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َوْقٌت للثَِّقة

المقدِّمة:

أثبــَت التاريــُخ أنَّــه ال جديــد تحــت الشــمس. يف هــذه املحــارضة، يســتخرُج د. نيكيلــس مــن 

ــذي يســوُد  ــايفِّ ال ــا يف خضــمِّ التشــويش الثق ــة يك نتبَعه ــة التقيَّ ــاذَج للثق ــخ الكنيســة من تاري

ــا الحــايل. عرصَن

األهداف التعليميَّة:

يَّة َوْضعِ ثقِتنا يف املكان الصحيح. 1 أْن تذكِّرَنا بأهمِّ

أن تربَط املايض بالحارض إلثبات أنَّه وقٌت للثقة. 2

القراَءُة الكتابيَُّة:

ْع! الَ تَرَْهْب َوالَ تَرْتَِعْب ألَنَّ الرَّبَّ إِلَهَك َمَعَك َحْيُثَم تَْذَهُب. ْد َوتََشجَّ أََما أََمرْتَُك؟ تََشدَّ

— يشوع 1: 9

ْمِس َجِديٌد. َما كَاَن َفُهَو َما يَكُوُن، َوالَِّذي ُصِنَع َفُهَو الَِّذي يُْصَنُع، َفلَْيَس تَْحَت الشَّ

— جامعة 1: 9

الخطوُط العريضُة للمحاضرة:

أوَّاًل. تجــاوُب اثنــْن مــن آبــاء الكنيســة مــع ســقوط اإلمرباطوريَّــة الرومانيَّــة يهيِّــُئ املــرَح لنــا يك 

نفكِّــر أيــن يجــدر بنــا وضــُع ثقتَنــا اليــوم.
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يف عــام 410، بـَـَذَل القــوط الغربيُّــون أقــى جهودهــم إلســقاِط مدينــِة رومــا، مــا دفـَـَع جــريوم . 1

وأوغســطينوس إىل اتِّخــاذ اتِّجاهــْن مختلفــْن متاًمــا.

إنَّ جــريوم، الــذي ُولـِـَد يف مقاطعــة َدلَْمِطيَــا، وأُرِســَل إىل رومــا بســبب براعتــه االســتثنائيَّة، كان . 2

يؤمــُن بــأنَّ رومــا ُمَخلَِّصــُة العــامل.

، طلــَب ملجــأً يهــرُب إليــه مــن العالَــم، وقــى .   وعندمــا أدرَك جــريوم أنَّ ســقوط رومــا حتمــيٌّ

الســنة األخــرية مــن حياتــه مختبــأً يف مغــارٍة يف بيــت لحــم.

ــا . 4 ــقوط روم ــِهَد س ــد َش ــا، فق ــمل أفريقي ــوس يف ش ــون ِريْجيُ ــقُف هيب ــطينوس، أس ــا أوغس أمَّ

ــه. ــُة الل ــاَب مدين ــَب كت ــرَّر أن يكت وق

، ُمعرتفـًـا ِبيَــد اللــه العليــا واملُطلَقــة عــى أ.  َســَم كتــاُب مدينــة اللــه فــوق أُفــِق مــا هــو وقتــيٍّ

التاريــخ البــرشي.

ــة ب.  ــال املتحرِّك ــى الرم ــس ع ــه، ولي ــوت الل ــى ملك ــا ع ــه انتباَهن ــة الل ــاُب مدين ــَز كت َركَّ

ــدي ــق واألب ــه املُطلَ ــرًّا بواقع ــات، ُمق للثقاف

عــى عكــِس جــريوم، مل يشــعْر أوغســطينوس باليــأِس يف مواجهــة ســقوط اإلمرباطوريَّــة ألنَّــه مل .  

يضــْع ثقتَــه يف اإلمرباطوريَّــة فقــط بــل يف اللــه الرمــدي.

ثانيًــا. نحــن نعيــُش يف وقــِت التغيــري الثقــايف الريــع واإلربــاك الثقــايف الواســع، مــا يدفُعنا إىل التســاؤل 

أيــن يجــب أن نضــَع ثقتنــا.

ميَّــة اجتمعيًّــا التــي طــرأَْت يف الســنوات األخــرية عــى الترشيــع . 1 إنَّ الكثــري مــن التطــوُّرات التقدُّ

والثقافــة الشــائعة واملُنتــرشَة عــرب وســائل اإلعــام، مل تَُكــن يف األفــق يف العقــود الســابقة.

يزداُد اإلرباُك يف عاملنا إْذ تختلُط الفئات، فالقرارات مل تُعْد قامئًة عى املبادئ.. 2

قد يكون التطوُّر الثقايف يف السنوات األخرية إيجابيًّا إذ يدفُعنا إىل التفكري يف موضع ثقتنا..  

ثالثـًـا. ميكننــا أْن نحتمــل التغيــريات الثقافيَّــة حولنــا فقــط إْن أدركنــا أنَّ هــذا وقــُت الشــجاعة واالقتناع، 

. وهــو وقــُت الثقــة باللــه بشــكٍل خاصٍّ

قد نقول إنَّ هذا هو وقٌت للشجاعة أو وقٌت لاقتناع، ولكن األهمَّ أنَّه وقٌت للثقة.. 1

ــار، أ.  ــع التيَّ ــري م ــات، والس ــب التوقُّع ــكُّل بحس ــه التش ــهُل في ــٍت يس ــش يف وق ــن نعي نح

ة. ــريِّ ــري املتغ ــر التفك ــل أُطُ ــن ثِْق ــا م ــاء هربً واالختب

ــة الســائح ب.  ــن مــع "املســيحي" بطــل رواي ــا، ُمصلِّ لكــن يجــب أن نكــون شــجعان أخاقيًّ

ــِل الصــواب". ــي الشــجاعة لِفْع ــا ربُّ َهبْن ــن: "ي املســيحي قائل

نحــن نعيــُش يف وقــٍت يُقابَــُل فيــه اإلميــاُن املســيحيُّ بَعــداٍء متزايــٍد وتصبــُح املعتقــدات ت. 

