــذِه املُناوشــة مــع املـَـْوِت هــي تََنبُّ

اســتياَء والــده.



41 اإلجاباُت النموذجيَّة َ ُجُثوُل ُاوَنر

ت.. 4

مل ينــَس لوثــر كلــات صــاة التقديــس، عــى الرغــم مــن أنَّ هــذا كان التفســر الطبيعــي 

ــَك عنــارص  ــر إذ أدرَك عــدم اســتحقاِقِه أن مُيِْس ــلَّ لوث اس. ُش لهــؤالء الذيــن حــروا القــدَّ

ــان. العشــاء الربَّ

ب.. 5

َوَصــَف د. ســرول املناقشــات الاهوتيَّــة يف القــرن الســادس عــر عــى أنَّهــا عــادًة الذعــٌة 

ووحشــيٌَّة. مــا قــد يســاعدنا عــى فهــم الســبب وراء كتابــة لوثــر مبثــل هــذا األســلوب، 

ــن  ــن اآلخري ــا ع ــر مختلًف ــرن الســادس عــر، كان لوث ــر الق ــى بحســب معاي ــن حت ولك

وفريــًدا.

ب.. 6

قــد يُســتَغلُّ حديــُث لوثــر العصبــي وأمراُضــُه الجســديَُّة لدعــم قضيَّــة جنونه. لذا اســتخدَم 

عــاء  ــة األساســيَّة للــرّد عــى االدِّ د. ســرول حقيقــة أنَّ لوثــر تــدرََّب كمحــاٍم باعتبارهــا الحجَّ

ــًدا متطلَّبــاِت نامــوس  ــَم لوثــر جيِّ ــا. نظــًرا لثقافتــه يف القانــون، َفِه ــأنَّ لوثــر كان مجنونً ب

اللــه التــي ال يوفيهــا ســوى املســيح.
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5

َمْعَنى القداسة

المقدِّمة:

س. نحــن نفهــُم  وصلْنــا إىل هــذه النقطــة يف هــذه السلســلة، ومل نُعــرِّْف إىل اآلن كلمــَة مُقــدَّ

ــح  ــرِّف مصطل ــدُر أن نُع ــد ال نق ــن ق ــدوس، ولك ــه الق ــر اإلل ــاس يف مح ــرَُه الن ــا اخت م

س. يف هــذه املحــارضة،  س أو مفهــوم القداســة كــا هــو مســتخَدٌم يف الكتــاب املقــدَّ مُقــدَّ

س حتَّــى نقــدر أن نــرى رضورة القداســة يف حياتنــا الشــخصيَّة،  يُعــرُِّف د. ســرول كلمــة مُقــدَّ

ــة اســتخدامنا الســم اللــه. وخصوًصــا يف مــا يختــصُّ بكيفيَّ

األهداف التعليميَّة:

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

س • إعطاء املعنى الرئيس والثانوي لكلمة مقدَّ

إدراك أهميَّة تقديم اإلجال الائق بالله يف أقوالنا وأفعالنا •

وس • يسن كا أنَّ الله قدُّ فَْهم الدعوة املسيحيَّة الجوهريَّة لنكون قدِّ

األفكار الرئيسيَّة:

س-معًنى رئيس وآخر ثانوي. • س لها معنيان يف الكتاب املقدَّ كلمة مقدَّ

رُنا أيًضا، تُبِْهرُنا وتُْرِعبُنا، بسبب طبيعة الله السامية. • قداسة الله تجِذبُنا وتَُنفِّ

عندمــا علَّــَم يســوع تاميــذه أن يُصلُّــوا. علََّمُهــم أْن يطلبــوا أوَّاًل أن يُعاَمــَل اْســُم اللــِه َعــَى  •

ٌس. أَنَّــُه ُمقــدَّ
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لِ والُمناقَشِة: �أْسِئَلٌة للت�أمُّ

قبل الفيديو:

ما رأيُك؟

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

هل لديَك مكاٌن خاصٌّ تحبُّ أن تذهَب إليه لتكون مبفردك؟ ملاذا هو مميَّز؟ •

كيف يُعلن اللُه لنا عن الطريقة التي بها نكوُن مطيعن ملشيئته؟ •

القراَءُة الكتابيَُّة:

، يِف َوَســِط بَِنــي إِرْسَائِيــَل. َوتََخاَصــَم يِف  ــٍة، َوُهــَو ابْــُن رَُجــل ِمــْرِيٍّ َوَخــَرَج ابْــُن اْمــَرأٍَة إِرْسَائِيلِيَّ

. فَأَتـَـْوا  َف ابـْـُن اإلرِْسَائِيلِيَّــِة َعــَى االْســِم َوَســبَّ . فََجــدَّ الَْمَحلَّــِة ابـْـُن اإلرِْسَائِيلِيَّــِة َورَُجــٌل إِرْسَائِيــِيٌّ

. فََكلَّــَم الــرَّبُّ ُمــوىَس قَائـِـًا:  ِبــِه إِىَل ُمــوىَس. ... فََوَضُعــوُه يِف الَْمْحــرَِس لِيُْعلـَـَن لَُهــْم َعــْن فـَـِم الــرَّبِّ

ــاِمِعَن أَيِْديَُهــْم َعــَى َرأِْســِه، َويَرُْجَمــُه  »أَْخــِرِج الَّــِذي َســبَّ إِىَل َخــارِِج الَْمَحلَّــِة، فَيََضــَع َجِميــُع السَّ

َف  ــْن َجــدَّ ــُه، َوَم ــُل َخِطيَّتَ ــُه يَْحِم ــْن َســبَّ إِلَه ــًا: كُلُّ َم ــَل قَائِ ــي إِرْسَائِي ــْم بَِن ــِة. وَكَلِّ كُلُّ الَْجَاَع

ُف  َعــَى اْســِم الــرَّبِّ فَِإنَّــُه يُْقتَــُل. يَرُْجُمــُه كُلُّ الَْجَاَعــِة رَْجــًا. الَْغِريــُب كَالَْوطَِنــيِّ ِعْنَدَمــا يَُجــدِّ

َعــَى االْســِم يُْقتـَـُل.

