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ت لل ِّث َقة
َو ْق ٌ

دمة:
المق ِّ

ـتخرج د .نيكيلــس مــن
أثبـ َ
ـت التاريـ ُخ أنَّــه ال جديــد تحــت الشــمس .يف هــذه املحــارضة ،يسـ ُ
ـاذج للثقــة التق َّيــة يك نتب َعهــا يف خض ـ ِّم التشــويش الثقــا ِّيف الــذي يســو ُد
تاريــخ الكنيســة منـ َ
رصنــا الحــايل.
ع َ
التعليمية:
األهداف
َّ

1.أ ْن تذكِّ َرنا بأه ِّم َّية َوضْ عِ ثق ِتنا يف املكان الصحيح
وقت للثقة
2.أن ترب َط املايض بالحارض إلثبات أنَّه ٌ
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

أَ َما أَ َم ْرتُكَ ؟ تَشَ دَّ ْد َوتَشَ َّج ْع! الَ تَ ْر َه ْب َوالَ تَ ْرتَ ِع ْب ألَنَّ ال َّر َّب إِل َهكَ َم َعكَ َح ْيث َُم تَ ْذ َه ُب.
— يشوع 9 :1

َما كَانَ َف ُه َو َما يَكُونُ َ ،والَّ ِذي ُص ِن َع َف ُه َو الَّ ِذي يُ ْص َن ُعَ ،فلَ ْي َس تَ ْح َت الشَّ ْم ِس َج ِديدٌ .
— جامعة 9 :1
العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

ـرح لنــا يك
ـاوب اثنـ ْـن مــن آبــاء الكنيســة مــع ســقوط اإلمرباطوريَّــة الرومان َّيــة يه ِّيـ ُ
ـئ املـ َ
أ َّو ًل .تجـ ُ
نف ِّكــر أيــن يجــدر بنــا وضـ ُع ثقتَنــا اليــوم.
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1.يف عــام  ،410بَـذ ََل القــوط الغرب ُّيــون أقــى جهودهــم إلسـ ِ
ـقاط مدينـ ِة رومــا ،مــا دفَـ َع جــروم
وأوغســطينوس إىل ات ِّخــاذ اتِّجاهـ ْـن مختلفـ ْـن متا ًمــا.
2.إ َّن جــروم ،الــذي ُولِـ َد يف مقاطعــة َدل َْم ِطيَــا ،وأُ ِ
رسـ َـل إىل رومــا بســبب براعتــه االســتثنائيَّة ،كان
يؤمـ ُن بــأ َّن رومــا ُم َخل َِّصـ ُة العــامل.
3.وعندمــا َ
ـرب إليــه مــن العالَــم ،وقــى
ـب ملجـأً يهـ ُ
ـي ،طلـ َ
أدرك جــروم أ َّن ســقوط رومــا حتمـ ٌّ
الســنة األخــرة مــن حياتــه مختبـأً يف مغــار ٍة يف بيــت لحــم.
ـقف هيبــون رِي ْجيُــوس يف شــال أفريقيــا ،فقــد شَ ـ ِه َد ســقوط رومــا
4.أ َّمــا أوغســطينوس ،أسـ ُ
ـاب مدين ـ ُة اللــه.
ـب كتـ َ
وق ـ َّرر أن يكتـ َ
ـيُ ،معرتفًــا ِب َيــد اللــه العليــا وامل ُطل َقــة عــى
.أ َسـ َـا كتـ ُ
ـاب مدينــة اللــه فــوق أُفــقِ مــا هــو وقتـ ٍّ
التاريــخ البــري.
كتــاب مدينــة اللــه انتبا َهنــا عــى ملكــوت اللــه ،وليــس عــى الرمــال املتح ِّركــة
.ب َركَّــ َز
ُ
للثقافــاتُ ،مقــ ًّرا بواقعــه امل ُطلَــق واألبــدي
ـس جــروم ،مل يشــع ْر أوغســطينوس باليـ ِ
5.عــى عكـ ِ
ـأس يف مواجهــة ســقوط اإلمرباطوريَّــة ألنَّــه مل
يضـ ْع ثقتَــه يف اإلمرباطوريَّــة فقــط بــل يف اللــه الرسمــدي.
ـش يف وقـ ِ
ـت التغيــر الثقــايف الرسيــع واإلربــاك الثقــايف الواســع ،مــا يدف ُعنا إىل التســاؤل
ثان ًيــا .نحــن نعيـ ُ
أيــن يجــب أن نضـ َع ثقتنــا.
1.إ َّن الكثــر مــن التطـ ُّورات التق ُّدميَّــة اجتامعيًّــا التــي طــرأَتْ يف الســنوات األخــرة عــى الترشيــع
رة عــر وســائل اإلعــام ،مل تَ ُكــن يف األفــق يف العقــود الســابقة.
والثقافــة الشــائعة وامل ُنتـ َ
ُ
اإلرباك يف عاملنا إ ْذ تختل ُط الفئات ،فالقرارات مل ت ُع ْد قامئ ًة عىل املبادئ.
2.يزدا ُد
3.قد يكون التط ُّور الثقايف يف السنوات األخرية إيجاب ًّيا إذ يدف ُعنا إىل التفكري يف موضع ثقتنا.
ـت الشــجاعة واالقتناع،
ثالثًــا .ميكننــا أ ْن نحتمــل التغيـرات الثقاف َّيــة حولنــا فقــط إ ْن أدركنــا أ َّن هــذا وقـ ُ
خاص.
وهــو وقـ ُ
ـت الثقــة باللــه بشــكلٍ ٍّ
وقت للثقة.
وقت لالقتناع ،ولكن األه َّم أنَّه ٌ
وقت للشجاعة أو ٌ
1.قد نقول إ َّن هذا هو ٌ
ٍ
يســهل فيــه التشــكُّل بحســب التوقُّعــات ،والســر مــع الت َّيــار،
ُ
وقــت
.أنحــن نعيــش يف
املتغــرة.
واالختبــاء هربًــا مــن ثِقْــل أُطُــر التفكــر
ِّ
.بلكــن يجــب أن نكــون شــجعان أخالق ًّيــاُ ،مصلِّــن مــع "املســيحي" بطــل روايــة الســائح
رب َهبْنــي الشــجاعة ل ِف ْعــلِ الصــواب".
املســيحي قائلــن" :يــا ُّ
ـش يف وقـ ٍ
ـح املعتقــدات
.تنحــن نعيـ ُ
ـيحي ب َعــدا ٍء متزايـ ٍـد وتصبـ ُ
ـت يُقابَـ ُـل فيــه اإلميــا ُن املسـ ُّ
املســيح َّية أقـ َّـل استســاغ ًة ثقاف ًّيــا.
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.ثيجــب أن نقـ َـف بجانــب قناعاتنــا ضـ َّد التحـ ِّدي الكامــن يف ثقافـ ٍة تهاجـ ُم ســلطان الكتــاب
املقــ َّدس وكفايته.
2.هناك لحظ ٌة يف تاريخ إرسائيل تؤكِّ ُد عىل أه ِّميَّة مواجهة َ
الرمال املتح ِّرك َة للثقافة بثق ٍة.
ٍ
تحتــل يهــوذا
ُّ
وقــت كانــت فيــه بابــل
.أأقــا َم اللــ ُه إرميــا النبــي بعنايتــه اإلله َّيــة يف
وعاصمتَهــا أورشــليم.
ـر ِت العهــد وأ َّن اململكــة الجنوب َّيــة ستُســبى متا ًمــا كــا
.بفَ ِهـ َم إرميــا أ َّن َّ
كل إرسائيــل قــد كَـ َ َ
ُسـ ِبيَ ِت اململكـ ُة الشــاليَّة.
ـرب تجــاه شــعب إرسائيــل لئـ َّـا يثقــوا يف الحكمــة ،أو
ـب الـ ِّ
.تيكشـ ُـف إرميــا  24-23 :9قلـ َ
القــدرة ،أو الغنــى ،بــل يثقــوا فيــه هــو.
.ثأُ ِ
رسـ َـل إرميــا إىل إرسائيــل ل ُيعلـ َن لهــم أنَّهــم وضعــوا ثقتهــم يف غــر محلِّهــا وأنَّهــم فشــلوا
يف أن يــروا أ َّن اإللــه الواحــد الحقيقــي هــو فخرهــم الواحــد الحقيقــي.
3.هنــاك لحظـ ٌة يف حيــاة مارتــن لوثــر تؤكِّـ ُد عــى أه ِّم َّيــة الثقــة ،وعــى مــدى جــدارة اللــه بالثقــة
يف أشـ ِّد أوقــات احتياجنــا.
الفلحــن قَلَ َب ِ
ــت الكثرييــن ضــ َّدہ ،ورضب
.أيف عــام  ،1527عــاىن لوثــر بشــ َّدة .فثــور ُة َّ
الطاعــون ِوي ِت ْنبِــ ْرج.
.بومــا زاد األمــور ســو ًءا ،أ َّن لوثــر وزوجتــه كاترينــا مــن بــورا فقــدا طفلتَهــا الرضيعــة يف
الســنة نفســها.
ـب ترنيم ـ ًة بعنــوان
.تبالرغــم مــن هــذه األحــداث املأســويَّةَ ،وضَ ـ َع لوثــر ثقتَــه باللــه وكَتَـ َ
"إِلَ ُهنــاِ ،ح ْص ـ ٌن َم ِني ـ ٌع" ،املســتوحاة مــن املزمــور .46
.ثترنيمـ ُة "إِلَ ُهنــاِ ،ح ْصـ ٌن َم ِنيـ ٌع" تو ِّجهنــا إىل مصــدر ثقتنــا وق َّوتنــا الحقيقــي :اللــه ،واملســيح،
والكتــاب املقـ َّدس ،واإلنجيــل.
أســاس ثقتنــا وهــي أ َّن
.جترنيمــة "إِلَ ُهنــاِ ،ح ْصــ ٌن َم ِنيــ ٌع" ت ُختتَــ ُم بحقيقــ ٍة واحــد ٍة تعــ ُّد
َ
أبــدي
ملكوتــه
ٌّ
راسة:
ٌ
أسئلة لل ِد َ

