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محبة
اهلل
َّ
ُ

دمة:
المق ِّ

يقـ ُ
ر ُح العدي ـ ُد مــن املســيح ِّيني بشــجاع ٍة
ـول لنــا الكتـ ُ
ـاب املق ـ َّدس إ َّن الل ـ َه مح َّبــة .لــذا ي ـ ِّ
ـض ميك ـ ُن أ ْن يكــو َن
أ َّن إل َههــم هــو إل ـ ُه مح َّبــة .فهــل إل ـ ُه املح َّبــة الــذي يتح ـ َّدثُ عنــه البعـ ُ
صنــا؟ إ ْن كان كذلــك ،كيــف ينبغــي بنــا إذًا أ ْن نفهــم  1يوح َّنــا 8 :4؟ يف هــذه
يف الواقــعِ
ً
املحــارضة ،يُعلِّ ُمنــا د .ســرول عــن الطبيعــة الكتاب َّيــة إللــه املح َّبــة وعــن انعــكاس ذلــك عــى
كيف َّيــة مح َّبتنــا بعضنــا بعضً ــا.
التعليمية:
األهداف
َّ

1.فَ ْه ُم املعنى األكمل لترصيح "الل ُه مح َّبة"
2.إدر ُاك كيــف أ َّن خط َّيــة عبــادة األوثــان تُقـ َر ُف غال ًبــا عــن طريــق املغــاالة يف الرتكيــز عــى
صفــة مح َّبــة اللــه عــى حســاب صفاتــه األخــرى
3.إظهار كيف أ َّن الطبيعة الكتابيَّة ملحبَّة الله تُعلِّم املسيحيِّني كيف يحبُّون بعضُ هم بعضً ا
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

ـب فَ َق ـ ْد ُولِـ َد
ـي ِم ـ َن الل ـ ِهَ ،وك ُُّل َم ـ ْن يُ ِحـ ُّ
أَيُّ َهــا األَ ِح َّبــا ُء ،لِ ُن ِحـ َّ
ـب بَ ْعضُ َنــا بَ ْعضً ــا ،ألَ َّن الْ َمح َّب ـ َة ِهـ َ
ـب لَـ ْم يَ ْعـر ِِف اللـ َه ،ألَ َّن اللـ َه َم َح َّبـ ٌةِ .ب َهـذَا أُظْ ِهـ َرتْ َم َح َّبـ ُة
ِمـ َن اللـ ِه َويَ ْعـر ُِف اللـ َهَ .و َمـ ْن الَ يُ ِحـ ُّ
ـي الْ َم َحبَّـ ُة:
اللـ ِه ِفي َنــا :أَ َّن اللـ َه قَـ ْد أَ ْر َسـ َـل ابْ َنـ ُه الْ َو ِحيـ َد إِ َل الْ َعالَـ ِـم لِـ َ ْ
ـي نَ ْحيَــا ِبـ ِهِ .ف َهـذَا ِهـ َ
ـس أَنَّ َنــا نَ ْحـ ُن أَ ْح َب ْب َنــا اللـ َه ،بَـ ْـل أَنَّـ ُه ُهـ َو أَ َح َّب َنــاَ ،وأَ ْر َسـ َـل ابْ َنـ ُه كَ َّفــا َر ًة لِ َخطَايَانَــا .أَيُّ َهــا األَ ِح َّبــا ُء،
لَ ْيـ َ
ـب بَ ْعضُ َنــا بَ ْعضً ــا.
إِ ْن كَا َن اللـ ُه قَـ ْد أَ َح َّب َنــا َه َكـذَا ،يَ ْن َب ِغــي لَ َنــا أَيْضً ــا أَ ْن يُ ِحـ َّ
  1يوح َّنا 11-7 :42
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العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

.أأفكا ٌر افتتاحيَّة عن املحبَّة:
يجتذب الجمو َع إ ْن تكلَّ َم بتعاب َري ال مع َنى لها عن مح َّبة الل ِه.
1.ميك ُن للوا ِعظ أ ْن
َ
2.ال توج ُد كلم ٌة يف اللُغة ت َّم تجري ُدها من عمقِ معناها مثل كلمة مح َّبة.
وسحري يف الثقافة العلامن َّية.
3.أصبح لكلمة املح َّبة تقري ًبا َم ْع ًنى صو ٌّيف
ٌّ
النــص الكتــا ِّيب ولديْنــا أفــكا ٌر عــن املح َّبــة مســتوحا ٌة مــن رومانســ َّي ِة
ُ 4.
منيــل إىل التطــ ُّرقِ إىل ِّ
ثقاف ِتنــا العلامن َّيــة ،ومــن املوســيقى الشــعب َّية والفــ ِّن َواألدب.
ـدف هــذه السلســلة هــو محاولـ ُة اســتخرا ِج مفهــوم الكتــاب املقـ َّدس ِ
5.هـ ُ
للصفــة الرائعــة ملحبَّــة
اللــه املرتبطــة ب َع َمــلِ الفــداء.
.بنَ ِج ُد يف األصحاح الرابع من رسالة يوح َّنا األوىل الجمل َة التقليديَّ َة املتعلِّق َة مبحبَّة الله.
1.يأْ ُم ـ ُر الرســول املؤمنــن بــأ ْن يظهــروا مح َّب ـ ًة واحدهــم لآلخــر ،ويبنــي نصيحتَــه عــى أسـ ِ
ـاس
صفـ ِ
ـات طبيع ـ ِة اللــه.
2.املح َّبة التي يصفُها ،املح َّبة "أغايب" ،املح َّبة املسيح َّية ،هي مح َّب ٌة نابع ٌة من الله نفسه.
ـت مح َّب ـ ًة موجــود ًة يف جســم برشيَّتنــا ،بــل هــي مح َّب ـ ٌة
ـت هــي مح َّب ـ ًة فطريَّ ـ ًة ،وليسـ ْ
3.ليسـ ْ
نابع ـ ٌة مــن اللــه نفســه.
ـر
4.إنَّهــا عط َّيـ ٌة إله َّيـ ٌة ،إنَّهــا إحــدى مثــر الـ ُروح القـ ُدس التــي يتـ ُّم إيقاظُهــا يف نفوســنا حــن نتغـ َّ ُ
بقـ َّوة الـ ُروح القـ ُدس.
ـاس وينبــو َع
5.إنَّهــا مح َّبـ ُة نابعـ ٌة مــن اللــه ،ويف هــذا النــوع مــن املح َّبــة يُـ َرى اللــه باعتبــاره أسـ َ
كل مح َّبـ ٍة حقيق َّيـ ٍة.
ومصــد َر ِّ
األصحاح الرابع من رسالة يوح َّنا األوىل باملزي َد من التفاصيل عن مح َّبة الله.
.تمي ُّدنا
ُ

كل إنسانٍ يخت ُرب محبَّ ًة برشيَّ ًة طبيعيَّ ًة هو بالتايل مولو ٌد من الله.
1.ليس ُّ
ـأت إلَّ مــن خــال التج ـ ُّدد ،مــن أشـ ٍ
ـخاص تغـ َّـروا مــن الداخــل
2.املح َّبــة الكتاب َّيــة الحقيق َّيــة ال تـ ِ
بقـ َّوة الـ ُروح القـ ُدس.
3.إ ْن كان أح ـ ٌد ميلـ ُـك القــدرة عــى املح َّبــة ،فهــذه دالل ـ ٌة واضح ـ ٌة عــى أنَّــه ُولِ ـ َد مــن ال ـ ُروح
القــ ُدس.
4.مــا مــن إنســانٍ غــر مولــو ٍد ثاني ـ ًة أو غــر متج ـ ّد ٍد ميلـ ُـك هــذا النــو َع مــن املح َّبــة ،ومــا مــن
إنســانٍ متج ـ ِّد ٍد يفتق ـ ُر إىل هــذا النــو ِع مــن املح َّبــة.
يحب مل يعر ِِف الل َه ،أل َّن الل َه مح َّبة.
َ 5.م ْن ال ُّ
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.ثاستخدام يوح َّنا للتعبري البليغ "الله مح َّبة":

1.مييِّ ُز يوح َّنا بني تساوي "الله محبَّة" و"املحبَّة هي الله".
ـي يف قلبــه أو أيَّـ ُة عاطفـ ٍة تجــاه أحدهــم يكــون
2.هــذا ال يعنــي أ َّن َّ
كل َمـ ْن ينتابُـ ُه شــعو ٌر رومانـ ٌّ
بذلــك قــد تقابـ َـل مــع اللــه.
ـب أو صف ـ ٌة حميم ـ ٌة ج ـ ًّدا يف شــخص اللــه ،والل ـ ُه مرتب ـ ٌط
ـب ج ـ ًّدا ،واملح َّبــة جانـ ٌ
3.إ َّن الل ـ َه محـ ٌّ
ارتباطًــا وثي ًقــا باملحبَّــة ،بحيــث ميك ـ ُن القــول إنَّــه محبَّــة.
4.املشــكلة التــي نج ُدهــا يف ثقافتنــا اليــوم هــي نظــر ٌة للــه تح ِمـ ُـل نظــر ًة رخيصـ ًة للمح َّبــة ،حيــث
كل صفــات اللــه األخــرى مــن شــخص َّيته وتبتل ُعهــا صفـ ُة املح َّبــة.
تُلْ َغــى ُّ
حق الله بالكذب.
ُ 5.
أساسا كب ٍ
رش ساقطني حني نتأ َّم ُل يف شخص الله إىل استبدال ِّ
منيل ً

.جخط َّي ُة عباد ِة األوثان:

ـوم أقـ ّـل شــأنًا ،أو بــي ٍء مــن ُص ْن ـعِ أذهاننــا ،فإنَّنــا
ـي مبفهـ ٍ
1.كلَّــا اســتبدلْنا مج ـ َد اإللــه الحقيقـ ِّ
نقــو ُم بعبــادة األوثــان.
ـات ال َعـ ْدل والقداســة ِ
2.واإللـ ُه املجـ َّر ُد مــن صفـ ِ
أي يش ٍء
والســيادة وغريهــا ،هــو وثـ ٌن متا ًمــا مثــل ِّ
ـب أو حجـرٍ.
مصنــو ٍع مــن خشـ ٍ
ـب أن ننتبــه َّأل نسـ َ
ـتبدل إل ـ َه الكتــاب املق ـ َّدس بإل ـ ٍه مســتن َز ٍف يف شــخصه وكِيانــه بصفــة
3.يجـ ُ
املح َّبــة تلــك.
ـب عــدم قابل َّيـ ٍة
ـب عــد ٍل ،وجانـ َ
ـب ســياد ٍة ،وجانـ َ
4.اللـ ُه ليــس مؤلَّ ًفــا مــن أجـزا ٍء ،وكأ َّن لديــه جانـ َ
ـب محبَّــة.
ـب رسمديَّـ ٍة ،وجانـ َ
ـب معرفـ ٍة كلِّيَّـ ٍة ،وجانـ َ
عــى التغيــر ،وجانـ َ
ي تفه ـ َم أيَّ ـ َة صف ـ ٍة مــن صفــات اللــه،
كل األوقــات .وبالتــايل ،ل ـ ْ
كل صفاتــه يف ِّ
ـس َّ
5.الل ـ ُه يعكـ ُ
يجــب أ ْن تفه ـ َم تلــك الصف ـ َة عــى ضــوء ِ
ارتباطهــا بصفـ ِ
ـات اللــه األخــرى.

.حمح َّب ُة الل ِه امل ُق َّدسة:

ـعبي ال
1.توج ـ ُد نظــر ٌة دنس ـ ٌة وشــائع ٌة للمحبَّــة يف مجتمعنــا يت ـ ُّم االحتفــال بهــا يف الف ـ ِّن الشـ ِّ
عالق ـ َة لهــا مبح َّبــة اللــه.
مختلفيِ.
تحمل كلم ُة " ُمقدَّ ٍس" يف الكتاب املق َّدس َم ْعن َي ْ ِي رئيس َّي ْ ِي
ُ 2.
ْ
ِ
"منفصل".
.أمعنى "آخر" أو "مختلِف" أو
رش.
أي ٍ
.بومعنى الطهارة امل ُطلقَة ،بدون ِّ
عيب ،وبدون أيَّ ِة ملسة ٍّ
3.مح َّبــة اللــه فائقــ ٌة ،وهــي ليســت شــائع ًة ،وال دنســ ًة وال عاديّــ ًة ،بــل هــي مح َّبــة مهيبــ ٌة
كل مــا ميكــ ُن للخليقــة أ ْن تُظْهِــ َره.
ومق َّدســ ٌة ،تتجــاو ُز َّ
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رش وال خط َّي ٌة.
4.مح َّب ُة الله هي دامئًا مح َّب ٌة ال تخالطُها وال تداخلُها أنان ّي ٌة وال ٌّ
أي أنَّهــا فئـ ٌة بحـ ِّد ذاتهــا .اللـ ُه يشــاركُها جزئ ًّيــا مــع خليقتــه،
5.مح َّبتُــه هــي "ســوي جينرييــس"ْ ،
وهــو يتوقَّــع م َّنــا أ ْن نظه َرهــا بعضُ نــا لبعـ ٍ
ـض.
راسة:
ٌ
أسئلة لل ِد َ

1.ال توجد كلم ٌة يف اللغة ت َّم تجري ُدها من ُع ْمقِ معناها مثل كلمة مح َّبة.
.أصح
.بخطأ
ُ
الرسول يوح َّنا نصيحتَه للمسيح ِّيني بأ ْن يح ُّبوا بعضهم بعضً ا؟
2.عال َم ب َنى
.أعىل القدرات الفطريَّة الطبيع َّية
.بعىل أساس ِصفات طبيع ِة الله
.تعىل أساس شخصيَّة املسيحيِّني
.ثعىل الطاعة األمينة
3.من أين تأيت املح َّب ُة الكتاب َّي ُة الحقيق َّي ُة؟
.أهي نابع ٌة من الله من خالل التقديس بق َّوة ال ُروح الق ُدس
.بهي نابع ٌة من الله من خالل التمجيد بق َّوة ال ُروح الق ُدس
.تهي نابع ٌة من الله من خالل التج ُّدد بق َّوة ال ُروح الق ُدس
.ثهي نابع ٌة من الله من خالل التربير بق َّوة ال ُروح الق ُدس
رش ساقطني حني نتأ َّم ُل يف شخص الله؟
4.ما هو املَيْ ُل
األسايس لنا كب ٍ
ُّ
.أإنكار أ َّن الله موجو ٌد
.باإلميان بأ َّن الله ظاملٌ أحيانًا
.تالتج ُّرؤ عىل نعمته ورحمته
حق الله بالكذب
.ثاستبدال ِّ
5.عندما يتعل َُّق األم ُر ِ
بص ِ
فات الله ،ميكننا أ ْن نقول إنَّ:
كل صفاته يف بعض األوقات
يعكس َّ
.أالله
ُ
كل األوقات
كل صفاته يف ِّ
يعكس َّ
.بالله
ُ
كل األوقات
بعض صفاته يف ِّ
.تالله
يعكس َ
ُ
بعض صفاته يف بعض األوقات
.ثالله
يعكس َ
ُ
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6.مح َّبــة اللــه هــي مح َّبــة ُمقدَّ سـ ٌة مختلفـ ٌة أو منفصلـ ٌة عــن أشــكال املح َّبــة األخــرى .مــا املعــاين
ـاب املقـ َّدس إىل مصطلــح " ُمقــدَّ س"؟
األخــرى التــي يســن ُدها الكتـ ُ
.أما هو ٌ
مبارك داخليًّا ومزده ٌر خارجيًّا
عيوب ظاهر ٍة
.بما هو طاه ٌر نو ًعا ما وبدون ٍ
رش فيها
أي ٍ
.تالطهارة املطلقة ،بدون ِّ
عيب ،بدون أيَّة ملسة ٍّ
ويجب تقلي ُدہ
.ثما هو ج ِّي ٌد أدب ًّيا ،ومث ٌري لإلعجاب،
ُ
شة:
ٌ
ناق َ
للم َ
أسئلة ُ

1.هــل وجــدتَ نفسـ َـك يف وقـ ٍ
الخاص ِة
ـاب املقـ َّدس بنــا ًء عــى ثقاف ِتـ َـك َّ
ـر الكتـ َ
ـت مــن األوقــات تُفـ ِّ ُ
ـص مفهــو َم مح َّبــة الله؟
ـاص؟ مــا خطــور ُة القيــام بهــذا األمــر فيــا يخـ ُّ
أو وض ِعـ َـك الخـ ّ
ـر مفهو ُمـ َـك للمح َّبــة عــى َمـ ِّر الســنوات .مــا الــدو ُر الــذي يلع ُبـ ُه الـ ُروح الق ُدس
ِ 2.صـ ْـف كيــف ت َ َغـ َّ َ
يف قدرتـ َـك عــى محبَّــة اللــه واآلخرين؟
3.كيــف ميكـ ُن للمغــاالة يف الرتكيــز عــى صفــة املح َّبــة اإلله َّيــة عــى حســاب صفاتــه األخــرى أن
ـت ثقافتُنــا أكـ َر تعقيـ ًدا يف هــذا النــوع مــن
تخلـ َـق صــور ًة غـ َر دقيقـ ٍة عــن اللــه؟ كيــف أصب َحـ ْ
عبــادة األوثــان؟
ـض األمثلــة للنظــرة الدنِ َســة والشــائعة للمح َّبــة التــي يتـ ُّم االحتفــال بهــا يف ثقافتنــا،
4.مــا هــي بعـ ُ
ـأي طُـ ُرقٍ محـ َّدد ٍة ميكــن القـ ُ
ـول إ َّن مح َّبــة اللــه منفصلـ ٌة؟
مــع أ َّن ال عالقــة لهــا مبح َّبــة اللــه؟ بـ ِّ

2
ِ
اهلل السرمديَّة
محبة
َّ

دمة:
المق ِّ

بســبب محدوديَّتنــا كخالئــق ،فإنَّنــا منيـ ُـل للتفكــر يف املح َّبــة يف حــدو ِد الزمــانِ واملــكان فقــط.
ايض تقريبًــا ،نض ـ ُع محبَّ ـ َة اللــه يف إطــا ِر ســياقِ الخليقــة ،وننــى بالتــايل أنَّهــا مل
وبشــكلٍ اف ـر ٍّ
ت ُ ْخلَــق .ف َمـ ْن كان موضــو ُع مح َّبــة اللــه قبــل أ ْن يخلـ َـق شــع َبه؟ مــا نــو ُع املح َّبــة التــي يك ُّنهــا
اللـ ُه ِ
ـش د .ســرول الطبيعـ َة الرسمديَّـ َة ملح َّبـ ِة اللــه
لنفسـ ِه وألوالده؟ يف هــذه املحــارضة ،يناقـ ُ
وكيــف نســتقبلُها.
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

1.إظهار كيف أ َّن مح َّبة الله الرسمديَّة ُمتعلِّقة ب َع ْه ِد الفداء الثالويث
ومتأصل ٌة يف التب ِّني
2.رؤية كيف أ َّن مح َّبة الله املدهشة ألوالده راسخ ٌة
ِّ
3.إدراك طبيعة مح َّبة الله الرسمديَّة ومعرفة كيف َّية استقبالها
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