- الويِّن 24: 16-10

ًسا؟ • كيف يساعُدنا هذا املقطُع عى فَْهِم مدى اعتبار الله اسمه الشخيص مقدَّ

خالل الفيديو:

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

تعريف القدُّوس:                                                                                                       0: 15-00: 00

س؟ • ما أشهُر مفهوم شعبي ملصطلح ُمقدَّ
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س؟ • ما املعنى الرئيس لكلمة ُمقدَّ

ًسا أو قّدوًسا؟ • بحسب د. سرول ما الذي يجعل شيئًا ما مقدَّ

قداسُة اسِم اهلل:                                                                                               15: 30-00: 55 

ما هي أوَُّل طلبٍة يف الصاة الربَّانيَّة؟ •

كيف أعلَن اللُه عن َغرْيَتِه عى اسمه؟ •

ما الذي يكشُفُه استخداُمنا السم الله؟ •

بعد الفيديو:

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

تحديــِد النقــاط األساســيَّة وتلخيِصهــا.

مــا هــي بعــض األمــور التــي اكتشــَفها علــاُء علــم اإلنســان وعلــاُء علــم االجتــاع الذيــن  •

درســوا االختبــار الدينــي البــرشي عــر الثقافــات؟

ــة الدراســة الشــاملة للديــن  إن كنــَت يف مجموعــٍة، دَْع أعضاءهــا يتناقشــون حــول إمكانيَّ

عــر الثقافــات املختلفــة. كيــف ميكــن إيجــاد تعبــريات مشــرتكَة عــن اإلميــان وســط أنــاس 

مختلفــن متاًمــا؟ ملــاذا لــدى كل البــرش إحســاس بالقــدوس؟

س.  • ــدَّ ــوي للمق ــى الثان ــس واملعن ــى الرئي ــن املعن ــرول ب ــز د. س ــارضة، مييِّ ــذه املح يف ه

ــس؟ ــى الرئي ــن املعن ــوي م ــى الثان ــّرُع املعن ــف يتف ــَك، كي برأِي

ــا يف  ــًرا هامًّ ــة عن ــون القداس ــبب ك ــون س ــا يناقش ــٍة، دَْع أعضاءه ــَت يف مجموع إن كن

ــتَكم؟ ــع مناقش ــذا املقط ــرثي ه ــف يُ ــرس 1: 13-25. كي ــرأ 1 بط ، اق ــمَّ ــيحيَّة. ث ــاة املس الحي

بحسب د. سرول، ما هو التَدرُُّج املنطقي يف الطلبتْن األوليَْن يف الصاة الربَّانيَّة؟ •
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إن كنــَت يف مجموعــة، دَْع أعضاءهــا يتناقشــون حــول كيــف ميكــن اســتغال ســاع شــخٍص 

ف عــى اســم اللــه كفرصــة للكــرازة. مــا الــذي ميكــن أن يُقــال يف موقــٍف كهــذا  مــا يجــدِّ

لتقديــم إنجيــل يســوع املســيح؟

صالة:

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

سبِّْح الله لكونه ساميًا وبارًّا متاًما يف قداسته. •

وس يف الفكر، أو القول، أو الفعل. • اعرتْف بطرٍق مل تُكرم فيها اسم الله القدُّ

اشكْر الله أنَّ يسوع املسيح أعلَن لنا صدارة اسمه يف الصاة. •

اطلْب من الله أن يعلَن إرادته وملكه عى حياتك بروحه من خال احرتامك السمه.  •

اختباُر الُمراَجَعة:

استخِدْم أسئلة االختيارات هذه لفحص ما تعلَّمتَه من هذا الدرس.

س؟. 1 ما املعنى الرئيس لكلمة مقدَّ

طاهرأ. 

عظيمب. 

باّرج. 

منفصلد. 

س؟. 2 أيُّ صفٍة من صفات الله يعنيها املعنى الرئيس لكلمة ُمقدَّ

املحبَّةأ. 

املعيَّةب. 

السمّوج. 

الّرد. 

ده علاُء علم اإلنسان وعلم االجتاع عن البرش؟. 3 ما الذي حدَّ

دٍة.أ.  جميُعهم يؤمنون بآلهٍة متعدِّ

لدى جميعهم قناعاٌت دينيٌَّة متطوِّرٌة.ب. 
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َسٌة بطريقة ما. ج.  لدى جميعهم أَزِْمَنٌة وأماكُِن ُمَقدَّ

ٌد للثالوث.د.  لدى جميعهم فَْهٌم موحَّ

س؟. 4 أيُّ كلمٍة استُخِدَمْت لتلخيص ردِّ الفعل اإلنسان للمقدَّ

الخوفأ. 

البُغضةب. 

االنبهارج. 

التناقضد. 

ِس اْسُمَك".. 5 َاَواِت، لِيَتََقدَّ الخطاب الرسمي للصاة الربَّانيَّة هو "أَبَانَا الَِّذي يِف السَّ

صحأ. 

خطأب. 

ما الذي تمَّ تأكيده يف هذه املحارضة كدليل عى موقفنا األعمق من الله؟. 6

ة بناأ.  حياة الصاة الخاصَّ

استخداُمنا السم اللهب. 

رغبتُنا يف الكرازةج. 