كتــاب مدينــة اللــه ألوغســطينوس عــن الطريقــة الصحيحــة لرؤيــة فــرات
1.مــاذا يعلِّ ُمنــا
ُ
التغيــر الثقــايف؟
يجب أن نفه َم أ َّن التغيريات الثقاف َّية ليست تهدي ًدا.
.أ ُ
يجب أن َ
نعرتف بحقيقة أ َّن العامل ينها ُر.
.ب ُ
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يجب أن تكو َن لنا رؤي ٌة سامي ٌة للواقع األريض.
.ت ُ
ونتجاهل العامل.
َ
يجب أن نُثَ ِّب َت أنظا َرنا عىل رجائنا الساموي
.ث ُ
2.بحســب د .نيكيلــس ،مــا الفائــدة العظمــى التــي تعــو ُد عــى املســيح ِّيني مــن ج ـ َّراء ارتبــاك
ثقافــة يومنــا الحــايل؟
.أقد يقو ُدنا إىل الهلع لدرجة أن نضع ثقتنا أخ ًريا يف الله.
.بقد يقو ُدنا إىل تجا ُهل العالَم والرتكيز عىل الكنيسة فقط.
تقييم صادقٍ لألشياء التي نض ُع فيها ثقتنا.
.تقد يقو ُدنا إىل ٍ
.ثقد يقو ُدنا إىل الكرازة أكرث بسبب بسهولة الوصول إىل املجتمع.
أي مزمور تستن ُد الرتنيمة الشهرية ملارتن لوثر بعنوان" :إِلَ ُهناِ ،ح ْص ٌن َم ِني ٌع"؟
3.عىل ِّ
.أمزمور 19
.بمزمور 23
.تمزمور 46
.ثمزمور 51
4.مل يزعزع ِالهجو ُم عىل روما ثق َة أوغسطينوس ألنَّه كان موجو ًدا يف شامل أفريقيا.
.أصح
.بخطأ
5.أيَّــة إمرباطوريَّــة كانــت عــى وشــك أن تحتـ َّـل اململكــة الجنوب َّيــة عندمــا دعاهــا إرميــا النبــي إىل
ـرب؟
الوفــاء للعهــد والثقــة بالـ ِّ
.أاإلمرباطوريَّة األشوريَّة
.باإلمرباطوريَّة البابل َّية
.تإمرباطوريَّة مادي وفارس
.ثاإلمرباطوريَّة الرومانيَّة
6.ما التح ِّدي الكامن خلف املوضوعات الثقافيَّة ليومنا هذا؟
.أتح ِّدي ض َّد سلطان الكتاب املق َّدس وكفايته
الجنسي
أي معياريَّ ٍة ْبي
.بتح ِّدي ض َّد ص َّح ِة ِّ
ْ
.تتح ِّدي ض َّد التعريف الكتايب للزواج
.ثتح ِّدي ض َّد الطبيعة العامليَّة لألخالقيَّات
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شة:
ٌ
ناق َ
للم َ
أسئلة ُ

1.مــا هــي بعــض االختالفــات بــن ر ِّد فعــل أوغســطينوس وجــروم عــى ســقوط رومــا؟ كيــف
يت ـ ُّم تلخيــص منــط حيــاة أوغســطينوس عنــد هــذه اللحظــة يف بعــض املوضوعــات األساس ـ َّية
يف كتــاب مدينــة اللــه؟
ـاج املســيح ُّيون إىل املزيــد مــن الشــجاعة واالقتنــاع يف يومنــا هــذا .برأيــك ،ملــاذا قـ َّرر
2.ملــاذا يحتـ ُ
د .نيكيلــس أن يــرز الثقــة أكــر مــن صفــات الشــجاعة واالقتنــاع يف هــذه السلســلة؟
أي عــدا ٍء تجــاه اإلميــان املســيحي؟ كيــف عـ َّزز هــذا يف داخلـ َـك أ َّن هــذا
3.هــل اختــرتَ شــخص ًّيا َّ
ـت للثقــة؟
وقـ ٌ
4.مــا هــي بعــض األشــياء التــي ح ـ َّذ َر إرميــا النبــي اململكــة الجنوبيَّــة منهــا ونص َحهــا َّأل تضــع
ثقتهــا فيهــا؟ ملــاذا يبــدو مغريًــا أن نضـ َع ثقتَنــا يف هــذه األشــياء كــر ِّد فعــلٍ عــى الثقافــة التــي
ـاح يو َمنــا هــذا؟
تجتـ ُ

2
ِ
اهلل
قة في
الثِ ُ

دمة:
المق ِّ

قبــل ســقوط يهــوذا أمــام قــوى بابــل ،حــثَّ إشــعيا ُء شــع َبه عــى أ ْن يثقــوا يف اســم الــرب .يف
هــذه املحــارضة ،ينقـ ُـل د .نيكيلــس لحظـ ًة محوريَّـ ًة يف تاريــخ إرسائيــل ،ويدعونــا إىل أ ْن نضـ َع
ثقتَنــا يف الــرب ،ألنَّــه قــادر.
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

ترشح السياق التاريخي لدعوة النبي إشعياء إىل الثقة
1.أن
َ
تعرض صفات الله الجديرة بالثقة واملذكورة يف إشعياء 40
2.أن َ
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

الس ِّيدُ ال َّر ُّب ِب ُق َّو ٍة َيأْ ِت.
ُه َو َذا َّ

— إشعياء  10 :40أ

تَ َوك َّْل َع َل ال َّر ِّب ِبك ُِّل َقلْبِكَ َ ،و َع َل َف ْه ِمكَ الَ تَ ْع َت ِمدْ ِ .ف ك ُِّل طُ ُر ِقكَ ا ْع ِر ْفهُ .
العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

أَ َّولً  .إشعياء  40هو بداي ُة وعود الله برعاية إرسائيل أثناء السبي.
1.إشعياء  66-40معروف ٌة باسم "أَ
ِ
صحاحات التعزية".
7

— أمثال  6-5 :3أ
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َوقْتٌ للثِّ َق ِ
ة

.أنَ َــط إشــعياء  40يتحـ َّو ُل عــن منــط إشــعياء  39-1إ ْذ يتوقَّـ ُـف عــن الوحــي بالدينونــة وينتقـ ُـل
إىل وعــود الله.
ـر ُّدون
.باآليـ ُة االفتتاحيَّــة إلشــعياء  40تطمـ ِ ُ
ـن إرسائيــل بأنَّهــم ســيخرجون مــن الســبي ويُسـ َ َ
إىل األرض.
2.تن َّبــأ إشــعياء باســرداد إرسائيــل قبــل َس ـ ْبيِها ،األمــر الــذي بــدا وق ُعــه غري ًبــا يف آذان أولئــك
الذيــن كانــوا عــى وشــك الذهــاب إىل الســبي.
ـبي إرسائيــل أمـ ًرا مســتبع ًدا ،وأ َّمــا نبـ َّوة إشــعياء بــأ َّن إرسائيــل ســتنجو كأ َّمـ ٍة مــن
.أمل يكــن سـ ُ
ـرب ح ًّقــا.
الســبي كانــت مــن الـ ِّ
ـح أ َّن مســتمعي إشــعياء شـكَّكوا يف وعــود اللــه وســط واقــع الســبي ،إذ كانــوا بعيدين
.بير َّجـ ُ
عــن أرضهــم ويواجهــون قــوى بابل.
.تيعمـ ُـل إشــعياء َ 40ع َمـ َـل الدفاعيَّــات لحــثِّ شــعب إرسائيــل عــى وضــع ثقتهــم يف اللــه
ويف قدرتــه عــى تحقيــق وعــوده.
ـتعرض قـ َّوة اللــه عــى الخليقــة ،وعــى اآللهــة املزيَّفــة،
ثانيًــا .إشــعياء  26-12 :40عبــار ٌة عــن قامئـ ٍة تسـ ُ
وعــى األمــم حتَّــى يظهــر قدرتــه عــى تحقيــق وعــوده إلرسائيــل املســب َّية.
1.إشعياء  12 :40هو إعال ُن قدرة الله عىل الخليقة
ـس
.أإشــعياء  12 :40يُـرِز ســم َّو اللــه عــى الخليقــة .فهــو ميسـ ُـك املحيطــات يف ك ِّفــه ،ويقيـ ُ
املج ـ َّر ِ
ات ،ويَـ ِز ُن الجبـ َ
ـال.
ـدف إىل بَ ْعـ ِ
.بإشــعياء  12 :40يهـ ُ
ـث القــارئ عــى الرهبــة والتفكــر يف عظمــة اللــه الخالِــق
ـتحق وحــده ثقتَنــا األســمى.
القديــر املسـ ِّ
2.إشعياء  14-13 :40هو إعال ٌن عن قدرة الله عىل اآللهة املزيَّفة.
يناقض بوضوح مردوخ ،كبري آلهة بابل.
.أإشعياء  14-13 :40ترب ُز أ ّن الله ِّ
كل العلم وهذا ُ
ـاج إىل ات ِّخــاذ ق ـرار،
.بيف مجلــس آلهــة بابــل ،يجتم ـ ُع مــردوخ مبجلــس اآللهــة عندمــا يحتـ ُ
ـب مشــور َة أحــد.
أ َّمــا اللــه فــا يطلـ ُ
.تبالنســبة إىل إرسائيــل املســب َّية ،فــإ َّن اليقــن بســم ِّو اللــه فــوق آلهــة بابــل كان أمـ ًرا حاسـ ًـا
بســبب املنظــور القديــم للغــزو القومــي.
ـت أ َّمـ ٌة بغــز ِو أ َّمـ ٍة أخــرى كان يُســتنتَ ُج أ َّن إلــه األ َّمــة املنتــرة
.ثيف العــامل القديــم ،إ ْن قامـ ْ
هــو األســمى.
كل ال ِعلْــم ليطمـ َن إرسائيــل إىل أ َّن إلههــا متفـ ِّوق عــى
.جإشــعياء  14-13 :40يعلـ ُن أ َّن اللــه ِّ
إلــه بابــل.
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ـر عنــه اآليــة الشــهرية " ُهـ َوذَا
3.إشــعياء  17-15 :40هــو إعــان لقــدرة اللــه عــى األمــم ،كــا تعـ ِّ ُ
الْ ُ َمـ ُم كَ ُن ْقطَـ ٍة ِمـ ْن َدلْـوٍ".
4.إشعياء  20-18 :40يك ِّر ُر إعال َن قدرة الله عىل األصنام والخليقة واألمم.
.أإشــعياء  26-18 :40جدي ـ ٌر باملالحظــة بســبب ســخريَّته الفكاه َّيــة مــن ســذاجة األصنــام إذ
يته َّكــم عــى األصنــام املنزل َّيــة ذات الصناعــة الرديئــة والتــي توشـ ُـك عــى الســقوط عــن الــرف.
.بإشــعياء  24-21 :40يذك ـ ُر ســياد َة اللــه عــى الخليقــة كلِّهــا ،وحتَّــى عــى قلــوب البــر،
ملقيًــا الضــوء مســبقًا عــى َد ْور كــورش يف تحريــر إرسائيــل.
ثالثًا .يُختتَ ُم إشعياء  40بالبيان امل ُطلَق عن ق َّوة الله :أي شعبه.
1.إشــعياء  40يق ـ ُّر بأمان ـ ٍة بقــدرة اللــه عــى الخليقــة واآللهــة املزيَّفــة واألمــم ،ولكــن يبقــى
ٌ
ســؤال وجــودي واحــ ٌد" :هــل ســيخل ُِّصني اللــه؟"
يجيــب عــن الوقائــع الشــخص َّية العميقــة حــول اعتامدنــا عــى اللــه
2.إشــعياء 31-27 :40
ُ
كل حياتنــا.
كحافظنــا الجديــر بثقتنــا َّ
.أإشــعياء  30-29 :40يشـ ُر إىل واقــع ضعفنــا وإىل قـ َّوة الشــباب التــي تخــو ُر ليذكِّرنــا بضعفنــا
يك نثـ َـق باللــه.
.بإشــعياء  31 :40ينتقـ ُـل بشــكلٍ محبـ ٍ
ـط مــن صــورة شــعب اللــه الــذي يحلِّــق كالنســور إىل
ِ
ركضهــم وسـ ْـرِهم بق َّوتــه.
.تإ َّن طبيعــة إشــعياء  31 :40امل ُح ِبطَــة وامل ُخيِّبَــة لآلمــال مقصــودةٌ :اللــه يق ِّوينــا بطــرقٍ
عديــدة ،وبشــكلٍ
خــاص يف ســرنا املعتــاد معــه.
ٍّ
3.إشــعياء  31-27 :40يؤكِّــد عــى مشــكلتنا األساسـ َّية يف فشـلِنا يف وضــع ثقتنــا يف اللــه :نحــن ال
نعـ ُ
ـرف َمـ ْن هــو اللــه ،كــا ال نعلـ ُم َمـ ْن نحــن.
4.يبتهــج اللــه باســتعالن قدرتــه مــن خــال شــعبه ،ولك َّنــه يبتهــج أكــر يف اســتعالن قدرتــه مــن
خــال ابنــه.
.أيســوع املســيح هــو الســبب يف أنَّنــا نســتطيع أن نحلِّــق كالنســور ،ونركــض وال نتعــب،
ومنــي وال نُع َيــي.
.باخت ـ َر يســوع املســيح التخـ ِّـي يف الصليــب نياب ـ ًة ع َّنــا حتَّــى ال يســحقنا الثقــل الطاحــن
لخط َّيتنــا.
س بــأن يعلــن ق َّوتــه
.تاســتعالن اللــه األســمى لقدرتــه كان عــى الصليــب ويف ابنــه ،لــذا ُ َّ
فينــا.
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راسة:
ٌ
أسئلة لل ِد َ

