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اهلُل محبَّة

المقدِّمة:

ــن املســيحيِّني بشــجاعٍة  ــُد م ُح العدي ــرِّ ــذا ي ــة. ل ــَه محبَّ س إنَّ الل ــدَّ ــاُب املق ــا الكت ــوُل لن يق

ــه البعــُض ميكــُن أْن يكــوَن  ُث عن ــذي يتحــدَّ ــة ال ــُه املحبَّ ــة. فهــل إل ــُه محبَّ أنَّ إلَههــم هــو إل

ــذه  ــا 4: 8؟ يف ه ــم 1 يوحنَّ ــا إًذا أْن نفه ــي بن ــف ينبغ ــك، كي ــًا؟ إْن كان كذل ــعِ صن يف الواق

ــة وعــن انعــكاس ذلــك عــى  ــة إللــه املحبَّ املحــارضة، يُعلُِّمنــا د. ســرول عــن الطبيعــة الكتابيَّ

ــا. ــا بعًض ــا بعضن ــة محبَّتن كيفيَّ

األهداف التعليميَّة:

فَْهُم املعنى األكمل لتريح "اللُه محبَّة". 1

ــا عــن طريــق املغــاالة يف الرتكيــز عــى . 2 إدراُك كيــف أنَّ خطيَّــة عبــادة األوثــان تُقــرتَُف غالبً

صفــة محبَّــة اللــه عــى حســاب صفاتــه األخــرى

إظهار كيف أنَّ الطبيعة الكتابيَّة ملحبَّة الله تُعلِّم املسيحيِّني كيف يحبُّون بعُضهم بعًضا.  

القراَءُة الكتابيَُّة:

ــَد  ــْد ُولِ ــَة ِهــَي ِمــَن اللــِه، وَكُلُّ َمــْن يُِحــبُّ فََق ــا بَْعًضــا، ألَنَّ الَْمحبَّ ــاُء، لُِنِحــبَّ بَْعُضَن ــا األَِحبَّ أَيَُّه

ِمــَن اللــِه َويَْعــرُِف اللــَه. َوَمــْن الَ يُِحــبُّ لـَـْم يَْعــرِِف اللــَه، ألَنَّ اللــَه َمَحبَّــٌة. ِبَهــَذا أُظِْهــرَْت َمَحبَّــُة 

ــُة:  ــا ِبــِه. يِف َهــَذا ِهــَي الَْمَحبَّ اللــِه ِفيَنــا: أَنَّ اللــَه قَــْد أَرَْســَل ابَْنــُه الَْوِحيــَد إَِل الَْعالَــِم لِــَيْ نَْحيَ

ــارًَة لَِخطَايَانـَـا. أَيَُّهــا األَِحبَّــاُء،  لَيْــَس أَنََّنــا نَْحــُن أَْحبَبَْنــا اللــَه، بـَـْل أَنَّــُه ُهــَو أََحبََّنــا، َوأَرَْســَل ابَْنــُه كَفَّ

إِْن كَاَن اللــُه قـَـْد أََحبََّنــا َهَكــَذا، يَْنبَِغــي لََنــا أَيًْضــا أَْن يُِحــبَّ بَْعُضَنــا بَْعًضــا.

- 1 يوحنَّا 4: 11-7
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الخطوُط العريضُة للمهاضرة:

أفكاٌر افتتاحيَّة عن املحبَّة:أ. 

ميكُن للواِعظ أْن يجتذَب الجموَع إْن تكلََّم بتعابرَي ال معَنى لها عن محبَّة اللِه.. 1

ال توجُد كلمٌة يف اللُغة تمَّ تجريُدها من عمِق معناها مثل كلمة محبَّة.. 2

أصبح لكلمة املحبَّة تقريبًا َمْعًنى صويفٌّ وسحريٌّ يف الثقافة العلانيَّة..  

ــيَِّة . 4 ــن رومانس ــتوحاٌة م ــة مس ــن املحبَّ ــكاٌر ع ــا أف ــايبِّ ولديْن ــصِّ الكت ــرُِّق إل الن ــُل إل التط مني

ــنِّ َواألدب. ــعبيَّة والف ــيقى الش ــن املوس ــة، وم ــا العلانيَّ ثقافِتن

س للِصفــة الرائعــة ملحبَّــة .   هــدُف هــذه السلســلة هــو محاولــُة اســتخراِج مفهــوم الكتــاب املقــدَّ

اللــه املرتبطــة بَعَمــِل الفــداء.

نَِجُد يف األصحاح الرابع من رسالة يوحنَّا األول الجملَة التقليديََّة املتعلِّقَة مبحبَّة الله.ب. 

ــه عــى أســاِس . 1 ــي نصيحتَ ــًة واحدهــم لآلخــر، ويبن ــروا محبَّ ــأْن يظه ــني ب ــُر الرســول املؤمن يأُْم

ــه. صفــاِت طبيعــِة الل

املحبَّة التي يصُفها، املحبَّة "أغايب"، املحبَّة املسيحيَّة، هي محبٌَّة نابعٌة من الله نفسه.. 2

ــٌة .   ــل هــي محبَّ ــا، ب ــًة موجــودًة يف جســم برشيَّتن ــًة، وليســْت محبَّ ــًة فطريَّ ليســْت هــي محبَّ

ــه نفســه. نابعــٌة مــن الل

4 . ُ إنَّهــا عطيَّــٌة إلهيَّــٌة، إنَّهــا إحــدى مثــر الــُروح القــُدس التــي يتــمُّ إيقاظُهــا يف نفوســنا حــني نتغــريَّ

ة الــُروح القــُدس. بقــوَّ

إنَّهــا محبَّــُة نابعــٌة مــن اللــه، ويف هــذا النــوع مــن املحبَّــة يُــَرى اللــه باعتبــاره أســاَس وينبــوَع .  

ــٍة. ومصــدَر كلِّ محبَّــٍة حقيقيَّ

نا األصحاُح الرابع من رسالة يوحنَّا األول باملزيَد من التفاصيل عن محبَّة الله.ت.  ميدُّ

ليس كلُّ إنساٍن يختُر محبًَّة برشيًَّة طبيعيًَّة هو بالتايل مولوٌد من الله.. 1

وا مــن الداخــل . 2 د، مــن أشــخاٍص تغــريَّ ــة ال تــأِت إالَّ مــن خــال التجــدُّ ــة الحقيقيَّ ــة الكتابيَّ املحبَّ

ة الــُروح القــُدس. بقــوَّ

ــُروح .   ــن ال ــَد م ــه ُولِ ــى أنَّ ــٌة ع ــٌة واضح ــذه دالل ــة، فه ــى املحبَّ ــدرة ع ــُك الق ــٌد ميل إْن كان أح

ــُدس. الق

ــة، ومــا مــن . 4 مــا مــن إنســاٍن غــري مولــوٍد ثانيــًة أو غــري متجــّدٍد ميلــُك هــذا النــوَع مــن املحبَّ

ــة. ــوِع مــن املحبَّ ٍد يفتقــُر إل هــذا الن إنســاٍن متجــدِّ

َمْن ال يحبُّ مل يعرِِف اللَه، ألنَّ اللَه محبَّة..  
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استخدام يوحنَّا للتعبري البليغ "الله محبَّة":ث. 

مييُِّز يوحنَّا بني تساوي "الله محبَّة" و"املحبَّة هي الله".. 1

هــذا ال يعنــي أنَّ كلَّ َمــْن ينتابـُـُه شــعوٌر رومانــيٌّ يف قلبــه أو أيَّــُة عاطفــٍة تجــاه أحدهــم يكــون . 2

بذلــك قــد تقابــَل مــع اللــه.

ا يف شــخص اللــه، واللــُه مرتبــٌط .   ــة جانــٌب أو صفــٌة حميمــٌة جــدًّ ا، واملحبَّ إنَّ اللــَه محــبٌّ جــدًّ

ــة. ــه محبَّ ــة، بحيــث ميكــُن القــول إنَّ ــا باملحبَّ ــا وثيًق ارتباطً

املشــكلة التــي نجُدهــا يف ثقافتنــا اليــوم هــي نظــرٌة للــه تحِمــُل نظــرًة رخيصــًة للمحبَّــة، حيــث . 4

تُلَْغــى كلُّ صفــات اللــه األخــرى مــن شــخصيَّته وتبتلُعهــا صفــُة املحبَّــة.

ُل يف شخص الله إل استبدال حقِّ الله بالكذب..   منيُل أساًسا كبرٍش ساقطني حني نتأمَّ

خطيَُّة عبادِة األوثان:ج. 

كلَّــا اســتبدلْنا مجــَد اإللــه الحقيقــيِّ مبفهــوٍم أقــّل شــأنًا، أو بــيٍء مــن ُصْنــعِ أذهاننــا، فإنَّنــا . 1

نقــوُم بعبــادة األوثــان.

واإللــُه املجــرَُّد مــن صفــاِت الَعــْدل والقداســة والِســيادة وغريهــا، هــو وثــٌن متاًمــا مثــل أيِّ يشٍء . 2

مصنــوٍع مــن خشــٍب أو حجــٍر.

ــٍه مســتنزٍَف يف شــخصه وكِيانــه بصفــة .   س بإل ــَه الكتــاب املقــدَّ يجــُب أن ننتبــه أالَّ نســتبدَل إل

ــة تلــك. املحبَّ

اللــُه ليــس مؤلًَّفــا مــن أجــزاٍء، وكأنَّ لديــه جانــَب ســيادٍة، وجانــَب عــدٍل، وجانــَب عــدم قابليَّــٍة . 4

عــى التغيــري، وجانــَب معرفــٍة كلِّيَّــٍة، وجانــَب رسمديَّــٍة، وجانــَب محبَّــة. 

ــَة صفــٍة مــن صفــات اللــه، .   ــْي تفهــَم أيَّ ــُه يعكــُس كلَّ صفاتــه يف كلِّ األوقــات. وبالتــايل، ل الل

يجــب أْن تفهــَم تلــك الصفــَة عــى ضــوء ارتباِطهــا بصفــاِت اللــه األخــرى.

سة:ح.  محبَُّة اللِه املُقدَّ

ــنِّ الشــعبيِّ ال . 1 ــا يف الف ــال به ــمُّ االحتف ــا يت ــة يف مجتمعن توجــُد نظــرٌة دنســٌة وشــائعٌة للمحبَّ

ــه. ــة الل عاقــَة لهــا مبحبَّ

2 .. س َمْعنيَنْيِ رئيسيَّنْيِ مختلفنْيِ ٍس" يف الكتاب املقدَّ تحمُل كلمُة "ُمقدَّ

معنى "آخر" أو "مختلِف" أو "منفِصل".أ. 

.ب.  ومعنى الطهارة املُطلَقة، بدون أيِّ عيٍب، وبدون أيَِّة ملسة رشٍّ

ــٌة .   ــة مهيب ــي محبَّ ــل ه ــًة، ب ــًة وال عاديّ ــائعًة، وال دنس ــت ش ــي ليس ــٌة، وه ــه فائق ــة الل محبَّ

ــرَه. ــة أْن تُظِْه ــُن للخليق ــا ميك ــاوُز كلَّ م ــٌة، تتج س ومقدَّ
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محبَُّة الله هي دامئًا محبٌَّة ال تخالطُها وال تداخلُها أنانيٌّة وال رشٌّ وال خطيٌَّة.. 4

محبَّتُــه هــي "ســوي جينرييــس"، أْي أنَّهــا فئــٌة بحــدِّ ذاتهــا. اللــُه يشــاركُها جزئيًّــا مــع خليقتــه، .  

وهــو يتوقَّــع منَّــا أْن نظهرَهــا بعُضنــا لبعــٍض.

أسئلٌة للِدراَسة:

ال توجد كلمٌة يف اللغة تمَّ تجريُدها من ُعْمِق معناها مثل كلمة محبَّة.. 1

صحأ. 

خطأب. 

عاَم بَنى الرسوُل يوحنَّا نصيحتَه للمسيحيِّني بأْن يحبُّوا بعضهم بعًضا؟. 2

عى القدرات الفطريَّة الطبيعيَّةأ. 

عى أساس ِصفات طبيعِة اللهب. 

عى أساس شخصيَّة املسيحيِّنيت. 

عى الطاعة األمينةث. 

من أين تأت املحبَُّة الكتابيَُّة الحقيقيَُّة؟.  

ة الُروح القُدسأ.  هي نابعٌة من الله من خال التقديس بقوَّ

ة الُروح القُدسب.  هي نابعٌة من الله من خال التمجيد بقوَّ

ة الُروح القُدست.  د بقوَّ هي نابعٌة من الله من خال التجدُّ

ة الُروح القُدسث.  هي نابعٌة من الله من خال الترير بقوَّ

ُل يف شخص الله؟. 4 ما هو املَيُْل األسايسُّ لنا كبرٍش ساقطني حني نتأمَّ

إنكار أنَّ الله موجوٌدأ. 

اإلميان بأنَّ الله ظاملٌ أحيانًاب. 

التجرُّؤ عى نعمته ورحمتهت. 

استبدال حقِّ الله بالكذبث. 

  .: عندما يتعلَُّق األمُر بِصفاِت الله، ميكننا أْن نقول إنَّ

الله يعكُس كلَّ صفاته يف بعض األوقاتأ. 

الله يعكُس كلَّ صفاته يف كلِّ األوقاتب. 

الله يعكُس بعَض صفاته يف كلِّ األوقاتت. 

الله يعكُس بعَض صفاته يف بعض األوقاتث. 
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ســٌة مختلفــٌة أو منفصلــٌة عــن أشــكال املحبَّــة األخــرى. مــا املعــاين .   محبَّــة اللــه هــي محبَّــة ُمقدَّ

س"؟ س إل مصطلــح "ُمقــدَّ األخــرى التــي يســنُدها الكتــاُب املقــدَّ

ما هو مبارٌك داخليًّا ومزدهٌر خارجيًّاأ. 

ما هو طاهٌر نوًعا ما وبدون عيوٍب ظاهرٍةب. 

الطهارة املطلقة، بدون أيِّ عيٍب، بدون أيَّة ملسة رشٍّ فيهات. 

ما هو جيٌِّد أدبيًّا، ومثرٌي لإلعجاب، ويجُب تقليُدہث. 

أسئلٌة للُمناَقَشة:

ِة . 1 س بنــاًء عــى ثقافِتــَك الخاصَّ ُ الكتــاَب املقــدَّ هــل وجــدَت نفســَك يف وقــٍت مــن األوقــات تُفــرِّ

أو وضِعــَك الخــاّص؟ مــا خطــورُة القيــام بهــذا األمــر فيــا يخــصُّ مفهــوَم محبَّــة الله؟

َ مفهوُمــَك للمحبَّــة عــى َمــرِّ الســنوات. مــا الــدوُر الــذي يلعبُــُه الــُروح القُدس . 2 ِصــْف كيــف تََغــريَّ

يف قدرتــَك عــى محبَّــة اللــه واآلخرين؟

كيــف ميكــُن للمغــاالة يف الرتكيــز عــى صفــة املحبَّــة اإللهيَّــة عــى حســاب صفاتــه األخــرى أن .  

تخلــَق صــورًة غــرَي دقيقــٍة عــن اللــه؟ كيــف أصبَحــْت ثقافتُنــا أكــرَ تعقيــًدا يف هــذا النــوع مــن 

عبــادة األوثــان؟

مــا هــي بعــُض األمثلــة للنظــرة الدنَِســة والشــائعة للمحبَّــة التــي يتــمُّ االحتفــال بهــا يف ثقافتنــا، . 4

دٍة ميكــن القــوُل إنَّ محبَّــة اللــه منفصلــٌة؟ مــع أنَّ ال عاقــة لهــا مبحبَّــة اللــه؟ بــأيِّ طـُـرٍُق محــدَّ
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محبَّة اهلِل السرمديَّة

المقدِّمة:

بســبب محدوديَّتنــا كخائــق، فإنَّنــا منيــُل للتفكــري يف املحبَّــة يف حــدوِد الزمــاِن واملــكان فقــط. 

ــَة اللــه يف إطــاِر ســياِق الخليقــة، وننــى بالتــايل أنَّهــا مل  ــا، نضــُع محبَّ وبشــكٍل افــرتايضٍّ تقريبً

ــة التــي يكنُّهــا  ــة اللــه قبــل أْن يخلــَق شــعبَه؟ مــا نــوُع املحبَّ تُْخلَــق. فَمــْن كان موضــوُع محبَّ

اللــُه لنفِســِه وألوالده؟ يف هــذه املحــارضة، يناقــُش د. ســرول الطبيعــَة الرمديَّــَة ملحبَّــِة اللــه 

وكيــف نســتقبلُها.

األهداُف التعليميَّة:

إظهار كيف أنَّ محبَّة الله الرمديَّة ُمتعلِّقة بَعْهِد الفداء الثالويث. 1

لٌة يف التبنِّي. 2 رؤية كيف أنَّ محبَّة الله املدهشة ألوالده راسخٌة ومتأصِّ

إدراك طبيعة محبَّة الله الرمديَّة ومعرفة كيفيَّة استقبالها.  