إجالنا يف العبادة د. 
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لِ والُمناقَشِة: �أْسِئَلٌة للت�أمُّ

قبل الفيديو:

ما رأيُك؟

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

ــخصيَّة. الش

القراَءُة الكتابيَُّة:

ًسا؟ • كيف يساعُدنا هذا املقطُع عى فَْهِم مدى اعتبار الله اسَمه الشخيصَّ مقدَّ

يَّــة  يف هــذا املقطــع، يُقتـَـُل شــخٌص إرسائيــيٌّ ألنَّــه ســبَّ اســم الــرب. هــذا يعكــُس مــدى ِجدِّ

جرميــة لَْعــن اســم اللــه، ال ســيَّا يف محــره، عــى غــرار اإلرسائيــي الــذي فََعــَل هــذا "يِف 

ا حتَّــى إنَّ املــوت كان عقــاُب ســبِّه. الَْمَحلَّــِة". يعتــُر اللــه اســَمه يف مكانــٍة عاليــٍة جــدًّ

خالل الفيديو:

تعريف المقدَّس:    

س؟ • ما أشهُر مفهوم شعبي ملصطلح مقدَّ

س كمــرادف للطهــاَرِة األخاِقيَّــِة أو للــِرِّ. ال خطــأ جوهــري  يشــيُع اســتخدام مصطلــح مقــدَّ

س يف  ــح مقــدَّ ــه املعنــى الثانــوي ملصطل س بهــذه الطريقــة، ولكنَّ ــح مقــدَّ يف فهــم مصطل

الكتــاب املقــدس.

س؟ •  ما املعنى الرئيس لكلمة مقدَّ

س  س هــو "ُمْنَفِصــل". فالــيء املَُقــدَّ س" يف الكتــاب املقــدَّ املعنــى الرئيــيُّ لكلمــة "مقــدَّ

س عــن  ُث الكتــاب املقــدَّ هــو يْشٌء متفــرٌِّد، أي ُمْخَتلِــٌف عــن يشٍء آَخــر. لــذا عندمــا يتحــدَّ

قداســة اللــه، فهــو يف األســاس يشــرُ إىل ســموِّ اللــه.

ًسا أو قّدوًسا؟ • بحسب د. سرول، ما الذي يجعُل شيئًا ما مقدَّ

ًســا ُهــَو لَْمَســُة اللــِه َعلَْيــِه. َفِحــَي يَلِْمــُس َمــْن  علَّــم د. ســرول أَنَّ مــا يْجَعــُل شــْيًئا مــا ُمَقدَّ

ــَص  ــه أْن يخصِّ ــِتْثنائِيًّا. ميكــُن لل ، يصــرُ اْس ــْيَء العــاِديَّ ــٌف ال ــرٌِّد وُمخَتلِ ــُه ُمتف ــَو نَْفُس ُه

س. َ شــيًئا عــى أنَّــه مقــدَّ ويعــيِّ
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قداسُة اسِم اهلل:     

ما هي أوَُّل طلبٍة يف الصاة الربَّانيَّة؟ •

، ثــمَّ الطِّلْبــاِت،  ميِكــُن تَْقِســيُم الصــاِة الربَّانِيَّــة بحســب النــْوعِ األَديِب إِىل الِخطــاِب الرْســِميِّ

ــاة  ــٍة يف الص ــي أوَّل طلب ــُمَك" ه ِس اْس ــدَّ ــر أنَّ "لَِيَتَق ــمِّ أْن نتذكَّ ــن امله ــاِم. م ــمَّ الِْخت ثُ

ــَاَواِت". وإال  ــِذي يِف السَّ ــا الَّ ــة. وهــي ليســْت جــزًءا مــن الخطــاب الرســمي: "أَبَانَ الربانيَّ

ٌس". ــدَّ ــَمَك ُمَق لَقــاَل يَســوُع: "إنَّ اْس

كيف أعلَن اللُه عن َغرْيَتِه عى اسمه؟ •

أعلــَن اللــُه عــن غْرتــه عــى اســمه عندمــا َوَضــَع النامــوس األخاقــي. مــن خــال الوصايــا 

ــُف هــو جرميــٌة ُقصــوى بحــّق  ــًدا. التجدي ــَق باســمه باطــًا أب ــه أالَّ يُنطَ َع الل ــْر، رشَّ الَع

قداســة اللــه.

ما الذي يكشُفُه استخداُمنا السم الله؟ •

ــٌف  ــا موق ــه. إْن كان لدين ــاه الل ــا تج هاتن ــق توجُّ ــُف أعم ــه يكش ــم الل ــتخداُمنا الس اس

ــه لدينــا موقــٌف متقلــٌب  متعجــرٌف، وغــرُ مبــاٍل تجــاه اســم اللــه، فــإنَّ هــذا يعكــُس أنَّ

ــه. ــر اســم الل ــه أن يوقِّ ــه نفســه. عــى شــعب الل تجــاه الل

بعد الفيديو:

ــاع  • ــم االجت ــاُء عل ــان وعل ــم اإلنس ــاُء عل ــَفها عل ــي اكتش ــور الت ــض األم ــي بع ــا ه م

ــات؟ ــر الثقاف ــرشي ع ــي الب ــار الدين ــوا االختب ــن درس الذي

إّن علــاء علــم اإلنســان وعلــم االجتــاع الذيــن درســوا االختبــار الدينــي البــري أدركــوا 

ســة. روُدلْــف أُوتـُـو، وهــو الهــويتٌّ أملــانٌّ  أنَّ لــكلِّ البــر نوًعــا مــن األزمنــة واألماكــن املقدَّ

ــل إىل أنَّ االختبــار العــامَّ لَفْهــم البريَّة  وعــاملٌ يف علــم اإلنســان مــن القــرن العريــن، توصَّ

س هــو اختبــاٌر غامــٌض، أي أنَّ للبــر شــعوريْن متناقضــْي مــن االنجــذاب  ملــا هــو مقــدَّ

والنفــور مــن القداســة.