1.بالنظــر إىل الســياقِ
ُلــح إلرسائيــل ،ملــاذا يُســ َّمى إشــعياء 66-40
التاريخــي املبــا ِ
رش وامل ِّ
ِّ
"أصحاحــات التعزيــة"؟
.أينتهي هذا الجز ُء بالتأسيس األبدي لصهيون.
.بيتن َّبأُ بالتدمري األشوري لبابل.
.تيض ُّم وحيًا بدينونة األمم األخرى.
.ثيبدأُ ِ
بوعد الله باسرتداد إرسائيل من السبي.
2.كيف يؤكِّد الله إلرسائيل قدرتَه عىل تحقيق وعد إشعياء 40؟
قصة أمانته بتحرير إرسائيل من مرص
س ِد َّ
.أعرب إعادة َ ْ
.بعرب اإلعالنِ عن ِ
خالص إرسائيل القادم عىل يَ ِد كورش
.تعرب إعالنِ قدرتِه عىل الخليقة واآللهة املزيَّفة واألمم
.ثعرب إعادة ِذكْ ِر عهو ِدہ التي أطلقها لنوح وإبراهيم وموىس وداود
َ 3.م ْن كان اإلل ُه املتف ِّو ُق يف مجلس اآللهة البابيل؟
.أأشريه
.بمردوخ
.تتيامات
.ثبعل
ـب مشــور ًة مــن أحــد ،وهــذا مرتبـ ٌط يف األســاس ب َكـ ْون اللــه
4.يشــه ُد إشــعياء  40أ َّن اللــه ال يطلـ ُ
يل القــدرة.
ك َّ
.أصح
.بخطأ
5.ما املالحظة عن مشكلتنا األساس َّية التي نقلَها د .نيكيلس عن أر .يس .سربول؟
.أنحن ال نعلم َم ْن نحن ،لذا ال نعرف مح َّبة املسيح.
.بنحن ال ُ
نعرف َم ْن هو الله ،لذا ال نعرف الثقة الحقيقيَّة.
.تنحن ال نعلم َم ْن نحن ،لذا ال نعرف طبيعتنا الخاطئة.
.ثنحن ال نعرف َم ْن هو الله ،كام ال نعل ُم َم ْن نحن.
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س الله باستعالن قدرته فيه؟
6.بحسب إشعياء  ،40ما هو أك ُرث مكان يُ َ ُّ
.أباستعالن قدرته عىل اآللهة املزيَّفة
.بباستعالن قدرته عىل األمم األرشار
.تباستعالن قدرته عرب خليقته
.ثباستعالن قدرته عرب شعبه
شة:
ٌ
ناق َ
للم َ
أسئلة ُ

1.كيــف يعلِّمنــا إشــعياء  40أنَّــه باســتطاعتنا َوضْ ـ ُع ثقتنــا يف اللــه؟ كيــف ميكـ ُن الختبــار إرسائيــل
ـس عــى اختباراتنــا الشــخص َّية ،ليــس فقــط فيــا يتعلَّــق بالثقاف ـ ِة املحيط ـ ِة
للســبي أ ْن ينعكـ َ
بــل أيضً ــا فيــا يتعلَّــق بخط َّي ِتنــا أيضً ــا؟
2.مــا أه ِّم َّيـ ُة الســبي البابــي بالنظــر إىل ِف ْكـ ِر الشــعوب القدميــة عــن اآللهــة املحلِّ َّيــة؟ صحيــح أ َّن
معظــم النــاس ال يعبــدون اآللهـ َة املزيَّفـ َة مثــل مــردوخ اليــوم ،لكــن مــا هــي أصنــام القلــب
الخف َّيــة التــي يجــد ُر بنــا الحــذر منهــا حتَّــى يتم َّجــد اللــه فينــا؟
3.كيــف يُختتــم إشــعياء 40؟ ملــاذا تبــدو خامتتــه محبط ـ ًة؟ كيــف يســتخد ُمه اللــه ليعلِّمنــا أن
ـخيص وشــائعٍ؟
نضــع ثقتنــا فيــه يف أكــر مســت ًوى شـ ٍّ
ـتخرجت تطبيقــات اإلنجيــل
ـرب يســوع املســيح الثقــة أمــام اللــه؟ هـ َّـا اسـ
َ
4.كيــف يعطيـ َـك الـ ُّ
ـاركت بهــا؟
مــن إشــعياء  40وشـ َ

3
دس
ُ
الثقة في الكتاب ِ المق َّ

دمة:
المق ِّ

ـت عــر العصــور .يف هــذه املحــارضة،
املؤسســة عــى شــخص اللــه نفســه ،تثبـ ُ
إ َّن كلمــة اللــهَّ ،
ـن كيــف أ َّن الكتــاب املقـ َّدس هــو األســاس الراســخ
يربـ ُط د .نيكيلــس بــن املــايض والحــارض ليبـ ِّ َ
للثقــة ،وأنَّــه مرتبـ ٌط ثقاف ًّيــا بنــا اليــوم كــا عهدنــاه دامئًــا.
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

1.أن تظه َر العالق َة بني موضوعات اليوم وتلك التي لها عالق ٌة بالجدال األصويل-الحدايث
تعرض سامت الكتاب املق َّدس املتع ِّددة وجدارته بالثقة الكامنة فيه
2.أن َ
3.أن تؤكِّ َد عىل كفاية الكتاب املق َّدس عرب  1تسالونييك 13 :2
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

س ْر ُت ِبـ ِه
هكَـ َذا تَكُــونُ كَلِ َم ِتــي الَّ ِتــي تَ ْخـ ُر ُج ِمـ ْن َف ِمــي .الَ تَ ْرجـ ُـع إِ َ َّل فَا ِر َغـ ًةَ ،بـ ْـل تَ ْع َمـ ُـل َمــا ُ ِ
ـح ِف َمــا أَ ْر َسـلْ ُت َها لَــهُ .
َوتَ ْن َجـ ُ
— إشعياء 11 :55

العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

ٍ
متوازيــات مثــر ًة لالهتــام يف جــدال بدايــة القــرن
أ َّو ًل .االرتبــاك الثقــايف يف عرصنــا يَجِــ ُد لــه
ِ
واملعــروف باســم الجــدال األصويل-الحــدايث.
العرشيــن
12
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1.كان الجـ ُ
ـدال األصــو ُّيل الحــدا ُّيث يــدو ُر يف األســاس حــول َد ْور الكتــاب املقـ َّدس يف ضــوء التح ِّديات
العلم َّيــة التــي تواج ُهه.
ـت نظريَّــة تشــارلز دارويــن للتطـ ُّور تح ِّديًــا للمنظــور
.أيف ســتينيَّات القــرن التاســع عــر ،ق َّد َمـ ْ
الكتــايب للخليقــة الــذي يف األصحاحــات االفتتاح َّيــة مــن ســفر التكويــن.
.بيف عــام  ،1925ركَّــزت محاكمــة ســكوبس عــى مــدى قبــول تعاليــم نظريَّــة دارويــن يف
نظــام املــدارس الحكوم َّيــة األمريك َّيــة.
2.تس ـبَّب بالجــدا ِل األصويل-الحــدايث أيضً ــا الهجــو ُم عــى الكتــاب املق ـ َّدس مــن جبه ـ ٍة أخــرى:
النق ـ ُد العــايل األملــاين.
.أحـ َ
ـي عــى الكتــاب املقـ َّدس ليحـ ِّد َد
ـاول النقـ ُد العــايل األملــاين أن يط ِّبـ َـق أســاليب النقــد النـ ِّ
تاري َخــه الحقيقي.
.بنشــأتْ فكــر ُة يســوع "التاريخــي" مــن امل ُعت َقــد بأنَّــه ميكــن متييــز جوهــر الكتــاب املقـ َّدس
الحقيقــي عــن اإلضافــات األســطوريَّة.
.تكان النق ـ ُد العــايل األملــاين يؤم ـ ُن باألســاليب العلم َّيــة التــي َو َع ـدَتْ بنتائــج إ ْن طُ ِّب َقـ ِ
ـت
ـص.
املنهج َّي ـ ُة الصحيح ـ ُة عــى النـ ِّ
ُ
الجــدال األصو ُّيل-الحــدا ُّيث يف النهايــة" :هــل نخضــ ُع للكتــاب املقــ َّدس ،أم أ َّن الكتــاب
3.ســأل
املقــ َّدس يخضــ ُع لنــا؟"
ـرح م ـ َّر ًة أخــرى اليــوم ،ويش ـك ُِّك يف إمكانيَّــة تطبيــق الكتــاب املق ـ َّدس يف
ثانيًــا .ســؤال الحداثــة يُطـ ُ
عرصنــا الحــايل ،بســبب تأثــر العلــوم االجتامع َّيــة.
1.تح ِّديــات يو ِمنــا الثقاف َّيــة تنب ـ ُع مــن العلــوم امل َ ِرنَــة ،مثــل علــم االجتــاع ،بعكــس التح ِّديــات
ـت مــن العلــوم الجامــدة ،مثــل علــم األحيــاء
املاضيــة التــي أتـ ْ
2.موضوعــات اليــوم متعلِّقــة بأساسـيَّات الهويَّــة البرشيَّــة ،وتشـكِّك يف الواقــع املوضوعــي للفروق
الجنسـ َّية والتعريــف الكتــايب للزواج.
3.يحتــاج املســيح ُّيون أن يقفــوا بثبـ ٍ
ـات عــى أســاس الكتــاب املق ـ َّدس ليواجهــوا هــذه التغـ ُّـرات
الثقاف َّيــة ويكونــوا واعــن لتأثريِهــا الخفــي عــى الطريقــة التــي نفهـ ُم بهــا الكتــاب املقـ َّدس.
ثالثًــا .يف منــاخ ثقاف ِتنــا ،يجــب أن نضـ َع ثقتَنــا يف الكتــاب املقـ َّدس ،لئـ َّـا يتـ َّم تقويــض ســاته األساسـ َّية
لدرجــة التشــكيك يف كفايتــه.
1.ســلطا ُن الكتــاب املقـ َّدس هــي ِسـ َمتُه األوىل واألهـ ّم ،وتشـ ُر إىل َو ْح ِيــه وعصم ِتــه وتن ُّز ِهــه عــن
الخطــأ ورضورتِــه.
.أالكتاب املق َّدس ذات سلطان ألنَّه كلمة الله.
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مــا يعنــي أ َّن
.بســمة الســلطان تتــاىش بشــكلٍ كامــلٍ مــع الوحــي اللفظــي بالكامــل َّ
بــكل مــا فيــه ،حتَّــى بكلامتــه نفســها.
الكتــاب املقــ َّدس مو ًحــى بــهِّ ،
.تال بـ َّد إذًا مــن أن يكــون الكتــاب املقـ َّدس حقيقيًّــا ومعصو ًمــا ومن َّز ًهــا عــن الخطــأ ال يف أمــور
رضوري أيضً ــا.
اإلميــان فحســب بــل يف أمــور التاريــخ أيضً ــا ،وبالتــايل ،فــإ َّن الكتــاب املقـ َّدس
ٌّ
2.وضــوح الكتــاب املقــ َّدس هــو الســمة الكتاب َّيــة التــي تؤكِّــد أ َّن رســالته الجوهريَّــة واضحــ ٌة
وهــي بالتــايل مفهوم ـ ٌة.
3.كفايــة الكتــاب املق ـ َّدس هــي الســمة الكتابيَّــة التــي تؤكِّــد أ َّن الكتــاب املق ـ َّدس هــو مرشــدنا
ـكل مــا يف الحيــاة والتقــوى.
لـ ِّ
.أتقو ُدنا الثقة يف كفاية الكتاب املق َّدس إىل الطاعة.
ـاب املق ـ َّد ُس لدرجــة أن يجعلنــا نش ـك ُِّك يف
.بالخطَـ ُر يف منــا ِخ ثقاف ِتنــا هــو أ ْن يق ـ ِّو َض الكتـ ُ
كفايتــه يف مخاطبــة القضايــا املعــارصة.
راب ًعــا 1 .تســالونييك  13 :2هــو أحــد الترصيحــات األكــر إيجــازًا عــن الكتــاب املقـ َّدس ،والــذي يعلِّمنــا
عــن مســؤوليَّتنا تجــاه الكلمــة ،وعــن مصدرهــا وق َّوتهــا.
ـن أَيْضً ــا نَشْ ـ ُك ُر الل ـ َه ِب ـاَ انْ ِقطَــاعٍ ،ألَنَّ ُك ـ ْم إِ ْذ ت ََس ـلَّ ْمتُ ْم ِم َّنــا كَلِ َم ـ َة َخـ َ ٍ
ـر
ـن أَ ْجــلِ ذلِـ َـك نَ ْحـ ُ
ِ "1.مـ ْ
ـن الل ـ ِه"...
ِمـ َ
.أكان بولس بصفته رسولً  ،ملز ًما باملناداة بكلمة الله.
.بنحن بصفتنا مسيحيِّني ،ملزمني بأن نقوم باألمر عينه.
 ..."2.قَ ِبلْتُ ُمو َها الَ كَ َكلِ َم ِة أُن ٍ
َاس ،بَ ْل ك ََم ِه َي بِالْ َح ِقي َق ِة كَ َكلِ َم ِة الل ِه"...
.أيف العــامل اليوناين-الرومــاين للقــرن األ َّول ،حــ َّو َل الفالســف ُة والخطبــا ُء التجــ ُّول بالكلــات
ونرشهــا إىل مهنــ ٍة.
.بكلمــة اللــه ليســت كالفلســفات الباطلــة وخرافــات النــاس الزائلــن .إنَّهــا مــن ال ُعــى
وثابتــة عــر الدهــور.
..."3.الَّ ِتي ت َ ْع َم ُل أَيْضً ا ِفي ُك ْم أَنْتُ ُم الْ ُم ْؤ ِم ِن َني".
كل مــا
.أميكننــا أن نَضَ ـ َع ثقتَنــا بالكامــل يف الكتــاب املق ـ َّدس ألنَّــه عامـ ٌـل فينــا وســوف يت ِّم ـ ُم َّ
أعـ َّدہ اللــه لــه ليعملــه.
.بميكننــا بصفتنــا مســيح ِّيني ،أن نثــق بــأ َّن كلمــ َة اللــه عاملــ ٌة فينــا .فاللــه يشــ ِّكلُنا مــن
خاللهــا ،ويؤ ِّدبُنــا بهــا تأديــب مح َّبــة.
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راسة:
ٌ
أسئلة لل ِد َ

نتاج الحداثة؟
1.كيف كان النق ُد العايل األملاين َ
.أق َّد َم منهج َّي ًة لترشيح الكتاب املق َّدس علم ًّيا
لكل التفسريات الكتاب َّية.
.بق َّدم ذات َّي ًة صارخ ًة ِّ
.تق َّدم نه ًجا تاريخ ًّيا نحويًّا للتفسري.
.ثق َّدم تشدي ًدا جدي ًدا عىل دراسة اللغة الكتابيَّة
2.ما سامتُ الكتاب املق َّدس التي تُ ْع َنى أكرث بالدعم املتبادل بعضها لبعض؟
.أسلطان الكتاب املق َّدس ووضوحه
.برضورة الكتاب املق َّدس ووضوحه
.تسلطان الكتاب املق َّدس ووحيه
.ثكفاية الكتاب املق َّدس ووحيه
 .33.مــا الــذي توصلــه الكلمتــان الالتين َّيتــان دومينــوس ديكســيت ()dominus dixit
بخصــوص الفهــم امل ُصلَــح حقًّــا للكتــاب املقــ َّدس؟
.أالكتاب املق َّدس ٍ
كاف
رضوري
.بالكتاب املق َّدس
ٌّ
.تالكتاب املق َّدس ذاتُ سلطان
واضح
.ثالكتاب املق َّدس
ٌ
4.التح ِّديــات التــي واج َهـ ِ
ـت الكتــاب املقـ َّدس خــال الجــدال األصويل-الحــدايث وتلــك التح ِّديــات
التــي تواج ُهــه اليــوم تنبـ ُع مــن املصــدر العلمــي نفســه.
.أصح
.بخطأ
5.مــا هــي ســاتُ الكتــاب املقـ َّدس التــي قــال د .نيكيلــس أنَّــه مــن املرجــح أن يتـ َّم التشـ ُ
ـكيك
بهــا بــن املســيح ِّيني يف بيئــة اليــوم مــن التغـ ُّـر الثقــايف؟
وضوح الكتاب املق َّدس
.أ ُ
.بسلطا ُن الكتاب املق َّدس
.ت َو ْح ُي الكتاب املق َّدس
.ثكفاي ُة الكتاب املق َّدس
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6.ما الذي قص َدہ مارتن لوثر عندما قال إ َّن كلمة الله "تُهِي ُن َنا"؟
.أكلم ُة الله ُ
تفوق قدرتَنا الطبيع َّية عىل فهمها.
.بكلم ُة الله ته ُني حساسيَّة وقتنا املعارص.
.تكلم ُة الله تتح َّدى آرا َءنا وافرتاضاتِنا.
.ثكلم ُة الله ُ
تشارك بالكامل يف نضوجنا ومن ِّونا.
شة:
ٌ
ناق َ
للم َ
أسئلة ُ

ـرح نقــاط التشــابه
1.كيــف ميكـ ُن القتبــاس "التاريـ ُخ ال يُعيـ ُد نفســه ،لك َّنــه يــد ِّوي بصــداه" أ ْن يـ َ
واالختــاف بــن الجــدال األصويل-الحــدايث واملنــاخ الثقــايف يف يومنــا الحــارض؟ مــا هــي نقــاط
التشــابه واالختــاف؟
2.مــا عالقــ ُة نهــج النقــد األعــى للكتــاب املقــ َّدس بالهجــوم الحديــث عــى ســلطان الكتــاب
املقــ َّدس وكفايتــه؟ عــاو ًة عــى ذلــك ،كيــف يجــدر باملســيحي تنــاول الكتــاب املقــ َّدس؟
ـت تتحـ َّدث مــع شـ ٍ
ـرح لــه ثقتـ َـك يف
3.إذا كنـ َ
ـخص معرفتُــه بالكتــاب املقـ َّدس حديثــة ،كيــف تـ ُ
تتوســع يف تطبيقاتــه؟
ـر الوحــي اللفظــي الكامــل؟ وكيــف َّ
الكتــاب املقـ َّدس؟ كيــف تفـ ِّ
4.مــا أعظــم تهديـ ٍـد ته ـ ِّد ُد بــه التغـ ُّـرات الثقافيَّــة الحاليَّــة منظـ َ
ـورك للكتــاب املق ـ َّدس؟ كيــف
تتح َّفــظ مــن التأث ـرات الخف َّيــة للتغي ـرات الثقاف َّيــة عــى موقفـ َـك مــن الكتــاب املق ـ َّدس؟

4
سيح
الم
ُ
ِ
الثقة في َ

دمة:
المق ِّ

ـب اإلنجيــل املجيــد ،وكمســيح ِّيني نحــن مدعـ ُّوون لالتِّحــاد بــه
إ َّن ات ِّحادنــا باملســيح هــو يف قَلْـ ِ
ـت د .نيكيلــس عيونَنــا عــى املســيح ،الــذي هــو ثقتنــا ،يك
يف آالمــه .يف هــذه املحــارضة ،يثبِّـ ُ
نـ َ
ـدرك ق َّوتَــه يف آالمــه.
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

تثبت كيف أ َّن االتِّحاد باملسيح يستلز ُم أ ْن نتألَّ َم مع املسيح
1.أن َ
2.أن تزي َد ثقتَنا يف ق َّوة الله يف ضعفنا
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