وح الْ ُع ُبو ِديَّ ـ ِة
أَ َّن ك َُّل ال َِّذي ـ َن يَ ْن َقــا ُدو َن ِب ـ ُرو ِح الل ـ ِه ،فَأُول ِئـ َـك ُه ـ ْم أَبْ َنــا ُء الل ـ ِه .إِ ْذ لَ ـ ْم تَأْ ُخ ـذُوا ُر َ
وح نَف ُْسـ ُه أَيْضً ــا
اآلب" .ا َلـ ُّر ُ
أَيْضً ــا لِلْ َخـ ْو ِف ،بَـ ْـل أَ َخ ْذتُـ ْم ُر َ
ـرخُ" :يَــا أَبَــا ُ
وح التَّ َب ِّنــي الَّـ ِـذي ِبـ ِه نَـ ْ ُ
يَشْ ـ َه ُد ألَ ْر َو ِ
اح َنــا أَنَّ َنــا أَ ْوالَ ُد الل ـ ِه .فَ ـ ِإ ْن كُ َّنــا أَ ْوالَ ًدا فَ ِإنَّ َنــا َو َرث َـ ٌة أَيْضً ــاَ ،و َرث َـ ُة الل ـ ِه َو َوا ِرثُــو َن َم ـ َع
ـي نَتَ َم َّج ـ َد أَيْضً ــا َم َع ـ ُه.
الْ َم ِســي ِح .إِ ْن كُ َّنــا نَتَأَلَّ ـ ُم َم َع ـ ُه لِـ َ ْ
 -رومية 17 -14 :8
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العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

.أمحبَّ ُة الله رسمديَّ ٌة:
ـح الهــو ٌّيت يعنــي أ َّن اللــه موجــو ٌد بذاتــه ،وأنَّــه ال يعتمـ ُد عــى
ـح " َأ ِسـيِي ِتي" هــو مصطلـ ٌ
1.املصطلـ ُ
ـارج ذاتــه يف مــا يتعلَّـ ُـق بحياتــه أو كَيْنونتــه.
ِّ
أي يش ٍء خـ َ
وقت مل يك ْن الل ُه فيه موجو ًدا ،وال توج ُد نقط ُة بداي ٍة لله.
2.مل يكن ثَ َّة ٌ
ِ 3.
كانت لها بداية.
بعكس الله ،فإ َّن خليقته ومخلوقاته كلَّها ْ
4.مل يصب ِح الل ُه إل َه املح َّبة يف ِ
وقت الخلق ،إنَّ ا لطاملا كان إل َه املح َّبة.
.بمح َّب ُة الله ثالوث َّي ٌة وعهديَّ ٌة:

1.كان لدى الله مخطَّ ٌط للفداء قبل ال َخلْق وكان يعلَ ُم عن السقوط منذ األزل.
2.كان يتض َّمـ ُن مخطَّـ ُط الفــداء ذاك فَ ْهـ َم اللـ ِه لطبيعتــه الثالوث َّيــة ،ول َع َمــلِ الفــداء الذي سـتُتَ ِّم ُمه
أقانيـ ُم اللــه الثالثــة فيــا بينها.
3.عه ـ ُد الفــداء يش ـ ُر إىل عهـ ٍـد ال يصن ُعــه الل ـ ُه معنــا بــل إىل العهــد الــذي يُ ْ ِب ُمــه الل ـ ُه يف ذاتــه
بصفتــه ثالوثًــا منــذ األزل.
اآلب ِ
يرس ُل االب َن إىل العامل ،أل َّن االب َن واف ََق منذ األزل عىل املجيء إىل العامل.
ُ 4.
5.ينـ ُ
ـح عبـ ًدا
ـزل االبـ ُن طَ ْو ًعــا مــن الســاء ويتَّ ِخـ ُذ طبيعـ ًة برشيَّـ ًة ،ويعـ ِّر ُض َ
نفسـ ُه للهــوان ،ويصبـ ُ
ـي ي ْفـ ِـد َي شــعبه.
مطي ًعــا حتَّــى املــوت لِـ َ ْ
عمل املسيح عىل شعب الله.
يسي ُ
فق مع اآلب واالبن عىل أ ْن ْ ِ
6.الروح يتَّ ُ

.ت َع َم ُل الفداء هو َع َم ُل الثالوث:
عمل ال ُروح الق ُدس.
عمل االبن فحسب ،أو َ
عمل اآلب فحسب ،أو َ
َ 1.ع َم ُل الفداء ليس َ
س بفدائهم.
2.نخطئ إنِ اعتق ْدنا أ َّن املوضوع الحرص َّي ملح َّبة الله هو العالَم واألشخاص الذين ُ َّ
ُ
تجاهــل هــذا األمــر يف دراســتنا
ُ
األســايس ملحبَّــ ِة اآلب هــو االبــن ،وغالبًــا مــا يتــ ُّم
الهــدف
3.
ُّ
للكتــاب املقــ َّدس.
ـب أن نتذكَّـ َر أنَّــه يح ُّبنــا يف االبــن ،وأنَّــه نظـ ًرا ملح َّبتــه
4.صحيـ ٌ
ـح متا ًمــا أ َّن اللــه يح ُّبنــا ،ولكــن يجـ ُ
العظيمــة لالبــن شـ َملَنا َع َمـ ُـل الفــداء.
.ثيسو ُع هو املوضو ُع امل ُتك ِّرر بصفته املحبوب من اآلب:

ومتأصلـ ٌة يف
ـاب املقـ َّد ُس عــن مح َّبــة اللــه لنــا عــى أنَّهــا مح َّبـ ٌة رسمديَّـ ٌة ،راســخ ٌة
ِّ
1.يتكلَّـ ُم الكتـ ُ
اآلب لالبــن.
مح َّبـ ِة ِ
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2.الرسل ُذ ِهلُوا من فكرة هذا النوع من املح َّبة التي تدعونا أوال َد الله.
كل َمـ ْن خل َقـ ُه الخالـ ُـق هــو تلقائ ًّيــا
ـر تحصيـ ًـا حاصـ ًـا ،وهــو ال يعنــي أ َّن َّ
3.ليــس هــذا أمـ ًرا يُعتـ َ ُ
ابـ ٌن للــه.
4.إ َّن اعتبار املرء عض ًوا يف عائلة الله هو امتيا ٌز ُ ْي َن ُح بالنعمة ،وبالنعمة وحدها.
.جأوال ُد الله :أيَّ ُة محبَّ ٍة هذه؟

واملتأصلــة
1.أنْ نُ ْد َعــى أوال َد اللــه هــو تعبـ ٌر عــن مح َّبــة اللــه املذهلــة واملدهشــة الراســخة
ِّ
يف تب ِّنينــا.
2.نحن لسنا بالطبيعة أوالد الله بل إِنَّنا أبنا ُء الغضب.
3.مل نأخذ شيئًا من روح الله بوالدتنا البيولوج َّية.
فائق للطبيعة.
4.أن تكون اب ًنا لله ليس باألم ِر الطبيعي ،بل إنَّه أم ٌر ٌ
5.ومــا مــن إنســانٍ غــر متجـ ّد ٍد ،ينـ ُ
روح
ـال امتيــا َز أن يكــون اب ًنــا للــه .لكـ َّن جميــع الذيــن يســك ُن ُ
اللـ ِه فيهــم محســوبون ِض ْمـ َن عائلــة الله.

قصة داود ،ويوناثان ،ومفيبوشث توضِّ ح بق ّو ٍة مبدأَ التب ِّني ملحبَّة الله.
.ح َّ

أحب يوناثان ،تب َّنى مفيبوشث وض َّم ُه إىل عائلته.
1.بسبب أ َّن داود َّ
2.وهــذا مــا صن َع ـ ُه الل ـ ُه ألجلنــا :بســبب مح َّب ِت ـ ِه للمســيح ،تب َّنانــا وض َّمنــا إىل عائلتــه امللك َّيــة،
وجعلَنــا ورث ـ ًة مــع املســيح.
3.نحن أح َّبا ُء اآلب أل َّن املسيح هو املحبوب من اآلب ،وهو حدق ُة َع ْين ِه.
مينح عطايا البنه ،وألولئك الذين تب َّناهم وض َّمهم إىل عائلته.
4.ونظ ًرا ملح َّبة اآلب الشديدة لالبنُ ،

راسة:
ٌ
أسئلة لل ِد َ

1.بدأ الل ُه ِ
يح ُّب عند وقت الخليقة.
.أصح
.بخطأ
أي يش ٍء
2.مــا هــو امل ُصطلَــح الالهــويت الــذي يعنــي أ َّن اللـ َه موجــو ٌد بذاتــه ،وأنَّــه ال يعتمـ ُد عــى ِّ
خــارج ذاتِـ ِه يف مــا يتعلَّــق بحياتــه أو كينونتــه؟
.أأَ ِسيِي ِتي
.باإلحسان
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كل الوجود
.ت ِّ ُّ
ُل القدرة
.ثك ِّ ُّ
3.عه ُد الفداء يش ُري إىل ٍ
عهد من األزل ،لك ْن َمع َم ْن يرب ُم ُه الله؟
.أمع مخلوقاته البرشيَّة كلِّها
.بمع املختارين من مخلوقاته البرشيَّة
ٍ
كثالوث
.تمع ذاته
.ثمع االبن
ويرس ُخ مح َّب َة الله الرسمديَّ َة ألوالده؟
ؤس ُس
الكتاب املق َّدس ِّ
4.عال َم يُ ِّ
ُ
.أعىل مح َّبة االبن للضالِّني
.بعىل مح َّبة اآلب للعالَم
.تعىل محبَّة ال ُروح الق ُدس لآلب
اآلب لالبن
.ثعىل مح َّبة ِ
5.مباذا ُ
ينال املر ُء امتيا َز أن يكون عض ًوا يف عائلة الله؟
.أباإلميانِ ِ
وحدہ
.ببالتعي ِني امل ُس َبق
.تباإلرادة ال ُح َّرة
.ثبالنعمة وحدها
ويتأصل؟
يرتس ُخ
َّ
6.أ ْن نُ ْد َعى أوال َد الله هو تعب ٌري عن مح َّبة الله املذهلة واملدهشة ،إنَّ ا ِب َم َّ
.أبالتَبَ ِّني
.ببالتربير
.تبالتجديد
.ثبالتقديس
شة:
ٌ
ناق َ
للم َ
أسئلة ُ

أي
1.كيــف تقــو ُم العديـ ُد مــن الكنائــس امل ُعــارصة اليــوم بإســاء ِة متثيــل مح َّبــة اللــه الرسمديَّــة؟ ُّ
تعليم/وعـ ٍ
كل خليقتــه بــدون متييـزٍ؟
ـظ َسـ ِم ْعتَ ُه يؤيِّـ ُد أ َّن مح َّبـ َة اللــه تشـ َم ُل َّ
ٍ

 – 2دمرسلا ِهللا ةَّبحم
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ــل
ــل الفــداء َع َم َ
ــر َع َم ُ
2.كيــف ت َِص ُ
ــف موضــو َع مح َّبــ ِة اللــه قبــل خل ِقــ ِه لشــعبه؟ ملــاذا يُعتَ َ ُ
الحــري ملح َّبــة اللــه هــو العالَــم أو البــر؟
نخطــئ إذا ظن َّنــا أ َّن املوضــوع
الثالــوث؟ ملــاذا
َّ
ُ
3.هــل تشــع ُر أ َّن األمــر مهـ ٌن أو ظــاملٌ أن نولـ َد بيولوجيًّــا يف هــذا العــامل بــدون روح اللــه ،كأوال ِد
ـاوب مــع شـ ٍ
ـخص يقـ ُ
ـول إنَّنــا جمي ًعــا أوال ُد اللــه بال َخلْــق ،ألنَّنــا مخلوقــون
الغضــب؟ كيــف تتجـ ُ
عــى صورتِـ ِه؟
قصــ ُة داود ويوناثــان ومفيبوشــث يف  2صموئيــل  9فكــرة التب ِّنــي ،وفكــرة أ َّن
ــح َّ
4.كيــف توضِّ ُ
ـح
اللــه جعلنــا وا ِرثِــن مــع املســيح؟ هــل مــن أمثلـ ٍة كتابيَّـ ٍة أخــرى ميكنـ َـك أن تشــر إليهــا توضِّ ـ ُ
كذلــك مح َّب ـ َة اللــه ألوالده الذيــن تب َّنا ُه ـ ْم؟

3
ِ
ِ
الوف َّية
اهلل
محب ُة
َّ

دمة:
المق ِّ

قــد ال يـ ُ
ـدرك املـ ْر ُء هــذا بالنظــر إىل العالَــم َح ْولنــا ،ولكـ َّن الوفــا َء صفـ ٌة رضوريَّـ ٌة لضامن اســتمراريَّة
واملؤسســات تتأث َّـ ُر بشـ َّد ٍة عندمــا تتحطَّـ ُم الثقــة وتتـ ُّم الخيانــة.
أيَّـ ِة عالقــة .فالزيجــات ،واألعــال،
َّ
ـرح د .ســرول مح َّبــة
هــل مــن مجــا ٍل بعــد ذلــك لبلــو ِغ الوفــاء الحقيقــي؟ يف هــذه املحــارضة ،يـ ُ
اللــه الوف َّيــة ،وكيــف ميك ُننــا أن نثـ َـق أنَّــه لــن يتخـ َّـى عــن شــعبه أبـ ًدا.
التعليمية:
األهداف
َّ

1.إظها ُر كيف أ َّن الخيانة وعدم الوفاء أث َّروا عىل بولس ويسوع
2.إِدر ُاك كيف أ َّن الصليب هو ِف ْع ُل خيان ٍة ومح َّبة
يتخل أب ًدا عن شعبه
3.رؤية كيف أ َّن مح َّبة اآلب الوف َّية تعني أنَّه يف النهاية لن َّ
الكتابي ُة
القراء ُة
َّ
َ

ـب َعلَيْ ِه ـ ْمَ .ول ِك ـ َّن
ـر أَ َح ـ ٌد َم ِعــي ،بَــلِ الْ َج ِمي ـ ُع تَ َركُـ ِ
ـون .الَ يُ ْح َسـ ْ
ِف ا ْح ِت َجا ِجــي األَ َّو ِل لَ ـ ْم يَ ْحـ ُ ْ
ـي تُتَ ـ َّم ِب الْ ِك ـ َرا َزةَُ ،ويَ ْس ـ َم َع َج ِمي ـ ُع األُ َمـ ِـم ،فَأُنْ ِق ـ ْذتُ ِم ـ ْن فَـ ِـم
ال ـ َّر َّب َوقَـ َـف َم ِعــي َوقَ ـ َّو ِان ،لِـ َ ْ
السـ َـا ِو ِّي.
األَ َسـ ِـدَ .و َس ـ ُي ْن ِقذ ُِن ال ـ َّر ُّب ِم ـ ْن ك ُِّل َع َمــل َر ِدي ٍء َويُ َخل ُِّص ِنــي لِ َملَكُوتِ ـ ِه َّ
 2 -تيموثاوس 18 -16 :4
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العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

.أأه ِّميَّ ُة الوفاء:

كل إنسانٍ بدون استثنا ٍء اخت َرب ذلك األملَ
الناتج عن التع ُّرض للخيانة.
ُّ 1.
َ
العميق َ
2.تعـ َّر َض أوغســطينوس للخيانــة مـ َّر ٍ
ات عـ َّدةً ،ولك َّنــه مل يسـ َخ ْر مــن ذلــك أو يشــع ْر باملـرارة ،بــل
ـيح وحـ َده عــى حياتــه.
قـ َّرر أ ْن يأمتـ َن املسـ َ
ألي إنســانٍ أن يختربهــا ،وهــي وفــا ٌء يفـ ُ
كل
ـوق َّ
3.مح َّب ـ ُة اللــه هــي املح َّب ـ ُة األوىف التــي ميكــن ِّ
فَ ْهـ ٍـم أو إدر ٍ
ـري.
اك بـ ٍّ

والعواقب الناتج ُة عنه:
.ب ِف ْع ُل خيان ٍة
ُ

بولس وقىض أيَّا َمه وساعاته األخرية يف سجنٍ بانتظار سيف اإلعدام.
1.يف عهد ن َْيونُ ،ه ِج َر ُ
ـب الرسـ ُ
ـس رســال َة ودا ٍع لصديقــه وتلميــذه الحبيــب تيموثــاوس ،كــا هــو مس ـ َّج ٌل
ـول بولـ ُ
2.كتـ َ
يف  2تيموثــاوس .4
الرب كان معه.
كيف أ َّن أح ًدا مل ْ
بولس َ
يقف معه ،وأنَّه مل يَ ْح ِس ْب هذا عليهم أل َّن َّ
َ 3.و َص َف ُ
4.فيام هج َر الجمي ُع بولس ،بقي يسوع وف ًّيا وق َّوا ُه خالل هذا الوقت.

االكتئاب إىل التمجيد:
.تمن
ِ
ٍ
ُ
متجيد ( ُدوك ُْسولُوجي) حيث يس ِّب ُح ومي ِّج ُد ربِّه.
الرسول بولس إىل تسبحة
ينتقل
ُ 1.
يعب به إىل ملكوته األبدي.
الرب ألَّ َّ
2.فقد وع َد ُہ ُّ
يتخل عنه ،وأن يكون معه ،وأ ْن ُ َ
يثق ثق ًة كامل ًة مبحبَّة املسيح الوفيّة ،املحبَّة التي ال تفارقُه.
بولس خالل حياتهُ ،
3.كان ُ
.ثآال ُم املسي ِح يف بستان َجث َْسيْامين:

ـرب يســو ُع مــع اآلب بشــأن الــكأس املوضوعــة أمامــه ،كأس الدينونــة
1.يف مرقــس  ،14يتحاجـ ُ
ـج الـ ُّ
ـر عنــه.
ـس مــن اآلب أ ْن يجعـ َـل تلــك الــكأس تَ ْعـ ُ َ
اإلله َّيــة .ويلتمـ ُ
"اس َه ُروا َم ِعي".
2.كان مع يسوع أصدقاؤه املق َّربون وتالميذه ،وقال لهمْ :
3.وابتدأ يسو ُع يَ ْح َز ُن وي ْكتَ ِئ ُب .فقال لهم" :نَف ِْس َحزِي َن ٌة ِج ًّدا َحتَّى الْ َم ْو ِت!"
4.ثالث م َّر ٍ
ات طَل ََب منهم أ ْن يسهروا ويصلُّوا ولك َّنهم ناموا بدلً من ذلك.
ُ
اعتقال يسوع والتالميذ هربوا وتركوه.
5.ت َّم

.جخيانَ ُة بُطْ ُرس:
ِ
املسيح ثالثَ م َّر ٍ
الرب يسوع قطُّ .
زاعم أنَّه مل
1.بُطْ ُرس ينك ُر
اتً ،
َ
يعرف َّ

ِ
اهلل
وب ِم َن
َم ْح ُب ٌ
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بطرس.
2.تتالقى عيو ُن يسو َع وبطرس ،وينها ُر ُ
3.يف ٍ
بطرس ويت ُّم اسرتداده.
وقت الحقٍ ُ ،
يتوب ُ
.حالصليب كخيان ٍة:
1.أسوأ اختبار خيان ٍة وشعو ٍر بالغدر كان عىل الصليب.
كأس غضبه البنه الحبيب ليرشبَها ،وأدا َر له ظهره.
2.أعطى الل ُه َ
املسيح م َع َّذبًا" :إِلَهِي ،إِلَهِي لِ َمذَا تَ َركْتَ ِني؟"
3.رص َخ
ُ
4.إنَّ ـ ُه ألم ـ ٌر أ ْن تكــون مــروكًا مــن بطــرس ،وأم ـ ٌر آخــر أ ْن تكــون مــروكًا مــن دميــاس ،لك ـ َّن األمــر
يختلـ ُـف متا ًمــا أن تكــون مــروكًا مــن اللــه.
َس بأ ْن يَ ْس َح َق ُه بال َح َزنِ .
.خأ َّما ُّ
الرب ف ُ َّ