ــا. املســيحيَّة أقــلَّ استســاغًة ثقافيًّ
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ي الكامــن يف ثقافــٍة تهاجــُم ســلطان الكتــاب  .  يجــب أن نقــَف بجانــب قناعاتنــا ضــدَّ التحــدِّ

س وكفايته. ــدَّ املق

يَّة مواجهة الرماَل املتحرِّكَة للثقافة بثقٍة.. 2 هناك لحظٌة يف تاريخ إرسائيل تؤكُِّد عى أهمِّ

ــوذا أ.  ــلُّ يه ــل تحت ــه باب ــت في ــٍت كان ــة يف وق ــه اإللهيَّ ــي بعنايت ــا النب ــُه إرمي ــاَم الل أق

أورشــليم. وعاصمتَهــا 

فَِهــَم إرميــا أنَّ كلَّ إرسائيــل قــد كـَـَرَِت العهــد وأنَّ اململكــة الجنوبيَّــة ستُســبى متاًمــا كــم ب. 

ُســِبيَِت اململكــُة الشــمليَّة.

ــاَّ يثقــوا يف الحكمــة، أو ت.  ــربِّ تجــاه شــعب إرسائيــل لئ ــَب ال ــا 9:  2-24 قل يكشــُف إرمي

القــدرة، أو الغنــى، بــل يثقــوا فيــه هــو.

أُرِســَل إرميــا إىل إرسائيــل ليُعلــَن لهــم أنَّهــم وضعــوا ثقتهــم يف غــري محلِّهــا وأنَّهــم فشــلوا  . 

يف أن يــروا أنَّ اإللــه الواحــد الحقيقــي هــو فخرهــم الواحــد الحقيقــي.

يَّــة الثقــة، وعــى مــدى جــدارة اللــه بالثقــة .   هنــاك لحظــٌة يف حيــاة مارتــن لوثــر تؤكِّــُد عــى أهمِّ

يف أشــدِّ أوقــات احتياجنــا.

ہ، ورضب أ.  حــن قَلَبَــِت الكثرييــن ضــدَّ ة. فثــورُة الفاَّ يف عــام 27 1، عــاىن لوثــر بشــدَّ

الطاعــون ِويِتْنِبــريْج.

ومــا زاد األمــور ســوًءا، أنَّ لوثــر وزوجتــه كاترينــا مــن بــورا فقــدا طفلتَهــم الرضيعــة يف ب. 

الســنة نفســها.

ــَب ترنيمــًة بعنــوان ت.  ــه باللــه وكَتَ بالرغــم مــن هــذه األحــدا  املأســويَّة، َوَضــَع لوثــر ثقتَ

ــٌع"، املســتوحاة مــن املزمــور 46. ــا، ِحْصــٌن َمِني "إِلَُهن

تنــا الحقيقــي: اللــه، واملســيح،  .  هنــا إىل مصــدر ثقتنــا وقوَّ ترنيمــُة "إِلَُهنــا، ِحْصــٌن َمِنيــٌع" توجِّ

س، واإلنجيــل. والكتــاب املقــدَّ

ــي أنَّ ج.  ــا وه ــاَس ثقتن ــدُّ أس ــدٍة تع ــٍة واح ــُم بحقيق ــٌع" تُختتَ ــٌن َمِني ــا، ِحْص ــة "إِلَُهن ترنيم

ــديٌّ ــه أب ملكوت

أسئلةل للِدراَسة:

ــرتات . 1 ــة ف ــة لرؤي ــة الصحيح ــن الطريق ــطينوس ع ــه ألوغس ــة الل ــاُب مدين ــا كت ــاذا يعلُِّمن م

ــايف؟ ــري الثق التغي

يجُب أن نفهَم أنَّ التغيريات الثقافيَّة ليست تهديًدا.أ. 

يجُب أن نعرتَف بحقيقة أنَّ العامل ينهاُر.ب. 
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يجُب أن تكوَن لنا رؤيٌة ساميٌة للواقع األريض.ت. 

يجُب أن نُثَبَِّت أنظارَنا عى رجائنا السموي ونتجاهَل العامل. . 

ــاك . 2 ــي تعــوُد عــى املســيحيِّن مــن جــرَّاء ارتب ــدة العظمــى الت ــا الفائ ــس، م بحســب د. نيكيل

ــا الحــايل؟ ــة يومن ثقاف

قد يقوُدنا إىل الهلع لدرجة أن نضع ثقتنا أخريًا يف الله.أ. 

قد يقوُدنا إىل تجاُهل العالَم والرتكيز عى الكنيسة فقط.ب. 

قد يقوُدنا إىل تقييٍم صادٍق لألشياء التي نضُع فيها ثقتنا.ت. 

قد يقوُدنا إىل الكرازة أكرث بسبب بسهولة الوصول إىل املجتمع. . 

عى أيِّ مزمور تستنُد الرتنيمة الشهرية ملارتن لوثر بعنوان: "إِلَُهنا، ِحْصٌن َمِنيٌع"؟.  

مزمور 19أ. 

مزمور  2ب. 

مزمور 46ت. 

مزمور 1  . 

مل يزعزع ِالهجوُم عى روما ثقَة أوغسطينوس ألنَّه كان موجوًدا يف شمل أفريقيا.. 4

صحأ. 

خطأب. 

أيَّــة إمرباطوريَّــة كانــت عــى وشــك أن تحتــلَّ اململكــة الجنوبيَّــة عندمــا دعاهــا إرميــا النبــي إىل .  

؟ الوفــاء للعهــد والثقــة بالــربِّ

اإلمرباطوريَّة األشوريَّةأ. 

اإلمرباطوريَّة البابليَّةب. 

إمرباطوريَّة مادي وفارست. 

اإلمرباطوريَّة الرومانيَّة . 

ي الكامن خلف املوضوعات الثقافيَّة ليومنا هذا؟. 6 ما التحدِّ

س وكفايتهأ.  ي ضدَّ سلطان الكتاب املقدَّ تحدِّ

ِة أيِّ معياريٍَّة بْن الجنسْنب.  ي ضدَّ صحَّ تحدِّ

ي ضدَّ التعريف الكتايب للزواجت.  تحدِّ

ي ضدَّ الطبيعة العامليَّة لألخاقيَّات .  تحدِّ
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َشة: َِ أسئلةل للُمنا

مــا هــي بعــض االختافــات بــن ردِّ فعــل أوغســطينوس وجــريوم عــى ســقوط رومــا؟ كيــف . 1

يتــمُّ تلخيــص منــط حيــاة أوغســطينوس عنــد هــذه اللحظــة يف بعــض املوضوعــات األساســيَّة 

يف كتــاب مدينــة اللــه؟

ملــاذا يحتــاُج املســيحيُّون إىل املزيــد مــن الشــجاعة واالقتنــاع يف يومنــا هــذا. برأيــك، ملــاذا قــرَّر . 2

د. نيكيلــس أن يــربز الثقــة أكــرث مــن صفــات الشــجاعة واالقتنــاع يف هــذه السلســلة؟

هــل اختــربَت شــخصيًّا أيَّ عــداٍء تجــاه اإلميــان املســيحي؟ كيــف عــزَّز هــذا يف داخلــَك أنَّ هــذا .  