س.  • ــدَّ ــوي للمق ــى الثان ــس واملعن ــى الرئي ــن املعن ــرول ب ــز د. س ــارضة، مييِّ ــذه املح يف ه

ــس؟ ــى الرئي ــن املعن ــوي م ــى الثان ــّرُع املعن ــف يتف ــك، كي ِبَرأِْي

ــَل يف العاقــة بي املعنــى الرئيــي للقداســة، أي "االنفصال"،  يســتوِجُب هــذا الســؤاُل التأمُّ

واملعنــى الثانــوي للقداســة، أي "الــرّ والطهــارة". صحيــح أّن اإلجابــات تختلــُف، لكــن مــن 

ــه هــو  يســي كــا أنَّ ــوا قدِّ ــي أن يكون ــه يدعــو املســيحيِّي املؤمن ــر أنَّ الل ــّم أن نتذكَّ امله

وس، وبالتــايل دور املســيحي أن يعكــَس شــخصيَّة اللــه للعــامل. قــدُّ
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بحسب د. سرول، ما هو التَدرُُّج املنطقي يف الطلبتْن األوليَْن يف الصاة الربَّانيَّة؟؟ •

ٌج منطقــيٌّ بــي الطلبتــْي األوليــْي يف الصــاة الربَّانيَّة،  إنَّ د. ســرول مقتنــٌع أنَّــه يوجــد تــدرُّ

ــَاِء كََذلَِك َعــَى اأْلَْرِض".  ِس اْســُمَك" و"لَِيــأِْت َملَكُوتـُـَك، لَِتكُــْن َمِشــيَئُتَك كََا يِف السَّ " لَِيَتَقــدَّ

التــدرُّج املنطقــي هــو أنَّ ملكــوت اللــه لــن يــأيت، ولــن تتــمَّ مشــيئُته، مــا لَــْم يُكْــرَْم اْســُم 

ــوُّون أن نكــون  ــا مســيحيِّي، نحــن مدع وس. بصفتن ــدُّ ــاره ق اًل باعتب ــِه أوَّ ِت ــِه مــن خاصَّ الل

يســي. والطريقــة األساســيَّة التــي نبــيِّ بهــا هــذا هــو يف كيفيَّــة تقديســنا الســم اللــه.. قدِّ

اختبار المراجعة

الدرس الخامس:

ث.. 1

س". املعنــى الرئيــي  س، ثـّـة معًنــى رئيــيٌّ وآخــر ثانــويٌّ لِكلمــة "مقــدَّ يف الكتــاب املقــدَّ

ــد القــّدوس يف الجوهــر، فإنَّهــا  ــه، الوحي ــاط القداســة بالل هــو "ُمْنَفِصــل". ونظــًرا الرتب

ُث عــن تفــرُّده عــن كلِّ مــا ُخلِــَق، مــا يُــرى ومــا ال يُــرى. تتحــدَّ

ت.. 2

س هــو "منفصــل"، فــإنَّ قداســة اللــه  مبــا أنَّ املعنــى الرئيــي للقداســة يف الكتــاب املقــدَّ

ــة  ــا شــيًئا عــن ســموِّه. اللــه منفصــل بالكامــل عــن الخليقــة. وميكــن إدراج محبَّ تخرُن

س. اللــه وبــرّه تحــت املعنــى الثانــوي ملصطلــح مقــدَّ

ت.. 3

ــت  ــع الوق ــرَّ م ــوَّر وتتغ ــخاص أن تتط ــة لأش ــدات الدينيَّ ــن للمعتق ــه ميك ــح أنَّ صحي

ــَل إليــه علــاُء علــم اإلنســان  ــزت عــى مــا توصَّ بطريقــٍة مــا، لكــنَّ هــذه املحــارضة ركَّ

ســًة بطريقــٍة  ســًة وأماكــن مقدَّ وعلــاء علــم االجتــاع بــأنَّ لــدى كلِّ البــر أزمنــًة مقدَّ

ــى وإْن  ســة هــي جــزء مــن حيــاة كلِّ إنســان، حتَّ ســة واألماكــن املقدَّ مــا. األزمنــة املقدَّ

ــا نعتــرُ لحظــًة معيَّنــًة أهــمَّ مــن أخــرى. كنَّ

ث.. 4

س، إالَّ  صحيــٌح أنَّ الخــوف واالنبهــار هــا شــعوران يصفــان ردَّ فعــل البــر تجــاه املقــدَّ

ــن الشــعوريْن يظهــران عــادًة يف الوقــت  أنَّ هــذه اإلجابــات ال تراعــي حقيقــة أنَّ هذيْ
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س. اســتخدَم د. ســرول كلمــة "متناقــض" لتلخيــص  نفســه كــردِّ فعــل عــى مــا هــو مقــدَّ

س. هذيْــن الشــعوريْن باالنجــذاب والنفــور مًعــا نحــو املقــدَّ

ب.. 5

ــَاَواِت" فقــط. لــو كانــت  ــِذي يِف السَّ ــا الَّ ــة هــو "أَبَانَ الخطــاب الرســمي للصــاة الربانيَّ

الطلبــة األوىل للصــاة الربانيَّــة جــزًءا مــن الخطــاب الرســمي لــكاَن مــن الصــواب القــول: 

ِس  ــا كونهــا الطلبــة األوىل، فِمــَن الصائــب القــول: "لَِيَتَقــدَّ ٌس". إمنَّ "إنَّ اْســَمَك ُمَقــدَّ

اْســُمَك".

ب.. 6

ــا يف  ر يســوع أيًض ــرَّ ــك ك ــى اســمه، كذل ــه ع ــن غْرت ــة ع ــة الثالث ــُه يف الوصيَّ ــَن الل أعل

ًســا. صحيــح  الطلبــة األوىل مــن الصــاة الربانيَّــة أنَّــه يجــُب توقــر اســم اللــه لكونــه مقدَّ

ــتخدامنا  ــة اس ــة، إال أنَّ كيفيَّ ــا الروحي ــا يف حالتن ــر إىل يشٍء م ــارات تُش ــذه الخي أنَّ ه

ــة يف هــذا الــدرس. ــه كان نقطــة تطبيــق هامَّ الســم الل
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المقدِّمة:

خــال خدمِتــِه عــى األرض، حتَّــى أولئــك الذيــن تبعــوا الــرب يســوع أبــدوا خوفـًـا يف محــره. 