بس ْحقِ الخادم.
الرب َ
س ُّ
1.يكا ُد األمر يبدو وحش ًّيا ،أ ْن يُ َ َّ
يرضب االبن ألجل شعبه.
س بأ ْن
َ
س بأل َِم االبن ،لك َّن َ
اآلب ُ َّ
2.لك َّن الرسور ال يعني أ َّن اآلب ُ َّ
يصبح مرتوكًا.
َ
3.
استقبل يسو ُع اللعن َة ،وكان عليه أ ْن َ
الرب يسوع أ َّن مح َّبة اآلب الوف َّية هي مح َّب ٌة ال ُ
َ 4.
ترتك شع َب ُه أب ًدا يف النهاية.
عرف ُّ

راسة:
ٌ
أسئلة لل ِد َ

يسهل فه ُمها.
1.محبَّ ُة الله الوفيَّة هي محبَّ ٌة ُ
.أصح
.بخطأ
ـخص الــذي
ـس باالســم تحديـ ًدا يف  2تيموثــاوس لكونــه الشـ َ
َ 2.مـ ْن هــو الشــخص الــذي ذكـ َرهُ بولـ ُ
ت َ َركَه؟
.أ ِدمياس
.بلوقا
.تتِيطُس
.ثتِ ِخيكُس
ينتقل بولس بعد اكتئابه؟
3.بعد ِذكْ ِر شعوره بالرتك يف  2تيموثاوس ،إال َم ُ
.أإىل الصالة
.بإىل الشُ كر
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.تإىل التمجيد
.ثإىل التكلُّم بأَل ِْس َنة
4.أين اخت َرب يسو ُع أسوأَ اختبار خيان ٍة وشعو ٍر بالغدر؟
.أيف بستان جثسيامين
.بعندما نا َم التالمي ُذ
بطرس له
.تعند إِنكا ِر َ
.ثيف الصليب
يض َب االب َن؟
اآلب أن ْ ِ
س ُ
َس ِبأَ ْن يَ ْس َح َق ُه بِالْ َح َزنِ " .ملاذا ُ َّ
5.نقرأُ يف إشعياء " :53أَ َّما ال َّر ُّب ف ُ َّ
اآلب لالبن
.أألجل
ِ
تأديب ِ
.ببسبب طاعة االبنِ لآلب
.تكان هذا من أجلنا بدافعٍ من محبَّته العظيمة
األقل وحش َّي ًة لتحقيق أهدافه
.ثألنَّها كان الطريقة َّ
6.كان يسو ُع ُ
بأي من التايل؟
يعرف أ َّن محبَّة اآلب الوفيَّة هي املحبَّة التي لن تقو َم أب ًدا ٍ
.أتَ ْرك شعبه
.بالسامح لشعبه بأن يتألَّموا
.تاختبار ِّ
الشك
.ثالتع ُّرض لخيانة اآلخرين
شة:
ٌ
ناق َ
للم َ
أسئلة ُ

ـبق لـ َـك أنِ اختــرتَ الــرك أو الخيانــة؟ كيــف وقـ َـف
1.مــا أه ِّم َّيـ ُة الوفــاء بالنســبة إليـ َـك؟ هــل سـ َ
ـرب بجانبـ َـك يف ذلــك الوقــت؟
الـ ُّ
ـس الثق ـ ُة الكامل ـ ُة مبح َّبــة املســيح الوف َّيــة ،املح َّبــة التــي لــن
2.خــال حياتــه ،كان للرســول بولـ َ
تفارقــه .هــل لديـ َـك هــذا النــو ُع مــن الثقــة؟ هــل مــن موقـ ٍ
ـف يف حياتـ َـك دفعـ َـك إىل التشــكيك
يف مح َّبــة املســيح الوف َّيــة؟
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ِ
اهلل
وب ِم َن
َم ْح ُب ٌ

3.مــا الــذي يدفـ ُع إىل االنهيــار يف تالقــي عيــون بطــرس ويســوع بعــد خيانــة بطــرس؟ ِصـ ْـف ظرفًــا
ـت فيــه وج ًهــا لوجـ ٍه مــع شـ ٍ
ـخص خانَـ َـك أو ُخ ْنتَــه.
ُمشــاب ًها وقفـ َ
ـاوب مــع شـ ٍ
ـحق اب َنــه؟ مــا الــذي يـ ِّرر
س بــأ ْن يسـ َ
4.كيــف تتجـ ُ
ـخص يشـ ُع ُر باإلهانــة مــن أ َّن اللــه ُ َّ
مثــل هــذا الفعــل بالنســبة إىل اللــه؟

4
الم ِ
حس َنة
َّ
محب ُة اهلل ُ

دمة:
المق ِّ

عــاد ًة مــا ت َُت َج ـ ُم الكلم ـ ُة العربيَّ ـ ُة ِ
"ح ِ
يســيد" إىل "إِ ْحســانٍ " أو "مح َّب ـ ٍة ثا ِبتَ ـ ٍة" .هــذه الصف ـ ُة
محوريَّ ـ ٌة ملحبَّــة اللــه وتــر َّد ُد يف العهــد القديــم م ـرا ًرا وتك ـرا ًرا .يف هــذه املحــارضة ،يعلِّ ـ ُم د.
ـن أ ْن ال يشء يفصلُنــا عــن
ســرول عــن العهــد األبــدي الــذي يقط ُع ـ ُه الل ـ ُه مــع شــعبه ،ويبـ ِّ ُ
مح َّبتــه الوف َّيــة والثابتــة.
التعليمية:
األهداف
َّ

1.إظهار أمثل ٍة من الكتاب املق َّدس عن محبَّة الله امل ِ
ُحس َنة والوفيَّة
2.التفكري يف ما يشملُ ُه َع ْي ُش حياة التقوى من إظها ٍر لإلحسان
تتجل يف الصليب املح َّبة التي يُرِي الل ُه بها رحمتَه الثابت َة ووفا َءہ لنا
3.إدراك كيف َّ
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

ـحَ ،و َمــاذَا يَطْلُبُـ ُه ِم ْنـ َـك الـ َّر ُّب ،إِلَّ أَ ْن ت َْص َنـ َع الْ َحـ َّـق َوت ُِح َّب
ـر َك أَيُّ َهــا ا ِإلن َْســا ُن َمــا ُهـ َو َصالِـ ٌ
قَـ ْد أَ ْخـ َ َ
ال َّر ْح َمـ َةَ ،وت َْسـل َُك ُمتَ َو ِاض ًعــا َمـ َع إِله َِك.
 -ميخا 8 :6

العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

.أمح َّب ُة الله امل ِ
ُحس َنة يف العهد القديم:
1.تُر ِج َم ْت كلمة " ِح ِ
يسيد" إىل "رحم ٍة" ،أو ٍ
"لطف" ،أو "مح َّب ِة العهد" أو "مح َّب ٍة ثابت ٍة" ،أو "إحسانٍ ".
17
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2.ت َِصـ ُـف أســفا ُر مــوىس الخمســة عالق ـ َة اللــه بشــعب إرسائيــل حــن أخر َجهــم مــن العبوديَّــة،
وتع َّهــد بــأ ْن يكــون لهــم إل ًهــا ،وبــأ ْن يكونــوا لــه شــع ًبا.
ـب األ َّمـ َة التــي أخر َجهــا مــن العبوديَّــة ،وكان ربــا ُط
3.تع َّهـ َد اللـ ُه مــن خــال ق ََسـ ِـم العهــد أ ْن يحـ َّ
ذلــك العهــد هــو املح َّبـ ُة الثابتـ ُة أو اإلحســانُ.
ـب الرحمـ َة (تُ ْبـ ِـدي إحســانًا ومح َّبـ ًة ثابتـ ًة) وتسـ َ
ـلك
4.حيــا ُة التقــوى هــي أ ْن تصنـ َع الحـ َّـق وت ُِحـ َّ
متواض ًعــا مــع إل ِهـ َـك
ِ
بامللتصق" يف العالقات العائليَّة ،هو يف أ ْن نكو َن ثابتني وأمناء يف محبَّتنا.
"5.التصاقُنا
األسايس يف ِسف ِر هوشع هو مح َّبة الرحمة.
.باملوضو ُع
ُّ

1.يسـ ُ
ـب عــا ٍّم يف محكمـ ٍة ،إنَّــه يســتدعي للمحكمــة ،ويرفـ ُع دعــوى
ـلك هوشــع بصفتــه نب ًّيــا كنائـ ٍ
ـعب خــا َن اللـ َه بارتــكاب الــزىن الروحــي.
مــن إلـ ِه العهــد إىل شـ ٍ
ــت،
2.التُهمــة األوىل
كانــت أنَّــه مل توجــ ْد معرفــ ٌة حقيق َّيــ ٌة للــه يف األرض أل َّن كلمــ َة اللــه ُح ِج َب ْ
ْ
ــت.
ــت ،و ُر ِفضَ ْ
َــت ،وأُخفيَ ْ
َوأُ ْه ِمل ْ
ـت أ َّن النــاس ال يعيشــون مبوجــب رشوط العهــد ألنَّهــم مل يظهــروا رحمـ ًة،
3.التهمـ ُة الثانويَّـ ُة كانـ ْ
وال وال ًء ،وال مح َّبـ ًة ثابتـ ًة.

.تر ُّد الله عىل مملكة إرسائيل:
قتل ورسق ًة وفسقًا.
عواقب عصيان الله ً
كانت
ْ 1.
ُ
شعب الله ن َِس َيه ،كان قضاؤه أن ينساهم وأال يَ ِف َي بعهده إلرسائيل.
2.مبا أ َّن َ
ـض الل ـ ُه إرسائيــل ومل يَ ُع ـ ْد يرح ُمهــم وطلَّقهــم
ـرب بالــزىن .فقــد رفـ َ
3.ت ـ َّم تشــبيه ال ُبعــد عــن الـ ِّ
ـعب زانٍ .
ألنَّهــم شـ ٌ
.ثر ُّد الله عىل مملكة يهوذا:
1.أبْ َدى الل ُه رحم ًة لبيت يهوذا.
2.سيكونون شع َبه وسيكو ُن إل َههم بأ ْن يديم لهم مح َّبته الثابتة والوف َّية.
3.خط َب ُهــم اللـ ُه لنفســه إىل األبــد بالعــدل والحـ ِّـق واإلحســان واملراحــم وتز َّوجهــم مجـ َّد ًدا بالرغــم
مــن زناهــم.
.جالل ُه يدفع فدي َة ِ
عروسه ليح ِّر َرها من العبوديَّة:
بالسخرة ،عرب دفع املال ألهل العروس.
1.يجب أنْ يت َّم فداء هؤالء ،الذين يخدمون ُ
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2.هــذه صــور ٌة ل َو ْصــف املســيح الــذي يــأيت ويفتــدي عروســه ،ويح ِّر ُرهــا مــن العبوديَّــة ويدف ـ ُع
املــال ألهــل العــروس بدمــه شــخص ًّيا.
3.يش ـ ُر بولــس إىل عمليَّــة ال ـراء هــذه يف  1كورنثــوس " :20 :6ل َْس ـتُ ْم ألَنْف ُِس ـ ُك ْم؟ ألَنَّ ُك ـ ْم قَـ ِـد
اشْ ـ ُ ِ
ـريتُ ْم ِبثَ َمــنٍ ".
ـارس اللــه رحمتَــه الثابتــة ووفــا َءه لنــا ،يف جوهر " ِح ِ
يســيد"
4.هــذه هــي املح َّبــة التــي مبوجبهــا ميـ ُ
ـيح مــن العبوديَّة.
املوجــود عــى الصليــب حــن يفتدينــا املسـ ُ
.حالل ُه لنا:
ـب الرســول بولــس عــن روعـ ِة عنايــة اللــه التــي مبوجبهــا تـ َّم تب ِّنينــا ،نحــن
1.يف روميــة  ،31 :8يكتـ ُ
الخطــاة ،يف عائلته.
الكل للمح َّبة الوف َّية.
ِ "2.د ُيوس ْب ُرو نُوبِيس" تعني "الل ُه لنا" ،وتُص ِّور املفهو َم ِّ َّ
3.ال يش َء يقــد ُر أن ِ
يفصـ َـل املختاريــن عــن مح َّبــة اللــه أل َّن " ِح ِ
ـت
يســيد" ،مح َّبــة اللــه الوف َّيــة ،ليسـ ْ
فقــط رسمديّـ ًة أو محبَّـ ًة مق َّد َسـ ًة ،بــل هــي محبَّـ ٌة ثابتـ ٌة
َ 4.م ْن َ
يظل ينع ُم بها اآلن وإىل األبد.
نال مح َّبة اآلبُّ ،
راسة:
ٌ
أسئلة لل ِد َ

1.قليل ٌة هي براه ُني ِ
العهد القديم عىل محبَّة الله امل ِ
ُحس َنة.
.أصح
.بخطأ
2.مــا الكلمــة العربيَّــة التــي تُع ـ َّر ُف بأنَّهــا رحم ـ ُة اللــه ،أو لط ُفــه ،أو مح َّب ـ ُة عهـ ِـده ،أو مح َّبتُــه
الثابت ـ ُة ،أو مح َّبتُــه امل ِ
ُحســن ُة؟
.أأغايب
.بخاريس
.ت ِح ِ
يسيد
.ث ِفيلِي ُئو
3.ما موضو ُع ِسفر ُهوشَ ع؟
.أالزىن
.بالدينونة

ِ
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.تالعدل
.ثمح َّبة الرحمة
أي من التايل ليس عاقب َة عصيان الله ونسيانه؟
4.بحسب ُهوشَ عٌّ ،
.أالقتل
.بالرسقة
.تالهرطقة
.ثالفسق
الرب؟
5.يف سفر ُهوشَ ع ،مباذا يُش َّب ُه ال ُب ْع ُد عن ّ
.أاالنزالق
.بالزىن
.تالهرطقة
.ثالتم ُّرد
6.ما معنى التعبري الالتيني " ِديُوس بْ ُرو نُوبِيس"؟
.أالله لنا
.بالله يرش ُدنا
.تالله يعتني بنا
.ثالله يحمينا
شة:
ٌ
ناق َ
للم َ
أسئلة ُ

ِ
"1.التصاقُنــا
بامللتصــق" يف العالقــات العائل َّيــة ،أمـ ٌر كثـ ًرا مــا يكــون صع ًبــاِ .صـ ْـف موق ًفــا أظهــرتَ
فيــه هــذا املبــدأَ (أو كيــف أُبْـ ِـد َي لـ َـك) يف التعبــر عــن املح َّبــة الثابتــة والوف َّيــة .كيــف أُبْـ ِـد َي
اإلحســا ُن تحديـ ًدا؟
2.كيــف تتشــاب ُه اتِّهامــاتُ ُهوشَ ــع للشــعب يف زمنــه (بأنَّهــم يفتقــدون إىل معرفـ ِة اللــه الحقيق َّيــة،
ـت ،وانعد َمـ ِ
ـت الرحمــة والــوالء واملح َّبــة
ـت و ُر ِفضَ ـ ْ
ـت وأُخف َيـ ْ
ـت كلمـ ُة اللــه وأُه ِملَـ ْ
حيــث ُح ِج َبـ ْ
الثا ِبتَــة) مــع ثقاف ِتنــا العرصيَّــة؟ هــل هنـ َ
ـاك مــا نفعلُــه لضــان َّأل ينســانا اللــه أو يُطلِّقَنــا؟
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ـول إ َّن مح َّبــة اللــه امل ِ
3.كيــف تــر ُّد عــى شـ ٍ
ـخص يقـ ُ
ُحسـ َنة تبــدو رشط َّيـ ًة؟ إن كان ال يوجـ ُد البتَّــة
كل يش ٍء مقبـ ٌ
ـول وأ َّن اللــه لــن
مــا يســتطي ُع أ ْن يفصلَنــا عــن مح َّبــة اللــه ،هــل يعنــي هــذا أ َّن َّ
ينســانا أو يطلِّقَنــا أبـ ًدا؟
4.بـ ِّر ِر الســبب الــذي يدفـ ُع د .ســرول العتبــار التعبــر الالتينــي " ِديُــوس بْـ ُرو نُوبِيــس" أحـ َد أهـ ِّم
ـال مــن حياتـ َـك الشــخص َّية حيــث كا َن
كل تاريــخ الكنيســةِ .صـ ْـف مثـ ً
اإلعالنــات املجيــدة يف ِّ
ـكل وضــو ٍح.
اللـ ُه معـ َـك بـ ِّ

5
ِ
تختار
اهلل التي
محب ُة
َّ
ُ

دمة:
المق ِّ

ـح
إ ْن مل ي ُكــنِ الجميـ ُع يســتقبلو َن مح َّبـ َة اللــه الرسمديَّــة .كيــف ميكـ ُن إذًا إلنســانٍ مــا أن يصبـ َ
فــر ًدا مــن عائلــة اللــه؟ هــل الجمي ـ ُع مدع ـ ُّوون للتب ِّنــي؟ وهــل الل ـ ُه مل ـ َز ٌم بإظهــار محبَّتــه
ـش د .ســرول ســياد َة مح َّب ـ ِة اللــه التــي تختــا ُر ،وهويَّ ـ َة
للجميــع؟ يف هــذه املحــارضة ،يناقـ ُ
مســتقبليها ،وتجاوبَنــا الســلي َم معهــا.
التعليمية:
األهداف
َّ

متأصل ٌة يف سيادته الكلِّيَّة
1.إظها ُر كيف أ َّن محبَّة الله التي تختا ُر ِّ
2.التفكــر يف كيف َّيــة قيــام مح َّبــة اللــه التــي تختــار بتعيــن بعــض األشــخاص ليخلُصــوا يف
املســيح ،الــذي هــو موضــوع مح َّبــة اللــه األســمى
رسة مشيئته الصالحة
3.إظهار أ َّن االختيار هو بحسب إرادته وم َّ
ليس ْت إجاز ًة للكربياء بل دعو ٌة مل َ ْد ِح مجد نعمته
4.إظهار أ َّن عقيدة االختيار َ
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 َّب ِة،
ـر ِة َم ِشــيئَ ِت ِه ،لِ َمـ ْد ِح َم ْجـ ِـد نِ ْع َم ِتـ ِه
إِ ْذ َسـبَ َق فَ َعيَّ َن َنــا لِلتَّبَ ِّنــي ِبيَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح لِ َنف ِْسـ ِهَ ،ح َسـ َ
ـب َمـ َ َّ
ـوب.
الَّ ِتــي أَنْ َعـ َم ِب َهــا َعلَ ْي َنــا ِف الْ َم ْح ُبـ ِ
 أفسس 6-3 :122
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العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

.أمحبَّ ُة الله التي تختار:

ـب مثـ ٌر لل َجـ َدل مــن جوانــب مح َّبــة اللــه ،وتثـ ُر تسـ ٍ
ـاؤالت جــا َّد ًة
1.مح َّبـ ُة اللــه التــي تختــا ُر هــي جانـ ٌ
وخطــر ًة أل َّن البعــض يظ ُّنــون أ َّن الفكــرة نفســها تبــدو متناقضـ ًة.
2.طريق ٌة أخرى للنظر إىل االختيار هي من خالل مح َّبة الله السياديَّة.
3.إ َّن عقيــدة االختيــار هــي تعليـ ٌم كتــا ٌّيب ال بـ َّد مــن تب ِّنيــه ألنَّــه التعبــر الكامــل عــن مح َّبــة اللــه
الرسمد يَّة.
4.إ َّن الذيــن يقاومــون نظريَّــة االختيــار والتعيــن امل ُسـبَق يف الكتــاب املقـ َّدس يصارعــون مــع مــا
ـض األشــخاص للخــاص
ـن بعـ َ
تـراه العقيــدة بــأ َّن اللــه منــذ األزل اختــا َر وعـ َّ َ
يحجب جوهر مح َّبته.
االستنتاج الخاطئ هو أ َّن هناك جان ًبا يف شخص الله
5.
ُ
ُ

تأص ٌل وراس ٌخ يف مح َّبة الله.
.باالختيار يف العهد الجديد ُم ِّ

1.نحن مختارون فيه قَ ْبل تأسيس العامل وقد ع َّيننا ُمس َبقًا للتب ِّني (أفسس .)5-4 :1
2.عقيــد ُة التعيــن امل ُس ـ َبق متج ـذِّر ٌة يف الكتــاب املق ـ َّدس ومرتبط ـ ٌة بالربكــة .إ ْن أر ْدنــا أن نكــون
كتاب ِّيــن ال ب ـ َّد مــن أن نتب َّنــى مفهــو َم التعيــن امل ُس ـ َبق.