القراَءُة الكتابيَُّة:

ــِة  ــُذوا ُروَح الُْعبُوِديَّ ــْم تَأُْخ ــِه. إِْذ لَ ــاُء الل ــْم أَبَْن ــَك ُه ــِه، فَأُولِئ ــُروِح الل ــاُدوَن ِب ــَن يَْنَق أَنَّ كُلَّ الَِّذي

ُخ: "يَــا أَبَــا اآلُب". اَلــرُّوُح نَْفُســُه أَيًْضــا  أَيًْضــا لِلَْخــْوِف، بَــْل أََخْذتـُـْم ُروَح التَّبَنِّــي الَّــِذي ِبــِه نَــْرُ

ــَع  ُــوَن َم ــِه َوَوارِث ــُة الل َ ــا، َورَث ــٌة أَيًْض َ ــا َورَث ــا أَْوالًَدا فَِإنََّن ــِإْن كُنَّ ــِه. فَ ــا أَْوالَُد الل ــا أَنََّن ــَهُد ألَْرَواِحَن يَْش

ــَد أَيًْضــا َمَعــُه. ــُم َمَعــُه لِــَيْ نَتََمجَّ ــا نَتَأَلَّ الَْمِســيِح. إِْن كُنَّ

- رومية 8: 14- 17
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الخطوُط العريضُة للمهاضرة:

محبَُّة الله رسمديٌَّة:أ. 

املصطلــُح "أَِســِييِتي" هــو مصطلــٌح الهــوتٌّ يعنــي أنَّ اللــه موجــوٌد بذاتــه، وأنَّــه ال يعتمــُد عــى . 1

أيِّ يشٍء خــارَج ذاتــه يف مــا يتعلَّــُق بحياتــه أو كَيْنونتــه.

مل يكن مَثَّة وقٌت مل يكْن اللُه فيه موجوًدا، وال توجُد نقطُة بدايٍة لله.. 2

بعكِس الله، فإنَّ خليقته ومخلوقاته كلَّها كانْت لها بداية..  

ا لطاملا كان إلَه املحبَّة.. 4 مل يصبِح اللُه إلَه املحبَّة يف وقِت الخلق، إمنَّ

محبَُّة الله ثالوثيٌَّة وعهديٌَّة:ب. 

كان لدى الله مخطٌَّط للفداء قبل الَخلْق وكان يعلَُم عن السقوط منذ األزل.. 1

ُمه . 2 ــُن مخطَّــُط الفــداء ذاك فَْهــَم اللــِه لطبيعتــه الثالوثيَّــة، ولَعَمــِل الفــداء الذي ســتُتَمِّ كان يتضمَّ

أقانيــُم اللــه الثاثــة فيــا بينها.

ــُه يف ذاتــه .   ــه الل ــا بــل إل العهــد الــذي يُْرُِم ــُه معن ــه الل عهــُد الفــداء يشــرُي إل عهــٍد ال يصنُع

ــذ األزل. ــا من ــه ثالوثً بصفت

اآلُب يرِسُل االبَن إل العامل، ألنَّ االبَن وافََق منذ األزل عى املجيء إل العامل.. 4

ينــزُل االبــُن طَْوًعــا مــن الســاء ويتَِّخــُذ طبيعــًة برشيَّــًة، ويعــرُِّض نفَســُه للهــوان، ويصبــُح عبــًدا .  

مطيًعــا حتَّــى املــوت لـِـَيْ يْفــِدَي شــعبه.

الروح يتَّفُق مع اآلب واالبن عى أْن يْرِي عمُل املسيح عى شعب الله..  

َعَمُل الفداء هو َعَمُل الثالوث:ت. 

َعَمُل الفداء ليس عمَل اآلب فحسب، أو عمَل االبن فحسب، أو عمَل الُروح القُدس.. 1

نخطئ إِن اعتقْدنا أنَّ املوضوع الحريَّ ملحبَّة الله هو العالَم واألشخاص الذين رُسَّ بفدائهم.. 2

ــتنا .   ــر يف دراس ــذا األم ــُل ه ــمُّ تجاه ــا يت ــا م ــن، وغالبً ــو االب ــِة اآلب ه ــايسُّ ملحبَّ ــدُف األس اله

س. ــدَّ ــاب املق للكت

صحيــٌح متاًمــا أنَّ اللــه يحبُّنــا، ولكــن يجــُب أن نتذكَّــَر أنَّــه يحبُّنــا يف االبــن، وأنَّــه نظــرًا ملحبَّتــه . 4

العظيمــة لابــن شــَملَنا َعَمــُل الفــداء.

يسوُع هو املوضوُع املُتكرِّر بصفته املحبوب من اآلب:ث. 

لــٌة يف . 1 ُس عــن محبَّــة اللــه لنــا عــى أنَّهــا محبَّــٌة رسمديَّــٌة، راســخٌة ومتأصِّ يتكلَّــُم الكتــاُب املقــدَّ

ــِة اآلِب لابــن. محبَّ
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الرسل ُذِهلُوا من فكرة هذا النوع من املحبَّة التي تدعونا أوالَد الله.. 2

ليــس هــذا أمــرًا يُعتــَرُ تحصيــًا حاصــًا، وهــو ال يعنــي أنَّ كلَّ َمــْن خلَقــُه الخالــُق هــو تلقائيًّــا .  

ابــٌن للــه.

إنَّ اعتبار املرء عضًوا يف عائلة الله هو امتياٌز مُيَْنُح بالنعمة، وبالنعمة وحدها.. 4

أوالُد الله: أيَُّة محبٍَّة هذه؟ج. 

لــة . 1 أْن نُْدَعــى أوالَد اللــه هــو تعبــرٌي عــن محبَّــة اللــه املذهلــة واملدهشــة الراســخة واملتأصِّ

يف تبنِّينــا.

نحن لسنا بالطبيعة أوالد الله بل إِنَّنا أبناُء الغضب.. 2

مل نأخذ شيئًا من روح الله بوالدتنا البيولوجيَّة..  

أن تكون ابًنا لله ليس باألمِر الطبيعي، بل إنَّه أمٌر فائٌق للطبيعة. . 4

ومــا مــن إنســاٍن غــري متجــّدٍد، ينــاُل امتيــاَز أن يكــون ابًنــا للــه. لكــنَّ جميــع الذيــن يســكُن روُح .  

اللــِه فيهــم محســوبون ِضْمــَن عائلــة الله.

ح بقّوٍة مبدأَ التبنِّي ملحبَّة الله.ح.  ة داود، ويوناثان، ومفيبوشث توضِّ قصَّ

ُه إل عائلته.. 1 بسبب أنَّ داود أحبَّ يوناثان، تبنَّى مفيبوشث وضمَّ

ــة، . 2 ــه امللكيَّ ــا إل عائلت ن ــا وضمَّ ــِه للمســيح، تبنَّان ــا: بســبب محبَِّت ــُه ألجلن ــُه الل ــا صنَع وهــذا م

ــًة مــع املســيح.  ــا ورث وجعلَن

نحن أحبَّاُء اآلب ألنَّ املسيح هو املحبوب من اآلب، وهو حدقُة َعيْنِه..  

هم إل عائلته.. 4 ونظرًا ملحبَّة اآلب الشديدة لابن، مينُح عطايا البنه، وألولئك الذين تبنَّاهم وضمَّ

أسئلٌة للِدراَسة:

بدأ اللُه يِحبُّ عند وقت الخليقة.. 1

صحأ. 

خطأب. 

مــا هــو املُصطلـَـح الاهــوت الــذي يعنــي أنَّ اللــَه موجــوٌد بذاتــه، وأنَّــه ال يعتمــُد عــى أيِّ يشٍء . 2

خــارج ذاتـِـِه يف مــا يتعلَّــق بحياتــه أو كينونتــه؟

أَِسِييِتيأ. 

اإلحسانب. 
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ُّ الوجودت.  كلِّ

ُّ القدرةث.  كُلِّ

عهُد الفداء يشرُي إل عهٍد من األزل، لكْن َمع َمْن يرُمُه الله؟.  

مع مخلوقاته البرشيَّة كلِّهاأ. 

مع املختارين من مخلوقاته البرشيَّةب. 

مع ذاته كثالوٍثت. 

مع االبنث. 

ُخ محبََّة الله الرمديََّة ألوالده؟. 4 س ويرسِّ ُس الكتاُب املقدَّ عاَم يُؤسِّ

عى محبَّة االبن للضالِّنيأ. 

عى محبَّة اآلب للعالَمب. 

عى محبَّة الُروح القُدس لآلبت. 

عى محبَّة اآلِب لابنث. 

مباذا يناُل املرُء امتياَز أن يكون عضًوا يف عائلة الله؟.  

باإلمياِن وحِدہأ. 

بالتعينِي املُسبَقب. 

باإلرادة الُحرَّةت. 

بالنعمة وحدهاث. 

ل؟.   ُخ ويتأصَّ ا ِبَم يرتسَّ أْن نُْدَعى أوالَد الله هو تعبرٌي عن محبَّة الله املذهلة واملدهشة، إمنَّ

بالتَبَنِّيأ. 

بالتريرب. 

بالتجديدت. 

بالتقديسث. 

أسئلٌة للُمناَقَشة:

كيــف تقــوُم العديــُد مــن الكنائــس املُعــارصة اليــوم بإســاءِة متثيــل محبَّــة اللــه الرمديَّــة؟ أيُّ . 1

تعليٍم/وعــٍظ َســِمْعتَُه يؤيِّــُد أنَّ محبَّــَة اللــه تشــَمُل كلَّ خليقتــه بــدون متييــٍز؟
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ــَل . 2 ــداء َعَم ــُل الف ــَرُ َعَم ــاذا يُعتَ ــعبه؟ مل ــِه لش ــل خلِق ــه قب ــِة الل ــوَع محبَّ ــُف موض ــف تَِص كي

ــرش؟ ــم أو الب ــو العالَ ــه ه ــة الل ــريَّ ملحبَّ ــوع الح ــا أنَّ املوض ــُئ إذا ظننَّ ــاذا نخط ــوث؟ مل الثال

هــل تشــعُر أنَّ األمــر مهــنٌي أو ظــاملٌ أن نولــَد بيولوجيًّــا يف هــذا العــامل بــدون روح اللــه، كأوالِد .  

الغضــب؟ كيــف تتجــاوُب مــع شــخٍص يقــوُل إنَّنــا جميًعــا أوالُد اللــه بالَخلـْـق، ألنَّنــا مخلوقــون 

عــى صورتِــِه؟

ــرة أنَّ . 4 ــي، وفك ــرة التبنِّ ــل 9 فك ــث يف 2 صموئي ــان ومفيبوش ــُة داود ويوناث ــُح قصَّ ــف توضِّ كي

ــُح  اللــه جعلنــا وارِثـِـني مــع املســيح؟ هــل مــن أمثلــٍة كتابيَّــٍة أخــرى ميكنــَك أن تشــري إليهــا توضِّ

ــَة اللــه ألوالده الذيــن تبنَّاُهــْم؟ كذلــك محبَّ
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محبَُّة اهلِل الوِفيَّة

المقدِّمة:

قــد ال يــدرُك املــرُْء هــذا بالنظــر إل العالـَـم َحْولنــا، ولكــنَّ الوفــاَء صفــٌة رضوريَّــٌة لضان اســتمراريَّة 

ٍة عندمــا تتحطَّــُم الثقــة وتتــمُّ الخيانــة.  ســات تتأثَّــُر بشــدَّ أيَّــِة عاقــة. فالزيجــات، واألعــال، واملؤسَّ

هــل مــن مجــاٍل بعــد ذلــك لبلــوِغ الوفــاء الحقيقــي؟ يف هــذه املحــارضة، يــرشُح د. ســرول محبَّــة 

اللــه الوفيَّــة، وكيــف ميكُننــا أن نثــَق أنَّــه لــن يتخــىَّ عــن شــعبه أبــًدا.

األهداف التعليميَّة:

إظهاُر كيف أنَّ الخيانة وعدم الوفاء أثَّروا عى بولس ويسوع. 1

إِدراُك كيف أنَّ الصليب هو ِفْعُل خيانٍة ومحبَّة. 2

رؤية كيف أنَّ محبَّة اآلب الوفيَّة تعني أنَّه يف النهاية لن يتخىَّ أبًدا عن شعبه.  

القراَءُة الكتابيَُّة

ــْم. َولِكــنَّ  ــويِن. الَ يُْحَســْب َعلَيِْه ــُع تَرَكُ ــِل الَْجِمي ــٌد َمِعــي، بَ ــُرْ أََح ــْم يَْح يِف اْحِتَجاِجــي األَوَِّل لَ

ــِم  ــْن فَ ــْذُت ِم ــِم، فَأُنِْق ــَمَع َجِميــُع األَُم ــرَازَُة، َويَْس ــمَّ يِب الِْك ــَيْ تُتَ ايِن، لِ ــوَّ ــَف َمِعــي َوقَ الــرَّبَّ َوقَ

. ــَاِويِّ ــِه السَّ ــي لَِملَُكوتِ ــل رَِديٍء َويَُخلُِّصِن ــْن كُلِّ َعَم ــرَّبُّ ِم ــيُْنِقُذيِن ال ــِد. َوَس األََس

- 2 تيموثاوس 4:  1- 18
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الخطوُط العريضُة للمهاضرة:

يَُّة الوفاء:أ.  أهمِّ

كلُّ إنساٍن بدون استثناٍء اختَر ذلك األملَ العميَق الناتَج عن التعرُّض للخيانة.. 1

ًة، ولكنَّــه مل يســَخْر مــن ذلــك أو يشــعْر باملــرارة، بــل . 2 تعــرََّض أوغســطينوس للخيانــة مــرَّاٍت عــدَّ

قــرَّر أْن يأمتــَن املســيَح وحــَده عــى حياتــه.

ــاٌء يفــوُق كلَّ .   ــي ميكــن أليِّ إنســاٍن أن يخترهــا، وهــي وف ــُة األوىف الت ــه هــي املحبَّ ــُة الل محبَّ

. ــرشيٍّ ــٍم أو إدراٍك ب فَْه

ِفْعُل خيانٍة والعواقُب الناتجُة عنه:ب. 

يف عهد نرَْيون، ُهِجَر بولُس وقىض أيَّاَمه وساعاته األخرية يف سجٍن بانتظار سيف اإلعدام.. 1

ٌل . 2 كتــَب الرســوُل بولــُس رســالَة وداٍع لصديقــه وتلميــذه الحبيــب تيموثــاوس، كــا هــو مســجَّ

ــاوس 4. يف 2 تيموث

َوَصَف بولُس كيَف أنَّ أحًدا مل يقْف معه، وأنَّه مل يَْحِسْب هذا عليهم ألنَّ الربَّ كان معه..  

اُه خال هذا الوقت.. 4 فيا هجَر الجميُع بولس، بقي يسوع وفيًّا وقوَّ

من االكتئاِب إل التمجيد:ت. 

ُد ربِّه.. 1 ينتقُل الرسوُل بولس إل تسبحة متجيٍد )ُدوكُْسولُوجي( حيث يسبُِّح وميجِّ

فقد وعَدُہ الربُّ أالَّ يتخىَّ عنه، وأن يكون معه، وأْن يعُرَ به إل ملكوته األبدي.. 2

كان بولُس خال حياته، يثُق ثقًة كاملًة مبحبَّة املسيح الوفيّة، املحبَّة التي ال تفارقُه..  

آالُم املسيِح يف بستان َجثَْسيْاين:ث. 

يف مرقــس 14، يتحاجــُج الــربُّ يســوُع مــع اآلب بشــأن الــكأس املوضوعــة أمامــه، كأس الدينونــة . 1

اإللهيَّــة. ويلتمــُس مــن اآلب أْن يجعــَل تلــك الــكأس تَْعــُرَ عنــه.

بون وتاميذه، وقال لهم: "اْسَهُروا َمِعي".. 2 كان مع يسوع أصدقاؤه املقرَّ

ا َحتَّى الَْمْوِت!".   وابتدأ يسوُع يَْحزَُن ويْكتَِئُب. فقال لهم: "نَْفِي َحِزيَنٌة ِجدًّ

ثاث مرَّاٍت طَلََب منهم أْن يسهروا ويصلُّوا ولكنَّهم ناموا بداًل من ذلك.. 4

تمَّ اعتقاُل يسوع والتاميذ هربوا وتركوه..  

خيانَُة بُطْرُس:ج. 

1 .. بُطْرُس ينكُر املسيَح ثاَث مرَّاٍت، زاعًا أنَّه مل يعرِف الربَّ يسوع قطُّ
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تتاقى عيوُن يسوَع وبطرس، وينهاُر بطرُس. . 2

يف وقٍت الحٍق، يتوُب بطرُس ويتمُّ اسرتداده..  

الصليب كخيانٍة:ح. 

أسوأ اختبار خيانٍة وشعوٍر بالغدر كان عى الصليب.. 1

أعطى اللُه كأَس غضبه البنه الحبيب ليرشبَها، وأداَر له ظهره.. 2

بًا: "إِلَِهي، إِلَِهي لَِاَذا تَرَكْتَِني؟".   رصَخ املسيُح مَعذَّ

ــر . 4 ــنَّ األم ــن دميــاس، لك ــرتوكًا م ــٌر آخــر أْن تكــون م ــن بطــرس، وأم ــرتوكًا م ــٌر أْن تكــون م ــُه ألم إنَّ

ــه. ــن الل ــرتوكًا م ــون م ــا أن تك ــُف متاًم يختل

ا الربُّ فَُرَّ بأْن يَْسَحَقُه بالَحزَِن.خ.  أمَّ

يكاُد األمر يبدو وحشيًّا، أْن يَُرَّ الربُّ بَسْحِق الخادم.. 1

لكنَّ الرور ال يعني أنَّ اآلب رُسَّ بألَِم االبن، لكنَّ اآلَب رُسَّ بأْن يرَب االبن ألجل شعبه. . 2

استقبَل يسوُع اللعنَة، وكان عليه أْن يصبَح مرتوكًا..  

عرَف الربُّ يسوع أنَّ محبَّة اآلب الوفيَّة هي محبٌَّة ال ترتُك شعبَُه أبًدا يف النهاية.. 4

أسئلٌة للِدراَسة:

محبَُّة الله الوفيَّة هي محبٌَّة يسهُل فهُمها.. 1

صحأ. 

خطأب. 