شي ـ َر ٍةِ ،م ـ ْن أَ ْجـ ِـي ،كَا ِذ ِب ـ َن.
ـم َو َقالُــوا َعلَ ْيكُـ ْ
ـم َوطَ َر ُدوكُـ ْ
ـم إِ َذا َع َّ ُيوكُـ ْ
ـوب لَكُـ ْ
طُـ َ
ـم ك َُّل كَلِ َم ـ ٍة ِ ِّ
ــا َو ِ
ات.
ُــم َع ِظ ٌ
اِ ْف َر ُحــوا َوتَ َهلَّلُــوا ،ألَنَّ أَ ْج َرك ْ
الس َ
يــم ِف َّ
— متَّى  12-11 :5أ

العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

أ َّولً  .إ َّن أســاس ثقتنــا يف املســيح هــو اتَّحادنــا بــه ،أي أ ْن نشـ َ
ـارك ليــس فقــط يف قـ َّوة قيامتــه بــل
يف آالمــه أيضً ــا (فيلبِّــي )10 :3
1.ميكــن تطبيــق عقيــدة االتِّحــاد باملســيح بشــكلٍ واسـعٍ عــى املنــاخ الثقــايف يف عرصنــا حيــث
يتـ ُّم تهميــش املســيح َّية اجتامع ًّيا.
17
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َوقْتٌ للثِّ َق ِ
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.أمتتَّ ِ
عــت املســيح َّية ســابقًا مبســت ًوى مــن القبــول الثقــايف والتأثــر .حتَّــى إ َّن مجلــة تايــم
َــت عــى عــام  1976اســم "عــام اإلنجيل ِّيــن".
أطلق ْ
.بإ َّن املقــدار العنيــف مــن ر ِّد الفعــل الثقــايف ضــ َّد املســيحيَّة يف الســنوات األخــرة قــا َد
البعــض إىل إعــادة امتحــان تأثــر املســيح َّية الســابِق واعتبــاره أســطورة.
لربــا يبــدو املســيح ُّيون يف الغــرب اليــوم عــى وفــاقٍ أكــر مــع ســياق العهــد الجديــد مــن
.ت َّ
األجيــال الســابقة بســبب هــذا التغـ ُّـر الثقــايف.
خاصتنــا أن تســاع َدنا عــى فَ ْهـ ِـم االتِّحــاد باملســيح بشــكلٍ
2.ميكــن لثقافــة مــا بعــد املســيحيَّة َّ
أعمــق ،وعــى فهــم رغبــة بولــس يف فيل ِّبــي .10 :3
يعب الرسول بولس عن رغبته يف املشاركة يف آالم املسيح ،متش ِّب ًها مبوته.
.أيف فيل ِّبي ِّ ،10 :3
إعدام للمجرمني واملتم ِّردين وكان بالتايل رم َز العار.
.بيف القرن األ َّول ،كان الصليب طريقة ٍ
يقبل املسيحيُّون موت املسيح ،متَّخذين رمز العار رم ًزا إلميانهم.
.تبارتباطهم بالصليبُ ،
3.ثقتُنا يف املسيح مبن َّي ٌة عىل هذا االتِّحاد متع ِّدد األبعاد به.
كل األشــياء هــو أســاس ثقتنــا .باتِّحادنــا بــه ،منلـ ُـك معــه
.أ ُح ْكـ ُم املســيح حال ًّيــا و ُملْ ُكــه عــى ِّ
بصفتــه ملكنــا.
.بأَلَ ُم املسيح هو أساس ثقتنا ،إذ بتألُّمنا معه ،نعل ُم أنَّنا تالميذه (متَّى .)25-24 :10
نعيش الحياة املسيح َّية يف كفاية ق َّوة املسيح وسط ضعفنا.
ثان ًياُ .
1.يقـ ِّد ُم الرســول بولــس رسـ ًـا لســر ٍة ذاتيَّـ ٍة متَّســم ٍة بالغلــو يف  2كورنثــوس  10-1 :12لــر َّد عــى
اتِّهامــات كنيســة كورنثــوس ضـ َّد رســول َّيته.
ـي ض ـ َّد َم ـ ْن يدعوهــم بولــس ســاخ ًرا "فَائِ ِقــي
.أيف ح ُّجــة بولــس للســرة الذات َّيــة غل ـ ٌّو تهكمـ ٌّ
ال ُّر ُســلِ " ( 1كورنثــوس 5 :11؛ .)11 :12
ـس مــن ســطحيَّة معيــار القيــادة اليوناين-الرومــاين للقــرن األ َّول ،والــذي م َّجـ َد
.بيســخ ُر بولـ ُ
الجــال الجســدي واملهــارة الخطاب َّيــة.
2.يجـ ُ
ـس ويــر ُّد عــى األســئلة املتعلِّقــة برســول َّيته عــن طريــق قلــب املعيــار اليونــاين-
ـادل بولـ ُ
رأســا عــى عقــب مفتخ ـ ًرا بالحــري بضعفــه.
الرومــاين ً
ـدل
ـرب كأســاس الفتخــاره ولك َّنــه يشـ ُر بـ ً
.أال يســتخد ُم الرســول بولــس رؤاه وإعالناتــه مــن الـ ِّ
مــن ذلــك إىل الشــوكة التــي يف جســده.
.بكان ميكـ ُن لبولــس أن يفتخــر باالضطهــاد الــذي قاســاه مــن أجــل املســيح ولك َّنــه بــدلً مــن
رصہ باعتبــاره عالمـ ًة عــى رســول َّيته.
ذلــك يؤكِّــد عــى الضعــف الــذي يحــا ُ
يختص بح َّجة بولس.
3.هناك ثالثة أشياء جديرة باملالحظة فيام ُّ
.أإ َّن ح َّجة بولس غري متوقَّعة ألنَّها عك ُْس ِق َي ِم القرن األ َّول.
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.بيعل ـ ُن بولــس أنَّــه أىت إىل معرفــة كفايــة املســيح بعــد ســبع ســنوات مــن تح ُّولــه لإلميــان،
مش ـ ًرا إىل االتِّــكال كجــز ٍء مــن الحيــاة املســيح َّية.
.تيرتب ـ ُط الرســول بولــس باملســيح بالرغــم مــن ضعفــه وبســبب ضعفــه ،مــدركًا اعتــاده
عــى املســيح طل ًبــا للق ـ َّوة.
ثالثًــا .ميــا ُد املســيح وموتُــه هــا عكــس املتوقَّــع يف ضــوء ِقيَـ ِـم هــذا العالَــم ،ولك َّننــا نرتبـ ُط بــه ونقبلُــه
يف آالمــه حتَّــى نقــدر أن نختــر قيامتَــه ومجـ َدہ.
1.كان
التجســد غ ـ َر متوقــع يف الســياق الثقــايف لبولــس يف القــرن األ َّول وهــو يظـ ُّـل غــر متوقَّـعٍ
ُّ
يف ســياقنا الثقــايف يف القــرن الحــادي والعــرون.
ٍ
نسبي.
.أ ُولِ َد يسوع من العذراء مريم ،وهي فتا ٌة فقري ٌة وغ ُري معروفة ،يف مذو ٍد ويف
غموض ٍّ
تختلف عن حكمتنا.
.بحكم ُة الله
ُ
2.كان الصليــب غــر متوقَّــع يف الســياق الثقــايف للرســل يف القــرن األ َّول ويظـ ُّـل كذلـ َـك يف ســياقنا
الثقــايف يف القــرن الحــادي والعرشيــن.
ـرب يســوع ومــع ذلــك مل يســتطيعوا أن يفهمــوا
.أمتتَّــع التالميــذ بعالقــة رشكـ ٍة حميمــة مــع الـ ِّ
أنَّــه ث َّبــت وجهــه نحــو أورشــليم (متَّــى .)10
.ب َح ْمـ ُـل الصليــب هــو عالم ـ ٌة عــى تلمذتنــا ،لــذا علينــا أن نض ـ َع ثقتَنــا يف املســيح بالرغــم
مــن الضغــوط االجتامع َّيــة.
3.عــ َّزى مارتــن لوثــر زوجتــه كايت ،يف ظــروف ص َّحتــه املتدهــورة بطأمنتهــا بثقتــه يف املســيح
املخالفــة للتوقُّعــات.
ـت يف أَيْ ْسـلَ ْي ِ ْب يف الشــتاء القــارص ،بالرغــم مــن ص َّحتــه
.أطُلــب مــن لوثــر أن يحـ َّـل أزمـ ًة حدثَـ ْ
ـوي خــال تلــك الرحلــة الشــاقَّة.
املتدهــورة .فأُصيــب بالتهــاب رئـ ٍّ
"بص ْحبَتــي َرا ٍع أَفضــل منـ ِ
ـك ومــن جمي ـعِ املالئك ـ ِة،
ـب خطابًــا ليع ـ ِّز َي زوجتَــه قائـ ًـاُ :
.بكَتـ َ
يرق ـ ُد ِف مــز َو ٍد ويرض ـ ُع ومــن ثــدي أ ِّمــه".
ـكل ويف الوقــت ذاتــه ولي ـ ًدا ال
4.املعضلــة اإلله َّيــة ليســوع املســيح هــي أنَّــه كان امللـ َـك عــى الـ ِّ
حــول لــه وال ق ـ َّوة يف مــذود.
راسة:
ٌ
أسئلة لل ِد َ

أي عقيد ٍة هي األكرث جوهريَّ ًة لثقتنا باملسيح؟
1.يف مواجهة االضطهادُّ ،
.أثبات الق ِّديسني
.بالكفَّارة البدل َّية

َوقْتٌ للثِّ َق ِ
ة
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.تالتربير باإلميانِ وحده
.ثاالتِّحاد باملسيح
أي مجل ٍة أس َم ْت عا َم " 1976عام اإلنجيليني"؟
ُّ 2.
.أالحياة
.بتايم
.تنيويورك
.ثاملسيح َّية اليوم
3.ما الفائدة امل ُحت َملة للعداء الثقايف املتزايد تجاه املسيح َّية يف الغرب؟
.أستتك َّي ُف الكنيسة مع الضغوط االجتامع َّية لتق ُّدم اإلنجيل.
.بستط ِّو ُر الكنيسة املزيد من األساليب يف العبادة املألوفة للثقافة.
.تسرتتب ُط الكنيسة بشكلٍ أكرب باختبار العهد الجديد.
التغيات االجتامع َّية.
.ثستق ِّد ُم الكنيسة الربامج االجتامع َّية لتنافس ُّ
ـب ديرتيــش بونهوفــر لزوجتــه قائـ ًـا" :ب ُِص ْح َب ِتــي َرا ٍع أَفْضَ ـ َـل ِم ْنـ ِ
ـك َو ِمـ ْن َج ِميـعِ
4.قبــل موتــه ،كتـ َ
الْ َمالئِ َكـ ِة ،يَ ْرقُـ ُد ِف ِمـ ْز َو ٍد َويَ ْرضَ ـ ُع َو ِمـ ْن ث َـ ْد ِي أُ ِّمـ ِه".
.أصح
.بخطأ
أي كنيس ٍة كان عىل بولس أن يدافع عن رسول َّيته؟
5.أمام ِّ
.أأفسس
.بفيل ِّبي
.تكورنثوس
.ثغالطية
ِ
األحداث الزمني لرؤية بولس السامويَّة ،ود ْر ُس ُه حول الشوكة يف الجسد؟
6.ما الذي يعل ُنه تتاب ُع
قابل لحالته الضعيفة.
بولس حياتَه املسيحيَّ َة وهو ٌ
.أبدأَ ُ
بولس أ َّن االتكال عىل الله هو جز ٌء من الحياة املسيح َّية العاديَّة.
.ب َعلِ َم ُ
بولس نعم َة الله الكافية بعد حيا ٍة مسيح َّي ٍة طويل ٍة.
.تفَ ِه َم ُ
بولس عن نعمة الله الكافية خالل وقت ق َّوة.
.ثتعلَّم ُ