.ت ُ
تقديسنا.
الهدف من التعيني امل ُس َبق هو
ُ

1.الهـ ُ
ـيادي هــو أن يخلـ َـق مــن هــذه البرشيَّــة الســاقطة َز ْر ًعــا مق َّد ًســا،
ـدف مــن اختيــار اللــه السـ ّ
و ِق ْسـ ًـا مفديًّــا ،وبقيّـ ًة تت ِّمـ ُم الهـ َ
ي للخليقــة.
ـدف األصـ َّ
ُ 2.
رش هو أن نع ِك َس ونُرِي قداس َة الله وصفاتِه.
يل لنا كب ٍ
الهدف األص ُّ
3.أ َّو ُل أمـ ٍر تسـلَّمناه هــو "فَتَكُونُــو َن ِق ِّد ِ
وس" ،لك َّننــا لســنا ق ِّديسـ َن ،نحــن نجســون
يسـ َن ألَ ِّن أَنَــا قُـ ُّد ٌ
وخطا ةٌ.
4.مــن هــذه البرشيَّــة الســاقطة ،يقـ ِّر ُر اللـ ُه بدافــع محبَّتــه العظيمــة أ ْن يفــد َي ِق ْسـ ًـا باملســيح يســوع،
ـوم أمامــه يف املح َّبــة.
لـ ْ
ـر ليكونــوا عليــه يف املقــام األ ّول؛ أي ق ِّديســن وبــا لـ ٍ
ي يكونــوا مــا ُخلِـ َـق ال َبـ َ ُ
ويثُـ ُـل أمامــه يف عالقــة مح َّبـ ٍة بــدلً مــن
ـعب يح ُّبــه َ ْ
5.بصف ِتنــا شــع ًبا ق َّدسـتْ ُه نعمـ ُة اللــه ،فإنَّنــا شـ ٌ
عالقــة العــداوة والخصومة.

نبغض الله.
.ثنحن بطبيعتنا الساقطةُ ،
1.النظــرة الكتاب َّيــة للحالــة الطبيع َّيــة للبرشيَّــة الســاقطة ،هــي نظــرة نفــو ٍر وعــداو ٍة وخصوم ـ ٍة
تجــاه اللــه.
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2.إ َّن أولئك الذين ينالون نعم َة مح َّبة الله السياديَّة ،يبادلونه املح َّبة ،ألنَّه أح َّبهم أ َّو ًل.
ر عــى عداوتِنــا وعــى انفصالِنــا عنــه وتعي ـ ُد مختاريــه إليــه م ـ َّر ًة أخــرى يف
3.مح َّب ـ ُة الل ـ ِه تنت ـ ُ
حالــة وعالقــة محبَّــة.
ويجــب أن يتــ َّم تقدميهــم إليــه مبح َّبــة ،وأن يُع َّينــوا ُمســبقًا
4.املختــارون اخ ِتــروا يف املســيح،
ُ
للتب ِّنــي يف عائلــة اللــه.
.جيسو ُع هو امل ُختا ُر األسمى.
رش هم موضو ُع مح َّبة الله السياديَّة التي تختا ُر ،بل يسوع.
1.ليس الب ُ
2.هــو املحبــوب ،وعلينــا دامئًــا أن نَ ْف َه ـ َم اختيا َرنــا بــأ َّن محبَّــة اللــه اختارتْنــا فيــه ،وأيضً ــا عيَّنتنــا
للتب ِّنــي بــه.
ظلم لدى الله؟ هل الل ُه غري عاد ٍل؟
.حهل من ٍ
ر معاديــن لــهِ ،
منفصلــن عنــه ويبغضونــه ،إنَّ ــا ينـ ُ
ـض
ـال بعـ ٌ
ـس ب ـ ٍ
1.منــذ األزل ،يــرى الل ـ ُه جنـ َ
مــن هــؤالء رحمتَــه ونعمتَــه .أ ّمــا الباقــي فيتـ ُّم التغــايض عنهــم ومحاكمتهــم بالعــدل ،وينالــون
مــا يســتحقُّونه متا ًمــا.
ـكل ،وقـ َّر َر اللـ ُه أن يعفـ َو عــن البعــض ،فــا بـ َّد مــن أن
ـب الـ ُّ
2.ونحــن نفـرِض خطـأً أنَّــه إذا أذنـ َ
يعفـ َو عــن الجميــع.
ـرض باللــه أ ْن يظهـ َره ،أو أنَّهــا أمـ ٌر يســتحقُّه
اض الخاطــئ اآلخــر هــو أ َّن النعمــة أمـ ٌر يُفـ ُ
3.االفـر ُ
النــاس .لكـ ْن إ ْن كانــوا يســتحقُّونها ،ال تعــود النعمـ ُة نعمـ ًة وال الرحمـ ُة رحمـ ًة
4.فجوه ـ ُر الرحمــة يكم ـ ُن يف كونِهــا غ ـ َر مســتح َّق ٍة .مجموع ـ ٌة تحاكَ ـ ُم بعــد ٍل ،وأخــرى تنـ ُ
ـال رحم ـ ًة،
إنَّ ــا ال يُظلَـ ُم أح ـ ٌد.
مينح النعم َة للبعض وليس للبعض اآلخر.
رس ِة مشيئتهُ ،
.خحسب إراد ِة الل ِه وم َّ

ـاوب
ـب نعمتَــه لجميــع النــاس ،و َم ـ ْن يتجـ ْ
1.املفهــوم الخاطــئ األكــر شــيو ًعا هــو أ َّن الل ـ َه يَ َهـ ُ
ـض تلــك النعمــة ال ينالُهــا .إذًا ،يف نهايــة املطــاف القـرار
معهــا بشــكلٍ إيجــا ٍّيب ينلْهــا ،ومــن يرفـ ْ
النهــا ُّيئ ِب َي ِدنــا وليــس ِب َيـ ِـد اللــه.
ُ 2.
رس ِة َم ِشيئَ ِت ِه".
الكتاب املق َّدس إِ َّن الله يختا ُر
يقول
ً
ُ
أشخاصا بالنعمة " َح َس َب م َّ
ـكل مــا
ـب وغرابـ ٍة .لــدى اللــه مـ ِّررات لـ ِّ
3.ليــس اختيــا ُر اللــه اعتباط ًّيــا ،وال غـ َر عقــا ٍّين ،أو بتقلّـ ٍ
يقــو ُم بــه.
4.وإ ْن كان َس َب ُب خالصنا ال يكم ُن فينا ،فهذا ال يش ُري أب ًدا إىل غياب السبب.

 – 5تخت يتلا ِ

هللا

ُةَّبحم

ِ
وملجدها.
.داالختيا ُر هو مل َ ْد ِح نعم ِته
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للس ِ
لوك بعجرف ٍة .وليس لدى املختارين ما يفخرون به.
1.ليست عقيد ُة االختيار إذنًا ُ
2.إ َّن الفهــم الصحيــح لالختيــار يقــو ُد املســيح ِّيني إىل متجيــد اللــه عــى مح َّبتــه الســياديَّة التــي
تختــا ُر.
ـخاصا ليكونــوا يف املســيح ،ومبجـ َّرد أن يصــروا
3.إ َّن مح َّبــة اللــه الســياديَّة التــي تختــا ُر تُ َعـ ِّ ُ
ـن أشـ ً
مقبولــن يف املســيح ،يجعلُهــم ذلـ َـك مقبولــن لــدى اللــه شــخصيًّا.
4.يختــا ُر اللــه األشــخاص ،ليــس ل ـ ٍّر ي ـرا ُه فيهــم ،بــل بســبب ب ـ ٍّر ي ـرا ُه يف املســيح محبو ِبــه .الطريقــة
الوحيــدة التــي يخلِّــص بهــا الل ـ ُه إنســانًا هــي يف املحبــوب.

راسة:
ٌ
أسئلة لل ِد َ

متأص ٌل وراس ٌخ يف مح َّبة الله.
1.االختيا ُر يف العهد الجديد ّ
.أصح
.بخطأ
مصطلح "التعيني املُس َبق"؟
أدخل
َ 2.منِ الذي َ
َ
.أإبراهيم
.بهوشع
.تموىس
.ثبولس
3.ما ُ
هدف التعي ِني امل ُس َبق؟
.أالتب ِّني
.ب ُ
دخول السامء
.تالتقديس
.ثإظها ُر عد ِل الله
َ 4.م ْن هو املوضوع األسمى ملحبَّة الله يف محبَّته السياديَّة التي تختا ُر؟
.أالكنيسة
.بيسوع
.تق ِّد ِ
يسيه
.ثالبرشيَّة
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مينح الله النعمة للبعض وال مين ُحها للبعض اآلخر ،وفقًا لـ...
ُ 5.
.أ َم ْن يتجاوبون معها بشكلٍ إيجا ٍّيب ويستقبلونها
.بقراراته االعتباطيَّة
.ت َم ْن لديهم اإلميان واألعامل الصالحة
رسة مشيئته
.ثإرادته وم َّ
يفعل َ
أولئك الذين ينالون نعم َة مح َّبة الله السياديَّة التي تختا ُر؟
6.ماذا ُ
.أيتفاخرون يف كونهم محبوبني
.بيح ِّددون َم ْن سواهم مختا ٌر أيضً ا
.تيحبُّونه باملقابل
.ثيفرتضون أَنَّهم مختارون
شة:
ٌ
ناق َ
للم َ
أسئلة ُ

ـض نقــاط الجــدل أو املفاهيــم الخاطئــة التــي ســمعتَها عــن االختيــار والتعيــن
1.مــا هــي بعـ ُ
ـاوب مــع شـ ٍ
ـخص يزعـ ُم أ َّن اللــه ظــامل
امل ُسـبَق؟ هــل يســو ُع هــو املختــار أم أنـ َ
ـت؟ كيــف تتجـ ُ
يف اختيــاره للبعــض ويف عــدم اختيــاره للبعــض اآلخــر؟
يبغــض اللــه؟ مــا
ـب توصيــل فكــرة أ َّن اإلنســان ،يف طبيعتــه الســاقطة العاديَّــة،
ُ
2.ملــاذا يصعـ ُ
أي
الشــاه ُد الكتــا ُّيب الــذي ميكـ ُن االستشــهاد بــه إلثبــات هــذه النقطــة؟ هــل تقــد ُر أن تتذكَّــر َّ
دالئــل عــى هــذا األمــر يف حياتـ َـك الشــخصيَّة قبــل تح ُّولـ َـك لإلميــان؟
ـت
3.كيــف ميكـ ُن للخطــاة أ ْن يكونــوا ق ِّديســن كــا أنَّــه هــو قـ ُّدوس؟ هــل َسـ َب َق لـ َـك أن صارعـ َ
ـاص بالقداســة الشــخص َّية؟
يو ًمــا مــع تقديســك الشــخيص؟ كيــف تق َّدمـ َ
ـت يف هــذا املجــال الخـ ِّ
ـن يقــن اختيـ َ
ـارك وتب ِّنيـ َـك يف عائلــة
4.مــا هــي بعــض الدالئــل مــن حياتـ َـك الشــخصيَّة التــي تُبـ ِّ ُ
َ
اللــه؟ هــل ُّ
كونــك مــن املختاريــن؟ هــل مــن مقاطــع كتاب َّيــة محــ َّددة تشــ ُر إىل
تشــك يف
ـاوب املــر ُء بالشــكلِ الصحيــح مــع مح َّبــة اللــه
معرفــة املــرء مبثــل هــذا الضــان؟ كيــف يتجـ ُ
التــي تختــار؟

6
ُب ْغ ُض اهلل

دمة:
المق ِّ

ـكل املح َّبــة أن يكون
ـب اللـ ُه الخاطـ َ
هــل ح ًّقــا يحـ ُّ
ـئ ولكـ ْن يكــر ُه الخط َّيــة؟ أال يُفـ َر ُض باإللـ ِه الـ ِّ ِّ
غــر قــاد ٍر عــى بُ ْغـ ِ
أي إنســان؟ يف هــذه املحــارضة ،يتح ـ ّدثُ د .ســرول عــن
أي يش ٍء أو ِّ
ـض ِّ
حــدو ِد مح َّبــة اللــه وحقيقـ ِة غضبــه البــا ّر.
التعليمية:
األهداف
َّ

جنس البرش املتم ِّرد
1.التفكري يف حدود مح َّبة الله وكيف يقد ُر أ ْن َ
يبغض َ
2.إدراك الشَ ِّد وال َجذْب بني محبَّة الله للخاطئ وبُغ ِْضه للخاطئ امل ُ ْز َدرى يف عينيْه
3.إظهار كيف أ َّن مح َّبة الله غري املرشوطة مفهو ٌم غ ُري نابعٍ من الكتاب املق َّدس
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

َــاذَا نَق ُ
ــل ِع ْنــ َد اللــ ِه
ُــول؟ أَلَ َع َّ
ُــوب َوأَبْغَضْ ُ
ــوب" :أَ ْح َب ْب ُ
يســ َو" .ف َ
"ك َ
ــت ِع ُ
ــت يَ ْعق َ
َــا ُهــ َو َم ْكتُ ٌ
ظُلْـ ًـا؟ َحاشَ ــا! ألَنَّـ ُه يَ ُقـ ُ
ـوس" :إِ ِّن أَ ْر َحـ ُم َمـ ْن أَ ْر َحـ ُمَ ،وأَتَـ َرا َء ُف َعـ َـى َمـ ْن أَتَـ َرا َء ُف" .فَـ ِإذًا
ـول لِ ُمـ َ
ـس لِ َمـ ْن يَشَ ــا ُء َوالَ لِ َمـ ْن يَ ْسـ َعى ،بَـ ْـل للـ ِه الَّـ ِـذي يَ ْر َحـ ُم .ألَنَّـ ُه يَ ُقـ ُ
ـاب لِ ِف ْر َعـ ْونَ" :إِ ِّن
ـول الْ ِكتَـ ُ
لَ ْيـ َ
ـي يُ َنــا َدى ب ِْاس ـ ِمي ِف ك ُِّل األَ ْر ِض" .فَ ـ ِإذًا ُه ـ َو
ـي أُظْ ِه ـ َر ِفيـ َـك قُ ـ َّو ِتَ ،ولِـ َ ْ
لِه ـذَا ِب َع ْي ِن ـ ِه أَقَ ْمتُـ َـك ،لِـ َ ْ
ـي َم ـ ْن يَشَ ــا ُء".
يَ ْر َح ـ ُم َم ـ ْن يَشَ ــا ُءَ ،ويُ َقـ ِّ
 -رومية 18-13 :9
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العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

.أحدو ُد محبَّ ِة الله:

1.تش ُري رومية  9إىل بُغ ِْض الله ،ليس إىل بُغ ِْض اإلنسان لله ،بل إىل بُغ ِْض الله للناس.
يبغض خالئقه.
2.اعت ْدنا التفكري أ َّن الله ال يقد ُر أن َ
يقتبس بولس من كاتب العهد القديم مالخي عندما أشا َر إىل بُغ ِْض الله لعيسو.
ُ 3.

مفهوم البُغْض يف الكتاب املق َّدس:
.بتفس ُري
ِ

ـي ينبغــي َّأل
1.كأسـ ٍ
ـلوب للتعبــر ،وكنــو ٍع مــن علــم اللغــة والدراســات العربيَّــة وكتعبـرٍ اصطالحـ ٍّ
ـاب املقـ َّدس ال ُبغضَ ــة كتعبـرٍ عــن مح َّبـ ِة
يؤ َخــذ باملعنــى الحــريف املبــارش .يســتخد ُم أحيانًــا الكتـ ُ
طـ ٍ
ـرف أكــر مــن اآلخــر.
قص ُة عالقة يعقوب بزوجت ْيه ومح َّبته لراحيل أكرث من ل ْيئة (تكوين .)29
2.مثال َّ :1
ـب يســوع مــن الجمــوع أن يحســبوا كلفــة تبع َّيتــه ،ألنَّهــا تتطلَّــب أن يبغضــوا
3.مثــال  :2يطلـ ُ
ذويهــم (لوقــا .)33-25 :14
ـكل
4.عنــد التحـ ُّدث عــن ال ُبغضَ ــة ،يُظْ ِهـ ُر يســوع أ َّن مح َّبتنــا لــه يجــب أ ْن تتفـ َّوق عــى مح َّبتنــا لـ ِّ
مــا يف هــذا العــامل ،مبــا يف ذلــك أعـ ّز النــاس عــى قلوبنــا عــى األرض.

الكتاب املق َّد ُس عن بُ ِ
.تيتح َّدثُ
غض الله للبرش بق ْد ِر ما يتكلَّ ُم عن مح َّبته لهم.
ُ

ـس نو ًعــا مــن الشــعور باالشــمئزاز التــا ِّم مــن
1.يوجــد بُ ْع ـ ٌد يف موقــف اللــه مــن الخطــاة يعكـ ُ
ـري املتم ـ ِّرد.
الجنــس البـ ِّ
رش.
2.الله ق ُّد ٌ
وس ج ًّدا حتَّى إ ّن عين ْيه أطه ُر من أن تنظُرا ال َّ
ـب الخاطــئ ،أل َّن اللــه ال ِ
يرسـ ُـل الخط َّيــة إىل
3.مــن التفاهــة ال َقـ ْو ُل إ َّن اللــه يكــر ُه الخط َّيـ َة لك َّنــه يحـ ُّ
الجحيــم ،بــل الخطــاة ،ألنَّهــم موضــوع غضبــه.
4.نحــن نتصــار ُع مــع هــذا الش ـ ِّد وال َج ـذْب بــن محبَّــة اللــه للخطــاة واشــمئزازه منهــم ألنَّهــم
ُمحتَقــرون يف عين ْيــه.

.ثهناك حدو ٌد ملح َّبة الله.

ـاب امل ُقـ َّدس مــن عظمــة مح َّبــة اللــه الفائقــة عــر إرفاقهــا بتحذيـر ٍ
ات مــن حــدود
1.يُخ ِّفــف الكتـ ُ
ـب اللــه وبُغضَ ــه.
محبَّتــه ،إذ خــارج هــذه الحــدود نجـ ُد غضـ َ
2.مح َّب ُة الله غ ُري املرشوطة هي مفهو ٌم غريب عن الكتاب املق َّدس.