َمــْن هــو الشــخص الــذي ذكــرَُه بولــُس باالســم تحديــًدا يف 2 تيموثــاوس لكونــه الشــخَص الــذي . 2

؟ تََركَه

ِدمياسأ. 

لوقاب. 

تِيطُست. 

تِِخيُكسث. 

بعد ِذكِْر شعوره بالرتك يف 2 تيموثاوس، إالَم ينتقُل بولس بعد اكتئابه؟.  

إل الصاةأ. 

إل الُشكرب. 
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إل التمجيدت. 

إل التكلُّم بأَلِْسَنةث. 

أين اختَر يسوُع أسوأَ اختبار خيانٍة وشعوٍر بالغدر؟. 4

يف بستان جثسياينأ. 

عندما ناَم التاميُذب. 

عند إِنكاِر بطرَس لهت. 

يف الصليبث. 

ا الرَّبُّ فَُرَّ ِبأَْن يَْسَحَقُه ِبالَْحزَِن". ملاذا رُسَّ اآلُب أن يْرَِب االبَن؟.   نقرأُ يف إشعياء   : "أَمَّ

ألجل تأديِب اآلِب لابنأ. 

بسبب طاعة االبِن لآلبب. 

كان هذا من أجلنا بدافعٍ من محبَّته العظيمةت. 

ألنَّها كان الطريقة األقلَّ وحشيًَّة لتحقيق أهدافهث. 

كان يسوُع يعرُف أنَّ محبَّة اآلب الوفيَّة هي املحبَّة التي لن تقوَم أبًدا بأٍي من التايل؟.  

تَرْك شعبهأ. 

الساح لشعبه بأن يتألَّمواب. 

اختبار الشكِّت. 

التعرُّض لخيانة اآلخرينث. 

أسئلٌة للُمناَقَشة:

يَّــُة الوفــاء بالنســبة إليــَك؟ هــل ســبَق لــَك أِن اختــرَت الــرتك أو الخيانــة؟ كيــف وقــَف . 1 مــا أهمِّ

الــربُّ بجانبــَك يف ذلــك الوقــت؟

ــن . 2 ــي ل ــة الت ــة، املحبَّ ــة املســيح الوفيَّ ــُة مبحبَّ ــَس الثقــُة الكامل ــه، كان للرســول بول خــال حيات

تفارقــه. هــل لديــَك هــذا النــوُع مــن الثقــة؟ هــل مــن موقــٍف يف حياتــَك دفعــَك إل التشــكيك 

ــة؟ ــة املســيح الوفيَّ يف محبَّ
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مــا الــذي يدفــُع إل االنهيــار يف تاقــي عيــون بطــرس ويســوع بعــد خيانــة بطــرس؟ ِصــْف ظرفـًـا .  

ُمشــابًها وقفــَت فيــه وجًهــا لوجــٍه مــع شــخٍص خانـَـَك أو ُخْنتـَـه.

كيــف تتجــاوُب مــع شــخٍص يشــُعُر باإلهانــة مــن أنَّ اللــه رُسَّ بــأْن يســحَق ابَنــه؟ مــا الــذي يــرِّر . 4

مثــل هــذا الفعــل بالنســبة إل اللــه؟
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محبَُّة اهلل الُمحِسَنة

المقدِّمة:

ــُة  ــٍة". هــذه الصف ــٍة ثاِبتَ ــيد" إل "إِْحســاٍن" أو "محبَّ ــُة "ِحيِس ــُة العريَّ ــُم الكلم ــا ترَُتَج ــادًة م ع

ــُم د.  ــة اللــه وتــرتدَُّد يف العهــد القديــم مــراًرا وتكــراًرا. يف هــذه املحــارضة، يعلِّ ــٌة ملحبَّ محوريَّ

ــا عــن  ُ أْن ال يشء يفصلُن ــنيِّ ــُه مــع شــعبه، ويب ــُه الل ــذي يقطُع ــدي ال ــد األب ســرول عــن العه

ــة. ــة والثابت ــه الوفيَّ محبَّت

األهداف التعليميَّة:

س عن محبَّة الله املُحِسَنة والوفيَّة . 1 إظهار أمثلٍة من الكتاب املقدَّ

التفكري يف ما يشملُُه َعيُْش حياة التقوى من إظهاٍر لإلحسان. 2

إدراك كيف تتجىَّ يف الصليب املحبَّة التي يُِري اللُه بها رحمتَه الثابتَة ووفاَءہ لنا.  

القراَءُة الكتابيَُّة:

، إاِلَّ أَْن تَْصَنــَع الَْحــقَّ َوتُِحبَّ  قـَـْد أَْخــَرََك أَيَُّهــا اإلِنَْســاُن َمــا ُهــَو َصالـِـٌح، َوَمــاَذا يَطْلُبُــُه ِمْنــَك الــرَّبُّ

الرَّْحَمــَة، َوتَْســلَُك ُمتََواِضًعــا َمــَع إِلِهَك.

- ميخا  : 8

الخطوُط العريضُة للمهاضرة:

محبَُّة الله املُحِسَنة يف العهد القديم:أ. 

تُرِجَمْت كلمة "ِحيِسيد" إل "رحمٍة"، أو "لطٍف"، أو "محبَِّة العهد" أو "محبٍَّة ثابتٍة"، أو "إحساٍن".. 1
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ــة، . 2 ــُف أســفاُر مــوىس الخمســة عاقــَة اللــه بشــعب إرسائيــل حــني أخرَجهــم مــن العبوديَّ تَِص

ــا، وبــأْن يكونــوا لــه شــعبًا.  ــد بــأْن يكــون لهــم إلًه وتعهَّ

ــَة التــي أخرَجهــا مــن العبوديَّــة، وكان ربــاُط .   تعهَّــَد اللــُه مــن خــال قََســِم العهــد أْن يحــبَّ األمَّ

ذلــك العهــد هــو املحبَّــُة الثابتــُة أو اإلحســاُن.

حيــاُة التقــوى هــي أْن تصنــَع الحــقَّ وتُِحــبَّ الرحمــَة )تُبْــِدي إحســانًا ومحبَّــًة ثابتــًة( وتســلَك . 4

متواضًعــا مــع إلِهــَك

"التصاقُنا بامللتِصق" يف العاقات العائليَّة، هو يف أْن نكوَن ثابتني وأمناء يف محبَّتنا..  

املوضوُع األسايسُّ يف ِسفِر هوشع هو محبَّة الرحمة.ب. 

يســلُك هوشــع بصفتــه نبيًّــا كنائــٍب عــامٍّ يف محكمــٍة، إنَّــه يســتدعي للمحكمــة، ويرفــُع دعــوى . 1

مــن إلــِه العهــد إل شــعٍب خــاَن اللــَه بارتــكاب الــزىن الروحــي.

ــْت، . 2 ــه ُحِجبَ ــَة الل ــه يف األرض ألنَّ كلم ــٌة لل ــٌة حقيقيَّ ــْد معرف ــه مل توج ــْت أنَّ ــة األول كان التُهم

ــْت. ــْت، ورُِفَض ــْت، وأُخفيَ َوأُْهِملَ

التهمــُة الثانويَّــُة كانــْت أنَّ النــاس ال يعيشــون مبوجــب رشوط العهــد ألنَّهــم مل يظهــروا رحمــًة، .  

وال والًء، وال محبَّــًة ثابتــًة.

ردُّ الله عى مملكة إرسائيل:ت. 

كانْت عواقُب عصيان الله قتًا ورسقًة وفسًقا.. 1

مبا أنَّ شعَب الله نَِسيَه، كان قضاؤه أن ينساهم وأال يَِفَي بعهده إلرسائيل.. 2

ــْد يرحُمهــم وطلَّقهــم .   ــُه إرسائيــل ومل يَُع تــمَّ تشــبيه البُعــد عــن الــربِّ بالــزىن. فقــد رفــَض الل

ألنَّهــم شــعٌب زاٍن.

ردُّ الله عى مملكة يهوذا:ث. 

أبَْدى اللُه رحمًة لبيت يهوذا.. 1

سيكونون شعبَه وسيكوُن إلَههم بأْن يديم لهم محبَّته الثابتة والوفيَّة.. 2

ًدا بالرغــم .   خطبَُهــم اللــُه لنفســه إل األبــد بالعــدل والحــقِّ واإلحســان واملراحــم وتزوَّجهــم مجــدَّ

مــن زناهــم.

اللُه يدفع فديَة عروِسه ليحرِّرَها من العبوديَّة:ج. 

يجب أْن يتمَّ فداء هؤالء، الذين يخدمون بالُسخرة، عر دفع املال ألهل العروس.. 1



19 4 – مهلَُّة اح الُمهِ َبة 

هــذه صــورٌة لَوْصــف املســيح الــذي يــأت ويفتــدي عروســه، ويحرِّرُهــا مــن العبوديَّــة ويدفــُع . 2

املــال ألهــل العــروس بدمــه شــخصيًّا.

ــِد .   ــْم قَ ــُكْم؟ ألَنَُّك ــتُْم ألَنُْفِس ــوس  : 20: "لَْس ــرشاء هــذه يف 1 كورنث ــة ال ــس إل عمليَّ يشــرُي بول

ــٍن".  ــرُتِيتُْم ِبثََم اْش

هــذه هــي املحبَّــة التــي مبوجبهــا ميــارُس اللــه رحمتـَـه الثابتــة ووفــاَءه لنــا، يف جوهر "ِحيِســيد" . 4

املوجــود عــى الصليــب حــني يفتدينــا املســيُح مــن العبوديَّة.

اللُه لنا:ح. 

يف روميــة 8: 1 ، يكتــُب الرســول بولــس عــن روعــِة عنايــة اللــه التــي مبوجبهــا تــمَّ تبنِّينــا، نحــن . 1

ــاة، يف عائلته. الخط

َّ للمحبَّة الوفيَّة.. 2 "ِديُوس بُْرو نُوِبيس" تعني "اللُه لنا"، وتُصوِّر املفهوَم الكلِّ

ال يشَء يقــدُر أن يفِصــَل املختاريــن عــن محبَّــة اللــه ألنَّ "ِحيِســيد"، محبَّــة اللــه الوفيَّــة، ليســْت .  

َســًة، بــل هــي محبَّــٌة ثابتــٌة فقــط رسمديـّـًة أو محبَّــًة مقدَّ

َمْن ناَل محبَّة اآلب، يظلُّ ينعُم بها اآلن وإل األبد.. 4

أسئلٌة للِدراَسة:

قليلٌة هي براهنُي العهِد القديم عى محبَّة الله املُحِسَنة.. 1

صحأ. 

خطأب. 

ــه . 2 ــُة عهــِده، أو محبَّتُ ــه، أو محبَّ ــه، أو لطُف ــرَُّف بأنَّهــا رحمــُة الل ــي تُع ــة الت مــا الكلمــة العريَّ

ــنُة؟ ــه املُحِس ــُة، أو محبَّتُ الثابت

أغايبأ. 

خاريسب. 

ِحيِسيدت. 

ِفيلِيُئوث. 

ما موضوُع ِسفر ُهوَشع؟.  

الزىنأ. 

الدينونةب. 
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العدلت. 

محبَّة الرحمةث. 

بحسب ُهوَشع، أيٌّ من التايل ليس عاقبَة عصيان الله ونسيانه؟. 4

القتلأ. 

الرقةب. 

الهرطقةت. 

الفسقث. 

يف سفر ُهوَشع، مباذا يُشبَُّه البُْعُد عن الرّب؟.  

االنزالقأ. 

الزىنب. 

الهرطقةت. 

التمرُّدث. 

ما معنى التعبري الاتيني "ِديُوس بُْرو نُوِبيس"؟.  

الله لناأ. 

الله يرشُدناب. 

الله يعتني بنات. 

الله يحميناث. 

أسئلٌة للُمناَقَشة:

"التصاقُنــا بامللتِصــق" يف العاقــات العائليَّــة، أمــٌر كثــريًا مــا يكــون صعبًــا. ِصــْف موقًفــا أظهــرَت . 1

ــة. كيــف أُبْــِدَي  ــة الثابتــة والوفيَّ فيــه هــذا املبــدأَ )أو كيــف أُبْــِدَي لــَك( يف التعبــري عــن املحبَّ

اإلحســاُن تحديــًدا؟

كيــف تتشــابُه اتِّهامــاُت ُهوَشــع للشــعب يف زمنــه )بأنَّهــم يفتقــدون إل معرفــِة اللــه الحقيقيَّــة، . 2

حيــث ُحِجبَــْت كلمــُة اللــه وأُهِملـَـْت وأُخفيَــْت ورُِفَضــْت، وانعدَمــِت الرحمــة والــوالء واملحبَّــة 

الثاِبتـَـة( مــع ثقافِتنــا العريَّــة؟ هــل هنــاَك مــا نفعلـُـه لضــان أالَّ ينســانا اللــه أو يُطلَِّقنــا؟
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كيــف تــردُّ عــى شــخٍص يقــوُل إنَّ محبَّــة اللــه املُحِســَنة تبــدو رشطيَّــًة؟ إن كان ال يوجــُد البتَّــة .  

مــا يســتطيُع أْن يفصلَنــا عــن محبَّــة اللــه، هــل يعنــي هــذا أنَّ كلَّ يشٍء مقبــوٌل وأنَّ اللــه لــن 

ينســانا أو يطلَِّقنــا أبــًدا؟

ِر الســبب الــذي يدفــُع د. ســرول العتبــار التعبــري الاتينــي "ِديـُـوس بْــُرو نُوِبيــس" أحــَد أهــمِّ . 4 بــرِّ

ــث كاَن  ــَك الشــخصيَّة حي ــااًل مــن حيات ــْف مث ــخ الكنيســة. ِص ــدة يف كلِّ تاري ــات املجي اإلعان

اللــُه معــَك بــكلِّ وضــوٍح.
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محبَُّة اهلِل التي تختاُر

المقدِّمة:

إْن مل يُكــِن الجميــُع يســتقبلوَن محبَّــَة اللــه الرمديَّــة. كيــف ميكــُن إًذا إلنســاٍن مــا أن يصبــَح 

ــه  ــار محبَّت ــزٌَم بإظه ــُه مل ــي؟ وهــل الل ــوُّون للتبنِّ ــُع مدع ــه؟ هــل الجمي ــة الل ــن عائل ــرًدا م ف

ــَة  ــاُر، وهويَّ ــي تخت ــه الت ــِة الل ــيادَة محبَّ ــرول س ــُش د. س ــارضة، يناق ــذه املح ــع؟ يف ه للجمي

ــا. ــا الســليَم معه مســتقبليها، وتجاوبَن

األهداف التعليميَّة:

لٌة يف سيادته الكلِّيَّة. 1 إظهاُر كيف أنَّ محبَّة الله التي تختاُر متأصِّ

ــوا يف . 2 ــني بعــض األشــخاص ليخلُص ــار بتعي ــي تخت ــه الت ــة الل ــام محبَّ ــة قي ــري يف كيفيَّ التفك

ــه األســمى ــة الل ــذي هــو موضــوع محبَّ املســيح، ال

إظهار أنَّ االختيار هو بحسب إرادته ومرَّة مشيئته الصالحة.  

إظهار أنَّ عقيدة االختيار ليَسْت إجازًة للكرياء بل دعوٌة ملَْدِح مجد نعمته. 4

القراَءُة الكتابيَُّة:

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

اَمــُه يِف الَْمَحبَِّة،  يِســنَي َوِبــاَ لـَـْوٍم قُدَّ الَْمِســيِح، كَــَا اْختَارَنـَـا ِفيــِه قَبْــَل تَأِْســيِس الَْعالـَـِم، لَِنُكــوَن ِقدِّ

إِْذ َســبََق فََعيََّنَنــا لِلتَّبَنِّــي ِبيَُســوَع الَْمِســيِح لَِنْفِســِه، َحَســَب َمــَرَِّة َمِشــيئَِتِه، لَِمــْدِح َمْجــِد نِْعَمِتــِه 

الَِّتــي أَنَْعــَم ِبَهــا َعلَيَْنــا يِف الَْمْحبُــوِب.

- أفسس 1:  - 
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الخطوُط العريضُة للمهاضرة:

محبَُّة الله التي تختار:أ. 

محبَّــُة اللــه التــي تختــاُر هــي جانــٌب مثــرٌي للَجــَدل مــن جوانــب محبَّــة اللــه، وتثــرُي تســاؤالٍت جــادًَّة . 1

وخطــريًة ألنَّ البعــض يظنُّــون أنَّ الفكــرة نفســها تبــدو متناقضــًة.

طريقٌة أخرى للنظر إل االختيار هي من خال محبَّة الله السياديَّة.. 2

إنَّ عقيــدة االختيــار هــي تعليــٌم كتــايبٌّ ال بــدَّ مــن تبنِّيــه ألنَّــه التعبــري الكامــل عــن محبَّــة اللــه .  

الرمديَّة.

س يصارعــون مــع مــا . 4 إنَّ الذيــن يقاومــون نظريَّــة االختيــار والتعيــني املُســبَق يف الكتــاب املقــدَّ

َ بعــَض األشــخاص للخــاص تــراه العقيــدة بــأنَّ اللــه منــذ األزل اختــاَر وعــنيَّ

االستنتاُج الخاطئ هو أنَّ هناك جانبًا يف شخص الله يحجُب جوهر محبَّته..  

ٌل وراسٌخ يف محبَّة الله.ب.  االختيار يف العهد الجديد ُمتأصِّ

نحن مختارون فيه قَبْل تأسيس العامل وقد عيَّننا ُمسبًَقا للتبنِّي )أفسس 1: 4- (.. 1

ــا أن نكــون . 2 س ومرتبطــٌة بالركــة. إْن أرْدن ــاب املقــدَّ رٌة يف الكت ــبَق متجــذِّ ــدُة التعيــني املُس عقي

ــى مفهــوَم التعيــني املُســبَق. ــني ال بــدَّ مــن أن نتبنَّ كتابيِّ

الهدُف من التعيني املُسبَق هو تقديُسنا.ت. 