ثلا
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شة:
ٌ
ناق َ
للم َ
أسئلة ُ

1.كيف يرتب ُط اتِّحا ُدنا باملسيح بثقتنا به؟
2.رأيــك ،مــا الفضائــل والقناعــات املســيح َّية الرضوريَّــة للعيــش يف ثقافــة مــا بعــد املســيح َّية؟
ملــاذا؟
ـس ِقيَــم ثقافتــه يف دفاعــه عــن رســوليَّته؟ مــا الــذي يق ِّدمــه كعالم ـ ٍة عــى
3.كيــف يخالـ ُـف بولـ ُ
رســول َّيته؟ كيــف ميكــن ترجمــة منــوذج بولــس عــى الحيــاة املســيح َّية يف القــرن الحــادي
والعرشيــن؟
ـرب يســوع والطريقــة التــي عــاش
4.مــا األمــر غــر املتوقَّــع املختـ ِّ
ـص بالطريقــة التــي ُولِـ َد بهــا الـ ُّ
بهــا ومــات؟ مــا عالقــة هــذا باإلنجيــل وكيــف يســاع ُد َك هــذا يف التفكــر يف ظــروف حياتـ َـك؟

5
جيل
ُ
الثقة في ْ
اإلن ِ

دمة:
المق ِّ

ليــس مــا يح ـ ُّد اإلنجيـ َـل أو يق ُّيــده ،وشــهاد ُة الكنيســة األوىل خ ـ ُر دليــلٍ عــى ذلــك .يف هــذه
ُ
ــل إىل قلــب اإلمرباطوريَّــة الرومانيَّــة
يشــارك د .نيكيلــس كيــف أ َّن اإلنجيــل َو َص َ
املحــارضة،
كل املحــاوالت إليقافــه.
ذاتهــا بالرغــم مــن ِّ
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

1.أن تظه َر ق َّو َة اإلنجيل يف سجن بولس يف روما
كل مسيحي بالتبشري باإلنجيل
2.أن تق ِّوي التزا َم ِّ
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

ألَ ِّن ل َْس ُت أَ ْس َت ِحي ِبإِنْجِ يلِ الْ َم ِسيحِ ،ألَنَّهُ ُق َّو ُة الل ِه لِلْ َخال َِص لِك ُِّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن.

— رومية  16 :1أ

العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

أ َّو ًل .املشاعر الثقاف َّية املتب ِّدلة يف أمريكا من نحو املسيح َّية تتطلَّب ثق ًة يف اإلنجيل.
ـدرس تو ُّجهــات الشــعب األمرييك
1.صــا َغ جــورج يانــي مصطلـ َ
ِيسـ ِت َيانُوفُو ْبيا فيــا كان يـ ُ
ـح كْر ْ
املتب ِّدلــة مــن نحــو املســيحيِّني املحافظني.
.أكَشَ ـ َـف يانــي عــن العــداء املتزايــد تجــاه املســيح ِّيني يف دراســته االســتقصائ َّية يف كتــاب
مســيح ُّيون كثــرون ،وأســود قليلــون.
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ـاب مســيح ُّيون كثــرون ،وأســود قليلــون املفاهي ـ َم الشــائع َة عــن املســيح ِّيني
.بيكشـ ُـف كتـ ُ
ومتعصبــن ويؤمنــون بالخرافــات.
أنَّهــم مناهضــن للفكــر،
ِّ
2.يهـ ِّدد املنــاخ الثقــايف يف أمريــكا بــأ ْن ينــر الشــكوك يف قـ َّوة اإلنجيــل وســط املعارضــة القاســية
التــي يشـ ُّنها مجتم ُعنــا.
.أيف مواجهــة املعارضــة الثقاف َّيــة ،يجــب أن نتذكَّــر أ َّن اإلنجيــل يســتطي ُع أ ْن يخــرق حتَّــى َمـ ْن
هــم يعارضونــه رصاحـ ًة.
.بيف مواجهــة املعارضــة الثقافيَّــة ،يجــب أن نتذكَّــر أنَّنــا ملزمــون بالوعــظ باإلنجيــل ،إذ وحــده
القــادر أن يخلِّــص.
ثانيًــا .رســالة بولــس الرســول إىل أهــل فيلبِّــي تعل ـ ُن قــدر َة اإلنجيــل عــى الســطوع يف أحلَـ ِ
ـك أماكــن
املعارضــة الثقاف َّيــة.
ـب الرسـ ُ
ـول بولــس الرســال َة إىل أهــل فيل ِّبــي يف عــام  61أو  62م .فيــا كان مســجونًا يف رومــا،
1.كتـ َ
ـرح اإلشــار ُة يف الرســالة إىل بيــت قيــر والحــرس اإلمرباطوري.
كــا تقـ ُ
2.كان بولــس تحــت اإلقامــة الجربيَّــة خــال هــذا الوقــت وقــد أطلِـ َـق ،ليعــود مج ـ َّد ًدا مــا بــن
عــام  64و66م ويستشــهد عــى يــد نــرون.
.أكان نــرون أســوأ إمرباطــور رومــاين .فقــد غــد َر بشــعبه واســتغلَّهم مــن أجــل مشــاريع بنــاء
عمالقــة وإرضــا ًء لهوســه الفائــق بالغــرور.
وغــرس حدائــق
ُوســوس،
ــب نــرون ً
متثــال لنفســه طولُــه ثالثــون مــرًا ،أَســاه كُول ُ
َ
.بن ََص َ
أزهــق أرواح عــرات اآلالف مــن العبيــد.
مــا
َ
شاســعةَّ ،
.ت َ
أرشف نــرون عــى َسـ ْجنِ بولــس األ َّول يف رومــا ،لــذا تكشـ ُـف فيل ِّبــي  22 :4أنَّــه كان هنــاك
ق ِّديســون يف بيــت نــرون.
ر وســط
3.تكشـ ُـف فيلبِّــي  14-12 :1أيضً ــا أنَّــه بالرغــم مــن َسـ ْجنِ بولــسَّ ،إل أ َّن اإلنجيــل انتـ َ
الحــرس اإلمرباطــوري.
ـوري القـ َّو َة ال ُنخبــة للجنــود الرومــان املكلَّفــن يف األصــل بحاميــة القيــر
ـرس اإلمرباطـ ُّ
.أكان الحـ ُ
شخص ًّيا .
كل أرجــاء اإلمرباطوريَّــة وكانــت
.بحمــى الحــرس اإلمرباطــوري القيــر ومســؤولني آخريــن يف ِّ
ـي عــر شــه ًرا ،أو مثانيــة عــر شــه ًرا.
مناوبتهــم متتـ ُّد لسـتَّة أشــهر ،أو اثنـ ْ
والســلطة حتَّــى إ َّن األباطرة
.تزادَتْ قـ َّو ُة ال َحـ َر ِس اإلمرباطــوري وثـراؤه .فأصبحــوا رمـ ًزا للقـ َّوة ُ
كانــوا يخافونهم.
ـت رومــا مبثابــة ثقاف ـ ٍة ُمقاو َم ـ ٍة للمســيحيَّة بوضــو ٍح .ح ـدَّدتْ أ َّن املســيحية خرافــات غــر
4.كانَـ ْ

َوقْتٌ للثِّ َق ِ
ة

24

قانون َّيــة ور َّوجــت للعــداء ال َعلَنــي ض ـ َّد املســيحيني.
و"سو ِب ْر ْس ِت ِ
.أكان لرومــا تســميتان تُعـ َر ُف بهــا األديــان" :رِيلِي ِج ُيــو لِ ِ
يشـ ُيو
يســيتَا" (ديانة رشع َّيــة) ُ
إِلِ ِ
ليســيتَا" (خرافــات غــر رشعيَّة).
.بيف عــام  ،64اندلَعــت النـران يف رومــا ،وكان نــرون املسـ َ
ـؤول عنهــا ،لك َّنــه ح َّمـ َـل املســيح ِّيني
مســؤول َّية الحريــق العظيــم وجعلَهــم كبــش الفــداء.
ـج بــأ َّن املســيح ِّيني هــم املذنبــون ألنَّهــم كانــوا مكروهــن ،ال ألجــل
.تاســتطا َع نــرو ُن الرتويـ َ
فضيل ِتهــم الرشيفــة بــل ألجــل الهوتهــم الثابــت.
ُ 5.ولِـ َد ِت الكنيســة يف ثقافـ ٍة ج َعلَـ ِ
ـت اإلميــان غــر رشعــي ،ومــع ذلــك فقــد تغلغـ َـل اإلنجيـ ُـل إىل
كــريس الق ـ َّوة والســلطة الرومان َّيــة-أي الحــرس اإلمرباطــوري.
ـوري يب ِّدلــون يف مها ِّمهــم ،ففيــا كان الرســول بولــس يع ـ ُظ باإلنجيــل
.أكان ال َح ـ َر ُس اإلمرباطـ ُّ
لهــم ،كان اإلنجيـ ُـل يتق ـ َّد ُم متخطِّيًــا َس ـ ْجنه هــو شــخصيًّا..
.بكان َس ـ ْجن بولــس فرص ـ ًة لتق ـ ُّدم اإلنجيــل يف آخــر مــكانٍ ميك ـ ُن تخ ُّيلُــه -أي بيــت قيــر
(فيل ِّبــي .)14-12 :1
ـروا باإلنجيــل بــدون خـ ٍ
ـوف،
6.منــح ســج ُن بولــس الثقــة للمؤمنــن مــن الحــرس اإلمرباطــوري ليبـ ِّ
مـ َّـا شـ َّجع بــدوره كنيســة فيلبِّــي.
ـروا باإلنجيــل بشــجاعة .هــذا
درســا ألهــل فيل ِّبــي ليبـ ِّ
.أبســالَ ُة هــؤالء الذيــن يف رومــا كان ً
ـاص لس ـ َّجان فيل ِّبــي.
الــدرس كان ليكــون مؤث ِّ ـ ًرا بشــكلٍ خـ ٍّ
.ببســالَ ُة هــؤالء الذيــن يف رومــا يف وقــت املعارضــة الثقاف َّيــة التــي بــدا وكأنَّهــا ال تُق َهــر هــي
درس لنــا أيضً ــا.
ٌ
ثالثًاُ .
نبش به
نعب عن ثقتنا يف اإلنجيل :بأ ْن ِّ
يقول لنا إشعياء  40كيف ِّ ُ
1.يجــب أن نكــرز باألخبــار الســا َّرة عــن يســوع املســيح وكأنَّنــا نــر ُخ بهــا مــن عــى جبــلٍ عــا ٍل،
كل أرجــاء األرض ،بــا خـ ٍ
ـوف وبشــجاع ٍة وجــرأ ٍة.
رشهــا يف ِّ
ونن ُ
ـخصا مــا شــاركَنا بهــا ،فف ِه ْمنــا قـ َّو َة
ـر باألخبــار الســا َّرة عــن يســوع املســيح أل َّن شـ ً
2.يجــب أن نبـ ِّ َ
اإلنجيــل للخالص.
ـر باألخبــار الســا َّرة عــن يســوع املســيح يف وجــه املعارضــة الثقافيَّــة ،أل َّن حتَّــى
3.يجــب أن نبـ ِّ
هــؤالء األش ـ ُّد معارض ـ ًة ليســوا بعيديــن عــن أ ْن ت َِصـ َـل إليهــم.
راسة:
ٌ
أسئلة لل ِد َ