ْغُب
 – 6لا ُ ض
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ٍ
رشوط ،فإنَّــه يظـ ُّن أ َّن اللــه يح ُّبــه كــا
3.عندمــا يســم ُع اإلنســان غــر املؤمــن أ َّن اللــه يح ُّبــه بــا
وأل
ـش حيــا ًة جه َّنم َّيـ ًة َّ
هــو .وأنَّــه ليــس عليــه أن يتــوب عــن خطايــاه ،وأنَّــه يســتطي ُع أ ْن يعيـ َ
يقلـ َـق أبـ ًدا مــن اإلســاءة إىل اللــه.
يوصل رسال ًة خاطئ ًة.
4.إ َّن االعتقاد مبح َّبة الله غري مرشوطة ُ
كل إنســانٍ وهــي :قبــول املســيح باإلميــان والثقــة بــه
َ 5.وضَ ــ َع اللــ ُه رشوطًــا مطلقــ ًة لخــاص ِّ
وحــده ،وإلَّ فلــن يشــه َد ســوى غضــب اللــه املقــ َّدس إىل األبــد.
راسة:
ٌ
أسئلة لل ِد َ

الكتاب املق َّد ُس عن ِ
1.يتح َّدثُ
بغض الله للبرش ِب َق ْد ِر ما يتكلَّ ُم عن مح َّبته لهم.
ُ
.أصح
.بخطأ
ـس بولــس يف روميــة  9عندمــا يتح ـ َّدثُ عــن مح َّب ـ ِة اللــه
2.مــن ِّ
ـي يف العهــد القديــم يقتبـ ُ
أي نبـ ٍّ
ليعقــوب وبُ ِ
غضــه لعيســو؟
.أدانيال
.بمالخي
.تميخا
.ثموىس
يعب رومية األصحاح  9عن ِ
بغض الله؟
3.كيف ِّ ُ
.أبغض اإلنسان لله ،وبغض الله للناس
.بمحبَّة اإلنسان لله ،وبغض الله للناس
.تبغض اإلنسان لله ولكن ليس بغض الله للناس
.ثال يتح َّدثُ عن بغض اإلنسان لله ،ولك َّنه يتح َّدثُ عن بغض الله للناس
4.ما الذي كان يسوع يقصدُهُ عندما دعا إىل بغض اآلخرين؟
.أإنَّه من املقبول أحيانًا أن نبغض اآلخرين
.بإ َّن النقمة البا َّرة قد تُ ْف َه ُم أحيانًا عىل أنَّها بُغضَ ة
يجب أن نك َّنها له
.تال ب ّد من أن تتف َّو َق املحبَّة التي ُ
أشخاصا مح َّددين
يبغض
.ثإِ َّن الله شخص ًّيا ُ
ً
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أي شخص؟
5.ماذا َ
فرض الله عىل خالص ِّ
.أرشوطًا مطلقة
.برشوط العهد الجديد
.تمل يض ْع رشوطًا
.ثرشوطًا وقت َّي ًة
6.ما نتيجة قَ ْول ٍ
شخص آلخر إِ َّن مح َّبة الله غري مرشوطة؟
فق ذلك مع العديد من املقاطع الكتاب َّية
.أيتَّ ُ
.بيعطيهم الضامن الكتايب الحقيقي
يوصل رسال ًة خاطئ ًة
.ت ُ
يجعل التوب َة أكرث رضوريَّ ًة
.ث ُ
شة:
ٌ
ناق َ
للم َ
أسئلة ُ

ـت بهــا أ َّن موضــوع بُ ْغـ ِ
1.مــا الطـ ُ
ـض الرســالة التــي
ـض اللــه للنــاس يناقـ ُ
ـرق املحـ َّدد ُة التــي الحظـ َ
غالبًــا مــا يتـ ُّم الوعــظ بهــا يف ثقافتنــا اليــوم؟ مــا التفاســر األخــرى التــي ســمعتَها عــن بغــض
اللــه لعيســو يف روميــة 9؟
2.ملاذا ُ
يحب الخاطئ"؟
يقول د .سربول إنَّه من التفاهة القول إ َّن "الله يكره الخط َّية لك َّنه ُّ
ر ،ويبغــض الرشيــر ،ويح ـ ِّول
3.إن كان الل ـ ُه ق ُّد ً
وســا لدرجــة أ َّن عينيْــه أَطْ َهــر مــن أ ْن تنظ ـرا ال ـ ّ
ظهــره للخط َّيــة ،فكيــف ميك ـ ُن أن تُس ـ َم َع صلــواتُ الخاطــئ؟
4.برأيــك ،مــن أيــن جــاءت فكــر ُة مح َّبــة اللــه غــر املرشوطــة؟ مــا الــذي توصلــه رســال ٌة مثــل
هــذه؟

7
ِ
الميا َل ُة إلى ال َخ ْي
اهلل
حب ُة
َّ
َم َّ

دمة:
المق ِّ

ر مبــوت الخاطــئ ،يق ـ ِّر ُر دامئًــا ويفعـ ُـل مــا هــو
إ َّن اللــه ،كونَ ـ ُه قاض ًيــا بــا ًّرا وعــادلً وال ي ـ ُّ
صــواب .أحكا ُم ـ ُه مبنيَّ ـ ٌة دامئًــا عــى مشــيئته الصالحــة مــن نحــو شــعبه .يف هــذه املحــارضة،
يبحــثُ د .ســرول يف كيف َّيــة ارتبــاط املح َّبــة ارتباطًــا وثي ًقــا بصــاح اللــه ،وكيف َّيــة تجـ ِّـي ذلــك يف
بـ ٍ
ـركات وخ ـرٍ يُغ ِْدقــه عــى بــر يَ ْك َرهونــه ويَلْ َعنونــه.
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

تتجل من خالل محبَّته امليَّالة إىل الخري
1.إظها ُر ما لله من مشيئ ٍة صالح ٍة لبني البرش َّ
2.رؤيــة مح َّبــة اللــه التــي ت ِ
ُحس ـ ُن إىل النــاس يف كيف َّيــة تدفُّــق أعــال اللــه الصالحــة مــن
مشــيئته الصالحــة
نحــب
3.النظــر يف دعــوة يســوع إىل االقتــداء مبح َّبــة اللــه امل ُحســنة وامل َّيالــة للخــر بــأ ْن
َّ
أقرباءنــا وأعداءنــا ونباركهــم أيضً ــا
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

فَ َقـ َ
شكُـ ْم ِب َفـ َر ٍح َع ِظيـ ٍـم يَ ُكــو ُن لِ َج ِميـعِ الشَّ ـ ْع ِب :أَنَّـ ُه
ـال لَ ُهـ ُم الْ َمـا َُك" :الَ تَ َخافُــوا! فَ َهــا أَنَــا أُبَ ِّ ُ
ـيح الـ َّر ُّبَ .وهـ ِـذ ِه لَ ُكـ ُم الْ َعالَ َمـ ُة :تَ ِجـ ُدو َن
ُولِـ َد لَ ُكـ ُم الْ َيـ ْو َم ِف َم ِدي َنـ ِة َدا ُو َد ُم َخلِّـ ٌ
ـص ُهـ َو الْ َم ِسـ ُ
السـ َـا ِو ِّي
ِط ْفـ ًـا ُم َق َّمطًــا ُمضْ َج ًعــا ِف ِم ـ ْذ َو ٍد"َ .وظَ َه ـ َر بَ ْغتَ ـ ًة َم ـ َع الْ َم ـا َِك ُج ْم ُهــو ٌر ِم ـ َن الْ ُج ْنـ ِـد َّ
الس ـاَ ُمَ ،وبِال َّنـ ِ
ـرةُ".
ُم َس ـ ِّب ِح َني الل ـ َه َوقَائِلِ ـ َن" :الْ َم ْج ـ ُد لل ـ ِه ِف األَ َعـ ِ
ـالَ ،و َعـ َـى األَ ْر ِض َّ
ـاس الْ َمـ َ َّ
لوقا 14-10 :231
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العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

.أأنوا ُع املحبَّة وارتباطها بشخص الله:
1.املح َّبة امل َّيالة إىل الخري
2.املحبَّة امل ُحس َنة
3.املح َّبة الراضية

.بمحبَّ ُة الله امليَّالة إىل الخري:

1.إنَّها مشيئ ُة الله الصالحة تجاه الناس (لوقا .)14-8 :2
2.ليس لدى الله أيَّة مشيئ ٍة أخرى سوى املشيئة الصالحة.
3.ترتب ُط مح َّب ُة الله ارتباطًا وثيقًا بصالحه (يوح َّنا .)16 :3

.ت َميْ ُل مشيئة الله:

األسايس تجاه خليقته.
1.وضْ ع َّي ُة الله أو موقفُه
ُّ
الشي ِر (حزقيال .)11-10 :33
س بِ َ ْو ِت ِّ ِّ
2.الل ُه ال يُ َ ُّ
األســايس يف
اقتبــس فرانســيس شــايفر عنوانًــا لكتابــه "فكيــف نحيــا؟" مــن هــذا الســؤال
3.
َ
ّ
حزقيــال.
ـايس حتَّــى مــن البرشيَّــة الســاقطة ،وحتَّــى مــن هــؤالء املع َّر ِضــن لغضبــه ،هــو
4.موقـ ُـف اللــه األسـ ُّ
موقـ ٌـف مييـ ُـل إىل اللطــف والخــر.

.ثمح َّب ُة الله امل َّيالة إىل الخري ومفهوم الخالص الشامل لجميع البرش:

ـرا يف موقفــه تجــاه جميــع البــر ،إذًا لَـ ْن يهلـ َـك أحـ ٌد،
1.لــدى البعــض فكــر ٌة أنَّــه إذا كان اللــه خـ ِّ ً
أل َّن إرســال اللــه أحدهــم إىل الجحيــم هــو انتهـ ٌ
ـاك لِ َم ْيلِــه إىل الخــر.
ـاس مــن عواقــب خطاياهــم ،ثـ َّم
ـس متا ًمــا .يحـ ِّذ ُر اللـ ُه النـ َ
2.لكــن يف الكتــاب املقـ َّدس نــرى العكـ َ
يقـ ُ
ـول إنَّهــم إ ْن ســمعوا التحذيــر ومل يرجعــوا عــن خطاياهــم ،فســيهلكون بإمثِهــم.
الشيرِ ،وبالرغم من ذلك يأم ُر به.
س الل ُه بِ َ ْو ِت ِ ِّ
3.ال يُ َ ُّ
ـب األرشار بالرغــم
4.حتَّــى يف ميلــه إىل الخــر ،ال يســاو ُم اللـ ُه أبـ ًدا عــى بـ ِّرہ أو قداســته ،ويعاقـ ُ
مــن ميلــه إىل ُص ْنـعِ الخــر لهــم.

ُ
العادل دامئًا مبا هو صواب.
.جيقو ُم القايض
بالسجن.
1.إ ّن القايض العادل ،ح ًّبا بالقانون
ِّ
والحق والعدل ،يحك ُم عىل ابنه َ
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2.اللــه بحكمــه يُج ـرِي العــدل ،ويحك ـ ُم بحســب ح ِّقــه ،وهــذا الحك ـ ُم صــاد ٌر حتَّــى يف روحــه
امل َّيالــة إىل الخــر بحـ ِّـق جنـ ٍ
ـري متم ـ ّر ٍد.
ـس بـ ٍّ
3.أَ َديَّا ُن ك ُِّل األَ ْر ِض لَ يَ ْص َن ُع َع ْدلً (تكوين )25 :18؟
والحق
4.إ َّن َم ْي َل الله إىل الخري ال يلغي التزا َم ُه بالعدل
ِّ
5.ال يصد ُر حك ُم الله أب ًدا بدافع ضغين ٍة ،أو ٍ
شخيص.
حقد غري م َّربر أو ثأ ٍر
ٍّ
.حاملح َّب ُة امل ِ
ُحس َنة:

1.مرتبطــ ٌة بعمــل اللــه تجــاه الخليقــة يف هــذا العــامل ،أي أنَّ أعاملــه الصالحــة تنبــ ُع مــن
مشــيئته الصالحــة.
ـب عد َّونــا أيضً ــا بطريقـ ٍة تظهـ ُر يف أعاملنــا ومــا نفعلــه
ـب قري َبنــا وأ ْن نحـ َّ
2.يدعونــا يســوع أ ْن نحـ َّ
(متَّــى .)48-43 :5
بدل من االسم.
مفهوم العهد الجديد للمح َّبة بصيغة فعلٍ ً
3.غال ًبا ما يت ُّم التح ُّدث عن
ِ
4.يدعونا يسوع إىل االقتداء مبحبَّة الله ،عن طريق مباركة عا ٍمل يكرهه وثائ ٍر ض َّدہ.
5.إحســا ُن اللــه يقــو ُد يف نهايــة املطــاف إىل دينونـ ٍة أعظــم لــأرشار ،فإحــدى الطــرق التــي نعـ ِّـر
بهــا عــن إمثنــا هــي رفضُ نــا أ ْن نكــو َن ممت ِّنــن.
ـئ بـ ٍ
6.كلَّــا نـ َ
ـركات مــن يــده دون أن يشــك َر الل ـ َه عليهــا ،ا َّدخ ـ َر لنفســه غض ًبــا يف
ـال الخاطـ ُ
يــوم الغضــب.

راسة:
ٌ
أسئلة لل ِد َ

األسايس تجاه خليقته.
ميل مشيئة الله هو وضع َّية الله أو موقفه
ُ 1.
ّ
.أصح
.بخطأ
2.ما هي محبَّة الله امليَّالة إىل الخري؟
.أمح َّب ٌة مبن َّي ٌة عىل مشيئته الصالحة تجاه البرش
.بمح َّب ٌة مبن َّي ٌة عىل أعامله الصالحة النابعة من مشيئته الصالحة
شخيص
.تمح َّب ٌة مبن َّية عىل كر ٍه غري م َّربر أو ثأ ٍر
ٍ
تنطبق عىل غري البا ِّر
تنطبق عىل البا ِّر ولك َّنها ال
.ثمحبَّ ٌة مبنيَّ ٌة عىل النعمة
ُ
ُ

ِ
اهلل
وب ِم َن
َم ْح ُب ٌ
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س مبوت الرشير ،لكن ماذا ميكننا القول عن موقفه تجاه املوت؟
3.صحيح أ َّن الله ال يُ َ ُّ
.أبالتأكيد ما يزال عادلً
ِّس عن حقده
.بإنه ينف ُ
يرسل الناس إىل الجحيم برت ُّد ٍد
.تهو ُ
.ثما يزال يأم ُر به
4.بأيَّة طريق ٍة يت ُّم التح ُّدث غال ًبا عن مفهوم العهد الجديد عن املح َّبة؟
بدل من الفعل
كاسم ً
.أ ٍ
بدل من االسم
.بكفعلٍ ً
.تباعتبارها مشاعر
.ثبصفتها غري مرشوط
5.ما هي محبَّة الله امل ِ
ُحس َنة؟
.أمح َّب ٌة مبن َّي ٌة عىل مشيئته الصالحة تجاه البرش
.بمح َّب ٌة مبن َّي ٌة عىل أعامله الصالحة النابعة من مشيئته الصالحة
شخيص
.ت مح َّب ٌة مبن َّية عىل كر ٍه غري م َّربر أو ثأ ٍر
ٍ
تنطبق عىل غري البا ِّر
تنطبق عىل البا ِّر ولك َّنها ال
.ثمحبَّ ٌة مبنيَّ ٌة عىل النعمة
ُ
ُ
6.بالنسبة إىل األرشار ،إال َم يقو ُد إحسا ُن الل ِه يف نهاية املطاف؟
أقل
.أدينونة ّ
.بدينونة مليئة ِ
بالحقْد
.تدينونة أعظم
.ثدينونة مشا ِب َهة
شة:
ٌ
ناق َ
للم َ
أسئلة ُ

ـخصا يؤ ِمـ ُن بالخــاص الشــامل لجميــع البــر ويعتنـ ُـق فكــر َة أ َّن اللــه ِ
محسـ ٌن
1.كيــف تجــا ِو ُب شـ ً
ٍ
َ
شــخص إىل الجحيــم ســيكون مبثابــة انتهــاك إلحســانِ ِه؟ هــل مــن
إرســال
لــكل البــر ،وأ َّن
ِّ
تقتبســها عنــد مواجهــة موقـ ٍ
ـف كهــذا؟
مقاط ـ َع مح ـ َّدد ٍة
ُ
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2.مــا هــي بعــض األمثلــة التــي قابلتَهــا حيــث تـ َّم اقـراح أ َّن اللــه يف إحســانه يســاو ُم عــى بـ ِّرہ
تتمسـ ُـك
ـب الرشيــر بالتــام؟ هــل مــن أنظمـ ِة إميــانٍ مع َّينـ ٍة َّ
وقداســته ،وأنَّــه بالتــايل لـ ْن يعاقـ َ
بوجهــة النظــر هــذه؟
رشيــر (حزقيــال  )11-10 :33وبــن
ـر مبــوت ال ِّ
3.كيــف لـ َـك أن توفِّـ َـق بــن حـ ِّـق أ َّن اللــه ال يُـ َ ُّ
رستــه (أفســس )6-3 :1؟ مــا دور م ْيــل مشــيئة اللــه
أنَّــه يفعـ ُـل َّ
كل األشــياء وف ًقــا ملشــيئته وم َّ
ومح َّبتــه امل ُحس ـ َنة يف هــذه الحقائــق التــي تبــدو متعارض ـ ًة؟
ـب أقربا َءنــا وأعدا َءنــا أيضً ــا
4.يف املوعظــة عــى الجبــل (متَّــى  ،)48-43 :5يدعونــا يســوع أ ْن نحـ َّ
ونحس ـ َن إليهــم ،ليــس مبج ـ َّرد إبــداء املشــاعر أو العاطفــة بــل برتجمــة ذلــك إىل أعــال .مــا
هــي بعــض الطــرق امللموســة التــي أظهــرتَ بهــا مح َّب ـ ًة ُم ِ
ـب أو عــد ٍّو؟
حس ـ َن ًة تجــاه قريـ ٍ

8
ِ
ِ
الراض َي ُة
اهلل
حب ُة
َم َّ

دمة:
المق ِّ

كل األشــياء م ًعــا للخــر؟ وإ ْن كان األم ـ ُر كذلــك ،فهــل ينطبـ ُـق هــذا
هــل يَ ِع ـ ُد الل ـ ُه أ ْن تعمـ َـل ُّ
الوعـ ُد عــى الجميــع بشــكلٍ متســا ٍو؟ يف هــذه املحــارضة ،مييِّـ ُز د .ســرول بــن املعنــى املعــارص
لرِضَ ــا البــر عــن أنفســهم ،والــذي يشـ ُر إىل ِشـ َبعٍ غــر مبــا ٍل ومســر ٍخ ومتعجـ ٍ
ـرف ،وبــن معنــى
ـر وتتمتَّـ ُع بالعالقــة مــع شــعبه امل َفـ ِـدي ،والــذي هــو يف االبــن.
مح َّبــة اللــه الراضيــة ،التــي تُـ َ ُّ
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

رس محبَّ ُة الله الراضية وتتمتَّ ُع بالعالقة مع شعبه امل ِ
َفدي
1.التفكري يف كيف تُ ُّ
ميارســه
2.التمييــز بــن الدعــوة الخارج َّيــة والدعــوة الداخل َّيــة باعتبارهــا عمـ ًـا فائ ًقــا للطبيعــة ُ
اللـ ُه الــروح القــدس
3.إظهار أ َّن معرفة الله امل ُس َبقة تنب ُع من مح َّب ٍة عميق ٍة وحميم ٍة
4.إدراك أ َّن هدف التعيني امل ُسبَق هو أن نشا ِب َه صور َة اب ِن ِه
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

َونَ ْح ـ ُن نَ ْعلَ ـ ُم أَ َّن ك َُّل األَشْ ـ َيا ِء تَ ْع َمـ ُـل َم ًعــا لِلْ َخـ ْ ِ
ـر لِل َِّذي ـ َن يُ ِح ُّبــو َن الل ـ َه ،ال َِّذي ـ َن ُه ـ ْم َم ْد ُع ـ ُّوو َن
ـب ق َْصـ ِـد ِه .ألَ َّن ال َِّذي ـ َن َس ـ َب َق فَ َع َرفَ ُه ـ ْم َس ـ َب َق فَ َع َّي َن ُه ـ ْم لِ َيكُونُــوا ُمشَ ــا ِب ِه َني ُصــو َر َة ابْ ِن ـ ِه،
َح َسـ َ
ـن إِ ْخـ َو ٍة كَ ِثريِيـ َنَ .وال َِّذيـ َن َسـبَ َق فَ َعيَّ َن ُهـ ْم ،فَهـ ُؤالَ ِء َد َعا ُهـ ْم أَيْضً ــاَ .وال َِّذيـ َن
لِيَ ُكــو َن ُهـ َو ِب ْكـ ًرا بَـ ْ َ
َد َعا ُه ـ ْم ،فَه ـ ُؤالَ ِء بَ َّر َر ُه ـ ْم أَيْضً ــاَ .وال َِّذي ـ َن بَ َّر َر ُه ـ ْم ،فَه ـ ُؤالَ ِء َم َّج َد ُه ـ ْم أَيْضً ــا.
رومية 30-28 :836
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العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

.أمحبَّ ُة الله الراضية:

س بعالقته بشعبه املَفْدي.
1.إنَّها تلك املح َّبة التي مبوجبها
ُ
يبتهج ُ
اآلب ويُ َ ُّ
رسته الكامل هو ابنه.
2.موضوع محبَّة الله األ َّول ،وموضوع بهجته وم َّ
بخاصته الذين هم يف املسيح.
س الله
ويبتهج َّ
ُ
3.يُ َ ُّ
4.إنَّهــا املح َّبــة التــي يك ُّنهــا اللـ ُه ملختاريــه ،والتــي تختلـ ُـف عــن املح َّبــة العا َّمــة امل َّيالــة إىل الخــر
واملح َّبــة امل ِ
ُحسـ َنة التــي يك ُّنهــا لآلخريــن.