ًســا، . 1 الهــدُف مــن اختيــار اللــه الســيادّي هــو أن يخلــَق مــن هــذه البرشيَّــة الســاقطة َزْرًعــا مقدَّ

ــُم الهــدَف األصــلَّ للخليقــة. وِقْســًا مفديًّــا، وبقيّــًة تتمِّ

الهدُف األصلُّ لنا كبرٍش هو أن نعِكَس ونُِري قداسَة الله وصفاتِه.. 2

يســنَي، نحــن نجســون .   وٌس"، لكنَّنــا لســنا قدِّ يِســنَي أليَنِّ أَنـَـا قـُـدُّ أوَُّل أمــٍر تســلَّمناه هــو "فَتَُكونـُـوَن ِقدِّ

. ٌة وخطا

ُر اللــُه بدافــع محبَّتــه العظيمــة أْن يفــدَي ِقْســًا باملســيح يســوع، . 4 مــن هــذه البرشيَّــة الســاقطة، يقــرِّ

يســني وبــا لــوٍم أمامــه يف املحبَّــة. لــْي يكونــوا مــا ُخلِــَق البَــرَشُ ليكونــوا عليــه يف املقــام األّول؛ أي قدِّ

ســتُْه نعمــُة اللــه، فإنَّنــا شــعٌب يحبُّــه ومَيْثـُـُل أمامــه يف عاقــة محبَّــٍة بــداًل مــن .   بصفِتنــا شــعبًا قدَّ

عاقــة العــداوة والخصومة.

نحن بطبيعتنا الساقطة، نبغُض الله.ث. 

ــة الســاقطة، هــي نظــرة نفــوٍر وعــداوٍة وخصومــٍة . 1 ــة للبرشيَّ ــة للحالــة الطبيعيَّ النظــرة الكتابيَّ

تجــاه اللــه.
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إنَّ أولئك الذين ينالون نعمَة محبَّة الله السياديَّة، يبادلونه املحبَّة، ألنَّه أحبَّهم أوَّاًل.. 2

ــا عنــه وتعيــُد مختاريــه إليــه مــرًَّة أخــرى يف .   ــا وعــى انفصالِن ــُة اللــِه تنتــُر عــى عداوتِن محبَّ

ــة. حالــة وعاقــة محبَّ

ــبًقا . 4 ــوا ُمس ــة، وأن يُعيَّن ــه مبحبَّ ــم إلي ــمَّ تقدميه ــُب أن يت ــيح، ويج ــريوا يف املس ــارون اخِت املخت

ــه. ــة الل ــي يف عائل للتبنِّ

يسوُع هو املُختاُر األسمى.ج. 

ليس البرُش هم موضوُع محبَّة الله السياديَّة التي تختاُر، بل يسوع.. 1

ــة اللــه اختارتْنــا فيــه، وأيًضــا عيَّنتنــا . 2 ــا أن نَْفَهــَم اختيارَنــا بــأنَّ محبَّ هــو املحبــوب، وعلينــا دامئً

للتبنِّــي بــه.

هل من ظلٍم لدى الله؟ هل اللُه غري عادٍل؟ح. 

ــا ينــاُل بعــٌض . 1 منــذ األزل، يــرى اللــُه جنــَس بــرٍش معاديــن لــه، منفِصلــني عنــه ويبغضونــه، إمنَّ

مــن هــؤالء رحمتـَـه ونعمتـَـه. أّمــا الباقــي فيتــمُّ التغــايض عنهــم ومحاكمتهــم بالعــدل، وينالــون 

ونه متاًمــا. مــا يســتحقُّ

َر اللــُه أن يعفــَو عــن البعــض، فــا بــدَّ مــن أن . 2 ، وقــرَّ ونحــن نفــرتِض خطــأً أنَّــه إذا أذنــَب الــكلُّ

يعفــَو عــن الجميــع. 

ه .   االفــرتاُض الخاطــئ اآلخــر هــو أنَّ النعمــة أمــٌر يُفــرتُض باللــه أْن يظهــرَه، أو أنَّهــا أمــٌر يســتحقُّ

ونها، ال تعــود النعمــُة نعمــًة وال الرحمــُة رحمــًة النــاس. لكــْن إْن كانــوا يســتحقُّ

ــُم بعــدٍل، وأخــرى تنــاُل رحمــًة، . 4 ٍة. مجموعــٌة تحاكَ فجوهــُر الرحمــة يكمــُن يف كونِهــا غــرَي مســتحقَّ

ــُم أحــٌد. ــا ال يُظلَ إمنَّ

حسب إرادِة اللِه ومرَِّة مشيئته، مينُح النعمَة للبعض وليس للبعض اآلخر.خ. 

ــْن يتجــاوْب . 1 ــاس، وَم ــع الن ــه لجمي ــُب نعمتَ ــَه يََه ــر شــيوًعا هــو أنَّ الل ــوم الخاطــئ األك املفه

معهــا بشــكٍل إيجــايبٍّ ينلْهــا، ومــن يرفــْض تلــك النعمــة ال ينالُهــا. إًذا، يف نهايــة املطــاف القــرار 

ــِد اللــه. النهــايئُّ ِبيَِدنــا وليــس ِبيَ

س إِنَّ الله يختاُر أشخاًصا بالنعمة "َحَسَب مرَِّة َمِشيئَِتِه".. 2 يقوُل الكتاُب املقدَّ

ليــس اختيــاُر اللــه اعتباطيًّــا، وال غــرَي عقــاينٍّ، أو بتقلـّـٍب وغرابــٍة. لــدى اللــه مــرِّرات لــكلِّ مــا .  

يقــوُم بــه.

وإْن كان َسبَُب خاصنا ال يكمُن فينا، فهذا ال يشرُي أبًدا إل غياب السبب.. 4
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االختياُر هو ملَْدِح نعمِته وملجِدها.د. 

ليست عقيدُة االختيار إذنًا للُسلوِك بعجرفٍة. وليس لدى املختارين ما يفخرون به.. 1

ــه الســياديَّة التــي . 2 ــه عــى محبَّت ــد الل ــار يقــوُد املســيحيِّني إل متجي إنَّ الفهــم الصحيــح لاختي

ــاُر. تخت

ُ أشــخاًصا ليكونــوا يف املســيح، ومبجــرَّد أن يصــريوا .   ــة اللــه الســياديَّة التــي تختــاُر تَُعــنيِّ إنَّ محبَّ

مقبولــني يف املســيح، يجعلُهــم ذلــَك مقبولــني لــدى اللــه شــخصيًّا.

يختــاُر اللــه األشــخاص، ليــس لــرٍّ يــراُه فيهــم، بــل بســبب بــرٍّ يــراُه يف املســيح محبوِبــه. الطريقــة . 4

الوحيــدة التــي يخلِّــص بهــا اللــُه إنســانًا هــي يف املحبــوب.

أسئلٌة للِدراَسة:

االختياُر يف العهد الجديد متأّصٌل وراسٌخ يف محبَّة الله.. 1

صحأ. 

خطأب. 

َمِن الذي أدخَل مصطلَح "التعيني املُسَبق"؟. 2

إبراهيمأ. 

هوشعب. 

موىست. 

بولسث. 

ما هدُف التعينِي املُسبَق؟.  

التبنِّيأ. 

دخوُل الساءب. 

التقديست. 

إظهاُر عدِل اللهث. 

َمْن هو املوضوع األسمى ملحبَّة الله يف محبَّته السياديَّة التي تختاُر؟. 4

الكنيسةأ. 

يسوعب. 

يِسيهت.  قدِّ

البرشيَّةث. 
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مينُح الله النعمة للبعض وال مينُحها للبعض اآلخر، وفًقا لـ....  

َمْن يتجاوبون معها بشكٍل إيجايبٍّ ويستقبلونهاأ. 

قراراته االعتباطيَّةب. 

َمْن لديهم اإلميان واألعال الصالحةت. 

إرادته ومرَّة مشيئتهث. 

ماذا يفعُل أولئَك الذين ينالون نعمَة محبَّة الله السياديَّة التي تختاُر؟.  

يتفاخرون يف كونهم محبوبنيأ. 

دون َمْن سواهم مختاٌر أيًضاب.  يحدِّ

يحبُّونه باملقابلت. 

يفرتضون أَنَّهم مختارونث. 

أسئلٌة للُمناَقَشة:

ــني . 1 ــار والتعي ــي ســمعتَها عــن االختي ــة الت ــم الخاطئ ــاط الجــدل أو املفاهي ــا هــي بعــُض نق م

املُســبَق؟ هــل يســوُع هــو املختــار أم أنــَت؟ كيــف تتجــاوُب مــع شــخٍص يزعــُم أنَّ اللــه ظــامل 

يف اختيــاره للبعــض ويف عــدم اختيــاره للبعــض اآلخــر؟

ــا . 2 ــه؟ م ــُض الل ــة، يبغ ــاقطة العاديَّ ــه الس ــان، يف طبيعت ــرة أنَّ اإلنس ــل فك ــُب توصي ــاذا يصع مل

الشــاهُد الكتــايبُّ الــذي ميكــُن االستشــهاد بــه إلثبــات هــذه النقطــة؟ هــل تقــدُر أن تتذكَّــر أيَّ 

دالئــل عــى هــذا األمــر يف حياتــَك الشــخصيَّة قبــل تحوُّلــَك لإلميــان؟

وس؟ هــل َســبََق لــَك أن صارعــَت .   يســني كــا أنَّــه هــو قــدُّ كيــف ميكــُن للخطــاة أْن يكونــوا قدِّ

مــَت يف هــذا املجــال الخــاصِّ بالقداســة الشــخصيَّة؟ يوًمــا مــع تقديســك الشــخيص؟ كيــف تقدَّ

ُ يقــني اختيــارَك وتبنِّيــَك يف عائلــة . 4 مــا هــي بعــض الدالئــل مــن حياتــَك الشــخصيَّة التــي تُبــنيِّ

ــرُي إل  دة تش ــدَّ ــة مح ــع كتابيَّ ــن مقاط ــل م ــن؟ ه ــن املختاري ــَك م ــكُّ يف كون ــل تش ــه؟ ه الل

ــة اللــه  معرفــة املــرء مبثــل هــذا الضــان؟ كيــف يتجــاوُب املــرُء بالشــكِل الصحيــح مــع محبَّ

ــار؟  التــي تخت
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6

ُبْغُض اهلل

المقدِّمة:

ِّ املحبَّــة أن يكون  ــا يحــبُّ اللــُه الخاطــَئ ولكــْن يكــرُه الخطيَّــة؟ أال يُفــرتَُض باإللــِه الــكلِّ هــل حقًّ

ــن  ــِض أيِّ يشٍء أو أيِّ إنســان؟ يف هــذه املحــارضة، يتحــّدُث د. ســرول ع ــادٍر عــى بُْغ ــري ق غ

حــدوِد محبَّــة اللــه وحقيقــِة غضبــه البــاّر.

األهداف التعليميَّة:

التفكري يف حدود محبَّة الله وكيف يقدُر أْن يبغَض جنَس البرش املتمرِّد. 1

إدراك الَشدِّ والَجْذب بني محبَّة الله للخاطئ وبُْغِضه للخاطئ املُزَْدرى يف عينيْه. 2

س .   إظهار كيف أنَّ محبَّة الله غري املرشوطة مفهوٌم غرُي نابعٍ من الكتاب املقدَّ

القراَءُة الكتابيَُّة:

ــِه  ــَد الل ــلَّ ِعْن ــوُل؟ أَلََع ــَاَذا نَُق ــَو". فَ ــُت ِعيُس ــوَب َوأَبَْغْض ــُت يَْعُق ــوٌب: "أَْحبَبْ ــَو َمْكتُ ــَا ُه "كَ

ظُلـْـًا؟ َحاَشــا! ألَنَّــُه يَُقــوُل لُِمــوىَس: "إِينِّ أَرَْحــُم َمــْن أَرَْحــُم، َوأَتـَـرَاَءُف َعــَى َمــْن أَتـَـرَاَءُف". فـَـِإًذا 

لَيْــَس لَِمــْن يََشــاُء َوالَ لَِمــْن يَْســَعى، بَــْل للــِه الَّــِذي يَرَْحــُم. ألَنَّــُه يَُقــوُل الِْكتَــاُب لِِفْرَعــْوَن: "إِينِّ 

ــِإًذا ُهــَو  ــاَدى ِباْســِمي يِف كُلِّ األَرِْض". فَ ــَيْ يَُن ِت، َولِ ــوَّ ــَر ِفيــَك قُ ــَيْ أُظِْه ــَك، لِ ــِه أَقَْمتُ ــَذا ِبَعيِْن لِه

يَرَْحــُم َمــْن يََشــاُء، َويَُقــيِّ َمــْن يََشــاُء".

- رومية 9:  18-1
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الخطوُط العريضُة للمهاضرة:

حدوُد محبَِّة الله:أ. 

تشرُي رومية 9 إل بُْغِض الله، ليس إل بُْغِض اإلنسان لله، بل إل بُْغِض الله للناس.. 1

اعتْدنا التفكري أنَّ الله ال يقدُر أن يبغَض خائقه.. 2

يقتبُس بولس من كاتب العهد القديم ماخي عندما أشاَر إل بُْغِض الله لعيسو..  

س:ب.  تفسرُي مفهوِم البُْغض يف الكتاب املقدَّ

كأســلوٍب للتعبــري، وكنــوٍع مــن علــم اللغــة والدراســات العريَّــة وكتعبــريٍ اصطاحــيٍّ ينبغــي أالَّ . 1

س البُغَضــة كتعبــريٍ عــن محبَّــِة  يؤَخــذ باملعنــى الحــريف املبــارش. يســتخدُم أحيانـًـا الكتــاُب املقــدَّ

طــرٍف أكــر مــن اآلخــر.

ُة عاقة يعقوب بزوجتيْه ومحبَّته لراحيل أكر من ليْئة )تكوين 29(.. 2 مثال 1: قصَّ

ــب أن يبغضــوا .   ــه، ألنَّهــا تتطلَّ ــُب يســوع مــن الجمــوع أن يحســبوا كلفــة تبعيَّت ــال 2: يطل مث

ــا 14:  2-  (. ــم )لوق ذويه

ث عــن البُغَضــة، يُظِْهــُر يســوع أنَّ محبَّتنــا لــه يجــب أْن تتفــوَّق عــى محبَّتنــا لــكلِّ . 4 عنــد التحــدُّ

مــا يف هــذا العــامل، مبــا يف ذلــك أعــّز النــاس عــى قلوبنــا عــى األرض.

ُس عن بُغِض الله للبرش بقْدِر ما يتكلَُّم عن محبَّته لهم.ت.  ُث الكتاُب املقدَّ يتحدَّ

ــامِّ مــن . 1 ــا مــن الشــعور باالشــمئزاز الت ــه مــن الخطــاة يعكــُس نوًع ــٌد يف موقــف الل يوجــد بُْع

الجنــس البــرشيِّ املتمــرِّد.

2 .. ا حتَّى إّن عينيْه أطهُر من أن تنظُرا الرشَّ وٌس جدًّ الله قدُّ

مــن التفاهــة الَقــْوُل إنَّ اللــه يكــرُه الخطيَّــَة لكنَّــه يحــبُّ الخاطــئ، ألنَّ اللــه ال يرِســُل الخطيَّــة إل .  

الجحيــم، بــل الخطــاة، ألنَّهــم موضــوع غضبــه.

ــة اللــه للخطــاة واشــمئزازه منهــم ألنَّهــم . 4 نحــن نتصــارُع مــع هــذا الشــدِّ والَجــْذب بــني محبَّ

ــه. ــرون يف عينيْ ُمحتَق

هناك حدوٌد ملحبَّة الله.ث. 

س مــن عظمــة محبَّــة اللــه الفائقــة عــر إرفاقهــا بتحذيــراٍت مــن حــدود . 1 ــف الكتــاُب املُقــدَّ يُخفِّ

محبَّتــه، إذ خــارج هــذه الحــدود نجــُد غضــَب اللــه وبُغَضــه.

س.. 2 محبَُّة الله غرُي املرشوطة هي مفهوٌم غريب عن الكتاب املقدَّ
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عندمــا يســمُع اإلنســان غــري املؤمــن أنَّ اللــه يحبُّــه بــا رشوٍط، فإنَّــه يظــنُّ أنَّ اللــه يحبُّــه كــا .  

هــو. وأنَّــه ليــس عليــه أن يتــوب عــن خطايــاه، وأنَّــه يســتطيُع أْن يعيــَش حيــاًة جهنَّميَّــًة وأالَّ 

يقلــَق أبــًدا مــن اإلســاءة إل اللــه.

إنَّ االعتقاد مبحبَّة الله غري مرشوطة يوصُل رسالًة خاطئًة.. 4

ــه .   ــة ب ــان والثق ــيح باإلمي ــول املس ــي: قب ــاٍن وه ــاص كلِّ إنس ــًة لخ ــا مطلق ــُه رشوطً ــَع الل َوَض

ــد. س إل األب ــدَّ ــه املق ــب الل ــوى غض ــهَد س ــن يش ــده، وإالَّ فل وح

أسئلٌة للِدراَسة:

ُس عن بغِض الله للبرش ِبَقْدِر ما يتكلَُّم عن محبَّته لهم.. 1 ُث الكتاُب املقدَّ يتحدَّ

صحأ. 

خطأب. 