تــمَّ تصويــر هــذا بشــكل حــيٍّ يف ردِّ فعــل التاميــذ عــى تهدئتــه للعاصفــة يف بحــر الجليــل 

يــَح أَيًْضــا َوالْبَْحــَر يُِطيَعانِــِه!" يف هــذه املحــارضة،  إذ تعجبــوا قائلــن: "َمــْن ُهــَو هــَذا؟ فَــِإنَّ الرِّ

يــرشُح د. ســرول الســبب الــذي جعــل رفقــاء الــرب يســوع األقــرب يخافونــه ومــع ذلــك مل 

ســوا بدونــه. يســعهم ســوى اتِّباعــه، عاملــن أنَّهــم لــن يتقدَّ

األهداف التعليميَّة:

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

تفسري خوف التاميذ يف محر يسوع املسيح •

تلخيص املحاوالت اإللحاديَّة لتفسري اإلميان الديني بالله •

فَْهم أنَّ الوصول إىل الله مُينح لنا باملسيح فقط  •

األفكار الرئيسيَّة:

حــاول الفاســفُة امللحــدون يف القرنــْن التاســع عــرش والعرشيــن توفــري تفســريات طبيعيَّــة  •

لإلميــان باللــه بالنظــر إىل خــوف اإلنســان مــن القــوى الطبيعيَّــة غــري العاقلــة.

ــه أكــر مــن  • ــدا خوفهــم من ــرب يســوع، ب ــُع ال ــاح واألمــواج تطي ــذ الري عندمــا رأى التامي

وس. ــوا يف محــر القــدُّ ــة للطبيعــة، ألنَّهــم كان ــوَّة غــري عاقل خوفهــم مــن أيِّ ق

وس مــن خــال توفــري  • يف يســوع املســيح، نُحــن مدعــوُّون للمجــيء إىل محــر اللــه القــدُّ

ــا. بــرٍّ ليــس منَّ
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ل والمناقشة: أسئلة للت�أمُّ

قبل الفيديو:

ما رأيك؟

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

هل نعيُش يف عٍر تَِصُفُه أنَّه ُمعاٍد أم محبٌّ لإلميان املسيحي؟ ملاذا؟ •

ما رأُي أصدقائك غري املؤمنن وعائلتك يف يسوع املسيح كشخصيَّة تاريخيَّة؟ •

القراَءُة الكتابيَُّة:

ــِد«. فَأََجــاَب  يْ ــوا ِشــبَاكَُكْم لِلصَّ ــْد إِىَل الُْعْمــِق َوأَلُْق ــاَل لِِســْمَعاَن: »ابُْع ــَكاَِم قَ ــَرَغ ِمــَن الْ ــاَّ فَ َولَ

ــْم نَأُْخــْذ َشــيْئًا. َولِكــْن َعــَى كَلَِمِتــَك  ــُه َولَ ــَل كُلَّ ــا اللَّيْ ــْد تَِعبَْن ــُم، قَ ــا ُمَعلِّ ــُه: »يَ ــاَل لَ ِســْمَعاُن َوقَ

ــرَُّق.  ــبََكتُُهْم تَتََخ ــارَْت َش ا، فََص ــدًّ ــريًا ِج ــَمًكا كَِث ــُكوا َس ــَك أَْمَس ــوا ذلِ ــاَّ فََعلُ ــبََكَة«. َولَ ــي الشَّ أُلِْق

ــِفيَنِة األُْخــَرى أَْن يَأْتُــوا َويَُســاِعُدوُهْم. فَأَتَــْوا َوَمــأُوا  فَأََشــاُروا إِىَل رُشَكَائِِهــِم الَِّذيــَن يِف السَّ

ــِفيَنتَْنِ َحتَّــى أََخَذتـَـا يِف الَْغــرَِق. فَلَــاَّ َرأَى ِســْمَعاُن بُطْــرُُس ذلِــَك َخــرَّ ِعْنــَد ُركْبَتَــْي يَُســوَع  السَّ

ــُه  ــَن َمَع ــَع الَِّذي ــُه َوجِمي ْ ــٌئ!«. إِِذ اْعرَتَت ــٌل َخاِط ، ألَنِّ رَُج ــا رَبُّ ــِفيَنِتي يَ ــْن َس ــُرْج ِم ــًا: »اْخ قَائِ

ــَمِك الَّــِذي أََخــُذوُه. وَكَذلـِـَك أَيًْضــا يَْعُقــوُب َويُوَحنَّــا ابَْنــا َزبـَـِدي اللَّــَذاِن  َدْهَشــٌة َعــَى َصيْــِد السَّ

ــاَس!«  ــاُد النَّ ــاَل يَُســوُع لِِســْمَعاَن: »الَ تََخــْف! ِمــَن اآلَن تَُكــوُن تَْصطَ يــيَكْ ِســْمَعاَن. فََق ــا رَشِ كَانَ

ــوُه. ٍء َوتَِبُع ــوا كُلَّ يَشْ ــَرِّ تَرَكُ ــِفيَنتَْنِ إِىَل الْ ــاُءوا ِبالسَّ ــاَّ َج َولَ

- لوقا 5: 11-4

ما َوْجُه التشابه بن ردِّ فعل بطرس عى الرب يسوع وردِّ ِفْعل إشعياء يف إشعياء 6؟ •

خالل الفيديو:

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

الخوف الحقيقي:                                                                                                     0: 16-00: 24

مــا الســؤاُل الرئيــسُّ واملختــصُّ باللــه الــذي حــاوَل الفاســفة امللحــدون يف القرنــْن التاســع  •

عــرش والعرشيــن اإلجابــَة عنــه؟
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ما كانْت الخطوُة األوىل يف تطوُّر اإلميان الديني، بحسب سيجموند فرويد؟ •

مــا الـّـذي يبــدو أعمــق مــن الخــوف مــن الطبيعــة ويكشــُف عــن قلــِب اإلنســان يف ردِّ ِفْعــل  •

التاميــذ عــى تهدئــة الــرب يســوع للعاصفة؟

عالمني َمْن نحن وواثقني فيَمْن هو:                                                            16: 33-24: 35

ــا رأوا يســوع املســيح  • ــذ عندم ــذي ســيطَر عــى التامي ــُف د. ســرول اإلدراك ال ــف يِص كي

ــل؟ ــة يف بحــر الجلي ئ العاصف ــدِّ يه

ما السبُب الذي برَّر به د. سرول عدم ارتياح الناس يف محر املسيحيِّن املؤمنن؟ •

ما الرسُّ الذي يعرفُه كلُّ مسيحي واملختصُّ بقداسة الله؟ •

بعد الفيديو:

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

تحديــد النقــاط األساســيَّة وتلخيصهــا.