.ب املدع ُّوون:
"1.ك َُّل األَشْ ـيَا ِء تَ ْع َمـ ُـل َم ًعــا لِلْ َخـ ْ ِ
ـب ق َْصـ ِـد ِہ".
ـر لِل َِّذي ـ َن يُ ِح ُّبــو َن الل ـ َه ،ال َِّذي ـ َن ُه ـ ْم َم ْد ُع ـ ُّوو َن َح َسـ َ
(روميــة )28 :8
2.ال ُ
تعمل م ًعا للخري للجميع.
كل األشياء ُ
يقول بولس إ َّن َّ
3.هؤالء الذين يح ُّبون الله (املدع ُّوون) هذا النوع من املح َّبة ،والذين يح ُّبهم الل ُه مبح َّبة الرضا.
4.الكنيســة (إِي ْكلِي ْزيــا) هــي هــؤالء املدع ـ ُّوون مــن العــامل ،واملنفصلــون عــن البرشيَّــة الســاقطة
الخاصــة.
لينالــوا نعمــة اللــه املخلِّصــة
َّ
.تالدعوة الخارج َّية والدعوة الداخل َّية:

ـاب املق ـ َّد ُس كلم ـ َة "يَ ْد ُعــو" لإلشــارة إىل الدعــوة الخارج َّيــة املو َّجهــة لجمهــو ٍر
1.يســتخد ُم الكتـ ُ
يســتم ُع إىل إعــان اإلنجيــل.
ـاوب مــع الدعــوة إيجاب ًّيــا عنــد الذيــن قبلــوا املســيح ،وســلب ًّيا عنــد الذيــن رفضــوه،
2.كان التجـ ُ
و ُمحا ِي ـ ًدا عنــد الذيــن أرادوا التفكــر يف األمــر أو ســاع املزيــد.
3.توجـ ُد أيضً ــا دعــو ٌة داخل َّيـ ٌة مذكــور ٌة يف الكتــاب املقـ َّدس متعلِّقــة بعمــل الــروح القــدس الــذي
يتـ ُّم داخــل اإلنســان.

.ثالسلسلة الذهبيَّة ودعوة املختارين التي ال ميك ُن رفضُ ها:

ميارس ـ ُه الل ـ ُه الــروح القــدس يف القلــب أو النفــس،
1.تتعلَّـ ُـق بالعمــل الفائــق للطبيعــة الــذي ُ
والــذي مبوجبــه ،هــؤالء الذيــن كانــوا ســابقًا أمواتًــا بالذنــوب والخطايــا ،وأصبحــوا اآلن أحيــاء.
2.املختــارون مدعـ ُّوون بطريقـ ٍة محـ َّدد ٍة ،حتَّــى إِ َّن "ك َُّل األَشْ ـيَا ِء تَ ْع َمـ ُـل َم ًعــا لِلْ َخـ ْ ِ
ـر لِل َِّذيـ َن يُ ِحبُّــو َن
ـب ق َْصـ ِـد ِہ".
اللـ َه ،ال َِّذيـ َن ُهـ ْم َم ْد ُع ُّوو َن َح َسـ َ
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"3.ألَ َّن ال َِّذيــ َن َســ َب َق فَ َع َرفَ ُهــ ْم َســ َب َق فَ َع َّي َن ُهــ ْمَ .وال َِّذيــ َن َســ َب َق فَ َع َّي َن ُهــ ْم ،فَ َهــ ُؤالَ ِء َد َعا ُهــ ْم أَيْضً ــا.
َوال َِّذيــ َن َد َعا ُهــ ْم ،فَ َهــ ُؤالَ ِء بَ َّر َر ُهــ ْم أَيْضً ــاَ .وال َِّذيــ َن بَ َّر َر ُهــ ْم ،فَ َهــ ُؤالَ ِء َم َّج َد ُهــ ْم أَيْضً ــا".
ترتيــب الخــاص موضــو ٌع بطريقــ ٍة خطِّيَّــ ٍة ،ويتض َّمــ ُن املعرفــة امل ُســبَقة ،والتعيــن امل ُســبَق،
4.
ُ
والدعــوة ،والتربيــر ،والتمجيــد.
.جنظرة املعرفة امل ُسبَقة:

ـيتجاوب إيجاب ًّيــا مــع
1.وهــي الفكــرة التــي تفي ـ ُد بــأ َّن اللــه منــذ األزل يع ـر ُِف ُمس ـ َبقًا َم ـ ْن سـ
ُ
دعــوة اإلنجيــل.
2.مــن خــا ِل النظــر بــن ممـ َّرات الزمــن يختــا ُر اللــه للخــاص أولئـ َـك الذيــن يعـ ُ
ـرف مســبقًا أنَّهــم
ســيتجاوبون إيجاب ًّيــا مــع رســالة اإلنجيــل.
3.الح َّجــة غــر الصحيحــة هــي أ َّن األشــخاص الذيــن عرفَ ُهــم اللـ ُه ُمسـ َبقًا هــؤالء ع َّي َنهــم ُمسـ َبقًا،
ُ
يعــرف ً
وإ ْن كان اللــ ُه
عــن الجميــ َع للخــاص
فعــا الجميــع منــذ األزل ،فهــذا يعنــي أَنَّــ ُه َّ َ
ـكل البــر.
الشــامل لـ ِّ
كل َمـ ْن َسـ ِم َع بأذن ْيــه خارج ًّيــا دعــو َة اإلنجيــل ،ســوف
4.الكتــاب املقـ َّدس ال يقصـ ُد أن يعلِّـ َم أ َّن َّ
يتـ َّر ُر يف نهايــة املطــاف.

.حتأث ُري الدعوة الداخل َّية:

1.هؤالء املدع ُّوون داخليًّا فقط هم الذين يتربَّرون.
ـص روميــة  8هــذا يقـ ُ
ـول إ َّن جميــع الذيــن َع َرفَ ُهــم اللـ ُه ُمسـ َبقًا والذيــن يتجاوبــون
2.ال يشء يف نـ ِّ
مــع الدعــوة الخارج َّيــة ســيت ُّم تعيينهــم ُمسـ َبقًا.
 3.املختــارون مع َّينــون ُمسـ َبقًا ليــس ألنَّهــم يتجاوبــون مــع الدعــوة ،بــل ألنَّهــم مع َّينــون ُمسـ َبقًا
للتجــاوب مــع تلــك الدعــوة.
الروحي.
يحب املختارون الل َه ،أح َّبهم الله مبح َّبة الرضا وأقا َمهم من املوت
4.قبل أن َّ
ِّ
ـح
5.مــا أن يسـ ُ
ـب مــا كان يكر ُهــه ســابقًا ،ويصبـ ُ
ـتقبل املــر ُء الدعــوة الداخل َّيــة ،ويتغـرَّ ُ قل ُبــه ،يحـ ُّ
ـيح موضــوع عاطفتــه.
املسـ ُ

اآلب لالبن:
.خمح َّب ُة ِ

ُ 1.
الهدف من هذا االختيار والتعيني امل ُس َبق هو أن يتش َّب َه املختارو َن بابنه.
اآلب بابنه.
فيض ُسو ِر ِ
2.رسو ُر الله باملختارين هو ُ
اآلب لالبن.
3.املختارون هم عطايا مح َّب ِة ِ
أصبح املختارون موضو َع محبَّته الراضية.
4.فبفضل محبَّة الله الراضية تجاه يسوعَ ،

 – 8يِضارلا ِهللا ُةَّبحَم

.دمعرف ُة الله امل ُس َبقة الحميم َّية:
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ذهني.
وعي
1.معرف ُة الله امل ُسبَقة تعني أكرث من مج َّرد ٍ
ٍّ
2.الفعــل "يَ ْعـر ُِف" يف الكتــاب املقـ َّدس ،هــو " ْغ ُن ِ
ـي عــى الصعيــد
ـي الذهنـ َّ
وســيس" ويعنــي الوعـ َ
األ َّول ،لكـ َّن املع َنــى األعمــق يشـ ُر إىل املح َّبــة الحميمــة.
3.املح َّب ُة الراضي ُة كامن ٌة يف مفهوم معرفة الله امل ُس َبقة ،أل َّن معرفته امل ُس َبقة هي مح َّب ٌة ُمس َبق ٌة.
س الله بشعبه منذ تأسيس العالَم ويبدو اختيا ُرهم نتيج ًة ملحبَّته الرسمديَّة لهم.
َّ ُ 4.

راسة:
ٌ
أسئلة لل ِد َ

ُ 1.
يقول بولس الرسول إ َّن َّ
كل األَشْ َيا ِء ت َ ْع َم ُل َم ًعا لِلْ َخ ْ ِي لِلْ َج ِميع.
.أصح
.بخطأ

الكتاب املق َّد ُس إىل جمهو ٍر يستم ُع إىل إعالن اإلنجيل؟
أي ن ْو ٍع من الدعوة هي عندما يش ُري
ُّ 2.
ُ
.أدعو ٌة خارج َّي ٌة
.بدعو ٌة عا َّم ٌة
.تدعو ٌة داخل َّي ٌة
.ثدعو ٌة محايد ٌة
3.يف ترتيب الخالص ،ما الذي فعلَ ُه الل ُه قبل التعيني امل ُس َبق؟
.أدعا
.بع َر َف ُمس َبقًا
.تب َّر َر
.ثق َّد َس
ويبتهج بالعالقة مع املَف ِْديِّني؟
رس الل ُه
4.وفق ِّ
ُ
أي نو ٍع من املح َّبة يُ ُّ
.أالتي تختا ُر
.بالتي ت ِّرب ُر
.تالراضية
.ثالخارج َّية
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َ 5.منِ الذي يعطي املختارين كعطايا مح َّبة ،ولِ َم ْن يعطيها؟
.أاالبن لآلب
.بالروح القدس لآلب
.تاآلب لالبن
.ثاآلب للروح القدس
6.مــا معنــى " ِغ ُن ِ
وســيس" مــن حيــث صلتهــا مبعرفــة اللــه امل ُس ـ َبقة وكونهــا أكــر مــن مج ـ َّرد
ـي؟
و ْعـ ٍ
ـي ذهنـ ٍّ
.أاملح َّبة التي تختا ُر
.باملحبَّة الرسمديَّة
.تاملح َّبة الغافرة
.ثاملح َّبة الحميم َّية
شة:
ٌ
ناق َ
للم َ
أسئلة ُ

1.كيــف يختلـ ُـف رضــا البــر عــن محبَّــة اللــه الراضيــة؟ كيــف لـ َـك أن توفِّـ َـق بــن هــذه املحبَّــة
اآلب يف أن تكــون لــه عالقــة مــع شــعبه املفــدي ،وبــن فكــرة أ َّن
الراضيــة حيــث
ُ
يبتهــج ُ
رستــه هــو ابنــه؟
موضــوع مح َّبــة اآلب األ َّول وم َّ
2.ملــاذا ال مجــال أمــام املســيح ِّيني ســوى اإلميــان باملعرفــة امل ُس ـ َبقَة أو التعيــن امل ُس ـ َبق؟ هــل
ـبق أن مــررتَ بوقـ ٍ
ـت خاللــه غــر متأكِّـ ٍـد مــن هــذه العقائــد؟
ـت يف حياتـ َـك كنـ َ
سـ َ
يصــح أن نؤمــن بح َّجــة أ َّن َمــ ْن عرفَــ ُه اللــ ُه ُمســ َبقًا ع َّي َنــ ُه مســ َبقًا أيضً ــا ،وإ ْن كا َن
3.ملــاذا ال
ُّ
اللــه قــد عـ َ
ـن الجميـ َع للخــاص؟ هــل هنــاك مقاطـ ُع كتاب َّيـ ٌة
ـرف الجميـ َع منــذ األزل ،هــل عـ َّ َ
ـت أ َّن وجهــة النظــر هــذه غــر كتابيَّــة؟
مح ـ َّدد ٌة ميكنـ َـك أن
تقتبســها لتُثْ ِبـ َ
َ
4.مــا الــذي يقصــد ُه ســرول عندمــا يقــول" :إنَّنــا ُمع َّينــون ُمسـ َبقًا ال ألنَّنــا تجا َوبْنــا مــع الدعــوة،
ـاوب مــع تلــك الدعــوة"؟ مــا الفــارق ،ومــا املهـ ّم يف هــذا التمييــز؟
بــل لــي نتجـ َ

9
المحبة أغابي
َّ

دمة:
المق ِّ

ـكل منهــا
يف العهــد الجديــد ،تُســتخ َد ُم كلــاتٌ يونان َّي ـ ٌة مختل َفــة للتعبــر عــن "املح َّبــة" ،ولـ ٍّ
أي منهــا يَ ِصـ ُـف محبَّـ َة اللــه لـ َـك؟ كيــف
دالالتُهــا
َّ
أي منهــا يَ ِصـ ُـف محبَّتـ َـك ليســوع؟ ٌّ
الخاصــةٌّ .
ـاوب مــع مح َّبــة يســوع لنــا؟ َوكيــف تختلـ ُـف هــذه املح َّبــة عــن تلــك التــي
ينبغــي بنــا أ ْن نتجـ َ
ـش د .ســرول مح َّبــة يســوع لشــعبه وكيــف
ميكـ ُن للعــامل أ ْن يبديهــا؟ يف هــذه املحــارضة ،يناقـ ُ
ـب بعضُ نــا بعضً ــا.
يجــد ُر بنــا باملقابــل أ ْن نحـ َّ
التعليمية
األهداف
ُ
َّ

متأصلـ ٌة يف شــخص
1.إظهــار كيــف أنَّ املح َّبــة أغــايب هــي أســمى شــكلٍ مــن املح َّبــة وهــي ِّ
اللــه نفســه
2.إدراك الدعــوة إىل الســمو فــوق املشــاعر البرشيَّــة لكُــره أعدائِنــا واالنتقــام منهــم ،وأ ْن
املختصــة باملحبَّــة
ـدل مــن ذلــك أخالقيَّــات امللكــوت
ـارس بـ ً
َّ
منـ َ
3.التفكري يف كيف َّية التجاوب مع مح َّبة الله لنا من خالل العناية الحانية بشعب الله يف الخدمة
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

فَ َب ْع ـ َد َمــا تَ َغ ـ َّد ْوا قَـ َ
ـر ِم ـ ْن
ـال يَ ُســو ُع لِ ِس ـ ْم َعا َن بُطْ ـ ُر َس" :يَــا ِس ـ ْم َعا ُن بْ ـ َن يُونَــا ،أَت ُِح ُّب ِنــي أَكْـ َ َ
ـال لَـ ُه" :ا ْر َع ِخـ َر ِاف" .قَـ َ
ـت تَ ْعلَـ ُم أَ ِّن أُ ِحبُّـ َـك" .قَـ َ
هـ ُؤالَ ِء؟" قَـ َ
ـال لَـ ُه أَيْضً ــا
ـال لَـ ُه" :نَ َعـ ْم يَــا َر ُّب أَنْـ َ
ـت تَ ْعلَـ ُم أَ ِّن أُ ِح ُّبـ َـك" .قَـ َ
ث َانِ َيـ ًة" :يَــا ِسـ ْم َعا ُن بْـ َن يُونَــا ،أَت ُِح ُّب ِنــي؟" قَـ َ
ـال
ـال لَـ ُه" :نَ َعـ ْم يَــا َر ُّب ،أَنْـ َ
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ـال لَـ ُه ث َالِثَـ ًة" :يَــا ِسـ ْم َعا ُن بْـ َن يُونَــا ،أَت ُِح ُّب ِنــي؟" فَ َحـ ِز َن بُطْـ ُر ُس ألَنَّـ ُه قَـ َ
لَـ ُه" :ا ْر َع َغ َن ِمــي" .قَـ َ
ـال
ـت ت َ ْعـر ُِف أَ ِّن أُ ِح ُّبـ َـك" .قَـ َ
لَـ ُه ث َالِثَـ ًة :أَت ُِح ُّب ِنــي؟ فَ َقـ َ
ـال لَـ ُه
ش ٍء .أَنْـ َ
ـال لَـ ُه" :يَــا َر ُّب ،أَنْـ َ
ـت تَ ْعلَـ ُم ك َُّل َ ْ
يَ ُســو ُع" :ا ْر َع َغ َن ِمــي".
يوح َّنا 17-15 :21العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

.أالكلامت اليونان َّية التي تعني "املح َّبة" يف العهد الجديد:
حسـ َّي ٍة ،مح َّبـ ٍة مثقَلـ ٍة بإيحـ ٍ
ـاءات جنسـ َّي ٍة .يف بعــض األحيــان يُشــا ُر
"1.إِيـ ُروس" تشـ ُر إىل مح َّبـ ٍة ِّ
ر أو بالتملُّــك الشــيطاين.
إليهــا أيضً ــا عــى أنَّهــا مح َّبـ ٌة متأثِّــر ٌة بالـ ِّ
ِ "2.فيلِي ُئــو" هــو نــو ٌع مــن املحبَّــة يســو ُد بــن األصدقــاء ،الذيــن يحبُّــون بعضهــم بعضً ــا ويك ـ ُّن
واحدهــم لآلخــر مــو َّد ًة عميقـ ًة .ليــس عــى املــرء أن يولـ َد مــن جديـ ٍـد ليختـ َر هــذا النــوع مــن
املح َّبــة األخويَّــة الطبيع َّيــة.
واملتأصلـ ُة يف شــخص اللــه نفســه ،وهــذه هــي املح َّبــة
ـاب" هــي املح َّبـ ُة الفائقـ ُة الراســخ ُة
"3.أَ َغـ ِ
ِّ
امل ُنســكبَة يف قلوبنــا بالــروح القـ ُدس.
.بأعىل مست ًوى من املح َّبة هو "أغايب".

بولس عن "أغايب" بصفتها أعظم مح َّب ٍة عىل اإلطالق.
1.يف  1كورنثوس  ،13يتكلَّ ُم ُ
2.إنَّها نو ٌع مم َّي ٌز من املح َّبة يتمتَّ ُع به املؤمنون ألنَّهم ُولِدوا ثاني ًة من الروح الق ُدس.
3.مت ِّك ُننا من االقتداء مبح َّبة الله التي ُد ِع َي إليها املؤمنون.
4.اللــه يحبُّنــا محبَّــة "أغــايب" وعلينــا أن نسـ َ
ـلك مبحبَّــة الـ"أغــايب" ،مــن خــال املحبَّــة التــي نك ُّنهــا
واح ُدنــا لآلخــر.