ــِة اللــه . 2 ُث عــن محبَّ مــن أيِّ نبــيٍّ يف العهــد القديــم يقتبــُس بولــس يف روميــة 9 عندمــا يتحــدَّ

ليعقــوب وبُغِضــه لعيســو؟

دانيالأ. 

ماخيب. 

ميخات. 

موىسث. 

ُ رومية األصحاح 9 عن بغِض الله؟.   كيف يعرِّ

بغض اإلنسان لله، وبغض الله للناسأ. 

محبَّة اإلنسان لله، وبغض الله للناسب. 

بغض اإلنسان لله ولكن ليس بغض الله للناست. 

ُث عن بغض الله للناسث.  ُث عن بغض اإلنسان لله، ولكنَّه يتحدَّ ال يتحدَّ

ما الذي كان يسوع يقصُدُه عندما دعا إل بغض اآلخرين؟. 4

إنَّه من املقبول أحيانًا أن نبغض اآلخرينأ. 

إنَّ النقمة البارَّة قد تُْفَهُم أحيانًا عى أنَّها بُغَضةب. 

َق املحبَّة التي يجُب أن نكنَّها لهت.  ال بّد من أن تتفوَّ

دينث.  إِنَّ الله شخصيًّا يبغُض أشخاًصا محدَّ
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ماذا فرَض الله عى خاص أيِّ شخص؟.  

رشوطًا مطلقةأ. 

رشوط العهد الجديدب. 

مل يضْع رشوطًات. 

رشوطًا وقتيًَّةث. 

ما نتيجة قَْول شخٍص آلخر إِنَّ محبَّة الله غري مرشوطة؟.  

يتَّفُق ذلك مع العديد من املقاطع الكتابيَّةأ. 

يعطيهم الضان الكتايب الحقيقيب. 

يوصُل رسالًة خاطئًةت. 

يجعُل التوبَة أكر رضوريًَّةث. 

أسئلٌة للُمناَقَشة:

دُة التــي الحظــَت بهــا أنَّ موضــوع بُْغــِض اللــه للنــاس يناقــُض الرســالة التــي . 1 مــا الطــرُق املحــدَّ

غالبًــا مــا يتــمُّ الوعــظ بهــا يف ثقافتنــا اليــوم؟ مــا التفاســري األخــرى التــي ســمعتَها عــن بغــض 

اللــه لعيســو يف روميــة 9؟

ملاذا يقوُل د. سرول إنَّه من التفاهة القول إنَّ "الله يكره الخطيَّة لكنَّه يحبُّ الخاطئ"؟. 2

ــه أَطَْهــر مــن أْن تنظــرا الــرّش، ويبغــض الرشيــر، ويحــوِّل .   وًســا لدرجــة أنَّ عينيْ إن كان اللــُه قدُّ

ــة، فكيــف ميكــُن أن تُســَمَع صلــواُت الخاطــئ؟ ظهــره للخطيَّ

ــه رســالٌة مثــل . 4 ــذي توصل ــه غــري املرشوطــة؟ مــا ال ــة الل برأيــك، مــن أيــن جــاءت فكــرُة محبَّ

هــذه؟
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المقدِّمة:

ــا هــو  ــُل م ــا ويفع ــرُِّر دامئً ــرُّ مبــوت الخاطــئ، يق ــاداًل وال ي ــارًّا وع ــا ب ــُه قاضيً ــه، كونَ إنَّ الل

ــا عــى مشــيئته الصالحــة مــن نحــو شــعبه. يف هــذه املحــارضة،  ــٌة دامئً صــواب. أحكاُمــُه مبنيَّ

يبحــُث د. ســرول يف كيفيَّــة ارتبــاط املحبَّــة ارتباطـًـا وثيًقــا بصــاح اللــه، وكيفيَّــة تجــلِّ ذلــك يف 

بــركاٍت وخــريٍ يُْغِدقــه عــى بــرش يَْكرَهونــه ويَلَْعنونــه.

األهداُف التعليميَّة:

إظهاُر ما لله من مشيئٍة صالحٍة لبني البرش تتجىَّ من خال محبَّته امليَّالة إل الخري. 1

ــه الصالحــة مــن . 2 ــق أعــال الل ــة تدفُّ ــاس يف كيفيَّ ــُن إل الن ــي تُحِس ــه الت ــة الل ــة محبَّ رؤي

ــة ــيئته الصالح مش

ــبَّ .   ــأْن نح ــري ب ــة للخ ــنة وامليَّال ــه املُحس ــة الل ــداء مبحبَّ ــوع إل االقت ــوة يس ــر يف دع النظ

ــا ــم أيًض ــا ونباركه ــا وأعداءن أقرباءن

القراَءُة الكتابيَُّة:

ــْعِب: أَنَّــُه  ــْم ِبَفــَرٍح َعِظيــٍم يَُكــوُن لَِجِميــعِ الشَّ ُكُ فََقــاَل لَُهــُم الَْمــاَُك: "الَ تََخافُــوا! فََهــا أَنَــا أُبرَشِّ

. َوهــِذِه لَُكــُم الَْعاََمــُة: تَِجــُدوَن  ُولِــَد لَُكــُم الْيَــْوَم يِف َمِديَنــِة َداُوَد ُمَخلِّــٌص ُهــَو الَْمِســيُح الــرَّبُّ

ــَاِويِّ  ــِد السَّ ــَن الُْجْن ــوٌر ِم ــاَِك ُجْمُه ــَع الَْم ــًة َم ــَر بَْغتَ ــْذَوٍد". َوظََه ــا يِف ِم ــا ُمْضَجًع طً ــًا ُمَقمَّ ِطْف

ــاِس الَْمــَرَُّة". ــاَُم، َوِبالنَّ ــايِل، َوَعــَى األَرِْض السَّ ــنَي: "الَْمْجــُد للــِه يِف األََع ُمَســبِِّحنَي اللــَه َوقَائِلِ

-لوقا 2: 14-10
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الخطوُط العريضُة للمهاضرة:

أنواُع املحبَّة وارتباطها بشخص الله:أ. 

املحبَّة امليَّالة إل الخري. 1

املحبَّة املُحسَنة. 2

املحبَّة الراضية.  

محبَُّة الله امليَّالة إل الخري:ب. 

إنَّها مشيئُة الله الصالحة تجاه الناس )لوقا 2: 14-8(.. 1

ليس لدى الله أيَّة مشيئٍة أخرى سوى املشيئة الصالحة.. 2

ترتبُط محبَُّة الله ارتباطًا وثيًقا بصاحه )يوحنَّا  :  1(..  

َميُْل مشيئة الله:ت. 

وْضعيَُّة الله أو موقُفه األسايسُّ تجاه خليقته.. 1

يِر )حزقيال   : 11-10(.. 2 ِّ اللُه ال يَُرُّ مِبَْوِت الرشِّ

ــايّس يف .   ــؤال األس ــذا الس ــن ه ــا؟" م ــف نحي ــه "فكي ــا لكتاب ــايفر عنوانً ــيس ش ــَس فرانس اقتب

ــال. حزقي

موقــُف اللــه األســايسُّ حتَّــى مــن البرشيَّــة الســاقطة، وحتَّــى مــن هــؤالء املعرَِّضــني لغضبــه، هــو . 4

موقــٌف مييــُل إل اللطــف والخــري.

محبَُّة الله امليَّالة إل الخري ومفهوم الخاص الشامل لجميع البرش:ث. 

ًا يف موقفــه تجــاه جميــع البــرش، إًذا لـَـْن يهلــَك أحــٌد، . 1 لــدى البعــض فكــرٌة أنَّــه إذا كان اللــه خــريِّ

ألنَّ إرســال اللــه أحدهــم إل الجحيــم هــو انتهــاٌك لَِميْلِــه إل الخــري.

ُر اللــُه النــاَس مــن عواقــب خطاياهــم، ثــمَّ . 2 س نــرى العكــَس متاًمــا. يحــذِّ لكــن يف الكتــاب املقــدَّ

يقــوُل إنَّهــم إْن ســمعوا التحذيــر ومل يرجعــوا عــن خطاياهــم، فســيهلكون بإمثِهــم.

يِر، وبالرغم من ذلك يأمُر به..   ال يَُرُّ اللُه مِبَْوِت الرِشِّ

حتَّــى يف ميلــه إل الخــري، ال يســاوُم اللــُه أبــًدا عــى بــرِّہ أو قداســته، ويعاقــُب األرشار بالرغــم . 4

مــن ميلــه إل ُصْنــعِ الخــري لهــم.

يقوُم القايض العادُل دامئًا مبا هو صواب.ج. 

إّن القايض العادل، حبًّا بالقانون والحقِّ والعدل، يحكُم عى ابنه بالَسجن.. 1
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ــى يف روحــه . 2 ــه، وهــذا الحكــُم صــادٌر حتَّ ــِري العــدل، ويحكــُم بحســب حقِّ ــه بحكمــه يُج الل

ــٍس بــرشيٍّ متمــرٍّد. ــة إل الخــري بحــقِّ جن امليَّال

أََديَّاُن كُلِّ األَرِْض اَل يَْصَنُع َعْداًل )تكوين 18:  2(؟.  

إنَّ َميَْل الله إل الخري ال يلغي التزاَمُه بالعدل والحقِّ. 4

  .. ال يصدُر حكُم الله أبًدا بدافع ضغينٍة، أو حقٍد غري مرَّر أو ثأٍر شخيصٍّ

املحبَُّة املُحِسَنة:ح. 

ــن . 1 ــُع م ــة تنب ــه الصالح ــامل، أي أنَّ أعال ــذا الع ــة يف ه ــاه الخليق ــه تج ــل الل ــٌة بعم مرتبط

ــة. ــيئته الصالح مش

نــا أيًضــا بطريقــٍة تظهــُر يف أعالنــا ومــا نفعلــه . 2 يدعونــا يســوع أْن نحــبَّ قريبَنــا وأْن نحــبَّ عدوَّ

)متَّــى  :  48-4(.

ث عن مفهوِم العهد الجديد للمحبَّة بصيغة فعٍل بداًل من االسم..   غالبًا ما يتمُّ التحدُّ

ہ.. 4 يدعونا يسوع إل االقتداء مبحبَّة الله، عن طريق مباركة عامٍل يكرهه وثائٍر ضدَّ

إحســاُن اللــه يقــوُد يف نهايــة املطــاف إل دينونــٍة أعظــم لــأرشار، فإحــدى الطــرق التــي نعــرِّ .  

بهــا عــن إمثنــا هــي رفُضنــا أْن نكــوَن ممتنِّــني.

ــا يف .   ــاَل الخاطــُئ بــركاٍت مــن يــده دون أن يشــكَر اللــَه عليهــا، ادَّخــَر لنفســه غضبً ــا ن كلَّ

يــوم الغضــب.

أسئلٌة للِدراَسة:

ميُل مشيئة الله هو وضعيَّة الله أو موقفه األسايّس تجاه خليقته.. 1

صحأ. 

خطأب. 

ما هي محبَّة الله امليَّالة إل الخري؟. 2

محبٌَّة مبنيٌَّة عى مشيئته الصالحة تجاه البرشأ. 

محبٌَّة مبنيٌَّة عى أعاله الصالحة النابعة من مشيئته الصالحةب. 

محبٌَّة مبنيَّة عى كرٍه غري مرَّر أو ثأٍر شخيٍصت. 

محبٌَّة مبنيٌَّة عى النعمة تنطبُق عى البارِّ ولكنَّها ال تنطبُق عى غري البارِّث. 
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صحيح أنَّ الله ال يَُرُّ مبوت الرشير، لكن ماذا ميكننا القول عن موقفه تجاه املوت؟.  

بالتأكيد ما يزال عاداًلأ. 

ُس عن حقدهب.  إنه ينفِّ

هو يرسُل الناس إل الجحيم برتدٍُّدت. 

ما يزال يأمُر بهث. 

ث غالبًا عن مفهوم العهد الجديد عن املحبَّة؟. 4 بأيَّة طريقٍة يتمُّ التحدُّ

كاسٍم بداًل من الفعلأ. 

كفعٍل بداًل من االسمب. 

باعتبارها مشاعرت. 

بصفتها غري مرشوطث. 

ما هي محبَّة الله املُحِسَنة؟.  

محبٌَّة مبنيٌَّة عى مشيئته الصالحة تجاه البرشأ. 

محبٌَّة مبنيٌَّة عى أعاله الصالحة النابعة من مشيئته الصالحةب. 

 محبٌَّة مبنيَّة عى كرٍه غري مرَّر أو ثأٍر شخيٍصت. 

محبٌَّة مبنيٌَّة عى النعمة تنطبُق عى البارِّ ولكنَّها ال تنطبُق عى غري البارِّث. 

بالنسبة إل األرشار، إالَم يقوُد إحساُن اللِه يف نهاية املطاف؟.  

دينونة أقّلأ. 

دينونة مليئة بالِحْقدب. 

دينونة أعظم ت. 

دينونة مشاِبَهةث. 

أسئلٌة للُمناَقَشة:

كيــف تجــاِوُب شــخًصا يؤِمــُن بالخــاص الشــامل لجميــع البــرش ويعتنــُق فكــرَة أنَّ اللــه محِســٌن . 1

ــن  ــل م ــانِِه؟ ه ــاك إلحس ــة انته ــيكون مبثاب ــم س ــخٍص إل الجحي ــاَل ش ــرش، وأنَّ إرس ــكلِّ الب ل

دٍة تقتبُســها عنــد مواجهــة موقــٍف كهــذا؟ مقاطــَع محــدَّ
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مــا هــي بعــض األمثلــة التــي قابلتَهــا حيــث تــمَّ اقــرتاح أنَّ اللــه يف إحســانه يســاوُم عــى بــرِّہ . 2

ــُك  وقداســته، وأنَّــه بالتــايل لــْن يعاقــَب الرشيــر بالتــام؟ هــل مــن أنظمــِة إميــاٍن معيَّنــٍة تتمسَّ

بوجهــة النظــر هــذه؟

ــني .   ــال   : 10-11( وب ــر )حزقي ي ــَرُّ مبــوت الرشِّ ــه ال يُ ــني حــقِّ أنَّ الل ــَق ب ــَك أن توفِّ ــف ل كي

أنَّــه يفعــُل كلَّ األشــياء وفًقــا ملشــيئته ومرَّتــه )أفســس 1:  - (؟ مــا دور ميْــل مشــيئة اللــه 

ــه املُحســَنة يف هــذه الحقائــق التــي تبــدو متعارضــًة؟ ومحبَّت

يف املوعظــة عــى الجبــل )متَّــى  :  4-48(، يدعونــا يســوع أْن نحــبَّ أقرباَءنــا وأعداَءنــا أيًضــا . 4

ونحســَن إليهــم، ليــس مبجــرَّد إبــداء املشــاعر أو العاطفــة بــل برتجمــة ذلــك إل أعــال. مــا 

؟ ــًة ُمحِســَنًة تجــاه قريــٍب أو عــدوٍّ هــي بعــض الطــرق امللموســة التــي أظهــرَت بهــا محبَّ
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المقدِّمة:

ــُد اللــُه أْن تعمــَل كلُّ األشــياء مًعــا للخــري؟ وإْن كان األمــُر كذلــك، فهــل ينطبــُق هــذا  هــل يَِع

الوعــُد عــى الجميــع بشــكٍل متســاٍو؟ يف هــذه املحــارضة، مييِّــُز د. ســرول بــني املعنــى املعــارص 

لرَِضــا البــرش عــن أنفســهم، والــذي يشــرُي إل ِشــبَعٍ غــري مبــاٍل ومســرتٍخ ومتعجــرٍف، وبــني معنــى 

محبَّــة اللــه الراضيــة، التــي تـُـَرُّ وتتمتَّــُع بالعاقــة مــع شــعبه املَفــِدي، والــذي هــو يف االبــن.

األهداُف التعليميَّة:

التفكري يف كيف تُرُّ محبَُّة الله الراضية وتتمتَُّع بالعاقة مع شعبه املَفِدي. 1

التمييــز بــني الدعــوة الخارجيَّــة والدعــوة الداخليَّــة باعتبارهــا عمــًا فائًقــا للطبيعــة ميارُســه . 2

اللــُه الــروح القــدس

إظهار أنَّ معرفة الله املُسبَقة تنبُع من محبٍَّة عميقٍة وحميمٍة.  

إدراك أنَّ هدف التعيني املُسبَق هو أن نشاِبَه صورَة ابِنِه. 4

القراَءُة الكتابيَُّة:

وَن  ــوُّ ــْم َمْدُع ــَن ُه ــَه، الَِّذي ــوَن الل ــَن يُِحبُّ ــرْيِ لِلَِّذي ــا لِلَْخ ــُل َمًع ــيَاِء تَْعَم ــُم أَنَّ كُلَّ األَْش ــُن نَْعلَ َونَْح

ــِه،  ــورََة ابِْن ــاِبِهنَي ُص ــوا ُمَش ــْم لِيَُكونُ ــبََق فََعيََّنُه ــْم َس ــبََق فََعرَفَُه ــَن َس ــِدِه. ألَنَّ الَِّذي ــَب قَْص َحَس

لِيَُكــوَن ُهــَو ِبْكــرًا بَــنْيَ إِْخــَوٍة كَِثريِيــَن. َوالَِّذيــَن َســبََق فََعيََّنُهــْم، فَهــؤاُلَِء َدَعاُهــْم أَيًْضــا. َوالَِّذيــَن 

ــا. ــْم أَيًْض َدُه ــؤاُلَِء َمجَّ ــْم، فَه ــَن بَرَّرَُه ــا. َوالَِّذي ــْم أَيًْض ــؤاُلَِء بَرَّرَُه ــْم، فَه َدَعاُه

-رومية 8: 0-28 
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الخطوُط العريضُة للمهاضرة:

محبَُّة الله الراضية:أ. 