ـت فيــا كان بولــس
1.ملــاذا نــرى أنَّــه مــن املرجــح أ َّن رســال َة الرســول بولــس إىل أهــل فيل ِّبــي كُت َبـ ْ
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مســجونًا يف روما؟
بولس عد ًدا من األشخاص من كنيسة روما يف خطابه.
.أيذك ُر ُ
.بيش ُري بولس إىل بيت قيرص وال َح َرس اإلمرباطوري.
بولس خالل خدم ِته إلَّ يف روما.
.تمل يُس َج ْن ُ
بولس مع بطرس يف روما.
.ثاستشه َد ُ
2.ما كان اس ُم متثال نريون العمالق الذي بطول ثالثني م ًرتا؟
.أتاكيتوس
.بماكسيموس
ُوسوس
.تكُول ُ
.ثزنودوروس
3.مــا التعبــر الــذي صاغــه جــورج يانــي ل َو ْصــف تو ُّجهــات الشــعب األمريــي رسيعــة التب ـ ُّدل
مــن نحــو املســيح ِّيني؟
.أض َّد املسيح َّية
.بما بعد املسيحيَّة
ِيس ِت َيانُوفُوبْيا
.تكْر ْ
.ثالعلامن َّية امل ُف ِرطَة
ر شــائع َة أنَّهــم َمـ ْن تسـ َّببوا
4.كان املســيح ُّيون مكروهــن بــن املواطنــن الرومــان أل َّن نــرون نـ َ
بالحريــق العظيــم يف رومــا عــام .64
.أصح
.بخطأ
5.ملاذا ت َّم َم ْن ُح اليهوديَّ ِة املكانة يف اإلمرباطوريَّة الرومان َّية بصفتها رِيلِيجِ ُيو لِ ِ
يسي َتا؟
.أاليهوديَّة مل تكن تش ِب ُه الديانات متع ِّددة اآللهة األخرى.
.باليهوديَّة كانت تُ ا َر ُس كام ينسج ُم مع الحياة الرومان َّية.
.تاليهوديَّة مل تكن تركِّ ُز عىل التبشري.
.ثاليهوديَّة كانت ديان ًة تؤم ُن بالتوحيد
6.ما أه ِّم َّية وجود مؤمنني يف الحرس اإلمرباطوري؟
.أكان االمرباطور الروماين ُ
الحرس اإلمرباطوري.
يخاف
َ
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رش وتخطَّى حدود اليهوديَّة.
.بكان اإلنجيل قد انت َ
.تكان للحرس اإلمرباطوري الق َّو ُة والغنى ليضيفاهام إىل الكنيسة.
اإلنجيل إىل رمز الق َّوة والسلطة الرومانيَّة.
ُ
.ثوصل
شة:
ٌ
ناق َ
للم َ
أسئلة ُ

1.تشــ ُر العديــد مــن االقتباســات مــن مــا َّدة بحــث جــورج يانــي إىل املفهــوم الشــائع بــأ َّن
املســيح ِّيني يؤمنــون بالخرافــات ويفتقــدون للــذكاء .كيــف تداف ـ ُع عــن املســيح ِّيني يف مقابــل
هــذه التُ َهــم؟
2.ملــاذا نــرى أ َّن إشــارة بولــس لبيــت قيــر والحـ َرس اإلمرباطــوري مه َّمــة لثقتنــا باإلنجيــل أثنــاء
املعارضــة الثقاف َّيــة؟
3.كيــف لســياق الكنيســة األوىل تحــت حكــم نــرون أن يضــع العــداوة املتناميــة ضـ َّد املســيحيِّني
اليــوم يف منظورهــا الصحيــح؟ مــاذا يجــب أن يكــون تو ُّجهنــا تجــاه املنــاخ الثقــايف اليــوم حتــى
تزدهــر الكنيســة يف مثــل هــذه الظــروف؟
4.كيــف أرشــدت َْك دراسـ ُة د .نيكيلــس لفيل ِّبــي  14-12 :1وإشــعياء  11-9 :40الطريقــة التــي يجــب
عليـ َـك أن تشـ َ
ـارك بهــا األخبــار الســا َّرة عــن يســوع املســيح؟

6
الثقة في الرجا ِء
ُ

دمة:
المق ِّ

إ َّن الرمـ َ
ـال املتح ِّرك ـ َة للثقافــة ال تقــا َر ُن بواقــع َم ـ ْن نحــن يف املســيح ومــا ســنكو ُن عليــه يف
النهايــة .يف هــذه املحــارضةِ ،
ـيحي الــذي يجعلُنــا قـ َّو ًة منخرطـ ًة
يصـ ُـف د .نيكيلــس الرجــا َء املسـ َّ
ومغـ ِّـر ًة يف العالَــم.
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

املسيحي يف ِغ ْبطة رؤي ِة الله ومعرف ِته من  1يوح َّنا 3-1 :3
تبي الرجا َء
1.أ ْن ِّ َ
َّ
2.أن تر ِّوج السرتاتيجيَّة انخراط املسيحي يف العامل
الكتابي ُة:
القراء ُة
َّ
َ

ـم
ـم ،ألَنَّــهُ الَ َي ْع ِر ُفــهُ  .أَ ُّي َهــا األَ ِح َّبــا ُء ،اآلنَ نَ ْح ـ ُن أَ ْوالَ ُد الل ـ ِهَ ،ولَـ ْ
ِم ـ ْن َأ ْجــلِ ه ـ َذا الَ َي ْع ِر ُف َنــا ا ْل َعا َلـ ُ
ـم أَنَّــهُ إِ َذا أُظْ ِه ـ َر نَكُــونُ ِم ْثلَــهُ .
ُيظْ َه ـ ْر َب ْعــدُ َمــا َذا َسـ َنكُونُ َ .ول ِك ـ ْن نَ ْعلَـ ُ
—  1يوح َّنا  1 :3ب 2-أ

العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

أ َّولً  .ال يُعـ ُّد االرتبـ ُ
ـاك الثقــا ُّيف شــيئًا ُمقا َرنـ ًة بالرجــاء املوضــوع أمــام املســيح ِّيني يف ِغ ْبطَـ ِة ُر ْؤيَـ ِة اللـ ِه
َو َم ْع ِرفَ ِتـ ِه التــي يف  1يوح َّنــا .3-1 :3
1.ليس الرجا ُء يف األساس مت ِّن ًيا ،بل َوضْ ُع ثقتنا فيام نعل ُم أنَّه سيحدثُ .
2.الرجاء املسيحي الذي ِ
تص ُف ُه برباعة  1يوح َّنا  3-1 :3هو أن نرى يسوع وج ًها لوج ٍه.
27
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.أمح َّبـ ُة اللــه يف  1يوح َّنــا  1 :3تتحـ َّدى الوصــف .ال يَ َسـ ُع يوح َّنــا ســوى اإلشــارة إىل نتيجــة مح َّبــة
اللــه لنــا :فنحــن نُ ْد َعــى أوال َد الله.
.بميكـ ُن اعتبــار  1يوح َّنــا  3-1 :3دراسـ ًة لفعــل الكينونــة -إذ يقــول لنــا َمـ ْن ك َّنــا ،و َمـ ْن نكــون،
و َم ْن َســ َنكُون.
يوصـ ُـف
3.يفـ ُ
ـرض  1يوح َّنــا  3-1 :3أ َّن حقيقــة مــا ك َّنــا عليــه يجعـ ُـل مح َّبـ َة اللــه مذهلـ ًة بشــكلٍ ال َ
هكذا.
.أفقد ك َّنا أوالد الغضب ،كام يصفُنا بولس يف أفسس .3 :2
.بمــع ذلــك ك َّنــا موضــوع مح َّب ـ ِة اللــه ،ألنَّــه أرسـ َـل اب َنــه الوحي ـ َد ليمــوت ع َّنــا عندمــا ك َّنــا ال
ن ـزال أعــدا َءہ (روميــة .)8 :5
كل َم ْن هم يف املسيح هم أبنا ُء الله.
4.يشه ُد  1يوح َّنا  3-1 :3لحقيقة أ َّن َّ
ـر بدورهــا ســبب عــدم معرفــة العالَــم لنــا ،وســبب عــدم فَ ْهــم
.أحقيقــة أنَّنــا أوال ُد اللــه تفـ ِّ ُ
العالَــم لحياتنــا.
.بال يستطي ُع العالَ ُم أن َ
يعرف أنَّنا أبنا ُء الله وبناتُه ألنَّه ال يعرفُه.
ـب أ ْن تؤث ِّـ َر عــى صربنــا
.تيف هــذا العالَــم ،مــا زلنــا ننتظـ ُر التمجيد-وهــي الحقيقــة التــي يجـ ُ
ومحبَّتنــا بعضنــا لبعض.
املسيح وج ًها لوجه.
5.يش ُري  1يوح َّنا  3-1 :3إىل ما سنكون عليه عندما نرى
َ
ٍ
مجــد إىل
نتغــر مــن مســتوى
.أعندمــا نــرى يســوع املســيح ســنصبح مثلــه .اآلن ،نحــن
َّ ُ
مســتوى آخــر ( 2كورنثــوس .)18 :3
ـب أن ننظ ـ َر إىل الكتــاب املق ـ َّدس يف اتِّــكا ٍل عــى الــروح الق ـ ُدس ليش ـكِّلنا باســتمرا ٍر
.بيجـ ُ
عــى صــورة اللــه ،منتظريــن الرجــا َء املجي ـ َد يف أن نكــون مثلــه.
.تإقـرار ســنو ُدس ُدو ْرت يَ ِصـ ُـف الحقائــق غــر امل ُكتملَــة لتمجيدنــا يف هــذا العالَــم يف فكــرة
أنَّــه " َحتَّــى أَن َْصـ ُع َمالب ِِسـ َنا بَ َياضً ــاُ ،ملَطَّ َخـ ٌة".
ثان ًيا .رجا ُء ِغ ْبطَ ِة ُر ْؤيَ ِة الل ِه َو َم ْع ِرفَ ِت ِه يزي ُد املسيح ِّيني صمو ًدا وتح ُّم ًل للحياة يف هذا العالَم.
1.يو ِّجــه  1يوح َّنــا  3-1 :3املســيح ِّيني إىل حيــاة الطهــارة ،وهــو الدفــاع الثقــايف ع ْينــه الــذي م َّيــز
الكنيســة عــر العصــور.
ـوي نحتا ُجــه بشـ َّدة ،ولكـ َّن يوح َّنــا
ـرح املســيحي يف وجــه املعارضــة هــو دفــا ٌع ثقــا ٌّيف قـ ٌّ
.أالفـ ُ
يؤكِّــد عــى الطهــارة بســبب الســياق الثقــايف.
ِ
تعيــش وســط انحطــاط
ُ
ــب الكنيســة يف القــرن األ َّول التــي
يكتــب
.بكان يوح َّنــا
ليخاط َ
ُ
اإلمرباطوريَّــة الرومانيَّــة األخالقــي ،الــذي يشــ ِب ُه االنحطــاط األخالقــي يف بالدنــا.