لنحب:
َطالب التي يفرضُ ها الل ُه علينا َّ
.تامل ُ

1.يف املوعظــة عــى الجبــل قـ َ
ـال يســو ُع لتالميــذه إنَّهــم مدعـ ُّوون أل ْن يتجــاوزوا الحــدود البرشيَّــة
للمحبَّــة ،وأ ْن يحبُّــوا أعدا َءهــم.
ـب املــر ُء أعــدا َءہ تحـ َّد ِت التعليـ َم امل ُنحـ َ
ـرف لبعــض معلِّمــي الرشيعـ ِة كــا تحـدَّتْ
2.فكــرة أ ْن يحـ َّ
أيضً ــا فه َم ُهــم للعهــد القديــم.
ـب النــاس حتَّــى
3.يجــد ُر باملؤمنــن أن يظهــروا اســتقامة اللــه القديــر ويقتــدوا بهــا ،فهــو يحـ ُّ
عندمــا يبغضونــه.
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4.اآلن وقــد انْضـ َّم املؤمنــون إىل امللكــوت فإنَّهــم مدعـ ُّوون إىل تجــاوز مشــاعر الحقــد واالنتقــام
الطبيع َّيــة البرشيَّــة التــي مت ِّيـ ُز البرشيَّـ َة الســاقط َة.
5.عىل املؤمنني أن يسلكوا بأخالقيَّات امللكوت ،التي جوه ُرها عقيدة املحبَّة هذه.
.ث"أَت ُِح ُّب ِني (أغايب)؟"

بطــرس بإنــكار يســو َع عالنيــ ًة ثــاثَ مــ َّر ٍ
ات ،ســألَه يســو ُع إنْ كان يح ُّبــه
1.بعــد أن قــا َم
ُ
مح َّبــة أغــايب.
يحب يسو َع مح َّبة فيليئو.
َ 2.
أجاب ُ
بطرس إنَّه ُّ
ُ
ويســأل بطــرس إ ْن كان يحبُّــه محبَّــة فيليئــو،
يغــر يســو ُع الكلمــة يف ســؤاله الثالــث
3.ثــم ُّ
يجيــب بحــزنٍ باإليجــاب.
وبطــرس،
ُ
ات أل َّن بطرس أَنكره ثالث م َّر ٍ
سأل يسو ُع ثالث م َّر ٍ
َ 4.
ات.

.جمح َّب ُة الله يف الخدمة:

ـرس عــى إظهــار محبَّــة اللــه الكامنــة يف الـ"أغــايب" عــر الخدمــة واالهتــام
1.حــثَّ املسـ ُ
ـيح بطـ َ
بشــعب اللــه.
2.لدى املؤمنني هذه املأموريَّ ُة نفسها.

راسة:
ٌ
أسئلة لل ِد َ

واملتأصل ُة يف شخص الله نفسه.
1.فيليئو هي املح َّب ُة الفائق ُة الراسخ ُة
ِّ
.أصح
.بخطأ
ٍ
بإيحاءات جنس َّي ٍة؟
الحس َّي ُة ،املثقَلة
ُّ 2.
أي نو ٍع من املح َّبة يف لغة العهد الجديد هي املح َّب ُة ِّ
.أ"أغايب"
.ب"إيروس"
.ت"فيليئو"
.ث"ستورج"

ِ
اهلل
وب ِم َن
َم ْح ُب ٌ
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3.مح َّب ُة "أغايب" هي نو ُع املح َّبة األسمى واألكرث مت ُّي ًزا وهي التي يتمتَّ ُع بها املؤمنون لكونهم...
.أمغفو ًرا لهم
.بمم َّجدين
.ت ُولِدوا ثاني ًة من الروح الق ُدس
.ثمق َّدسني
4.يف املوعظــة عــى الجبــل ،قـ َ
ـال يســو ُع لتالميــذه إنَّهــم مدع ـ ُّوون أن يح ُّبــوا أعداءهــم ،فبأيَّ ـ ِة
طريق ـ ٍة عليهــم أن يح ُّبوهــم؟
.أطريق ٍة تتج َّن ُب الحدو َد البرشيَّة
.بطريق ٍة تَتخطَّى الحدو َد البرشيَّة
تتجاهل الحدو َد البرشيَّة
ُ
.تطريق ٍة
.ثطريق ٍة تسمو َ
فوق الحدود البرشيَّة
ـرس عالنيـ ًة ثــاثَ مـ َّر ٍ
ات ،سـ َ
ـرس إ ْن كا َن يح ُّبــه مح َّبـ َة أغــايب.
ـأل يســو ُع بطـ َ
5.بعــد أ ْن أنكــره بطـ ُ
ـب يســو َع؟
بـ ِّ
ـأي مح َّبـ ٍة قــال بُطـ ُر ُس إنَّــه يحـ ُّ
.أ"أغايب"
.ب"إيروس"
.ت"ستورج"
.ث"فيليئو"
6.حثَّ
بطرس عىل إظهار مح َّبة الله الكامنة يف الـ"أغايب" ،من خالل ...
ُ
املسيح َ
.أاملوت
.بالغفران
.تالخدمة
.ثالصالة
شة:
ٌ
ناق َ
للم َ
أسئلة ُ

ـت بهــا مــع مح َّبــة يســوع لـ َـك وترتبـ ُط باآلخرين؟
1.مــا هــي بعــض الطُــرق امللموســة التــي تجاوبـ َ
كيــف يختلـ ُـف نــو ُع املحبَّــة هــذا عـ َّـا ميكـ ُن للعــا ِمل أ ْن يُ ِ
عطيه؟
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ـرح املسـ ِ
ـتويات املختلفـ َة للمح َّبــة لشـ ٍ
ـخص ال يعـ ُ
ـرف يســو ُع وال العهــد الجديــد؟ هــل
2.كيــف تـ ُ
تقتبســها لــرح هــذه املح َّبــة؟
مــن مقاطـ َع كتاب َّيـ ٍة محـ َّدد ٍة ُ
3.مــا أه ِّميَّــة ســؤال يســوع لبطــرس ثــاث م ـ َّر ٍ
ات إ ْن كان يحبُّ ـ ُه؟ مــا التمييــز الــذي يقــو ُم بــه
يســوع عندمــا يقــول لبطــرس "ا ْر َع ِخـر ِاف" و"ا ْر َع َغ َن ِمــي"؟ هــل هــي مجـ َّر ُد وص َّيــة رعويَّــة أم
ارشح ذلــك.
تنطبـ ُـق عــى جميــع املؤمنــن؟ ْ
4.بعــد أن نولـ َد مــن جديــد ونأخـ َذ مح َّبـ َة "أغــايب" بالــروح القــدس ،كيــف متكِّننــا قـ َّو ُة هــذا النوع
مــن املحبَّــة أن ننمــو باســتمرا ٍر إىل مــلء قامــة املســيح؟ مــا هــي بعــض األمثلــة املح ـ َّددة يف
ـن هــذا النمــو؟
حياتـ َـك التــي تبـ ِّ ُ

10
بمحب ِ
ة اهلل
االقتداء
َّ
ُ

دمة:
المق ِّ

متأصــان يف شــخص َّية اللــه ،فعــى املســيح ِّيني محــاكاة
مبــا أ َّن مح َّبــة طــول األنــاة واللُطــف ِّ
وإظهــار هــذه الصفــات واحدهــم لآلخــر .ولكــن كيــف للمــرء أن يُظْ ِهـ َر هــذه الصفــات عنــد
تع ُّرضــه لالســتخفاف ،أو اإلهانــة ،أو االفـراء؟ يف هــذه املحــارضة ،يبدأُ د .ســرول بتفســر اآليات
االفتتاح َّيــة مــن َعــ ْر ِض بولــس الرائــع ملحتــوى إظهــارات املح َّبــة وطبيعتهــا يف  1كورنثــوس
كل يش ٍء آخــر.
ـن األه ِّم َّيــة الفائقــة للمح َّبــة الحقيق َّيــة التــي تتف ـ َّوق عــى ِّ
ليبـ ِّ َ
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

كل يش ٍء آخر
1.إظهار الطبيعة الحقيق َّية واأله ِّم َّية الفائقة للمح َّبة التي تتف َّو ُق عىل ِّ
2.التفكري يف محتوى مح َّبة طول األناة وطبيعتها
يجب أ ْن تظه َر يف َج َس ِد املسيح
3.إدراك كيف َّية مامرسة املح َّبة ،مثر الروح ،التي ُ
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

ـت أَت َ َكلَّـ ُم ِبأَل ِْسـ َن ِة ال َّنـ ِ
صتُ نُ َح ًاســا يَ ِطـ ُّن أَ ْو
إِ ْن كُ ْنـ ُ
ـاس َوالْ َمالَئِ َكـ ِة َول ِكـ ْن لَ ْيـ َ
ـس ِل َم َح َّبـ ٌة ،فَ َقـ ْد ِ ْ
سا ِر َوك َُّل ِعلْـ ٍـمَ ،وإِ ْن كَا َن ِل ك ُُّل ا ِإل َميــانِ َحتَّــى
َص ْن ًجــا يَـ ِرنَُّ .وإِ ْن كَانَـ ْ
ـت ِل نُ ُبـ َّوةٌَ ،وأَ ْعلَـ ُم َج ِميـ َع األَ ْ َ
أَنْ ُقـ َـل الْ ِج َبـ َ
ـت ك َُّل أَ ْم ـ َو ِالَ ،وإِ ْن َس ـلَّ ْم ُت
ـت شَ ـ ْيئًاَ .وإِ ْن أَطْ َع ْمـ ُ
ـس ِل َم َح َّب ـ ٌة ،فَل َْسـ ُ
ـالَ ،ول ِك ـ ْن لَ ْيـ َ
َج َسـ ِـدي َحتَّــى أَ ْحـ َ ِ
ـس ِل َم َحبَّـ ٌة ،فَـاَ أَنْتَ ِفـ ُع شَ ـيْئًا .الْ َم َحبَّـ ُة تَتَـأَ َّن َوتَ ْرفُـ ُـق .الْ َم َحبَّـ ُة
ـر َقَ ،ول ِكـ ْن لَيْـ َ
ـب َمــا لِ َنف ِْسـ َهاَ ،والَ تَ ْحتَـ ُّدَ ،والَ تَظُ ُّن
الَ ت َ ْح ِسـ ُد .الْ َم َح َّبـ ُة الَ تَتَفَا َخـ ُرَ ،والَ تَ ْنتَ ِفـخَُ ،والَ تُ َق ِّبـ ُ
ـحَ ،والَ تَطْلُـ ُ
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ش ٍءَ ،وتَ ْر ُجــو ك َُّل
ُّ
ش ٍءَ ،وت َُصـ ِّد ُق ك َُّل َ ْ
الســو َءَ ،والَ تَ ْفـ َر ُح بِا ِإلثْـ ِـم بَـ ْـل تَ ْفـ َر ُح بِالْ َحـ ِّـقَ ،وتَ ْحتَ ِمـ ُـل ك َُّل َ ْ
ش ٍء.
ش ٍءَ ،وت َْصـ ِ ُ
ـر َعـ َـى ك ُِّل َ ْ
َْ
 1كورنثوس 7-1 :13العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

.أاملح َّبة التي يصفُها  1كورنثوس :13

رص ِفنــا ،وكيف َّيــة مامرســة مح َّبــة
1.يف هــذا األصحــاح نَ ِجـ ُد عظـ ًة ون ُْص ًحــا رســول َّي ْي حــول كيف َّيــة ت ُّ
"أغــايب".
ويعكســها
ويجــب أ ْن يظه َرهــا
ــل وراســ ٌخ يف شــخص اللــه،
متأص ٌ
2.هــذا النــوع مــن املح َّبــة ِّ
َ
ُ
ٍ
لبعــض.
املســيحيُّون بعضُ هــم

.ب"املح َّب ُة ومث ُرها" بقلم "جوناثان إدواردز":

ـتعرض كورنثــوس األوىل  ،13مب ِّي ًنــا كيف َّيــة مامرســة مثــر الــروح ،املح َّبــة ،ويقـ ِّدم
1.هــذا الكتــاب يسـ ُ
اإلرشــادات حــول طبيعــة املح َّبــة الحقيق َّية.
تكشف الروح املسيح َّية الحقيق َّية.
أ َّو ًل .املح َّبة
ُ
تكشف مدى أصالة اختبار الذين يجا ِه ُرون بإميانهم باملسيح.
ثانيًا .املحبَّة
ُ
تعكس روح مو َّد ٍة ،وهي روح السامء بح ِّد ذاتها.
ثالثًا .املح َّبة
ُ
تعكس لُط َْف الحياة املسيح َّية.
راب ًعا .املح َّبة
ُ
تبي السبب يف أ َّن الخصام يد ِّم ُر الحياة الروح َّية.
خامسا .املح َّبة ِّ ُ
ً
سادســا .املحبَّــة تكشـ ُـف الــرورة امل ُل َّحــة إىل االحـراس مــن ال َح َســد وال ُخبــث واملـرارة وأعــال
ً
ـح بعمــل املح َّبــة.
الظلمــة األخــرى التــي تطيـ ُ
ـب حتَّــى أَل ـ َّد أعدائنــا ألنَّهــا تجعــل روح املؤمــن وديعــة
ســاب ًعا .املح َّبــة تدعونــا إىل أ ْن نحـ َّ
الص ـ ُة املســيح َّية.
لطيفــة ،وهــي ُخ َ

.تالتفسري الرائع لبولس عن طبيعة املح َّبة:

1.يأيت  1كورنثوس  13وسط ٍ
نقاش أوسع عن مواهب الروح الق ُدس.
ـن األه ِّم َّيــة الفائقــة للمح َّبــة التــي تتف ـ َّو ُق عــى
2.إنَّهــا سلســلة مــن املقارنــات والتناقضــات تبـ ِّ ُ
جميــع املواهــب األخــرى.
َ
تتجــى يف
َّ
تعــوق أو تد ِّمــ َر املحبَّــة التــي ال بــ ّد أن
3.يجــد ُر بظاهــر ُة التكلُّــم بألســن ٍة َّأل
جســد املســيح.
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ـت إنســانًا كاريزمات ًّيــا يتمتَّ ـ ُع بكافَّــة املواهــب عــى اإلطــاق ولك ـ ْن تفتق ـ ُر إىل موهبــة
4.إ ْن كنـ َ
ـت ســوى ضجي ـ ٍج متناف ـرٍ.
ـت لسـ َ
املح َّبــة ،فأنـ َ
الــروح
وكل املواهــب األخــرى التــي مين ُحهــا اللــ ُه
5.حتَّــى موهبــة النبــ َّوة وموهبــة املعرفــةِّ ،
ُ
كانــت تفتقــ ُر إىل املح َّبــة.
القــ ُدس لشــعبه ،باطلــ ٌة إ ْن
ْ
ْكنيس ُة:
.ثامل ُجت َم ُع وال َ

1.يعتق ُد املجتم ُع امل ِ
ُعاص أ َّن املوهبة تس ُرت كرث ًة من الخطايا.
نفســه ينطبـ ُـق عــى الكنيســة ،إ ْذ يبــدو أنَّهــا تعتقـ ُد أنَّــه إ ْن كان أحـ ٌد مــا مث َّق ًفــا و َح َسـ َن
2.األمـ ُر ُ
االطِّــاع ورفيـ َع الثقافــة كاألســتاذ أو الالهــويتٍّ ،فهــو فــوق مســتوى النقــد.
كنــت مشــهو ًرا ،إن مل تكــ ْن َ
لــك مح َّبــ ُة
كنــت بار ًعــا ،ومهــا
كنــت موهوبًــا ،ومهــا
3.مهــا
َ
َ
َ
لســت شــيئًا يف نَظَــ ِر اللــه.
فأنــت
"أغــايب"
َ
َ
أناس يضعون رجا َءهم وثقتَهم يف أعاملهم ليدخلوا إىل ملكوت الله.
4.ومث َّة ٌ
5.يُصـ َد ُم املــر ُء حــن يــرى يف اإلعــان اإللهــي معيــا َر املحبَّـ ِة الحقيقيَّــة ،إذ يكتشـ ُـف مقــدار ابتعــاد
حياتــه عــن هــذا املعيــار.

كل تلك األمور األخرى:
.جاأله ِّم َّي ُة الفائقة للمح َّبة التي تتف َّو ُق عىل ِّ

كل مــا لَــ ُه للفقــراء ،وض َّحــى
الخاصــة ،وأعطــى َّ
كل ممتلكاتــه
تخــى املــر ُء عــن ِّ
1.حتَّــى لــو َّ
َّ
بجميــع ممتلكاتــه ،ومل تكــن لــه محبَّــة ،فــا ينتفــ ُع شــيئًا.
كل يش ٍء آخــر ،ألنّــه يح ـ ِّد ُد جوهــر
2.يُظْ ِه ـ ُر هــذا األه ِّم َّيــة الفائقــة للمح َّبــة التــي تتف ـ َّوق عــى ِّ
الحيــاة املســيح َّية.
يبي أ َّولً أه ِّم َّيتها.
بولس املح َّب َة ِّ ُ
3.قبل أ ْن يع ِّر َف ُ
4.املحبَّ ُة أه ُّم من األ ل ِْس َنة ،والنب َّوة ،واإلميان ،والذبيحةِ ،
وخ ْد َمة الرحمة ،واالستشهاد.