إنَّها تلك املحبَّة التي مبوجبها يبتهُج اآلُب ويَُرُّ بعاقته بشعبه املَْفدي.. 1

موضوع محبَّة الله األوَّل، وموضوع بهجته ومرَّته الكامل هو ابنه.. 2

ته الذين هم يف املسيح..   يَُرُّ الله ويبتهُج بخاصَّ

ــة امليَّالــة إل الخــري . 4 إنَّهــا املحبَّــة التــي يكنُّهــا اللــُه ملختاريــه، والتــي تختلــُف عــن املحبَّــة العامَّ

واملحبَّــة املُحِســَنة التــي يكنُّهــا لآلخريــن.

 املدعوُّون:ب. 

وَن َحَســَب قَْصــِدِہ". . 1 ــوَن اللــَه، الَِّذيــَن ُهــْم َمْدُعــوُّ ــرْيِ لِلَِّذيــَن يُِحبُّ ــيَاِء تَْعَمــُل َمًعــا لِلَْخ "كُلَّ األَْش

ــة 8: 28( )رومي

ال يقوُل بولس إنَّ كلَّ األشياء تعمُل مًعا للخري للجميع.. 2

هؤالء الذين يحبُّون الله )املدعوُّون( هذا النوع من املحبَّة، والذين يحبُّهم اللُه مبحبَّة الرضا..  

الكنيســة )إِيْكلِيْزيــا( هــي هــؤالء املدعــوُّون مــن العــامل، واملنفصلــون عــن البرشيَّــة الســاقطة . 4

ــة.  لينالــوا نعمــة اللــه املخلِّصــة الخاصَّ

الدعوة الخارجيَّة والدعوة الداخليَّة:ت. 

هــة لجمهــوٍر . 1 ــة املوجَّ ــو" لإلشــارة إل الدعــوة الخارجيَّ ُس كلمــَة "يَْدُع ــاُب املقــدَّ يســتخدُم الكت

ــل. يســتمُع إل إعــان اإلنجي

ــا عنــد الذيــن قبلــوا املســيح، وســلبيًّا عنــد الذيــن رفضــوه، . 2 كان التجــاوُب مــع الدعــوة إيجابيًّ

ــًدا عنــد الذيــن أرادوا التفكــري يف األمــر أو ســاع املزيــد. وُمحاِي

س متعلِّقــة بعمــل الــروح القــدس الــذي .   توجــُد أيًضــا دعــوٌة داخليَّــٌة مذكــورٌة يف الكتــاب املقــدَّ

يتــمُّ داخــل اإلنســان.

السلسلة الذهبيَّة ودعوة املختارين التي ال ميكُن رفُضها:ث. 

ــس، . 1 ــب أو النف ــدس يف القل ــروح الق ــُه ال ــُه الل ــذي ميارُس ــة ال ــق للطبيع ــل الفائ ــُق بالعم تتعلَّ

ــاء. ــوا اآلن أحي ــا، وأصبح ــوب والخطاي ــا بالذن ــابًقا أمواتً ــوا س ــن كان ــه، هــؤالء الذي ــذي مبوجب وال

دٍة، حتَّــى إِنَّ "كُلَّ األَْشــيَاِء تَْعَمــُل َمًعــا لِلَْخــرْيِ لِلَِّذيــَن يُِحبُّــوَن . 2 املختــارون مدعــوُّون بطريقــٍة محــدَّ

وَن َحَســَب قَْصــِدِہ". اللــَه، الَِّذيــَن ُهــْم َمْدُعوُّ
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ــا. .   ــْم أَيًْض ــؤاُلَِء َدَعاُه ــْم، فََه ــبََق فََعيََّنُه ــَن َس ــْم. َوالَِّذي ــبََق فََعيََّنُه ــْم َس ــبََق فََعرَفَُه ــَن َس "ألَنَّ الَِّذي

ــا". ــْم أَيًْض َدُه ــؤاُلَِء َمجَّ ــْم، فََه ــَن بَرَّرَُه ــا. َوالَِّذي ــْم أَيًْض ــؤاُلَِء بَرَّرَُه ــْم، فََه ــَن َدَعاُه َوالَِّذي

ــبَق، . 4 ــني املُس ــبَقة، والتعي ــة املُس ــُن املعرف ــٍة، ويتضمَّ ــٍة خطِّيَّ ــوٌع بطريق ــاص موض ــُب الخ ترتي

ــد. ــر، والتمجي ــوة، والتري والدع

نظرة املعرفة املُسبَقة:ج. 

ــا مــع . 1 ــْن ســيتجاوُب إيجابيًّ ــذ األزل يعــرُِف ُمســبًَقا َم ــه من ــأنَّ الل ــُد ب ــي تفي وهــي الفكــرة الت

ــل. دعــوة اإلنجي

مــن خــاِل النظــر بــني ممــرَّات الزمــن يختــاُر اللــه للخــاص أولئــَك الذيــن يعــرُف مســبًقا أنَّهــم . 2

ســيتجاوبون إيجابيًّــا مــع رســالة اإلنجيــل.

ــة غــري الصحيحــة هــي أنَّ األشــخاص الذيــن عرفَُهــم اللــُه ُمســبًَقا هــؤالء عيََّنهــم ُمســبًَقا، .   الحجَّ

ــاص  ــَع للخ َ الجمي ــنيَّ ــُه ع ــي أَنَّ ــذا يعن ــذ األزل، فه ــع من ــًا الجمي ــرُف فع ــُه يع وإْن كان الل

ــكلِّ البــرش. الشــامل ل

س ال يقصــُد أن يعلِّــَم أنَّ كلَّ َمــْن َســِمَع بأذنيْــه خارجيًّــا دعــوَة اإلنجيــل، ســوف . 4 الكتــاب املقــدَّ

يتــرَُّر يف نهايــة املطــاف.

تأثرُي الدعوة الداخليَّة:ح. 

هؤالء املدعوُّون داخليًّا فقط هم الذين يترَّرون.. 1

ال يشء يف نــصِّ روميــة 8 هــذا يقــوُل إنَّ جميــع الذيــن َعرَفَُهــم اللــُه ُمســبًَقا والذيــن يتجاوبــون . 2

مــع الدعــوة الخارجيَّــة ســيتمُّ تعيينهــم ُمســبًَقا.

 املختــارون معيَّنــون ُمســبًَقا ليــس ألنَّهــم يتجاوبــون مــع الدعــوة، بــل ألنَّهــم معيَّنــون ُمســبًَقا .  

للتجــاوب مــع تلــك الدعــوة.

4 .. قبل أن يحبَّ املختارون اللَه، أحبَّهم الله مبحبَّة الرضا وأقاَمهم من املوت الروحيِّ

ُ قلبُــه، يحــبُّ مــا كان يكرُهــه ســابًقا، ويصبــُح .   مــا أن يســتقبُل املــرُء الدعــوة الداخليَّــة، ويتغــريَّ

املســيُح موضــوع عاطفتــه.

محبَُّة اآلِب لابن:خ. 

الهدُف من هذا االختيار والتعيني املُسبَق هو أن يتشبََّه املختاروَن بابنه.. 1

رسوُر الله باملختارين هو فيُض رُسوِر اآلِب بابنه.. 2

املختارون هم عطايا محبَِّة اآلِب لابن..  

فبفضل محبَّة الله الراضية تجاه يسوع، أصبَح املختارون موضوَع محبَّته الراضية.. 4
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معرفُة الله املُسبَقة الحميميَّة:د. 

1 .. معرفُة الله املُسبَقة تعني أكر من مجرَّد وعٍي ذهنيٍّ

س، هــو "ْغُنوِســيس" ويعنــي الوعــَي الذهنــيَّ عــى الصعيــد . 2 الفعــل "يَْعــرُِف" يف الكتــاب املقــدَّ

األوَّل، لكــنَّ املعَنــى األعمــق يشــرُي إل املحبَّــة الحميمــة.

املحبَُّة الراضيُة كامنٌة يف مفهوم معرفة الله املُسبَقة، ألنَّ معرفته املُسبَقة هي محبٌَّة ُمسبَقٌة..  

رُسَّ الله بشعبه منذ تأسيس العالَم ويبدو اختيارُهم نتيجًة ملحبَّته الرمديَّة لهم.. 4

أسئلٌة للِدراَسة:

يقوُل بولس الرسول إنَّ كلَّ األَْشيَاِء تَْعَمُل َمًعا لِلَْخرْيِ لِلَْجِميع.. 1

صحأ. 

خطأب. 

ُس إل جمهوٍر يستمُع إل إعان اإلنجيل؟. 2 أيُّ نْوٍع من الدعوة هي عندما يشرُي الكتاُب املقدَّ

دعوٌة خارجيٌَّةأ. 

ٌةب.  دعوٌة عامَّ

دعوٌة داخليٌَّةت. 

دعوٌة محايدٌةث. 

يف ترتيب الخاص، ما الذي فعلَُه اللُه قبل التعيني املُسبَق؟.  

دعاأ. 

عرََف ُمسبًَقاب. 

برََّرت. 

َسث.  قدَّ

وفق أيِّ نوٍع من املحبَّة يُرُّ اللُه ويبتهُج بالعاقة مع املَْفِديِّني؟. 4

التي تختاُرأ. 

التي ترُِّرب. 

الراضيةت. 

الخارجيَّةث. 
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َمِن الذي يعطي املختارين كعطايا محبَّة، ولَِمْن يعطيها؟.  

االبن لآلبأ. 

الروح القدس لآلبب. 

اآلب لابنت. 

اآلب للروح القدسث. 

ــبَقة وكونهــا أكــر مــن مجــرَّد .   ــه املُس مــا معنــى "ِغُنوِســيس" مــن حيــث صلتهــا مبعرفــة الل

؟ ــيٍّ ــٍي ذهن وْع

املحبَّة التي تختاُرأ. 

املحبَّة الرمديَّةب. 

املحبَّة الغافرةت. 

املحبَّة الحميميَّةث. 

أسئلٌة للُمناَقَشة:

كيــف يختلــُف رضــا البــرش عــن محبَّــة اللــه الراضيــة؟ كيــف لــَك أن توفِّــَق بــني هــذه املحبَّــة . 1

ــرة أنَّ  ــني فك ــدي، وب ــعبه املف ــع ش ــة م ــه عاق ــون ل ــُج اآلُب يف أن تك ــث يبته ــة حي الراضي

ــه؟ ــو ابن ــه ه ــة اآلب األوَّل ومرَّت موضــوع محبَّ

ــبَق؟ هــل . 2 ــني املُس ــبََقة أو التعي ــة املُس ــان باملعرف ــام املســيحيِّني ســوى اإلمي ــال أم ــاذا ال مج مل

ــد؟ ــن هــذه العقائ ــٍد م ــه غــري متأكِّ ــَت خال ــَك كن ــٍت يف حيات ــررَت بوق ســبَق أن م

ــا، وإْن كاَن .   ــبًَقا أيًض ــُه مس ــبًَقا عيََّن ــُه ُمس ــُه الل ــْن عرفَ ــة أنَّ َم ــن بحجَّ ــحُّ أن نؤم ــاذا ال يص مل

َ الجميــَع للخــاص؟ هــل هنــاك مقاطــُع كتابيَّــٌة  اللــه قــد عــرَف الجميــَع منــذ األزل، هــل عــنيَّ

ــة؟ ــة النظــر هــذه غــري كتابيَّ ــَت أنَّ وجه ــها لتُثِْب ــَك أن تقتبَس دٌة ميكن محــدَّ

مــا الــذي يقصــدُه ســرول عندمــا يقــول: "إنَّنــا ُمعيَّنــون ُمســبًَقا ال ألنَّنــا تجاَوبْنــا مــع الدعــوة، . 4

بــل لــي نتجــاوَب مــع تلــك الدعــوة"؟ مــا الفــارق، ومــا املهــّم يف هــذا التمييــز؟
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المحبَّة أغابي

المقدِّمة:

ــا  ــكلٍّ منه ــة"، ول ــن "املحبَّ ــري ع ــة للتعب ــٌة مختلَف ــاٌت يونانيَّ ــتخَدُم كل ــد، تُس ــد الجدي يف العه

ــة. أيٌّ منهــا يَِصــُف محبَّتــَك ليســوع؟ أيٌّ منهــا يَِصــُف محبَّــَة اللــه لــَك؟ كيــف  دالالتُهــا الخاصَّ

ينبغــي بنــا أْن نتجــاوَب مــع محبَّــة يســوع لنــا؟ وَكيــف تختلــُف هــذه املحبَّــة عــن تلــك التــي 

ميكــُن للعــامل أْن يبديهــا؟ يف هــذه املحــارضة، يناقــُش د. ســرول محبَّــة يســوع لشــعبه وكيــف 

يجــدُر بنــا باملقابــل أْن نحــبَّ بعُضنــا بعًضــا.

األهداُف التعليميَّة

لــٌة يف شــخص . 1 إظهــار كيــف أنَّ املحبَّــة أغــايب هــي أســمى شــكٍل مــن املحبَّــة وهــي متأصِّ

اللــه نفســه

ــم، وأْن . 2 ــام منه ــا واالنتق ــره أعدائِن ــة لُك ــاعر البرشيَّ ــوق املش ــمو ف ــوة إل الس إدراك الدع

ــة  ــة باملحبَّ ــوت املختصَّ ــات امللك ــك أخاقيَّ ــن ذل ــداًل م ــارَس ب من

التفكري يف كيفيَّة التجاوب مع محبَّة الله لنا من خال العناية الحانية بشعب الله يف الخدمة.  

القراَءُة الكتابيَُّة:

ــْن  ــَرَ ِم ــي أَكْ ــا، أَتُِحبُِّن ــَن يُونَ ــْمَعاُن بْ ــا ِس ــرَُس: "يَ ــْمَعاَن بُطْ ــوُع لِِس ــاَل يَُس ْوا قَ ــدَّ ــا تََغ ــَد َم فَبَْع

هــؤاُلَِء؟" قـَـاَل لـَـُه: "نََعــْم يـَـا رَبُّ أَنـْـَت تَْعلـَـُم أيَنِّ أُِحبُّــَك". قـَـاَل لـَـُه: "اْرَع ِخــرَايِف". قـَـاَل لـَـُه أَيًْضــا 

، أَنـْـَت تَْعلَــُم أيَنِّ أُِحبُّــَك". قـَـاَل  ثَانِيَــًة: "يـَـا ِســْمَعاُن بـْـَن يُونـَـا، أَتُِحبُِّنــي؟" قـَـاَل لَــُه: "نََعــْم يـَـا رَبُّ
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لَــُه: "اْرَع َغَنِمــي". قَــاَل لَــُه ثَالِثـَـًة: "يَــا ِســْمَعاُن بْــَن يُونَــا، أَتُِحبُِّنــي؟" فََحــزَِن بُطْــرُُس ألَنَّــُه قَــاَل 

ٍء. أَنـْـَت تَْعــرُِف أيَنِّ أُِحبُّــَك". قـَـاَل لـَـُه  ، أَنـْـَت تَْعلـَـُم كُلَّ يَشْ لـَـُه ثَالِثـَـًة: أَتُِحبُِّنــي؟ فََقــاَل لـَـُه: "يـَـا رَبُّ

يَُســوُع: "اْرَع َغَنِمــي".

-يوحنَّا 21:  17-1

الخطوُط العريضُة للمهاضرة:

الكلات اليونانيَّة التي تعني "املحبَّة" يف العهد الجديد:أ. 

ــيٍَّة، محبَّــٍة مثَقلــٍة بإيحــاءاٍت جنســيٍَّة. يف بعــض األحيــان يُشــاُر . 1 "إِيــُروس" تشــرُي إل محبَّــٍة حسِّ

إليهــا أيًضــا عــى أنَّهــا محبَّــٌة متأثِّــرٌة بالــرشِّ أو بالتملُّــك الشــيطاين.

ــون بعضهــم بعًضــا ويكــنُّ . 2 ــة يســوُد بــني األصدقــاء، الذيــن يحبُّ "ِفيلِيُئــو" هــو نــوٌع مــن املحبَّ

واحدهــم لآلخــر مــودًَّة عميقــًة. ليــس عــى املــرء أن يولــَد مــن جديــٍد ليختــَر هــذا النــوع مــن 

املحبَّــة األخويَّــة الطبيعيَّــة.

لــُة يف شــخص اللــه نفســه، وهــذه هــي املحبَّــة .   "أََغــايِب" هــي املحبَّــُة الفائقــُة الراســخُة واملتأصِّ

املُنســكبَة يف قلوبنــا بالــروح القــُدس.

أعى مستًوى من املحبَّة هو "أغايب".ب. 

يف 1 كورنثوس  1، يتكلَُّم بولُس عن "أغايب" بصفتها أعظم محبٍَّة عى اإلطاق.. 1

إنَّها نوٌع مميٌَّز من املحبَّة يتمتَُّع به املؤمنون ألنَّهم ُولِدوا ثانيًة من الروح القُدس.. 2

متكُِّننا من االقتداء مبحبَّة الله التي ُدِعَي إليها املؤمنون..  

اللــه يحبُّنــا محبَّــة "أغــايب" وعلينــا أن نســلَك مبحبَّــة الـ"أغــايب"، مــن خــال املحبَّــة التــي نكنُّهــا . 4

واحُدنــا لآلخــر.

:ت.  املَطالُب التي يفرُضها اللُه علينا لنحبَّ

يف املوعظــة عــى الجبــل قــاَل يســوُع لتاميــذه إنَّهــم مدعــوُّون ألْن يتجــاوزوا الحــدود البرشيَّــة . 1

للمحبَّــة، وأْن يحبُّــوا أعداَءهــم.