وقــٌت للثقــة؟

ــة منهــا ونصَحهــا أالَّ تضــع . 4 ــا النبــي اململكــة الجنوبيَّ َر إرمي مــا هــي بعــض األشــياء التــي حــذَّ

ثقتهــا فيهــا؟ ملــاذا يبــدو مغريـًـا أن نضــَع ثقتَنــا يف هــذه األشــياء كــردِّ فعــٍل عــى الثقافــة التــي 

تجتــاُح يوَمنــا هــذا؟
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الثِقُة في اهلِل

المقدِّمة:

قبــل ســقوط يهــوذا أمــام قــوى بابــل، حــثَّ إشــعياُء شــعبَه عــى أْن يثقــوا يف اســم الــرب. يف 

هــذه املحــارضة، ينقــُل د. نيكيلــس لحظــًة محوريَّــًة يف تاريــخ إرسائيــل، ويدعونــا إىل أْن نضــَع 

ثقتَنــا يف الــرب، ألنَّــه قــادر.

األهداُف التعليميَّة:

أن ترشَح السياق التاريخي لدعوة النبي إشعياء إىل الثقة. 1

أن تعرَض صفات الله الجديرة بالثقة واملذكورة يف إشعياء 40. 2

القراَءُة الكتابيَُّة:

ٍة يَأِْت. يُِّد الرَّبُّ ِبُقوَّ ُهَوَذا السَّ

— إشعياء 40: 10 أ

تَوَكَّْل َعَل الرَّبِّ ِبكُلِّ َقلِْبَك، َوَعَل َفْهِمَك الَ تَْعَتِمْد. ِف كُلِّ طُرُِقَك اْعرِْفُه.

— أمثال  :  -6 أ

الخطوُط العريضُة للمحاضرة:

أَوَّاًل. إشعياء 40 هو بدايُة وعود الله برعاية إرسائيل أثناء السبي.

إشعياء 40-66 معروفٌة باسم "أَصحاحاِت التعزية".. 1
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مَنـَـط إشــعياء 40 يتحــوَُّل عــن منــط إشــعياء 1-9  إْذ يتوقَّــُف عــن الوحــي بالدينونــة وينتقــُل أ. 

ــود الله. إىل وع

اآليــُة االفتتاحيَّــة إلشــعياء 40 تطمــِنُ إرسائيــل بأنَّهــم ســيخرجون مــن الســبي ويُســرَتَدُّون ب. 

إىل األرض.

ــك . 2 ــا يف آذان أولئ ــه غريبً ــدا وقُع ــذي ب ــر ال ــبِْيها، األم ــل َس ــل قب ــأ إشــعياء باســرتداد إرسائي تنبَّ

ــوا عــى وشــك الذهــاب إىل الســبي. ــن كان الذي

ــٍة مــن أ.  ــا نبــوَّة إشــعياء بــأنَّ إرسائيــل ســتنجو كأمَّ مل يكــن ســبُي إرسائيــل أمــرًا مســتبعًدا، وأمَّ

ــا. الســبي كانــت مــن الــربِّ حقًّ

ــُح أنَّ مســتمعي إشــعياء شــكَّكوا يف وعــود اللــه وســط واقــع الســبي، إذ كانــوا بعيدين ب.  يرجَّ

عــن أرضهــم ويواجهــون قــوى بابل.

ــات لحــثِّ شــعب إرسائيــل عــى وضــع ثقتهــم يف اللــه ت.  يعمــُل إشــعياء 40 َعَمــَل الدفاعيَّ

ويف قدرتــه عــى تحقيــق وعــوده.

ة اللــه عــى الخليقــة، وعــى اآللهــة املزيَّفــة،  ثانيًــا. إشــعياء 40: 12-26 عبــارٌة عــن قامئــٍة تســتعرُض قــوَّ

وعــى األمــم حتَّــى يظهــر قدرتــه عــى تحقيــق وعــوده إلرسائيــل املســبيَّة.

إشعياء 40: 12 هو إعاُن قدرة الله عى الخليقة. 1

ــه، ويقيــُس أ.  ــرِبز ســموَّ اللــه عــى الخليقــة. فهــو ميســُك املحيطــات يف كفِّ إشــعياء 40: 12 يُ

ــزُِن الجبــاَل. املجــرَّاِت، ويَ

إشــعياء 40: 12 يهــدُف إىل بَْعــِث القــارئ عــى الرهبــة والتفكــري يف عظمــة اللــه الخالِــق ب. 

القديــر املســتحقِّ وحــده ثقتَنــا األســمى.

إشعياء 40:  1-14 هو إعاٌن عن قدرة الله عى اآللهة املزيَّفة.. 2

إشعياء 40:  1-14 تربُز أّن الله كلِّ العلم وهذا يناقُض بوضوح مردوخ، كبري آلهة بابل.أ. 

يف مجلــس آلهــة بابــل، يجتمــُع مــردوخ مبجلــس اآللهــة عندمــا يحتــاُج إىل اتِّخــاذ قــرار، ب. 

ــا اللــه فــا يطلــُب مشــورَة أحــد. أمَّ

بالنســبة إىل إرسائيــل املســبيَّة، فــإنَّ اليقــن بســموِّ اللــه فــوق آلهــة بابــل كان أمــرًا حاســًم ت. 

بســبب املنظــور القديــم للغــزو القومــي.

ــة املنتــرصة  .  ــٍة أخــرى كان يُســتنتَُج أنَّ إلــه األمَّ ــٌة بغــزِو أمَّ يف العــامل القديــم، إْن قامــْت أمَّ

هــو األســمى.

إشــعياء 40:  1-14 يعلــُن أنَّ اللــه كلِّ الِعلـْـم ليطمــَن إرسائيــل إىل أنَّ إلههــا متفــوِّق عــى ج. 

إلــه بابــل.



9 2 – الِاقُة ةق اِل 

ُ عنــه اآليــة الشــهرية "ُهــَوَذا .   إشــعياء 40:  1-17 هــو إعــان لقــدرة اللــه عــى األمــم، كــم تعــربِّ

اأْلَُمــُم كَُنْقطـَـٍة ِمــْن َدلـْـٍو".