ــا؟ هــل بتفكريهــم بــه  • ــر غــري املؤمنــن بيســوع املســيح إيجابيًّ برأيــك، ملــاذا عــادًة مــا يفكِّ

هكــذا يحاولُــون أن يقرتبــوا إليــه أم أن يبقــوه بعيــًدا عنهــم؟ ملــاذا قــد يكــون هــذا الســبب؟

ــوم  ــُب ملفه ــل يج ــة: ه ــئلة التالي ــون األس ــا يناقش ــة، َدْع أعضاَءه ــَت يف مجموع إْن كن

ــي  ــف ينبغ ــك، كي ــر كذل ــل؟ إن كان األم ــا لإلنجي ــن تقدمين ــزًءا م ــون ج ــة أن يك القداس

ــه. ــز عــى قداســة الل ــع هــذا الرتكي ــل م م اإلنجي ــدِّ ــا يق ــل شــخًصا م ــه؟ اجع ــه جــزًءا من جعل

ــه  • ــذَب إلي ــا انج ــوع بين ــربِّ يس ــر ال ــة يف مح ــدِم الراح ــيُّون بع ــعَر الفريس ــاذا ش مل

الخطــاُة واملنبــوذون؟
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إن كنــَت يف مجموعــٍة، َدْع أعضاَءهــا يناقشــون تأكيــد د. ســرول أنَّ غــر املؤمني يشــعرون 

بعــدم االرتيــاح يف محرنــا. كيــف منيِّــز بــي مــا إذا كان غــر املؤمــن يشــعُر بعــدم ارتيــاحٍ 

بســبب َمــْن منثِّلُــه أو أنَّــه مســتاء مــن برِّنــا الــذايت.

ملاذا نرى أنَّ االمتنان هو جوهر األخاق املسيحيَّة؟ •

إْن كنــَت يف مجموعــة، َدْع أعضاءهــا يناقشــون شــكل حيــاة االمتنــان يف مواقــف الحيــاة 

ــى عــر االنرتنــت. املختلفــة. مــا شــكل حيــاة االمتنــان يف الكنيســة، ويف مــكان العمــل، وحتَّ

صالة:

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

ســبِّْح اللــه ألجــل يســوع املســيح وإظهــاره بقــوَّة ســلطانًا عــى كلِّ يشء مخلــوق، مــا يـُـرى  •

ومــا ال يـُـرى.

اعــرتْف بكريائــَك وبأيَّــة ثقــة وضعتَهــا يف أعالــَك يف مقابــل االعتــاد عــى عمــل املســيح  •

الكامــل وحــده.

اشــكْر اللــه عــى عطيَّــة النعمــة التــي هــي الــّر يف املســيح، والتــي مــن خالهــا حصلنــا عــى  •

الســام وإمكانيَّــة الوصــول إىل اللــه بعــد تريرنا.

اطلــْب مــن اللــه أن يســتخدمَك بقــوَّة روحــه لتبــنِّ ألحبَّائــك مــن غــري املُخلَّصــن حاجتهــم  •

ألْن يغطِّيهــم ِبــرُّ املســيح.

اختباُر الُمراَجَعة:

استخِدْم أسئلة االختيارات هذه لفحص ما تعلَّمتَه من هذا الدرس.

ما الفريد يف طُبُوْغراِفيَّة بَْحِر الَْجليِل؟. 1

موقُعه فوق مستوى البحر.أ. 

تدفُّق نهر دجلة منه.ب. 

كَْونه موجود داخل قناة رياح طبيعيَّة.ج. 

سة عى شاطئه.د.  كَْون أورشليم مؤسَّ
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مــا كان هــدُف د. ســرول مــن اإلشــارة إىل اقتبــاس جــورج ِبرْنــارْد شــو القائــل: "إِنَّ الــرَّبَّ يَســوَع . 2

"؟ يِف بَْعــِض األَْحياِن، مل يَْســلُْك كََمِســيِحيٍّ

يَّة الوصيَّة الثالثةأ.  تأكيد أهمِّ

ثون كثريًا بشكل نقدي عن الرب يسوعب.  إثبات كيف أنَّ الناس يتحدَّ

إظهار كيف أّن شو مل يستطعِ الحكم عى الربِّ يسوع مبعايري أعىج. 

فضح التجديف املوجود غالبًا يف األدب الحديثد. 

ــس . 3 ــِتيوارت ِميــل وكارل ماْركْ ــوم وُجــون ْس ــد ْهيُ ــة ينتمــي داِفي إىل أيٍّ مــن املجموعــات التالي

ــاخ؟ ــج فْيُوْرب ولُوْدِفي

علاء النفسأ. 

علاء االجتاعب. 

علاء االقتصادج. 

امللحديند. 

ــة لإلنســان مــن الفاســفة املختلفــن . 4 ــا للطبيعــة الدينيَّ ًم مــا األمــر الــذي مل يكــن تفســريًا مقدَّ

الذيــن ناقــَش د. ســرول آراَءهــم يف هــذه املحــارضة؟

خوف اإلنسانأ. 

كرامة اإلنسانب. 

َجْهل اإلنسانج. 

فَناء اإلنساند. 

أ الربُّ يسوُع العاصفة يف بحر الجليل.. 5 هدأ خوف التاميذ عندما هدَّ

صحأ. 

خطأب. 
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ما الذي قالَه الرسوُل بولُس عنه إِنَّه باكورة مثر تريرنا.. 6

اإلميان واالتِّحاد باملسيحأ. 

السام وإمكانيَّة الدخول إىل محر اللهب. 

التبنِّي والتقديس بالروحج. 