ْت . 2 ِت التعليــَم املُنحــرَف لبعــض معلِّمــي الرشيعــِة كــا تحــدَّ فكــرة أْن يحــبَّ املــرُء أعــداَءہ تحــدَّ

أيًضــا فهَمُهــم للعهــد القديــم.

ــى .   ــاس حتَّ ــو يحــبُّ الن ــا، فه ــدوا به ــر ويقت ــه القدي ــروا اســتقامة الل ــني أن يظه يجــدُر باملؤمن

ــه. ــا يبغضون عندم
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اآلن وقــد انْضــمَّ املؤمنــون إل امللكــوت فإنَّهــم مدعــوُّون إل تجــاوز مشــاعر الحقــد واالنتقــام . 4

الطبيعيَّــة البرشيَّــة التــي متيِّــُز البرشيَّــَة الســاقطَة.

عى املؤمنني أن يسلكوا بأخاقيَّات امللكوت، التي جوهرُها عقيدة املحبَّة هذه..  

"أَتُِحبُِّني )أغايب(؟"ث. 

ــه . 1 ــوُع إْن كان يحبُّ ــألَه يس ــرَّاٍت، س ــاَث م ــًة ث ــوَع عاني ــكار يس ــرُس بإن ــاَم بط ــد أن ق بع

ــة أغــايب. محبَّ

أجاَب بطرُس إنَّه يحبُّ يسوَع محبَّة فيليئو.. 2

ــو، .   ــة فيليئ ــه محبَّ ــرس إْن كان يحبُّ ــأُل بط ــث ويس ــؤاله الثال ــة يف س ــوُع الكلم ــريُّ يس ــم يغ ث

ــاب. ــزٍن باإليج ــُب بح ــرس، يجي وبط

سأَل يسوُع ثاث مرَّاٍت ألنَّ بطرس أَنكره ثاث مرَّاٍت.. 4

محبَُّة الله يف الخدمة:ج. 

ــة اللــه الكامنــة يف الـ"أغــايب" عــر الخدمــة واالهتــام . 1 حــثَّ املســيُح بطــرَس عــى إظهــار محبَّ

بشــعب اللــه.

لدى املؤمنني هذه املأموريَُّة نفسها.. 2

أسئلٌة للِدراَسة:

لُة يف شخص الله نفسه. . 1 فيليئو هي املحبَُّة الفائقُة الراسخُة واملتأصِّ

صحأ. 

خطأب. 

يَُّة، املثَقلة بإيحاءاٍت جنسيٍَّة؟. 2 أيُّ نوٍع من املحبَّة يف لغة العهد الجديد هي املحبَُّة الحسِّ

"أغايب"أ. 

"إيروس"ب. 

"فيليئو" ت. 

"ستورج"ث. 
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محبَُّة "أغايب" هي نوُع املحبَّة األسمى واألكر متيُّزًا وهي التي يتمتَُّع بها املؤمنون لكونهم....  

مغفوًرا لهمأ. 

دينب.  ممجَّ

ُولِدوا ثانيًة من الروح القُدست. 

سنيث.  مقدَّ

ــِة . 4 ــوا أعداءهــم، فبأيَّ ــذه إنَّهــم مدعــوُّون أن يحبُّ ــاَل يســوُع لتامي ــل، ق يف املوعظــة عــى الجب

ــم أن يحبُّوهــم؟ ــٍة عليه طريق

طريقٍة تتجنَُّب الحدوَد البرشيَّةأ. 

طريقٍة تَتخطَّى الحدوَد البرشيَّةب. 

طريقٍة تتجاهُل الحدوَد البرشيَّةت. 

طريقٍة تسمو فوَق الحدود البرشيَّة ث. 

بعــد أْن أنكــره بطــرُس عانيــًة ثــاَث مــرَّاٍت، ســأَل يســوُع بطــرَس إْن كاَن يحبُّــه محبَّــَة أغــايب. .  

بــأيِّ محبَّــٍة قــال بُطــرُُس إنَّــه يحــبُّ يســوَع؟

"أغايب"أ. 

"إيروس"ب. 

"ستورج"ت. 

"فيليئو"ث. 

حثَّ املسيُح بطرَس عى إظهار محبَّة الله الكامنة يف الـ"أغايب"، من خال ....  

املوتأ. 

الغفرانب. 

الخدمة ت. 

الصاةث. 

أسئلٌة للُمناَقَشة:

مــا هــي بعــض الطـُـرق امللموســة التــي تجاوبــَت بهــا مــع محبَّــة يســوع لــَك وترتبــُط باآلخرين؟ . 1

كيــف يختلــُف نــوُع املحبَّــة هــذا عــاَّ ميكــُن للعــامِل أْن يُعِطيه؟
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كيــف تــرشُح املســتوياِت املختلفــَة للمحبَّــة لشــخٍص ال يعــرُف يســوُع وال العهــد الجديــد؟ هــل . 2

دٍة تقتبُســها لــرشح هــذه املحبَّــة؟ مــن مقاطــَع كتابيَّــٍة محــدَّ

ــه .   ــذي يقــوُم ب ــز ال ــُه؟ مــا التميي ــة ســؤال يســوع لبطــرس ثــاث مــرَّاٍت إْن كان يحبُّ يَّ مــا أهمِّ

يســوع عندمــا يقــول لبطــرس "اْرَع ِخــرايِف" و"اْرَع َغَنِمــي"؟ هــل هــي مجــرَُّد وصيَّــة رعويَّــة أم 

تنطبــُق عــى جميــع املؤمنــني؟ ارشْح ذلــك.

ُة هــذا النوع . 4 بعــد أن نولــَد مــن جديــد ونأخــَذ محبَّــَة "أغــايب" بالــروح القــدس، كيــف متكِّننــا قــوَّ

دة يف  ــة أن ننمــو باســتمراٍر إل مــلء قامــة املســيح؟ مــا هــي بعــض األمثلــة املحــدَّ مــن املحبَّ

ُ هــذا النمــو؟ حياتــَك التــي تبــنيِّ
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االقتداُء بمحبَِّة اهلل

المقدِّمة:

ــه، فعــى املســيحيِّني محــاكاة  ــان يف شــخصيَّة الل ــف متأصِّ ــاة واللُط ــة طــول األن مبــا أنَّ محبَّ

وإظهــار هــذه الصفــات واحدهــم لآلخــر. ولكــن كيــف للمــرء أن يُظِْهــَر هــذه الصفــات عنــد 

تعرُّضــه لاســتخفاف، أو اإلهانــة، أو االفــرتاء؟ يف هــذه املحــارضة، يبدأُ د. ســرول بتفســري اآليات 

ــوس  ــا يف 1 كورنث ــة وطبيعته ــارات املحبَّ ــوى إظه ــع ملحت ــس الرائ ــرِْض بول ــن َع ــة م االفتتاحيَّ

ــة التــي تتفــوَّق عــى كلِّ يشٍء آخــر. ــة الحقيقيَّ ــة الفائقــة للمحبَّ يَّ َ األهمِّ ليبــنيِّ

األهداُف التعليميَّة:

ُق عى كلِّ يشٍء آخر. 1 يَّة الفائقة للمحبَّة التي تتفوَّ إظهار الطبيعة الحقيقيَّة واألهمِّ

التفكري يف محتوى محبَّة طول األناة وطبيعتها. 2

إدراك كيفيَّة مارسة املحبَّة، مثر الروح، التي يجُب أْن تظهَر يف َجَسِد املسيح.  

القراَءُة الكتابيَُّة:

إِْن كُْنــُت أَتََكلَّــُم ِبأَلِْســَنِة النَّــاِس َوالَْماَئَِكــِة َولِكــْن لَيْــَس يِل َمَحبَّــٌة، فََقــْد رِصُْت نَُحاًســا يَِطــنُّ أَْو 

ٌة، َوأَْعلـَـُم َجِميــَع األرَْسَاِر وَكُلَّ ِعلـْـٍم، َوإِْن كَاَن يِل كُلُّ اإِلميـَـاِن َحتَّــى  . َوإِْن كَانـَـْت يِل نُبُــوَّ َصْنًجــا يـَـرِنُّ

ــلَّْمُت  ــَوايِل، َوإِْن َس ــُت كُلَّ أَْم ــيْئًا. َوإِْن أَطَْعْم ــُت َش ــٌة، فَلَْس ــَس يِل َمَحبَّ ــْن لَيْ ــاَل، َولِك ــَل الِْجبَ أَنُْق

َجَســِدي َحتَّــى أَْحــرَتَِق، َولِكــْن لَيْــَس يِل َمَحبَّــٌة، فـَـاَ أَنْتَِفــُع َشــيْئًا. الَْمَحبَّــُة تَتـَـأىَنَّ َوتَرْفـُـُق. الَْمَحبَّــُة 

، َوالَ تَظُنُّ  الَ تَْحِســُد. الَْمَحبَّــُة الَ تَتََفاَخــُر، َوالَ تَْنتَِفــُخ، َوالَ تَُقبِّــُح، َوالَ تَطْلـُـُب َمــا لَِنْفِســَها، َوالَ تَْحتـَـدُّ
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ٍء، َوتَرُْجــو كُلَّ  ُق كُلَّ يَشْ ٍء، َوتَُصــدِّ ، َوتَْحتَِمــُل كُلَّ يَشْ ــوَء، َوالَ تَْفــَرُح ِباإلِثـْـِم بـَـْل تَْفــَرُح ِبالَْحــقِّ السُّ

ٍء. ٍء، َوتَْصــِرُ َعــَى كُلِّ يَشْ يَشْ

-1 كورنثوس  1: 7-1

الخطوُط العريضُة للمهاضرة:

املحبَّة التي يصُفها 1 كورنثوس  1:أ. 

يف هــذا األصحــاح نَِجــُد عظــًة ونُْصًحــا رســوليَّنْي حــول كيفيَّــة ترُِّفنــا، وكيفيَّــة مارســة محبَّــة . 1

"أغــايب".

ــها . 2 ــا ويعكَس ــُب أْن يظهرَه ــه، ويج ــخص الل ــٌخ يف ش ــٌل وراس ــة متأصِّ ــن املحبَّ ــوع م ــذا الن ه

ــٍض. ــم لبع ــيحيُّون بعُضه املس

"املحبَُّة ومثرُها" بقلم "جوناثان إدواردز":ب. 

م . 1 هــذا الكتــاب يســتعرُض كورنثــوس األول  1، مبيًِّنــا كيفيَّــة مارســة مثــر الــروح، املحبَّــة، ويقــدِّ

اإلرشــادات حــول طبيعــة املحبَّــة الحقيقيَّة.

أوَّاًل. املحبَّة تكشُف الروح املسيحيَّة الحقيقيَّة.

ثانيًا. املحبَّة تكشُف مدى أصالة اختبار الذين يجاِهُرون بإميانهم باملسيح.

ثالثًا. املحبَّة تعكُس روح مودٍَّة، وهي روح الساء بحدِّ ذاتها.

رابًعا. املحبَّة تعكُس لُطَْف الحياة املسيحيَّة.

ُر الحياة الروحيَّة. ُ السبب يف أنَّ الخصام يدمِّ خامًسا. املحبَّة تبنيِّ

ــة إل االحــرتاس مــن الَحَســد والُخبــث واملــرارة وأعــال  سادًســا. املحبَّــة تكشــُف الــرورة املُلحَّ

الظلمــة األخــرى التــي تطيــُح بعمــل املحبَّــة.

ــة  ــن وديع ــل روح املؤم ــا تجع ــا ألنَّه ــدَّ أعدائن ــى أَل ــا إل أْن نحــبَّ حتَّ ــة تدعون ــابًعا. املحبَّ س

ــيحيَّة. ــُة املس ــي ُخاَص ــة، وه لطيف

التفسري الرائع لبولس عن طبيعة املحبَّة:ت. 

يأت 1 كورنثوس  1 وسط نقاٍش أوسع عن مواهب الروح القُدس.. 1

ُق عــى . 2 ــة التــي تتفــوَّ ــة الفائقــة للمحبَّ يَّ ُ األهمِّ إنَّهــا سلســلة مــن املقارنــات والتناقضــات تبــنيِّ

جميــع املواهــب األخــرى.

ــىَّ يف .   ــّد أن تتج ــي ال ب ــة الت ــَر املحبَّ ــوَق أو تدمِّ ــنٍة أالَّ تع ــم بألس ــرُة التكلُّ ــدُر بظاه يج

ــيح. ــد املس جس
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ــة املواهــب عــى اإلطــاق ولكــْن تفتقــُر إل موهبــة . 4 ــُع بكافَّ ــا يتمتَّ إْن كنــَت إنســانًا كاريزماتيًّ

ــة، فأنــَت لســَت ســوى ضجيــٍج متنافــٍر. املحبَّ

ــروُح .   ــُه ال ــا الل ــي مينُحه ــرى الت ــب األخ ــة، وكلِّ املواه ــة املعرف ــوَّة وموهب ــة النب ــى موهب حتَّ

ــة. ــُر إل املحبَّ ــْت تفتق ــٌة إْن كان ــعبه، باطل ــُدس لش الق

املُجتَمُع والْكنيَسُة:ث. 

يعتقُد املجتمُع املُعارِص أنَّ املوهبة تسرتُ كرًة من الخطايا.. 1

ًفــا وَحَســَن . 2 األمــُر نفُســه ينطبــُق عــى الكنيســة، إْذ يبــدو أنَّهــا تعتقــُد أنَّــه إْن كان أحــٌد مــا مثقَّ

االطِّــاع ورفيــَع الثقافــة كاألســتاذ أو الاهــوتٍّ، فهــو فــوق مســتوى النقــد.

ــُة .   ــَك محبَّ ــْن ل ــهوًرا، إن مل تك ــَت مش ــا كن ــا، ومه ــَت بارًع ــا كن ــا، ومه ــَت موهوبً ــا كن مه

ــه. ــِر الل ــيئًا يف نَظَ ــَت ش ــَت لس ــايب" فأن "أغ

ومثَّة أناٌس يضعون رجاَءهم وثقتَهم يف أعالهم ليدخلوا إل ملكوت الله.. 4

يُصــَدُم املــرُء حــني يــرى يف اإلعــان اإللهــي معيــاَر املحبَّــِة الحقيقيَّــة، إذ يكتشــُف مقــدار ابتعــاد .  

حياتــه عــن هــذا املعيــار.

ُق عى كلِّ تلك األمور األخرى:ج.  يَُّة الفائقة للمحبَّة التي تتفوَّ األهمِّ

ــى . 1 ــراء، وضحَّ ــُه للفق ــا لَ ــى كلَّ م ــة، وأعط ــه الخاصَّ ــن كلِّ ممتلكات ــرُء ع ــىَّ امل ــو تخ ــى ل حتَّ

ــيئًا. ــُع ش ــا ينتف ــة، ف ــه محبَّ ــن ل ــه، ومل تك ــع ممتلكات بجمي

ُد جوهــر . 2 ــة التــي تتفــوَّق عــى كلِّ يشٍء آخــر، ألنّــه يحــدِّ ــة الفائقــة للمحبَّ يَّ ــُر هــذا األهمِّ يُظِْه

الحيــاة املســيحيَّة.

يَّتها..   ُ أوَّاًل أهمِّ قبل أْن يعرَِّف بولُس املحبََّة يبنيِّ

املحبَُّة أهمُّ من األلِْسَنة، والنبوَّة، واإلميان، والذبيحة، وِخْدَمة الرحمة، واالستشهاد.. 4

مضموُن وطبيعُة محبَِّة طول األناة:ح. 

ل األمل لفرتٍة طويلٍة ونتمنَّى لو ينتهي رسيًعا.. 1 ا تحمُّ يصعُب علينا جدًّ

ــل ِحقــد . 2 لــه فحســب، بــل يتعلَّــُق أيًضــا بتحمُّ ال يتعلَّــق طــوُل األنــاة هــذا بــاألمل الجســديِّ وتحمُّ

اآلخريــن، وشــتامئِهم، وافرتائِهم.

ــم .   ــوٍة، أو التكلُّ ــر بقس ــا اآلخ ــة واحدن ــن إدان ــة ع ــة الناتج ــي األذيَّ ــاًرا ه ــروح انتش ــر الج أك

ــه.  ــه يف غياب ــوء عن بالس
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لها.. 4 االفرتاء، وهو أحد أصعب األمور التي ميكُن تحمُّ

نــا وللتََحــلِّ بالصــر وطــول األنــاة، وعــدم الــردِّ .   ــل خطايــا كثــريًة مرتكبــًة ضدَّ لقــد ُدِعينــا لتحمُّ

بأســلوٍب حانــٍق عندمــا يهيُننــا أحُدهــم.

محتوى املحبَّة التي ترفُق وطبيعتُها:خ. 

أن تكون إنسانًا يرفُق يعني أْن تكون صبوًرا وودوًدا، غري بغيٍض أو دينٍء أو ممتلٍئ باملرارة.. 1

يف الخدمة ال نحاوُل توبيَخ األشخاص بل إظهار نعمَة الله لهم.. 2

حاَك يسوُع كيفيَّة عدم قَْصِف قصبٍة مرضوضة بل وَخَدَمُهم برفٍق وحناٍن..  

ــًدا: . 4 ــم، وال يقــوُل أب ــُم الشــخص املتألِّ اإلنســان الــذي يرفــُق ميتنــُع عــن النطــق بكلــات تحطِّ

"قلــُت لــَك ذلــَك".

أسئلٌة للِدراَسة:

املحبَُّة التي يصُفها 1 كورنثوس  1 متأّصلٌة وراسخٌة يف شخص الله.. 1

صحأ. 

خطأب. 

ما الذي يبيُِّنُه كتاُب "املحبَُّة ومَثَرُها" بقلم "جوناثان إدواردز"؟. 2

كيفيَّة مارسة مثر الروح، املحبَّةأ. 