إشعياء 40: 18-20 يكرُِّر إعاَن قدرة الله عى األصنام والخليقة واألمم.. 4

ــام إذ أ.  ــة مــن ســذاجة األصن ــٌر باملاحظــة بســبب ســخريَّته الفكاهيَّ إشــعياء 40: 18-26 جدي

ــة ذات الصناعــة الرديئــة والتــي توشــُك عــى الســقوط عــن الــرف. ــم عــى األصنــام املنزليَّ يتهكَّ

ــى عــى قلــوب البــرش، ب.  إشــعياء 40: 21-24 يذكــُر ســيادَة اللــه عــى الخليقــة كلِّهــا، وحتَّ

ــا الضــوء مســبًقا عــى َدْور كــورش يف تحريــر إرسائيــل. ملقيً

ة الله: أي شعبه. ثالثًا. يُختتَُم إشعياء 40 بالبيان املُطلَق عن قوَّ

ــى . 1 ــن يبق ــم، ولك ــة واألم ــة املزيَّف ــة واآلله ــى الخليق ــه ع ــدرة الل ــٍة بق ــرُّ بأمان ــعياء 40 يق إش

ــه؟" ــيخلُِّصني الل ــل س ــٌد: "ه ــودي واح ــؤاٌل وج س

إشــعياء 40: 27-1  يجيــُب عــن الوقائــع الشــخصيَّة العميقــة حــول اعتمدنــا عــى اللــه . 2

كحافظنــا الجديــر بثقتنــا كلَّ حياتنــا.

ة الشــباب التــي تخــوُر ليذكِّرنــا بضعفنــا أ.  إشــعياء 40: 29-0  يشــرُي إىل واقــع ضعفنــا وإىل قــوَّ

يك نثــَق باللــه.

إشــعياء 40: 1  ينتقــُل بشــكٍل محبــٍط مــن صــورة شــعب اللــه الــذي يحلِّــق كالنســور إىل ب. 

تــه. ركِضهــم وســرْيِهم بقوَّ

ــرٍق ت.  ــا بط ين ــه يقوِّ ــودٌة: الل ــال مقص ــة لآلم ــة واملُخيِّبَ ــعياء 40: 1  املُحِبطَ ــة إش إنَّ طبيع

ــه. ــاد مع ــرينا املعت ــاصٍّ يف س ــكٍل خ ــدة، وبش عدي

إشــعياء 40: 27-1  يؤكِّــد عــى مشــكلتنا األساســيَّة يف فشــلِنا يف وضــع ثقتنــا يف اللــه: نحــن ال .  

نعــرُف َمــْن هــو اللــه، كــم ال نعلــُم َمــْن نحــن.

يبتهــج اللــه باســتعان قدرتــه مــن خــال شــعبه، ولكنَّــه يبتهــج أكــرث يف اســتعان قدرتــه مــن . 4

خــال ابنــه.

ــب، أ.  ــض وال نتع ــور، ونرك ــق كالنس ــتطيع أن نحلِّ ــا نس ــبب يف أنَّن ــو الس ــيح ه ــوع املس يس

ــي. ــي وال نُعيَ ومن

ــى ال يســحقنا الثقــل الطاحــن ب.  ــا حتَّ ــًة عنَّ اختــرَب يســوع املســيح التخــلِّ يف الصليــب نياب

ــا. لخطيَّتن

ــه ت.  ت ــن قوَّ ــأن يعل ــذا رُسَّ ب ــه، ل ــه كان عــى الصليــب ويف ابن ــه األســمى لقدرت اســتعان الل

فينــا.
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أسئلةل للِدراَسة:

ى إشــعياء 66-40 . 1 بالنظــر إىل الســياِق التاريخــيِّ املبــارِش واملُلــحِّ إلرسائيــل، ملــاذا يُســمَّ

التعزيــة"؟ "أصحاحــات 

ينتهي هذا الجزُء بالتأسيس األبدي لصهيون.أ. 

يتنبَّأُ بالتدمري األشوري لبابل.ب. 

يضمُّ وحيًا بدينونة األمم األخرى.ت. 

يبدأُ بوعِد الله باسرتداد إرسائيل من السبي. . 

كيف يؤكِّد الله إلرسائيل قدرتَه عى تحقيق وعد إشعياء 40؟. 2

ة أمانته بتحرير إرسائيل من مرصأ.  عرب إعادة رَسِْد قصَّ

عرب اإلعاِن عن خاِص إرسائيل القادم عى يَِد كورشب. 

عرب إعاِن قدرتِه عى الخليقة واآللهة املزيَّفة واألممت. 

عرب إعادة ِذكِْر عهوِدہ التي أطلقها لنوح وإبراهيم وموىس وداود . 

ُق يف مجلس اآللهة البابل؟.   َمْن كان اإللُه املتفوِّ

أشريهأ. 

مردوخب. 

تياماتت. 

بعل . 

يشــهُد إشــعياء 40 أنَّ اللــه ال يطلــُب مشــورًة مــن أحــد، وهــذا مرتبــٌط يف األســاس بَكــْون اللــه . 4

كلَّ القــدرة.

صحأ. 

خطأب. 

ما املاحظة عن مشكلتنا األساسيَّة التي نقلَها د. نيكيلس عن أر. يس. سربول؟.  

نحن ال نعلم َمْن نحن، لذا ال نعرف محبَّة املسيح.أ. 

نحن ال نعرُف َمْن هو الله، لذا ال نعرف الثقة الحقيقيَّة.ب. 

نحن ال نعلم َمْن نحن، لذا ال نعرف طبيعتنا الخاطئة.ت. 

نحن ال نعرف َمْن هو الله، كم ال نعلُم َمْن نحن. . 
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بحسب إشعياء 40، ما هو أكرثُ مكان يَُرُّ الله باستعان قدرته فيه؟. 6

باستعان قدرته عى اآللهة املزيَّفةأ. 

باستعان قدرته عى األمم األرشارب. 

باستعان قدرته عرب خليقتهت. 

باستعان قدرته عرب شعبه . 