القيامة والتمجيد يف الساءد. 
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لِ والُمناقَشِة: �أْسِئَلٌة للت�أمُّ

قبل الفيديو:

ما رأيُك؟

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

القراَءُة الكتابيَُّة:

ما َوْجُه التشابه بن ردِّ فعل بطرس عى الربِّ يسوع يف ردِّ ِفْعل إشعياء يف إشعياء 6؟ •

ــا واضًحــا بــن ردِّ  ــة، ميكُننــا أن نجــَد توازيً عندمــا نعــود بذاكرتنــا إىل املحــارضات االفتتاحيَّ

ــل.  ــا إلرسائي ــرّب يســوع ودعــوة إشــعياء أن يكــون نبيًّ ــاع ال فعــل بطــرس عــى دعــوة اتِّب

بالضبــط كــا أعلــن إشــعياء عــن نفســه أنَّــه إنســان نجــس الشــفتْن، هكــذا أعلــن بطــرس 

عــن نفســه أنَّــه إنســان خاطــئ، حتَّــى إنَّــه طلــب مــن الــرب يســوع أن يرحــل عنــه. عــى 

وس. غــرار إشــعياء، أدرَك بطــرس أنَّــه يف محــر القــدُّ

خالل الفيديو:

الخوف الحقيقي:    

مــا الســؤاُل الرئيــسُّ واملختــصُّ باللــه الــذي حــاوَل الفاســفة امللحــدون يف القرنــْن التاســع  •

عــرش والعرشيــن اإلجابــَة عنــه؟

ــر  ــه غ ــي أنَّ الل ــن مقتنع ــر والعري ــع ع ــْي التاس ــدون يف القرن ــفة امللح كان الفاس

َ عليهــم توفــرُ إجابــٍة للســؤال القائــل: ملــاذا يْبــدو الجنــُس البريُّ  موجــود، لــذا فقــد تعــيَّ

ــا بصــوَرٍة ُمْســَتْعِصَيٍة؟ متديًِّن

ما كانْت الخطوُة األوىل يف تطوُّر اإلميان الديني، بحسب سيجموند فرويد؟ •

حــاوَل فاســفٌة ملحــدون مختلفــون تفســر املعتقــد الدينــي لإلنســان مــن حيــث عاقتــه 

بخوفــه مــن القــوى الطبيعيَّــة. آمــن فرويْــد أنَّ الخطــوة األوىل يف تطــوُّر املعتقــد الدينــي 

هــو َشــْخَصَنة الطَِّبيَعــة مــن أجــل تقليــل الخــوف مــن هــذه القــوى الطبيعيَّــة.

مــا الـّـذي يبــدو أعمــق مــن الخــوف مــن الطبيعــة ويكشــُف عــن قلــِب اإلنســان يف ردِّ ِفْعــل  •

التاميــذ عــى تهدئــة الــرب يســوع للعاصفة؟
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إّن نظريَّــة فرويــد القائلــة إنَّ البــر اخرتعــوا اللــه بســبب الخــوف مــن الطبيعــة ال ميكنهــا 

ــداًل  ــل. فب ــر الجلي ــة يف بح ــوع العاصف ــربُّ يس أ ال ــدَّ ــا ه ــذ بعدم ــوف التامي ــرِّر خ أن ت

وس. إّن قلــب  مــن أن يهــدأ التاميــذ، زاد خوفهــم ألنَّهــم كانــوا يف محــر الواحــد القــدُّ

ــة غــر عاقلــة ــا مــن القــوى الطبيعيَّ س أكــر مــاَّ يخــى أيًّ اإلنســان يخــى مــا هــو مقــدَّ

عالمني َمْن نحن وواثقني فيمن هو:      

ــا رأوا يســوع املســيح  • ــذ عندم ــذي ســيطَر عــى التامي ــُف د. ســرول اإلدراك ال ــف يِص كي

ــل؟ ــة يف بحــر الجلي ئ العاصف ــدِّ يه

ة التــي ظهــرْت  يِصــُف د. ســرول إدراك التاميــذ عــدم قدرتهــم عــى توفــر تصنيــٍف للقــوَّ

والتــي َشــِهُدوها يف اإلنســان يســوع املســيح. لقــد شــعَر التاميــذ بالخــوف ألنَّهــم أدركــوا 

مــدى اختــاف الــرب يســوع عنهــم. فقــد اكتشــفوا أنَّــه قــدوٌس وأنَّهــم ليســوا كذلــك.

ما السبُب الذي برَّر به د. سرول عدم ارتياح الناس يف محر املسيحيِّن املؤمنن؟ •

ســي يف  يشــعُر النــاُس بعــدم االرتيــاح يف محــر املســيحيِّي املؤمنــي ليــس لكونهــم مقدَّ

وس. بصفتنــا مســيحيي، يجــب علينــا أن نخــدم كتــذكار  ذواتهــم بــل ألنَّهــم ميثِّلــون القــدُّ

لغــر املؤمنــي عــن حقيقــة اللــه وقداســته.

ما الرسُّ الذي يعرفُه كلُّ مسيحي واملختصُّ بقداسة الله؟ •

قــال د. ســرول إنَّ الــرسَّ الــذي يعرفــه كلُّ مســيحي هــو أنَّــه يوجــُد مــكاٌن ميكــن للمــرء أن 

يتعــرَّى فيــه وينكشــف أمــام قداســة اللــه وأالَّ يكــون يف الوقــت نفســه خائًفــا يف محــر 

ــن  ــم م ــى الرغ ــه ع ــة الل ــر قداس ــا إىل مح ــُب بن ــيح، يُرحَّ ــوع املس ــي يس ــيح. فف املس

خوفنــا الطبيعــي منــه كخطــاة.