كيفيَّة مارسة مثر الروح، الفرحب. 

كيفيَّة مارسة مثر الروح، الصرت. 

كيفية مارسة مثر الروح، السامث. 

تفسرُي بولس لطبيعة املحبَّة يف 1 كورنثوس  1 يأت وسط نقاٍش أوسع، فاذا يتناوُل؟.  

يَّة املسيحيَّةأ.  الحرِّ

التأديب الَكَنيب. 

الخاعة يف الكنيسةت. 

مواهب الروح القُدسث. 
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ينــا بــكّل . 4 ــة، وأعطينــا كلَّ مــا لنــا للفقــراء، وضحَّ وإن جرَّْدنــا أنفســنا مــن كلِّ ممتلكاتنــا الخاصَّ

ــة، فــا النتيجــة؟ ممتلكاتنــا، ومل تكــن لنــا محبَّ

طاعة ظاهرةأ. 

دوافع نقيَّةب. 

ال ننتفُع شيئًات. 

مكافآٌت يوم الدينونةث. 

لُه؟.   بحسب رأي د. سرول، ما األمل األصعب الذي ميكن تحمُّ

التجديفأ. 

األمل العاطفيب. 

األمل الجسديت. 

االفرتاءث. 

يف الخدمة، ما الذي ينبغي بنا عملُه بداًل من توبيخ األشخاص؟.  

نعرتُِف بخطاياهمأ. 

نُظِهُر نعمة الله لهمب. 

نجعلُهم يصلُّون صاة الخاطئت. 

نحوِّلُهم إل التاميذث. 

أسئلٌة للُمناَقَشة:

ــب الســبعة . 1 ــني الجوان ــة. مــن ب ــروح، املحبَّ ــة عــى مارســة مثــر ال ــا تصعــُب املداوم ــريًا م كث

املذكــورة مــن كتــاب "املحبَّــُة ومثرُهــا" بقلــم "جوناثــان إدواردز"، أيُّ جانــٍب مــن املحبَّــة يبــدو 

ــا بالنســبة إليــك؟ وأيُّ جانــٍب تتصــارُع معــه عنــد التعامــل مــع اآلخريــن؟ طبيعيًّ

ة، واإلميــان، والذبيحــة، وخدمــة . 2 كيــف تــرشُح لشــخٍص مــا أنَّ املحبَّــة أهــمُّ مــن األلســنة، والنبــوَّ

الرحمــة، واالستشــهاد؟ هــل كلُّ هــذه األشــياء مثــُر املحبَّــة املوضوعيَّــة والتــي ميكــن إظهارهــا؟ 

إذا كان نعــم، ملــاذا؟ وإذا كان ال، ملــاذا؟
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مــا هــي بعــُض الطــرق التــي اختــرَت فيهــا الفكــر املعــارص الــذي يقــول إنَّ املوهبــة تســرتُ كــرًة .  

ــف وحســن  ــه يف الكنيســة أيًضــا؟ هــل يتــمُّ اعتبَــاُر املثقَّ مــن الخطايــا؟ هــل يســوُد هــذا التوجُّ

االطِّــاع ورفيــع الثقافــة كاألســتاذ أو الاهــوت فــوق مســتوى النقــد؟ أعــِط بعــض األمثلــة.

ِصــْف وقتـًـا تحلَّيْــَت خالــه بطــول األنــاة بالرغــم من عنــف اآلخريــن، وإهانتهــم لــك، وافرتائهم . 4

َك دون أْن تقــوم بــردِّ فعــٍل حانــٍق؟  عليــك. كيــف اســتوعبَت مثــل هــذه خطايــا املرتَكبَــِة ضــدَّ

ِصــْف وقتـًـا تعامــَل فيــه أحُدهــم معــَك بطــوِل أنــاٍة. 
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المحبَُّة الثابَِتة

المقدِّمة:

كيــف تظهــُر محبَّــُة اللــه لــَك يف حياتــَك مــع اآلخريــن؟ يف هــذه املحــارضة، يأخُذنــا د. ســرول 

ــة فيــا هــو  ــَر يف معيــار اللــه الكامــل للمحبَّ ــة الشــهري يف 1 كورنثــوس لنفكِّ إل أصحــاح املحبَّ

يقارنُهــا مبواقــِف مــن حياتنــا اليوميَّــة.

األهداُف التعليميَّة:

إظهار كيف نسلُك باملحبَّة مبا يتَّفُق مع مجاهرتنا باإلنجيل كأوالد امللك. 1

التفكري يف كيفيَّة الحصول عى تعبريٍ ناضٍج عن املحبَّة كشخٍص مؤمٍن. 2

إدراك أنَّ أعظــم فضيلــة مســيحيَّة هــي املحبَّــة ألنَّ هــذه املوهبــة ومثرهــا تكشــُف شــخصيَّة .  

اللــه بشــكٍل أوضح 

القراَءُة الكتابيَُّة:

الَْمَحبَّــُة تَتـَـأىَنَّ َوتَرْفـُـُق. الَْمَحبَّــُة الَ تَْحِســُد. الَْمَحبَّــُة الَ تَتََفاَخــُر، َوالَ تَْنتَِفــُخ، َوالَ تَُقبِّــُح، َوالَ تَطْلـُـُب 

ــُل كُلَّ  ، َوتَْحتَِم ــقِّ ــَرُح ِبالَْح ــْل تَْف ــِم بَ ْ ــَرُح ِباإلِث ــوَء، َوالَ تَْف ــنُّ السُّ ، َوالَ تَظُ ــدُّ ــَها، َوالَ تَْحتَ ــا لَِنْفِس َم

ٍء. اَلَْمَحبَّــُة الَ تَْســُقُط أَبَــًدا.  ٍء، َوتَْصــِرُ َعــَى كُلِّ يَشْ ٍء، َوتَرُْجــو كُلَّ يَشْ ُق كُلَّ يَشْ ٍء، َوتَُصــدِّ يَشْ

ــِم  ــَض الِْعلْ ــُم بَْع ــا نَْعلَ ــيُبْطَُل. ألَنََّن ــُم فََس ــتَْنتَِهي، َوالِْعلْ ــَنُة فََس ــتُبْطَُل، َواألَلِْس ــوَّاُت فََس ــا النُّبُ َوأَمَّ

ــُت  ــاَّ كُْن ــٌض. لَ ــَو بَْع ــا ُه ــُل َم ــٍذ يُبْطَ ــُل فَِحيَنِئ ــاَء الَْكاِم ــى َج ــْن َمتَ ــِؤ. َولِك ــَض التََّنبُّ ــأُ بَْع َونَتََنبَّ

ــاَّ رِصُْت  ــْن لَ ــُر. َولِك ــُت أَفْتَِك ــل كُْن ــُن، وَكَِطْف ــُت أَفْطَ ــل كُْن ــُم، وَكَِطْف ــُت أَتََكلَّ ــل كُْن ــًا كَِطْف ِطْف

رَُجــًا أَبْطَلْــُت َمــا لِلطِّْفــِل. فَِإنََّنــا نَْنظُــُر اآلَن يِف ِمــرْآٍة، يِف لُْغــٍز، لِكــْن ِحيَنِئــٍذ َوْجًهــا لَِوْجــٍه. اآلَن 
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ــا اآلَن فَيَثْبُــُت: اإِلميَــاُن َوالرََّجــاُء  أَْعــرُِف بَْعــَض الَْمْعرِفَــِة، لِكــْن ِحيَنِئــٍذ َســأَْعرُِف كَــَا ُعرِفْــُت. أَمَّ

ــُة. ــنَّ الَْمَحبَّ ــنَّ أَْعظََمُه ــُة َولِك َ ــُة، هــِذِه الثَّاَث َوالَْمَحبَّ

-1 كورنثوس  1: 4- 1

الخطوُط العريضُة للمهاضرة:

املحبَُّة ال تحسُد:أ. 

ما يقولُه لنا بولس ال يَِصُف ما هي عليه املحبَّة، بل باألحرى ما ليسْت عليه.. 1

ــد . 2 ــرية والحس ــع الغ ــر، فبداف ــدَّ اآلخ ــا ض ــه واحُدن ــذي ميارُس ــف ال ــاُس العن ــي أس ــهوُة ه الش

ــا. ــم بعًض ــاس بعضه ــُم الن يحطِّ

ــا أعطــاه .   ــرية بعدم ــه بالغ ــي إخوت ــم. شــعَر باق ــد القدي ــُة يوســف يف العه ــُح هــذا قصَّ وتوضِّ

ــوَّن. ــص املل ــك القمي ــوب ذل يعق

الحسُد مناقٌض للمحبَّة، ألنَّ املحبَّة تفرُح بازدهار اآلخر وسعادته.. 4

ا املحبَّة فا تتعامُل بفظاطٍة بل تبني.ب.  إنَّ املعرفة تنفُخ أمَّ

يسيِّني ألنَّهم يتباهون مبكانتهم وغناهم ومنصبهم وسلطانهم.. 1 انتهَر يسوُع الفرِّ

ــة ال . 2 ــة، فاملحبَّ ونحــن جميًعــا عرضــٌة لهــذا النــوع مــن اإلغــراء لكــن ليســت هــذه هــي املحبَّ

تطلــُب مــا لنفســها وال تبحــُث عــن األضــواء.

يدعو العهُد الجديد املؤمنني مراًرا وتكراًرا إل أْن يسلكوا كا يحقُّ ملجاهرتهم باإلنجيل..  

املســيحيُّون هــم أوالد ملــك امللــوك، وكأوالد ملــك امللــوك يجــدر بهــم أالَّ يقبُِّحــوا أو يتعاملــوا . 4

ــة فائقــة.  ــات ملكيَّ ــاٍت ســاميٍة أيًضــا، أخاقيَّ بقلَّــة تهذيــب، بــل أْن يســلكوا بحســب أخاقيَّ

املحبَّة ال تطلُب ما لنفسها.ت. 

أصعُب أمٍر عى أيِّ إنساٍن هو طلب رفاهيَّة اآلخر قبل رفاهيَّته الشخصيَّة.. 1

املحبَّة حّساسٌة الحتياجات اآلخرين ورغباتهم.. 2

مل يطالــْب يســوع أن تســرَي األمــوُر بحســب رغبتــه ولكنَّــه متَّــم مشــيئة اآلب كتعبــريٍ فائــٍق عــن .  

املحبَّــة التــي تفــوُق فهَمنــا.

نحــن بطبيعتنــا أنانيُّــون ومتمركــزون حــول ذواتنــا ونطلــُب مــا ألنفســنا أّواًل بــداًل مــن طلــب . 4

ــُة أن نهتــمَّ باآلخريــن قبــل أنفســنا. ــُة الحقيقيَّ مــا لآلخريــن، وتلزُمنــا املحبَّ

ــن خــال .   ــه ســوى م ــرء أن ميارَس ــن للم ــري فطــري، وال ميك ــة غ ــن املحبَّ ــوع م هــذا الن

ــُدس. ــروح الق ال
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ــاح .   ــار ونج ــرُح بازده ــا، إذ نف ــوق ظروفن ــة ف ــمو املحبَّ ــا تس ــا عندم ــارة ربًح ــُب الخس تُْحَس

ــر. ــا اآلخ واحدن

". ث.  "املََحبَُّة ال تَْحتَدُّ

أْي أنَّ فتيلَها غري قصري وليست سيِّئة املزاج.. 1

أسمى فضيلٍة تتمثَُّل بعدم فقدان أعصابَك.. 2

يُفرتَُض بنا أالَّ نكون حادِّي الطباع واستفزازيِّني بل بالحري أن نصَر عى اآلخرين. .  

املحبَّة الحقيقيَّة ال تظنُّ السوء.ج. 

ًجا، بل أن نحكَم عى اآلخرين مبحبَّة.. 1 أْي أالَّ نكون ُسذَّ

نــا، يجــُب أالَّ ننظــر إل تلــك الخطيّــة كــا لــو أنَّهــا تنــمُّ عــن أســوأ . 2 حــني يخطــُئ أحدهــم يف حقِّ

الدوافــع عــى اإلطــاق.

غالبًــا مــا منيــُل إل االحتفــاظ بُحْكــم املحبَّــة ألنفســنا، ونســمُح ألنفســنا بإثــارة كلِّ الشــكوك يف .  

حــني ال نســمُح بذلــك للقريــب. 

من األفضل أْن نخطئ لَفرِْط السذاجة عى أْن نخطئ لَفرِْط االفرتاء.. 4

ــة .   ــن املحبَّ ــا ولك ــا م ــا نوًع ــر يرِّرُن ــا ألنَّ األم ــكاب الخطاي ــهُد ارت ــني نش ــا ح ــرُح أحيانً ــد نف ق

ــم. ــقِّ ال باإلث ــرُح بالح ــة تف الحقيقيَّ

ٍء.ح.  ٍء، َوتَْصِرُ َعَى كُلِّ يَشْ ٍء، َوتَرُْجو كُلَّ يَشْ ُق كُلَّ يَشْ ٍء، َوتَُصدِّ املحبَّة تَْحتَِمُل كُلَّ يَشْ

ــل والصــر، والثبــات يف الرجــاء . 1 ــُن النــاس مــن املثابــرة، والتحمُّ ــة هــي املقــوِّم الــذي ميكِّ املحبَّ

ويف اإلميــان.

يدعو بولس املؤمنني إل إظهار املحبَّة بنضٍج.. 2

هناك فرٌق بني التشبُّه بالطفل والصبيانيَّة يف املحبَّة..  

الفضائل املسيحيَّة الكاسيكيَّة هي ثاث: اإلميان، والرجاء، واملحبَّة.. 4

"أَْعظَُمُهنَّ الَْمَحبَّة"، ألنَّها الثمر الذي يكشُف بكلِّ وضوٍح صفات الله نفسه..  

أسئلٌة للِدراَسة:

قبــل أْن نطلــَب خــرَي اآلخــر، علينــا أوَّاًل أن نفعــل أصعــب مــا ميكــن للمؤمــن فعلــه: وهــو أن . 1

نحــبَّ أنفســنا.

صحأ. 

خطأب. 
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ما نقيُض املحبَّة، التي تفرُح بازدهار اآلخر وسعادته؟. 2

الحسدأ. 

االستفزاز ب. 

الوقاحة ت. 

األنانيَّةث. 

بداًل من ظنِّ السوء يف شخٍص ما، كيف ننظر بالحري إل األمور بأفضل صورٍة ممكنٍة؟.  

ًجاأ.  بأن نكون ُسذَّ

بأْن نحكَم مبحبَّةب. 

بأن نسمح ألنفسنا بإثارة كلِّ الُشكوكت. 

دةث.  بأن نشكِّك مبا إذا كانت الدوافع سيِّئة ومتعمَّ

املحبَّة التي ليس لها فتيٌل قصرٌي وال هي سيِّئة املزاج هي املحبَّة التي... . 4

ال تغضُبأ. 

ال تشعُر باملرارةب. 

ال تحتدُّت. 

ال تتعامُل بفظاظةث. 

املحبَّة التي ال تطلُب ما لنفسها هي:.  

املحبَّة الطبيعيَّةأ. 

املحبَّة التي تختلف باختاف الظروفب. 

املحبَّة غري الفطريَّةت. 

املحبَّة املُؤقَّتةث. 

إالَم يدعو بولس املؤمنني يف 1 كورنثوس  1؟.  

املحبَّة الصبيانيَّة أ. 

املحبَّة الطفوليَّةب. 

امتاك متساٍو لإلميان والرجاء واملحبَّةت. 

التعبري الناضج عن املحبَّةث. 
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أسئلٌة للُمناَقَشة:

كيــف توفِّــق بــني فكــرة أنَّ املعرفــة تنفــُخ، بينــا املحبَّــة تبنــي؟ هــل يجــدر بنــا تجنُّــب تعزيــز . 1

معرفتنــا باألشــياء لتجنُّــب الكريــاء؟

ــري . 2 ــيحيِّني غ ــات أنَّ املس ــوس  1 إلثب ــة 1 كورنث ــتخدُم قامئ ــن يس ــري مؤم ــى غ ــردُّ ع ــف ت كي

ــت نفســه عــى  ــظ يف الوق ــم ونحاف ــا أن نحبَّه ــا يريدونن ــن ك ــف نحــبُّ اآلخري ــني؟ كي ُمحبِّ

ــة؟ ــق، والدينون ــة، والح النعم

ــاذا قصــَد بالقــول: "مــن .   ــي ال تظــنُّ الســوء، م ــة الت ــث د. ســرول عــن املحبَّ يف معــرض حدي

ــرتاء"؟ ــرِْط االف ــرِْط الســذاجة عــى أن نخطــئ لَف األفضــل أن نخطــئ لَف

ــَك، ورجــاُؤَك، ومحبَّتــَك عــر الســنني؟ هــل مــن . 4 مــا هــي بعــض الطــرق التــي نضــَج بهــا إميانُ

جوانــب معيَّنــة مــا زلــَت تحتــاُج فيهــا إل املزيــد مــن النمــو؟



نموذُج اإلجاباِت عن أسئلِة الِدراَسة

املحارضة 1

1. أ

2. ب

 . ت

4. ث

 . ب

 . ت

املحارضة 5

1. أ

2. ث

 . ت

4. ب
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املحارضة 9

1. ب

2. ب

 . ت

4. ث
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1. ب

2. أ

 . ت
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2. ب
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4. ت

 . أ

 . ت

املحارضة 10

1. أ

2. أ
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4. ت
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املحارضة 3

1. ب

2. أ

 . ت

4. ث

 . ت

 . أ

املحارضة 7

1. أ

2. أ
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املحارضة 11

1. ب

2. أ
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املحارضة 4

1. ب

2. ت
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4. ت

 . ب

 . أ
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1. ب

2. أ

 . ب

4. ت

 . ت
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