ِ – 6ءاجرلا يف ُةقثلا
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.تإ ْن كان لنــا ثقــ ٌة يف الرجــاء بالتشــ ُّبه الكامــل باملســيح يف ِغ ْبطَــ ِة ُر ْؤيَــ ِة اللــ ِه َو َم ْع ِرفَ ِتــ ِه،
رغــا عنــه.
ُ
فســنعيش بطهــار ٍة يف العــامل ً
غيٍ.
2.الثقة يف الرجاء تقو ُدنا لالنخراط يف العامل بشكلٍ ُم ِّ
.أقــال ديرتيــش بونهوفــر بينــا كان مســجونًا عــى يــد النازيِّــن ،إ َّن الرجــاء املســيحي "يُ ِعي ـ ُد
ا ِإلن َْســا َن إِ َل َح َياتِ ـ ِه َعـ َـى األَ ْر ِض بطري َق ـ ٍة َج ِدي ـ َد ٍة تَ َا ًمــا".
ـكل مــن أشــكال الهــروب مــن العالَــم ،قــال بونهوفــر" :ال يَ ْن َب ِغــي فُ ْقـ َدا ُن
.باملســيح َّي ُة ليســت شـ ً
األَ َمــلِ ِف الْ َعالَـ ِـم ُمبَ ِّك ًرا".
3.اختـ َر ِت الكنيسـ ُة األوىل أوقاتًــا مــن االضطهــاد الثقــايف باإلضافــة إىل أوقــات مــن القبــول الثقــايف
درســا عــن األمانــة.
والــرىض ،مــا يعلِّ ُمنــا ً
ـرت الكنيسـ ُة العــدا َء واالضطهــا َد .وبعــد قســطنطني ،اختـ ِ
.أقبــل قســطنطني ،اختـ ِ
ـرت الكنيسـ ُة
مميِّـز ِ
ات الدولــة العظيمــة.
ـت أَ ْن أَكُــو َن
ـب أن نقــول مــع الرســول بولــس" :فَـ ِإ ِّن قَـ ْد تَ َعلَّ ْمـ ُ
.بأينــا نَ ِجـ ُد َ
أنفســنا اليــوم ،يجـ ُ
ُم ْكتَ ِف ًيــا بِ َــا أَنَــا ِفيـ ِه" (فيل ِّبــي .)11 :4
.تبالقناعة املسيح َّية الحقيق َّية والثقة يف الرجاء ،سننخر ُط يف العالَم كتالمي َذ أُ َمناء.
يجب علينا َّأل نختبئ يف ٍ
كهف أمام ضغوط التمثُّل بالثقافة.
ُ 4.
ـب علينــا أن "نُغَا ِي ـ َر العالَ ـ َم
.أقــال مارتــن لوثــر كينــج االب ـ ُن ،عنــد املعارضــة الثقاف َّيــة يجـ ُ
بشــكلٍ خـ َّـاقٍ " عــن طريــق تجديـ ِـد أذهاننــا (روميــة .)2 :12
متغي ٍة تتم َّيز ب ِق َي ٍم مخالف ٍة للثقافة املعارصة املنحطَّة.
.بيؤ ِّدي تجدي ُد أذهانِنا إىل حيا ٍة ِّ
5.ما َم ْعنى الثقة يف الرجا ِء بالنسبة إىل املسيحيِّني؟
صف الطهارة يف مواجهة االنحطاط الثقايف.
سنقف يف ِّ
.أ ُ
.بس ُنع َرف بالفرح يف مواجهة التهكُّم واليأس.
صف القناعات يف مواجهة االرتباك األخالقي.
سنقف يف ِّ
.ت ُ
6.ضَ ْع ثقتَ َك يف الله ،ويف الكتاب املق َّدس ،ويف املسيح ،ويف اإلنجيل-ضَ ْع َ
ثقتك يف الرجاء.
راسة:
ٌ
أسئلة لل ِد َ

ون"؟
قصة " َم ْقطُو َع َة أَ َدا ْج ُيو ألَلْبِي ُن ِ
1.ملاذا روى د .نيكيلس َّ
يبي كيف يرب ُز الجامل يف أوقات املعارضة الثقاف َّية
.أيك ِّ َ
يقابل بني الرجاء الحقيقي والرجاء امل ُبت َدع خلف َم ْقطُو َع َة أَ َدا ْجيُو
.بيك َ
يبي كيف ميكن للموسيقى أن تكون مصد َر رجا ٍء يف وقت الحرب
.تيك ِّ َ
ون
.ثيك يركِّ َز عىل جامل رجاء َم ْقطُو َع َة أَ َدا ْج ُيو ألَلْبِي ُن ِ
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أي الهــو ٍّيت اســتخد َم تعب ـ َر "ال َّت َخلُّـ ِ
ـص ِم ـ َن االن ِْســدَ ا ِد" ل َي ِصـ َـف تح ُّولَنــا يف ِغ ْبطَ ـ ِة ُر ْؤيَ ـ ِة الل ـ ِه
ُّ 2.
َو َم ْع ِرفَ ِتــ ِه؟
.أجون كالفن
.بمارتن لوثر
.تجوناثان إدواردز
.ثديرتيش بونهوفر
3.أيَّــة لغــة يســتخد ُمها إق ـرار ســنودس ُدو ْرت لوصــف الحقائــق غــر املكتملــة لتمجيدنــا عــى
هــذا الجانــب مــن رؤيــة املســيح؟
.ألغ ُة الحجار ِة امل َنحوت َة
.بلغ ُة الفضَّ ِة امل َصقولَة
ِ
املالبس امل ُلطَّ َخة
.تلغ ُة
.ثلغ ُة امليا ِه املالحة
يغينــا الكتــاب املقــ َّدس مــن
ِ 4.غ ْبطَــ ُة ُر ْؤيَــة اللــ ِه َو َم ْع ِرفَ ِتــ ِه تحــدثُ يف الحيــاة املســيح َّية إذ ِّ ُ
مســتوى مــن املجــد إىل آخــر.
.أصح
.بخطأ
5.بحســب د .نيكيلــس ،ملــاذا ركَّــز الرسـ ُ
ـول يوح َّنــا عــى الطهــارة املســيحيَّة كدفــا ٍع ثقــا ٍّيف وليــس
عــى الفــرح املســيحي؟
املسيحي ليس دفا ًعا ثقاف ًّيا مؤث ِّ ًرا.
.أالفرح
ُّ
.بالطهار ُة املسيح َّي ُة قد تث ُب ُت مبعزل عن الفرح املسيحي.
.تالفرح املسيحي ال مييل إىل جذب الناس إىل اإلميان.
.ثالطهارة املسيح َّية قويَّة يف سياق االنحطاط الثقايف.
6.مــا أه ِّميَّــة وجــود ديرتيــش بونهوفــر يف ســجنٍ نــاز ٍّي عندمــا كتــب قائــاً " :ال يَ ْنبَ ِغــي فُ ْقـ َدا ُن األَ َمـ ِل
ِف الْ َعالَـ ِـم ُم َب ِّكـ ًرا"؟
.ألقد َ
رس.
رش النازيِّني سينك ُ
عرف أ َّن َّ
.بلقد َ
عرف أه ِّم َّية الطهارة األخالق َّية.
.ت َع َر َف أنَّه ميكن للمسيحيِّني الهروب من العامل ذهنيًّا.
يجب عىل املسيح ِّيني االنخراط يف العامل بالرغم من ظروفهم.
.ثلقد َعلِ َم أنَّه ُ

ِ – 6ءاجرلا يف ُةقثلا
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شة:
ٌ
ناق َ
للم َ
أسئلة ُ

وصــف د .نيكيلــس  1يوح َّنــا  3-1 :3عــى أنَّهــا دراســة لفعــل الكَ ْينونــة؟ بعــد ِذكْــ ِر
1.ملــاذا
َ
ـر هــذه فرصـ ًة ملشــاركة
الخطــوط العريضــة لدراســة د .نيكيلــس ملقطــع  1يوح َّنــا  ،3-1 :3اعتـ ِ ْ
قصــة َع َمــلِ اللــه املغـ ِّـر يف حياتـ َـك الشــخص َّية.
َّ
ـاج أ ْن نظه َرهــا عندمــا نواجـ ُه املعارضــة
2.مــا هــي بعــض الصفــات املســيح َّية امل ُب ِهـ َرة التــي نحتـ ُ
الثقافيَّــة؟ وملــاذا ســتكون جذَّابـ ًة للعالَــم؟
3.كيــف يجــب لحقيقــة  1يو َّحنــا  ،3-1 :3أ َّن مــا ســنكون عليــه مل يظ َهـ ْر بعــد ،أ ْن تعلِّ َمنــا الطريقــة
التــي يجــب أن نتعامـ َـل بهــا مــع املســيح ِّيني اآلخريــن؟ كيــف يجــب لهــا أ ْن تؤث ِّـ َر عــى الطريقة
التــي تف ِّكـ ُر بهــا عــن نفسـ َـك ،وعــن خطيَّ ِتـ َـك ،وعــن مخل ِِّص َك؟
ـيحي يف العالَــم؟ مــا بعــض األمثلــة للعــداء الثقــايف
4.كيــف تقــو ُد الثقـ ُة يف الرجــاء االنخـرا َط املسـ َّ
الــذي تواج ُهــ ُه الكنيســ ُة؟ كيــف تبــدو الثقــ ُة املســيح َّي ُة عندمــا يتــ ُّم تطبيقُهــا عــى هــذه
األمثلــة امل ُتن ِّو َعــة؟

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

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

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

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

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

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