بعد الفيديو:      

ــا؟ هــل بتفكريهــم بــه  • ــر غــري املؤمنــن بيســوع املســيح إيجابيًّ برأيــك، ملــاذا عــادًة مــا يفكِّ

هكــذا يحاولُــون أن يقرتبــوا إليــه أم أن يبقــوه بعيــًدا عنهــم؟ ملــاذا قــد يكــون هــذا الســبب؟

اإلجابــُة عــن الســؤال األوَّل شــخصيٌَّة، لــذا قــد تختلــُف اإلجابــات حــول ســبب اعتقــاد املرء 

ا ويرفضونــه يف آٍن واحــد. ال بــّد لإلجابــات  ــرون يســوع جــدًّ يف أّن غــر املؤمنــي قــد يوقِّ

عــن األســئلة األخــرى مــن أن تأخــذ بعــي االعتبــار محتــوى هــذه املحــارضة وتركيزهــا عــى 

وس. قداســة املســيح وعــى عــدم القــدرة عــى االقــرتاب مــن القــدُّ

ــه  • ــذَب إلي ــا انج ــوع بين ــربِّ يس ــر ال ــة يف مح ــدِم الراح ــيُّون بع ــعَر الفريس ــاذا ش مل

الخطــاُة واملنبــوذون؟
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ســي للــرّ، أي الفريســيِّي،  يف هــذه املحــارضة، الحــَظ د. ســرول كــم مثــر كَــْون الرجال املكرَّ

ــتهم  ــُف نجاس ــم، يكش ــوده يف محره ــد كان بوج ــيح. فق ــوع املس ــداء يس ــّد أع ــم أل ه

األخاقيَّــة، لــذا ثــاروا ضــّده حفاظًــا عــى برِّهم الــذايت. بينــا انجــذَب إىل يســوع املنبوذون 

والخطــاة الــذي مل يوِهْمهــم برُّهــم الــذايت، بــل علمــوا أّن يف يســوع الغفــران.

ملاذا نرى أنَّ االمتنان هو جوهر األخاق املسيحيَّة؟ •

إنَّ االمتنــان هــو جوهــر األخــاق املســيحيَّة ألنَّ جوهــر اإلميــان املســيحي هــو النعمــة. 

برُّنــا هــو بــرُّ املســيح. إنَّــه بــرٌّ غريــٌب عنَّــا ُوِهــب لنــا عنــد تريرنــا. ألنَّ الســام وإمكانيَّــة 

الوصــول إىل اللــه أُعِطيــا لنــا كعطيَّــة، فإنَّنــا مدعــوُّون ألْن نحيــا حيــاة االمتنــان أمــام اللــه 

وأمــام العــامل.

اختبار المراجعة:

الدرس السادس

ت.. 1

ــل داخــل  ــُع بحــر الجلي ــق هــي الصحيحــة. يق ــن هــذه الحقائ ــط م ــٌة واحــدٌة فق حقيق

ــإنَّ  ــذا ف ــط. ل ــض املتوسِّ ــي الصحــراء يف عــر األردن والبحــر األبي ــة ب ــاح طبيعيَّ ــاة ري قن

ــِل هــي الســبب وراء حــدوث هــذه العواصــف الشــديدة-كتلك  ــِر الَْجلي ــَة بَْح طُبوْغراِفيَّ

أهــا يســوع.  ــي هدَّ الت

ت.. 2

". مــن  قــال جــورج ِبرْنــاْرد شــو: "إنَّ الــرَّبَّ يســوع يف بعــض األحيــان، مل يَْســلُْك كمســيحيٍّ

املفارقــات يف مثــل هــذه الجملــة أنَّــه مل يكــن لشــو معيــاٌر أخاقــيٌّ يحكــُم بــه عــى الــربِّ 

يســوع ســوى معيــار الــرّب يســوع شــخصيًّا. قــال د. ســرول مــن النــادر للغايــة أن ينتقــَد 

شــخٌص مــا نزاهــة الــرّب يســوع، وقــد اســتخدَم هــذا االقتبــاَس إلثبــات هــذه الفكــرة.

ث.. 3

ــه كان  ــن أنَّ ــم م ــى الرغ ــن. ع ــاخ ملحدي ــس وْفُيوْرب ــل وماْركْ ــوم وِمي ــفة ْهُي كان الفاس

ــة  ــال األربع ــؤالء الرج ــة، إالَّ أنَّ ه ــم االقتصاديَّ ــبب نظريَّاته ــرتكٌة بس ــم أرٌض مش لبعضه

ــان  ــة إلمي ــرات طبيعيَّ ــر تفس ــم توف ــة ومحاوالته ــفاتهم اإللحاديَّ ــدوا يف فلس ــم اتَّح كلّه

ــه.  ــر بالل الب
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ب.. 4

ــُل  ــان يجه ــوا أنَّ اإلنس ــن آمن ــر والعري ــع ع ــْي التاس ــن يف القرن ــفة امللحدي إّن الفاس

ا مــدى فنائــه، لــذا يخــاُف قــوى الطبيعــة التــي يعجــز عــن التحكَّــم  خرافاتــه، ويــدرُك جــدًّ

بهــا. وكــون هــؤالء الفاســفة مل يؤمنــوا باللــه، مل يعتــروا اإلميــان بــه أمــًرا يســتحقُّ اإلكــرام. 

ــا لإلنســان  ــة هــي مفهــوم مرتبــط باملنظــور العاملــي املســيحي وبفهمن فالكرامــة البريَّ

أنَّــه مخلــوٌق عــى صــورة اللــه.

ب.. 5

ــِد التاميــُذ خائفــي مــن العاصفــة بعــد أْن هــدأت. ولكــن األهــّم، أنَّ  مــن ناحيــة، مل يَُع

خــوف التاميــذ زاَد بســبب إدراكهــم َمــْن هــو يســوع. مل يَُعــِد التاميــذ يخافــون العاصفــة، 

وس. ــْن هــو أعظــم-أي مــن القــدُّ ولكنَّهــم خافــوا ممَّ

ب.. 6

صحيــٌح أنَّ التريــر مرتبــٌط ارتباطًــا وثيًقــا بــكلِّ بُْعــٍد مــن خاصنــا، إالَّ أنَّ د. ســرول الحــَظ 

أنَّ الرســول بولــس علَّــم أنَّ باكــورة ثــر تريرنــا هــي الســام مــع اللــه وإمكانيَّــة الدخــول 

إىل محــره )روميــة 5: 1-2(. يرتبــُط هــذا باملعرفــة املتميِّــزة لــكلِّ مســيحي بــأنَّ املــكان 

ــا يف محــر القداســة هــو أمــام اللــه يف املســيح. الوحيــد الــذي ميكننــا أن ننكشــَف فيــه حقًّ