َشة: َِ أسئلةل للُمنا

كيــف يعلِّمنــا إشــعياء 40 أنَّــه باســتطاعتنا َوْضــُع ثقتنــا يف اللــه؟ كيــف ميكــُن الختبــار إرسائيــل . 1

ــق بالثقافــِة املحيطــِة  للســبي أْن ينعكــَس عــى اختباراتنــا الشــخصيَّة، ليــس فقــط فيــم يتعلَّ

بــل أيًضــا فيــم يتعلَّــق بخطيَِّتنــا أيًضــا؟

يَّــُة الســبي البابــل بالنظــر إىل ِفْكــِر الشــعوب القدميــة عــن اآللهــة املحلِّيَّــة؟ صحيــح أنَّ . 2 مــا أهمِّ

معظــم النــاس ال يعبــدون اآللهــَة املزيَّفــَة مثــل مــردوخ اليــوم، لكــن مــا هــي أصنــام القلــب 

ــد اللــه فينــا؟ الخفيَّــة التــي يجــدُر بنــا الحــذر منهــا حتَّــى يتمجَّ

ــا أن .   ــه ليعلِّمن ــه محبطــًة؟ كيــف يســتخدُمه الل ــدو خامتت ــاذا تب ــم إشــعياء 40؟ مل كيــف يُختت

ــه يف أكــرث مســتًوى شــخيصٍّ وشــائعٍ؟ ــا في نضــع ثقتن

كيــف يعطيــَك الــربُّ يســوع املســيح الثقــة أمــام اللــه؟ هــاَّ اســتخرجَت تطبيقــات اإلنجيــل . 4

مــن إشــعياء 40 وشــاركَت بهــا؟



12

3

الثقُة في الكتابِ المقدَّس

المقدِّمة:

ســة عــى شــخص اللــه نفســه، تثبــُت عــرب العصــور. يف هــذه املحــارضة،  إنَّ كلمــة اللــه، املؤسَّ

س هــو األســاس الراســخ  َ كيــف أنَّ الكتــاب املقــدَّ يربــُط د. نيكيلــس بــن املــايض والحــارض ليبــنِّ

للثقــة، وأنَّــه مرتبــٌط ثقافيًّــا بنــا اليــوم كــم عهدنــاه دامئـًـا.

األهداُف التعليميَّة:

أن تظهَر العاقَة بن موضوعات اليوم وتلك التي لها عاقٌة بالجدال األصويل-الحدايث. 1

دة وجدارته بالثقة الكامنة فيه. 2 س املتعدِّ أن تعرَض سمت الكتاب املقدَّ

س عرب 1 تسالونييك 2:  1.   أن تؤكَِّد عى كفاية الكتاب املقدَّ

القراَءُة الكتابيَُّة:

ْرُت ِبــِه  هكَــَذا تَكُــوُن كَلَِمِتــي الَِّتــي تَْخــُرُج ِمــْن َفِمــي. الَ تَرْجــُع إَِلَّ َفاِرَغــًة، بَــْل تَْعَمــُل َمــا ُسِ

َوتَْنَجــُح ِف َمــا أَْرَســلُْتَها لَــُه.

— إشعياء   : 11

الخطوُط العريضُة للمحاضرة:

ــرن  ــة الق ــدال بداي ــمم يف ج ــريًة لاهت ــاٍت مث ــه متوازي ــُد ل ــا يَِج ــايف يف عرصن ــاك الثق أوَّاًل. االرتب

العرشيــن واملعــروِف باســم الجــدال األصويل-الحــدايث.
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يات . 1 س يف ضــوء التحدِّ كان الجــداُل األصــويلُّ الحــدايثُّ يــدوُر يف األســاس حــول َدْور الكتــاب املقــدَّ

ــة التــي تواجُهه. العلميَّ

يـًـا للمنظــور أ.  َمــْت نظريَّــة تشــارلز دارويــن للتطــوُّر تحدِّ يف ســتينيَّات القــرن التاســع عــرش، قدَّ

الكتــايب للخليقــة الــذي يف األصحاحــات االفتتاحيَّــة مــن ســفر التكويــن.

ــن يف ب.  ــة داروي ــم نظريَّ ــول تعالي ــزت محاكمــة ســكوبس عــى مــدى قب يف عــام  192، ركَّ

ــة. ــة األمريكيَّ نظــام املــدارس الحكوميَّ

ــٍة أخــرى: . 2 س مــن جبه ــاب املقــدَّ ــا الهجــوُم عــى الكت تســبَّب بالجــداِل األصويل-الحــدايث أيًض

النقــُد العــايل األملــاين.

َد أ.  س ليحــدِّ حــاوَل النقــُد العــايل األملــاين أن يطبِّــَق أســاليب النقــد النــيصِّ عــى الكتــاب املقــدَّ

ــه الحقيقي. تاريَخ

س ب.  نشــأْت فكــرُة يســوع "التاريخــي" مــن املُعتَقــد بأنَّــه ميكــن متييــز جوهــر الكتــاب املقــدَّ

الحقيقــي عــن اإلضافــات األســطوريَّة.

ــِت ت.  ــج إْن طُبَِّق ــَدْت بنتائ ــي َوَع ــة الت ــاليب العلميَّ ــُن باألس ــاين يؤم ــايل األمل ــُد الع كان النق

. ــصِّ ــُة الصحيحــُة عــى الن املنهجيَّ

ــاب .   س، أم أنَّ الكت ــدَّ ــاب املق ــُع للكت ــل نخض ــة: "ه ــدايثُّ يف النهاي ــداُل األصويلُّ-الح ــأل الج س

ــا؟" ــُع لن س يخض ــدَّ املق

س يف  ــدَّ ــاب املق ــق الكت ــة تطبي ــوم، ويشــكُِّك يف إمكانيَّ ــرًَّة أخــرى الي ــرُح م ــة يُط ــا. ســؤال الحداث ثانيً

ــة. ــوم االجتمعيَّ ــري العل ــا الحــايل، بســبب تأث عرصن

يــات . 1 ــة، مثــل علــم االجتــمع، بعكــس التحدِّ ــة تنبــُع مــن العلــوم املَرِنَ يــات يوِمنــا الثقافيَّ تحدِّ

املاضيــة التــي أتــْت مــن العلــوم الجامــدة، مثــل علــم األحيــاء

موضوعــات اليــوم متعلِّقــة بأساســيَّات الهويَّــة البرشيَّــة، وتشــكِّك يف الواقــع املوضوعــي للفروق . 2

الجنســيَّة والتعريــف الكتــايب للزواج.

ات .   س ليواجهــوا هــذه التغــريُّ يحتــاج املســيحيُّون أن يقفــوا بثبــاٍت عــى أســاس الكتــاب املقــدَّ

س. ــة ويكونــوا واعــن لتأثريِهــا الخفــي عــى الطريقــة التــي نفهــُم بهــا الكتــاب املقــدَّ الثقافيَّ

س، لئــاَّ يتــمَّ تقويــض ســمته األساســيَّة  ثالثـًـا. يف منــاخ ثقافِتنــا، يجــب أن نضــَع ثقتَنــا يف الكتــاب املقــدَّ

لدرجــة التشــكيك يف كفايتــه.