.حمضمو ُن وطبيع ُة مح َّب ِة طول األناة:

يصعب علينا ج ًّدا تح ُّمل األمل لفرت ٍة طويل ٍة ونتم َّنى لو ينتهي رسي ًعا.
1.
ُ
2.ال يتعلَّــق طـ ُ
ـدي وتح ُّملــه فحســب ،بــل يتعلَّـ ُـق أيضً ــا بتح ُّمــل ِحقــد
ـول األنــاة هــذا بــاألمل الجسـ ِّ
اآلخريــن ،وشــتامئِهم ،وافرتائِهم.
3.أكــر الجــروح انتشــا ًرا هــي األذيَّــة الناتجــة عــن إدانــة واحدنــا اآلخــر بقســو ٍة ،أو التكلُّــم
بالســوء عنــه يف غيابــه.
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4.االفرتاء ،وهو أحد أصعب األمور التي ميك ُن تح ُّملها.
5.لقــد ُد ِعينــا لتح ُّمــل خطايــا كثــر ًة مرتكبـ ًة ض َّدنــا وللتَ َحـ ِّـي بالصــر وطــول األنــاة ،وعــدم الــر ِّد
ـلوب حانــقٍ عندمــا يهي ُننــا أح ُدهــم.
بأسـ ٍ
ترفق وطبيعتُها:
.خمحتوى املح َّبة التي ُ
يرفق يعني أ ْن تكون صبو ًرا وودو ًدا ،غري ٍ
بغيض أو دين ٍء أو ممتلئٍ باملرارة.
1.أن تكون إنسانًا ُ
ُ
نحاول توبي َخ األشخاص بل إظهار نعم َة الله لهم.
2.يف الخدمة ال
حاك يسو ُع كيف َّية عدم ق َْص ِف قصب ٍة مرضوضة بل و َخ َد َم ُهم برفقٍ وحنانٍ .
َ 3.
4.اإلنســان الــذي يرفـ ُـق ميتن ـ ُع عــن النطــق بكلــات تحطِّ ـ ُم الشــخص املتألِّــم ،وال يقـ ُ
ـول أب ـ ًدا:
ـت لـ َـك ذلـ َـك".
"قلـ ُ
راسة:
ٌ
أسئلة لل ِد َ

متأصل ٌة وراسخ ٌة يف شخص الله.
1.املحبَّ ُة التي يصفُها  1كورنثوس ّ 13
.أصح
.بخطأ
كتاب "املح َّب ُة َ
وث َ ُرها" بقلم "جوناثان إدواردز"؟
2.ما الذي يب ِّي ُن ُه ُ
.أكيف َّية مامرسة مثر الروح ،املح َّبة
.بكيف َّية مامرسة مثر الروح ،الفرح
.تكيفيَّة مامرسة مثر الروح ،الصرب
.ثكيفية مامرسة مثر الروح ،السالم
3.تفس ُري بولس لطبيعة املحبَّة يف  1كورنثوس  13يأيت وسط ٍ
ُ
يتناول؟
نقاش أوسع ،فامذا
.أالح ِّريَّة املسيح َّية
.بالتأديب ال َك َنيس
.تالخالعة يف الكنيسة
.ثمواهب الروح الق ُدس
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ـكل
كل مــا لنــا للفق ـراء ،وض َّحينــا بـ ّ
الخاصــة ،وأعطينــا َّ
كل ممتلكاتنــا
4.وإن ج َّر ْدنــا أنفســنا مــن ِّ
َّ
ممتلكاتنــا ،ومل تكــن لنــا مح َّبــة ،فــا النتيجــة؟
.أطاعة ظاهرة
.بدوافع نق َّية
.تال ننتف ُع شيئًا
.ثمكافآتٌ يوم الدينونة
5.بحسب رأي د .سربول ،ما األمل األصعب الذي ميكن تح ُّملُه؟
.أالتجديف
.باألمل العاطفي
.تاألمل الجسدي
.ثاالفرتاء
بدل من توبيخ األشخاص؟
6.يف الخدمة ،ما الذي ينبغي بنا عملُه ً
.أنعرتِ ُف بخطاياهم
.بنُظ ِه ُر نعمة الله لهم
.تنجعلُهم يصلُّون صالة الخاطئ
.ثنح ِّولُهم إىل التالميذ
شة:
ٌ
ناق َ
للم َ
أسئلة ُ

ـب املداومــة عــى مامرســة مثــر الــروح ،املح َّبــة .مــن بــن الجوانــب الســبعة
1.كث ـ ًرا مــا تصعـ ُ
ـب مــن املحبَّــة يبــدو
أي جانـ ٍ
املذكــورة مــن كتــاب "املح َّبـ ُة ومث ُرهــا" بقلــم "جوناثــان إدواردز"ُّ ،
ـب تتصــار ُع معــه عنــد التعامــل مــع اآلخريــن؟
وأي جانـ ٍ
طبيع ًّيــا بالنســبة إليــك؟ ُّ
ـرح لشـ ٍ
ـخص مــا أ َّن املح َّبــة أهـ ُّم مــن األلســنة ،والنبـ َّوة ،واإلميــان ،والذبيحــة ،وخدمــة
2.كيــف تـ ُ
كل هــذه األشــياء مثـ ُر املحبَّــة املوضوعيَّــة والتــي ميكــن إظهارهــا؟
الرحمــة ،واالستشــهاد؟ هــل ُّ
إذا كان نعــم ،ملــاذا؟ وإذا كان ال ،ملــاذا؟
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ـض الطــرق التــي اختــرتَ فيهــا الفكــر املعــارص الــذي يقــول إ َّن املوهبــة تسـ ُر كــر ًة
3.مــا هــي بعـ ُ
مــن الخطايــا؟ هــل يســو ُد هــذا التو ُّجــه يف الكنيســة أيضً ــا؟ هــل يتـ ُّم اعت َبــا ُر املث َّقــف وحســن
االطِّــاع ورفيــع الثقافــة كاألســتاذ أو الالهــويت فــوق مســتوى النقــد؟ أعـ ِ
ـط بعــض األمثلــة.
ـت خاللــه بطــول األنــاة بالرغــم من عنــف اآلخريــن ،وإهانتهــم لــك ،وافرتائهم
ِ 4.صـ ْـف وقتًــا تحلَّ ْيـ َ
ـتوعبت مثــل هــذه خطايــا املرتَك َبـ ِة ضـ َّد َك دون أ ْن تقــوم بــر ِّد فعــلٍ حانــقٍ ؟
عليــك .كيــف اسـ
َ
ِصـ ْـف وقتًــا تعامـ َـل فيــه أح ُدهــم معـ َـك بطــو ِل أنــا ٍة.

11
المحب ُة الثاب ِ َتة
َّ

دمة:
المق ِّ

كيــف تظهـ ُر مح َّبـ ُة اللــه لـ َـك يف حياتـ َـك مــع اآلخريــن؟ يف هــذه املحــارضة ،يأخذُنــا د .ســرول
إىل أصحــاح املحبَّــة الشــهري يف  1كورنثــوس لنف ِّك ـ َر يف معيــار اللــه الكامــل للمحبَّــة فيــا هــو
يقارنُهــا مبواقـ ِ
ـف مــن حياتنــا اليوم َّيــة.
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

1.إظهار كيف ُ
فق مع مجاهرتنا باإلنجيل كأوالد امللك
نسلك باملح َّبة مبا يتَّ ُ
ٍ
2.التفكري يف كيفيَّة الحصول عىل تعبريٍ ناض ٍج عن املحبَّة
كشخص مؤمنٍ
3.إدراك أ َّن أعظــم فضيلــة مســيح َّية هــي املح َّبــة أل َّن هــذه املوهبــة ومثرهــا تكشـ ُـف شــخص َّية
اللــه بشــكلٍ أوضح
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

ـب
الْ َم َحبَّـ ُة تَتَـأَ َّن َوت َ ْرفُـ ُـق .الْ َم َحبَّـ ُة الَ تَ ْح ِسـ ُد .الْ َم َحبَّـ ُة الَ تَتَفَا َخـ ُرَ ،والَ تَ ْنتَ ِفـخَُ ،والَ تُ َقبِّـ ُ
ـحَ ،والَ تَطْلُـ ُ
الســو َءَ ،والَ تَ ْف ـ َر ُح بِا ِإلثْـ ِـم بَـ ْـل تَ ْف ـ َر ُح بِالْ َحـ ِّـقَ ،وتَ ْحتَ ِمـ ُـل ك َُّل
َمــا لِ َنف ِْس ـ َهاَ ،والَ تَ ْحتَ ـ ُّدَ ،والَ تَظُ ـ ُّن ُّ
ش ٍء .اَلْ َم َح َّبــ ُة الَ ت َْســ ُق ُط أَبَــ ًدا.
ــر َع َ
ش ٍءَ ،وت َْص ِ ُ
ــى ك ُِّل َ ْ
ش ٍءَ ،وتَ ْر ُجــو ك َُّل َ ْ
ش ٍءَ ،وت َُصــ ِّد ُق ك َُّل َ ْ
َْ
ـض الْ ِعلْـ ِـم
َوأَ َّمــا ال ُّن ُب ـ َّواتُ ف ََس ـتُ ْبط َُلَ ،واألَل ِْس ـ َن ُة ف ََس ـتَ ْنتَهِيَ ،والْ ِعلْ ـ ُم ف ََس ـ ُي ْبط َُل .ألَنَّ َنــا نَ ْعلَ ـ ُم بَ ْعـ َ
ـت
ـض التَّ َنبُّ ـؤَِ .ول ِك ـ ْن َمتَــى َجــا َء الْكَا ِمـ ُـل ف َِحي َن ِئـ ٍـذ يُبْطَـ ُـل َمــا ُه ـ َو بَ ْعـ ٌ
َونَتَ َنبَّ ـأُ بَ ْعـ َ
ـض .لَـ َّـا كُ ْنـ ُ
صتُ
ـت أَفْطَ ـ ُنَ ،وك َِط ْفــل كُ ْنـ ُ
ـت أَتَ َكلَّ ـ ُمَ ،وك َِط ْفــل كُ ْنـ ُ
ِط ْفـ ًـا ك َِط ْفــل كُ ْنـ ُ
ـت أَفْتَ ِك ـ ُرَ .ول ِك ـ ْن لَـ َّـا ِ ْ
ـت َمــا لِلطِّ ْفــلِ  .فَ ِإنَّ َنــا نَ ْنظُـ ُر اآل َن ِف ِمـ ْرآ ٍةِ ،ف لُ ْغـزٍ ،ل ِكـ ْن ِحي َن ِئـ ٍـذ َو ْج ًهــا لِ َو ْجـ ٍه .اآل َن
َر ُجـ ًـا أَبْطَلْـ ُ
52
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ـت :ا ِإل َميــا ُن َوال َّر َجــا ُء
أَ ْعـر ُِف بَ ْعـ َ
ـت .أَ َّمــا اآل َن فَ َيثْ ُبـ ُ
ـض الْ َم ْع ِرفَـ ِة ،ل ِكـ ْن ِحي َن ِئـ ٍـذ َسـأَ ْعر ُِف كَـ َـا ُع ِرفْـ ُ
َوالْ َم َح َّب ـ ُة ،هـ ِـذ ِه الثَّالَث َـ ُة َول ِك ـ َّن أَ ْعظَ َم ُه ـ َّن الْ َم َح َّب ـ ُة.
 1كورنثوس 13-4 :13العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

.أاملح َّب ُة ال تحس ُد:

ليست عليه.
1.ما يقولُه لنا بولس ال يَ ِص ُف ما هي عليه املح َّبة ،بل باألحرى ما
ْ
ميارســه واح ُدنــا ضــ َّد اآلخــر ،فبدافــع الغــرة والحســد
2.الشــهو ُة هــي
أســاس العنــف الــذي ُ
ُ
يحطِّــ ُم النــاس بعضهــم بعضً ــا.
قص ـ ُة يوســف يف العهــد القديــم .شــع َر باقــي إخوتــه بالغــرة بعدمــا أعطــاه
ـح هــذا َّ
3.وتوضِّ ـ ُ
يعقــوب ذلــك القميــص املل ـ َّون.
تفرح بازدهار اآلخر وسعادته.
4.الحس ُد
ٌ
مناقض للمح َّبة ،أل َّن املح َّبة ُ

تتعامل بفظاط ٍة بل تبني.
ُ
.بإ َّن املعرفة تنف ُخ أ َّما املح َّبة فال

1.انته َر يسو ُع الف ِّريس ِّيني ألنَّهم يتباهون مبكانتهم وغناهم ومنصبهم وسلطانهم.
2.ونحــن جمي ًعــا عرض ـ ٌة لهــذا النــوع مــن اإلغ ـراء لكــن ليســت هــذه هــي املحبَّــة ،فاملحبَّــة ال
ـب مــا لنفســها وال تبحــثُ عــن األضــواء.
تطلـ ُ
يحق ملجاهرتهم باإلنجيل.
3.يدعو العه ُد الجديد املؤمنني مرا ًرا وتكرا ًرا إىل أ ْن يسلكوا كام ُّ
4.املســيح ُّيون هــم أوالد ملــك امللــوك ،وكأوالد ملــك امللــوك يجــدر بهــم َّأل يق ِّب ُحــوا أو يتعاملــوا
بقلَّــة تهذيــب ،بــل أ ْن يســلكوا بحســب أخالقيَّـ ٍ
ـات ســامي ٍة أيضً ــا ،أخالقيَّــات ملكيَّــة فائقــة.

تطلب ما لنفسها.
.تاملحبَّة ال
ُ

أي إنسانٍ هو طلب رفاه َّية اآلخر قبل رفاه َّيته الشخص َّية.
أصعب أم ٍر عىل ِّ
ُ 1.
حساس ٌة الحتياجات اآلخرين ورغباتهم.
2.املح َّبة ّ
ـب يســوع أن تسـ َر األمــو ُر بحســب رغبتــه ولك َّنــه متَّــم مشــيئة اآلب كتعبـرٍ فائــقٍ عــن
3.مل يطالـ ْ
املح َّبــة التــي تفـ ُ
ـوق فه َمنــا.
ـدل مــن طلــب
ـب مــا ألنفســنا أ ّو ًل بـ ً
4.نحــن بطبيعتنــا أنان ُّيــون ومتمركــزون حــول ذواتنــا ونطلـ ُ
مــا لآلخريــن ،وتلز ُمنــا املح َّب ـ ُة الحقيق َّي ـ ُة أن نهتـ َّم باآلخريــن قبــل أنفســنا.
ميارســه ســوى مــن خــال
5.هــذا النــوع مــن املحبَّــة غــر فطــري ،وال ميكــن للمــرء أن َ
الــروح القــ ُدس.
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نفــرح بازدهــار ونجــاح
ــب الخســارة رب ًحــا عندمــا تســمو املح َّبــة فــوق ظروفنــا ،إذ
ُ
6.ت ُ ْح َس ُ
واحدنــا اآلخــر.
.ث"امل َ َح َّب ُة ال تَ ْحتَ ُّد".

أي أ َّن فتيلَها غري قصري وليست س ِّيئة املزاج.
ْ 1.
َ
أعصابك.
2.أسمى فضيل ٍة تتمث َُّل بعدم فقدان
3.يُفرتَ ُض بنا َّأل نكون حا ِّدي الطباع واستفزازيِّني بل بالحري أن نص َرب عىل اآلخرين.

.جاملح َّبة الحقيق َّية ال تظ ُّن السوء.

أي َّأل نكون ُس َّذ ًجا ،بل أن نحك َم عىل اآلخرين مبح َّبة.
ْ 1.
ـب ألَّ ننظــر إىل تلــك الخط ّيــة كــا لــو أنَّهــا تنـ ُّم عــن أســوأ
2.حــن يخطـ ُ
ـئ أحدهــم يف حقِّنــا ،يجـ ُ
الدوافــع عــى اإلطــاق.
كل الشــكوك يف
ـمح ألنفســنا بإثــارة ِّ
3.غالبًــا مــا منيـ ُـل إىل االحتفــاظ ب ُح ْكــم املحبَّــة ألنفســنا ،ونسـ ُ
ـمح بذلــك للقريــب.
حــن ال نسـ ُ
4.من األفضل أ ْن نخطئ ل َف ْر ِط السذاجة عىل أ ْن نخطئ ل َف ْر ِط االفرتاء.
نفــرح أحيانًــا حــن نشــه ُد ارتــكاب الخطايــا أل َّن األمــر ي ِّرب ُرنــا نو ًعــا مــا ولكــن املح َّبــة
5.قــد
ُ
بالحــق ال باإلثــم.
تفــرح
الحقيقيَّــة
ِّ
ُ

ش ٍء.
ش ٍءَ ،وت َْص ِ ُب َع َل ك ُِّل َ ْ
ش ٍءَ ،وتَ ْر ُجو ك َُّل َ ْ
ش ٍءَ ،وت َُص ِّد ُق ك َُّل َ ْ
.حاملحبَّة تَ ْحتَ ِم ُل ك َُّل َ ْ

1.املح َّبــة هــي املق ـ ِّوم الــذي مي ِّك ـ ُن النــاس مــن املثابــرة ،والتح ُّمــل والصــر ،والثبــات يف الرجــاء
ويف اإلميــان.
2.يدعو بولس املؤمنني إىل إظهار املحبَّة بنض ٍج.
3.هناك ٌ
فرق بني التش ُّبه بالطفل والصبيان َّية يف املح َّبة.
4.الفضائل املسيح َّية الكالسيك َّية هي ثالث :اإلميان ،والرجاء ،واملح َّبة.
بكل وضو ٍح صفات الله نفسه.
يكشف ِّ
"5.أَ ْعظَ ُم ُه َّن الْ َم َح َّبة" ،ألنَّها الثمر الذي
ُ

راسة:
ٌ
أسئلة لل ِد َ

ـب خ ـ َر اآلخــر ،علينــا أ َّولً أن نفعــل أصعــب مــا ميكــن للمؤمــن فعلــه :وهــو أن
1.قبــل أ ْن نطلـ َ
ـب أنفســنا.
نحـ َّ
.أصح
.بخطأ
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تفرح بازدهار اآلخر وسعادته؟
2.ما ُ
نقيض املح َّبة ،التي ُ
.أالحسد
.باالستفزاز
.تالوقاحة
.ثاألنان َّية
3.بدلً من ظ ِّن السوء يف ٍ
شخص ما ،كيف ننظر بالحري إىل األمور بأفضل صور ٍة ممكن ٍة؟
.أبأن نكون ُس َّذ ًجا
.ببأ ْن نحك َم مبح َّبة
كل الشُ كوك
.تبأن نسمح ألنفسنا بإثارة ِّ
.ثبأن نشكِّك مبا إذا كانت الدوافع س ِّيئة ومتع َّمدة
فتيل قص ٌري وال هي سيِّئة املزاج هي املحبَّة التي...
4.املحبَّة التي ليس لها ٌ
تغضب
.أال
ُ
.بال تشع ُر باملرارة
.تال تحت ُّد
تتعامل بفظاظة
ُ
.ثال
تطلب ما لنفسها هي:
5.املح َّبة التي ال
ُ
.أاملحبَّة الطبيعيَّة
.باملح َّبة التي تختلف باختالف الظروف
.تاملح َّبة غري الفطريَّة
.ثاملح َّبة امل ُؤقَّتة
6.إال َم يدعو بولس املؤمنني يف  1كورنثوس 13؟
.أاملح َّبة الصبيان َّية
.باملحبَّة الطفوليَّة
.تامتالك متسا ٍو لإلميان والرجاء واملح َّبة
.ثالتعبري الناضج عن املح َّبة
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شة:
ٌ
ناق َ
للم َ
أسئلة ُ

1.كيــف توفِّــق بــن فكــرة أ َّن املعرفــة تنفـخُ ،بينــا املحبَّــة تبنــي؟ هــل يجــدر بنــا تج ُّنــب تعزيــز
معرفتنــا باألشــياء لتج ُّنــب الكربيــاء؟
2.كيــف تــر ُّد عــى غــر مؤمــن يســتخد ُم قامئــة  1كورنثــوس  13إلثبــات أ َّن املســيح ِّيني غــر
ـب اآلخريــن كــا يريدوننــا أن نح َّبهــم ونحافــظ يف الوقــت نفســه عــى
ُمح ِّبــن؟ كيــف نحـ ُّ
النعمــة ،والحــق ،والدينونــة؟
3.يف معــرض حديــث د .ســرول عــن املح َّبــة التــي ال تظ ـ ُّن الســوء ،مــاذا قص ـ َد بالقــول" :مــن
األفضــل أن نخطــئ ل َف ـ ْر ِط الســذاجة عــى أن نخطــئ ل َف ـ ْر ِط االف ـراء"؟
ـج بهــا إميانُـ َـك ،ورجــا ُؤ َك ،ومحبَّتـ َـك عــر الســنني؟ هــل مــن
4.مــا هــي بعــض الطــرق التــي نضـ َ
ـاج فيهــا إىل املزيــد مــن النمــو؟
جوانــب مع َّينــة مــا زلـ َ
ـت تحتـ ُ

ِ
ِ
راسة
اإلجابات عن
نموذج
ُ
أسئلة ال ِد َ
املحارضة 1
 .1أ
 .2ب
 .3ت
 .4ث
 .5ب
 .6ت
املحارضة 2
 .1ب
 .2أ
 .3ت
 .4ث
 .5ث
 .6أ

املحارضة 5
 .1أ
 .2ث
 .3ت
 .4ب
 .5ث
 .6ت
املحارضة 6
 .1ب
 .2ب
 .3ث
 .4ت
 .5أ
 .6ت

املحارضة 9
 .1ب
 .2ب
 .3ت
 .4ث
 .5ث
 .6ت
املحارضة 10
 .1أ
 .2أ
 .3ث
 .4ت
 .5ث
 .6ب

املحارضة 3
 .1ب
 .2أ
 .3ت
 .4ث
 .5ت
 .6أ

املحارضة 7
 .1أ
 .2أ
 .3ث
 .4ب
 .5ب
 .6ت

املحارضة 11
 .1ب
 .2أ
 .3ب
 .4ت
 .5ت
 .6ث

املحارضة 4
 .1ب
 .2ت
 .3ث
 .4ت
 .5ب
 .6أ

املحارضة 8
 .1ب
 .2أ
 .3ب
 .4ت
 .5ت
 .6ث