س هــي ِســَمتُه األوىل واألهــّم، وتشــرُي إىل َوْحِيــه وعصمِتــه وتنزُِّهــه عــن . 1 ســلطاُن الكتــاب املقــدَّ

الخطــأ ورضورتـِـه.

س ذات سلطان ألنَّه كلمة الله.أ.  الكتاب املقدَّ
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ــي أنَّ ب.  ــمَّ يعن ــل م ــي بالكام ــي اللفظ ــع الوح ــٍل م ــكٍل كام ــمىش بش ــلطان تت ــمة الس س

ــها. ــه نفس ــى بكلمت ــه، حتَّ ــا في ــكلِّ م ــه، ب ــى ب س موًح ــدَّ ــاب املق الكت

س حقيقيًّــا ومعصوًمــا ومنزًَّهــا عــن الخطــأ ال يف أمــور ت.  ال بــدَّ إًذا مــن أن يكــون الكتــاب املقــدَّ

س رضوريٌّ أيًضــا. اإلميــان فحســب بــل يف أمــور التاريــخ أيًضــا، وبالتــايل، فــإنَّ الكتــاب املقــدَّ

ــٌة . 2 ــة واضح ــالته الجوهريَّ ــد أنَّ رس ــي تؤكِّ ــة الت ــمة الكتابيَّ ــو الس س ه ــدَّ ــاب املق ــوح الكت وض

ــٌة. ــايل مفهوم ــي بالت وه

س هــو مرشــدنا .   ــد أنَّ الكتــاب املقــدَّ ــة التــي تؤكِّ س هــي الســمة الكتابيَّ كفايــة الكتــاب املقــدَّ

لــكلِّ مــا يف الحيــاة والتقــوى.

س إىل الطاعة.أ.  تقوُدنا الثقة يف كفاية الكتاب املقدَّ

ُس لدرجــة أن يجعلنــا نشــكُِّك يف ب.  َض الكتــاُب املقــدَّ ــُر يف منــاِخ ثقافِتنــا هــو أْن يقــوِّ الخطَ

كفايتــه يف مخاطبــة القضايــا املعــارصة.

س، والــذي يعلِّمنــا  رابًعــا. 1 تســالونييك 2:  1 هــو أحــد الترصيحــات األكــرث إيجــازًا عــن الكتــاب املقــدَّ

تهــا. عــن مســؤوليَّتنا تجــاه الكلمــة، وعــن مصدرهــا وقوَّ

ــا كَلَِمــَة َخــرَبٍ . 1 ــلَّْمتُْم ِمنَّ ــاٍع، ألَنَُّكــْم إِْذ تََس ــاَ انِْقطَ ــُكُر اللــَه ِب ــا نَْش ــُن أَيًْض ــَك نَْح ــِل ذلِ ــْن أَْج "ِم

ِمــَن اللــِه..."

كان بولس بصفته رسواًل، ملزًما باملناداة بكلمة الله.أ. 

نحن بصفتنا مسيحيِّن، ملزمن بأن نقوم باألمر عينه.ب. 

"... قَِبلْتُُموَها الَ كََكلَِمِة أُنَاٍس، بَْل كََم ِهَي ِبالَْحِقيَقِة كََكلَِمِة اللِه...". 2

ــمت أ.  ــوُّل بالكل ــاُء التج ــفُة والخطب ــوََّل الفاس ــرن األوَّل، ح ــاين للق ــامل اليوناين-الروم يف الع

ــٍة. ــا إىل مهن ونرشه

ــى ب.  ــن الُع ــا م ــن. إنَّه ــاس الزائل ــات الن ــة وخراف ــفات الباطل ــت كالفلس ــه ليس ــة الل كلم

ــور. ــرب الده ــة ع وثابت

"...الَِّتي تَْعَمُل أَيًْضا ِفيُكْم أَنْتُُم الُْمْؤِمِنَن"..  

ــُم كلَّ مــا أ.  س ألنَّــه عامــٌل فينــا وســوف يتمِّ ميكننــا أن نََضــَع ثقتَنــا بالكامــل يف الكتــاب املقــدَّ

ہ اللــه لــه ليعملــه. أعــدَّ

ــن ب.  ــكِّلُنا م ــه يش ــا. فالل ــٌة فين ــه عامل ــَة الل ــأنَّ كلم ــق ب ــيحيِّن، أن نث ــا مس ــا بصفتن ميكنن

ــة. ــب محبَّ ــا تأدي ــا به ــا، ويؤدِّبُن خاله
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أسئلةل للِدراَسة:

كيف كان النقُد العايل األملاين نتاَج الحداثة؟. 1

س علميًّاأ.  َم منهجيًَّة لترشيح الكتاب املقدَّ قدَّ

م ذاتيًَّة صارخًة لكلِّ التفسريات الكتابيَّة.ب.  قدَّ

م نهًجا تاريخيًّا نحويًّا للتفسري.ت.  قدَّ

م تشديًدا جديًدا عى دراسة اللغة الكتابيَّة .  قدَّ

س التي تُْعَنى أكرث بالدعم املتبادل بعضها لبعض؟. 2 ما سمُت الكتاب املقدَّ

س ووضوحه أ.  سلطان الكتاب املقدَّ

س ووضوحهب.  رضورة الكتاب املقدَّ

س ووحيهت.  سلطان الكتاب املقدَّ

س ووحيه .  كفاية الكتاب املقدَّ

  . )dominus dixit( ديكســيت  دومينــوس  الاتينيَّتــان  الكلمتــان  توصلــه  الــذي  مــا   . 

س؟ املقــدَّ للكتــاب  ــا  املُصلَــح حقًّ الفهــم  بخصــوص 

س كاٍفأ.  الكتاب املقدَّ

س رضوريٌّب.  الكتاب املقدَّ

س ذاُت سلطانت.  الكتاب املقدَّ

س واضٌح .  الكتاب املقدَّ

يــات . 4 س خــال الجــدال األصويل-الحــدايث وتلــك التحدِّ يــات التــي واجَهــِت الكتــاب املقــدَّ التحدِّ

التــي تواجُهــه اليــوم تنبــُع مــن املصــدر العلمــي نفســه.

صحأ. 

خطأب. 

س التــي قــال د. نيكيلــس أنَّــه مــن املرجــح أن يتــمَّ التشــكيُك .   مــا هــي ســمُت الكتــاب املقــدَّ

بهــا بــن املســيحيِّن يف بيئــة اليــوم مــن التغــريُّ الثقــايف؟

سأ.  وضوُح الكتاب املقدَّ

سب.  سلطاُن الكتاب املقدَّ

ست.  َوْحُي الكتاب املقدَّ

س .  كفايُة الكتاب املقدَّ
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ما الذي قصَدہ مارتن لوثر عندما قال إنَّ كلمة الله "تُِهيُنَنا"؟. 6

كلمُة الله تفوُق قدرتَنا الطبيعيَّة عى فهمها.أ. 

كلمُة الله تهُن حساسيَّة وقتنا املعارص.ب. 

ى آراَءنا وافرتاضاتِنا.ت.  كلمُة الله تتحدَّ

نا. .  كلمُة الله تشارُك بالكامل يف نضوجنا ومنوِّ

َشة: َِ أسئلةل للُمنا

كيــف ميكــُن القتبــاس "التاريــُخ ال يُعيــُد نفســه، لكنَّــه يــدوِّي بصــداه" أْن يــرشَح نقــاط التشــابه . 1

واالختــاف بــن الجــدال األصويل-الحــدايث واملنــاخ الثقــايف يف يومنــا الحــارض؟ مــا هــي نقــاط 

التشــابه واالختــاف؟

ــاب . 2 ــلطان الكت ــى س ــث ع ــوم الحدي س بالهج ــدَّ ــاب املق ــى للكت ــد األع ــج النق ــُة نه ــا عاق م

س؟ ــدَّ ــاب املق ــاول الكت ــيحي تن ــدر باملس ــف يج ــك، كي ــى ذل ــاوًة ع ــه؟ ع س وكفايت ــدَّ املق

س حديثــة، كيــف تــرشُح لــه ثقتــَك يف .     مــع شــخٍص معرفتُــه بالكتــاب املقــدَّ إذا كنــَت تتحــدَّ

ــع يف تطبيقاتــه؟ س؟ كيــف تفــرِّ الوحــي اللفظــي الكامــل؟ وكيــف تتوسَّ الكتــاب املقــدَّ

ــف . 4 س؟ كي ــاب املقــدَّ ــة منظــورَك للكت ــة الحاليَّ ات الثقافيَّ ــه التغــريُّ ُد ب ــدِّ ــٍد ته ــا أعظــم تهدي م

س؟ ــدَّ ــاب املق ــن الكت ــَك م ــة عــى موقف ــريات الثقافيَّ ــة للتغي ــريات الخفيَّ ــن التأث ــظ م تتحفَّ
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الثقُة في الَمسيح

المقدِّمة:

إنَّ اتِّحادنــا باملســيح هــو يف قَلْــِب اإلنجيــل املجيــد، وكمســيحيِّن نحــن مدعــوُّون لاتِّحــاد بــه 

ــا، يك  ــا عــى املســيح، الــذي هــو ثقتن ــُت د. نيكيلــس عيونَن يف آالمــه. يف هــذه املحــارضة، يثبِّ

تَــه يف آالمــه. نــدرَك قوَّ

األهداُف التعليميَّة:

أن تثبَت كيف أنَّ االتِّحاد باملسيح يستلزُم أْن نتألََّم مع املسيح. 1

ة الله يف ضعفنا. 2 أن تزيَد ثقتَنا يف قوَّ

القراَءُة الكتابيَُّة:

ــَن.  ــِي، كَاِذِب ــْن أَْج ــرٍَة، ِم ي ــٍة ِشِّ ــْم كُلَّ كَلَِم ــوا َعلَْيكُ ــْم َوَقالُ ــْم َوطَرَُدوكُ ُوكُ ــْم إَِذا َعيَّ ــوَب لَكُ طُ

ــَمَواِت. ــٌم ِف السَّ ــْم َعِظي ــوا، ألَنَّ أَْجَركُ ــوا َوتََهلَّلُ اِْفرَُح

— متَّى  : 11-12 أ

الخطوُط العريضُة للمحاضرة:

أوَّاًل. إنَّ أســاس ثقتنــا يف املســيح هــو اتَّحادنــا بــه، أي أْن نشــارَك ليــس فقــط يف قــوَّة قيامتــه بــل 

يف آالمــه أيًضــا )فيلبِّــي  : 10(

ميكــن تطبيــق عقيــدة االتِّحــاد باملســيح بشــكٍل واســعٍ عــى املنــاخ الثقــايف يف عرصنــا حيــث . 1

يتــمُّ تهميــش املســيحيَّة اجتمعيًّا.

ِ
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ــم أ.  ــة تاي ــى إنَّ مجل ــري. حتَّ ــايف والتأث ــول الثق ــن القب ــتًوى م ــابًقا مبس ــيحيَّة س ــِت املس متتَّع

ــن". ــام اإلنجيليِّ ــم "ع ــام 1976 اس ــى ع ــْت ع أطلَق

ــاَد ب.  ــرية ق ــنوات األخ ــيحيَّة يف الس ــدَّ املس ــايف ض ــل الثق ــن ردِّ الفع ــف م ــدار العني إنَّ املق

ــطورة. ــاره أس ــاِبق واعتب ــيحيَّة الس ــري املس ــان تأث ــادة امتح ــض إىل إع البع

ــا يبــدو املســيحيُّون يف الغــرب اليــوم عــى وفــاٍق أكــرب مــع ســياق العهــد الجديــد مــن ت.  لرمبَّ

األجيــال الســابقة بســبب هــذا التغــريُّ الثقــايف.

ــِم االتِّحــاد باملســيح بشــكٍل . 2 ــا أن تســاعَدنا عــى فَْه تن ــا بعــد املســيحيَّة خاصَّ ــة م ميكــن لثقاف

ــي  : 10. ــس يف فيلبِّ ــة بول أعمــق، وعــى فهــم رغب

يف فيلبِّي  : 10، يعربِّ الرسول بولس عن رغبته يف املشاركة يف آالم املسيح، متشبًِّها مبوته.أ. 

يف القرن األوَّل، كان الصليب طريقة إعداٍم للمجرمن واملتمرِّدين وكان بالتايل رمَز العار.ب. 

بارتباطهم بالصليب، يقبُل املسيحيُّون موت املسيح، متَّخذين رمز العار رمزًا إلميانهم.ت. 

د األبعاد به..   ثقتُنا يف املسيح مبنيٌَّة عى هذا االتِّحاد متعدِّ

ُحْكــُم املســيح حاليًّــا وُملُْكــه عــى كلِّ األشــياء هــو أســاس ثقتنــا. باتِّحادنــا بــه، منلــُك معــه أ. 

بصفتــه ملكنــا.

أَلَُم املسيح هو أساس ثقتنا، إذ بتألُّمنا معه، نعلُم أنَّنا تاميذه )متَّى 10: 24- 2(.ب. 

ثانيًا. نعيُش الحياة املسيحيَّة يف كفاية قوَّة املسيح وسط ضعفنا.

ُم الرســول بولــس رســًم لســريٍة ذاتيَّــٍة متَّســمٍة بالغلــو يف 2 كورنثــوس 12: 1-10 لــريدَّ عــى . 1 يقــدِّ

اتِّهامــات كنيســة كورنثــوس ضــدَّ رســوليَّته.

ــة غلــوٌّ تهكمــيٌّ ضــدَّ َمــْن يدعوهــم بولــس ســاخرًا "فَائِِقــي أ.  ــة بولــس للســرية الذاتيَّ يف حجُّ

ــوس 11:  ؛ 12: 11(. ــِل" )1 كورنث الرُُّس

ــَد ب.  يســخُر بولــُس مــن ســطحيَّة معيــار القيــادة اليوناين-الرومــاين للقــرن األوَّل، والــذي مجَّ

الجــمل الجســدي واملهــارة الخطابيَّــة.

ــاين-. 2 ــار اليون ــب املعي ــق قل ــة برســوليَّته عــن طري ــردُّ عــى األســئلة املتعلِّق ــُس وي يجــادُل بول

ــا عــى عقــب مفتخــرًا بالحــري بضعفــه. الرومــاين رأًس

ال يســتخدُم الرســول بولــس رؤاه وإعاناتــه مــن الــربِّ كأســاس الفتخــاره ولكنَّــه يشــرُي بــداًل أ. 

مــن ذلــك إىل الشــوكة التــي يف جســده.

كان ميكــُن لبولــس أن يفتخــر باالضطهــاد الــذي قاســاه مــن أجــل املســيح ولكنَّــه بــداًل مــن ب. 

ذلــك يؤكِّــد عــى الضعــف الــذي يحــارصُہ باعتبــاره عامــًة عــى رســوليَّته.

ة بولس..   هناك ثاثة أشياء جديرة باملاحظة فيم يختصُّ بحجَّ

ة بولس غري متوقَّعة ألنَّها عْكُس ِقيَِم القرن األوَّل.أ.  إنَّ حجَّ
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ــه أىت إىل معرفــة كفايــة املســيح بعــد ســبع ســنوات مــن تحوُّلــه لإلميــان، ب.  يعلــُن بولــس أنَّ

ــاة املســيحيَّة. مشــريًا إىل االتِّــكال كجــزٍء مــن الحي

ــمده ت.  ــه، مــدركًا اعت ــه وبســبب ضعف ــس باملســيح بالرغــم مــن ضعف ــُط الرســول بول يرتب

ــا للقــوَّة. عــى املســيح طلبً

ثالثـًـا. ميــاُد املســيح وموتـُـه هــم عكــس املتوقَّــع يف ضــوء ِقيَــِم هــذا العالـَـم، ولكنَّنــا نرتبــُط بــه ونقبلـُـه 

يف آالمــه حتَّــى نقــدر أن نختــرب قيامتـَـه ومجــَدہ.

ــد غــرَي متوقــع يف الســياق الثقــايف لبولــس يف القــرن األوَّل وهــو يظــلُّ غــري متوقَّــعٍ . 1 كان التجسُّ

يف ســياقنا الثقــايف يف القــرن الحــادي والعــرشون.

.أ.  ُولَِد يسوع من العذراء مريم، وهي فتاٌة فقريٌة وغرُي معروفة، يف مذوٍد ويف غموٍض نسبيٍّ

حكمُة الله تختلُف عن حكمتنا.ب. 

كان الصليــب غــري متوقَّــع يف الســياق الثقــايف للرســل يف القــرن األوَّل ويظــلُّ كذلــَك يف ســياقنا . 2

الثقــايف يف القــرن الحــادي والعرشيــن.

متتَّــع التاميــذ بعاقــة رشكــٍة حميمــة مــع الــربِّ يســوع ومــع ذلــك مل يســتطيعوا أن يفهمــوا أ. 

أنَّــه ثبَّــت وجهــه نحــو أورشــليم )متَّــى 10(.

َحْمــُل الصليــب هــو عامــٌة عــى تلمذتنــا، لــذا علينــا أن نضــَع ثقتَنــا يف املســيح بالرغــم ب. 

ــة. مــن الضغــوط االجتمعيَّ

ــيح .   ــه يف املس ــا بثقت ــورة بطأمنته ــه املتده ت ــروف صحَّ ــه كايت، يف ظ ــر زوجت ــن لوث ــزَّى مارت ع

ــات. ــة للتوقُّع املخالف

تــه أ.  طُلــب مــن لوثــر أن يحــلَّ أزمــًة حدثـَـْت يف أَيْْســلَيِْبْ يف الشــتاء القــارص، بالرغــم مــن صحَّ

املتدهــورة. فأُصيــب بالتهــاب رئــويٍّ خــال تلــك الرحلــة الشــاقَّة.

ــًا: "بُصْحبَتــي َراٍع أَفضــل منــِك ومــن جميــعِ املائكــِة، ب.  ــه قائ ــا ليعــزَِّي زوجتَ كَتــَب خطابً

ــه". يرقــُد يِف مــزَوٍد ويرضــُع ومــن ثــدي أمِّ

ــة ليســوع املســيح هــي أنَّــه كان امللــَك عــى الــكلِّ ويف الوقــت ذاتــه وليــًدا ال . 4 املعضلــة اإللهيَّ

حــول لــه وال قــوَّة يف مــذود.

أسئلةل للِدراَسة:

يف مواجهة االضطهاد، أيُّ عقيدٍة هي األكرث جوهريًَّة لثقتنا باملسيح؟. 1

يسنأ.  ثبات القدِّ

ارة البدليَّةب.  الكفَّ

ِ
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التربير باإلمياِن وحدهت. 

االتِّحاد باملسيح . 

أيُّ مجلٍة أسَمْت عاَم 1976 "عام اإلنجيلين"؟. 2

الحياة أ. 

تايمب. 

نيويوركت. 

املسيحيَّة اليوم . 

ما الفائدة املُحتَملة للعداء الثقايف املتزايد تجاه املسيحيَّة يف الغرب؟.  

م اإلنجيل.أ.  ستتكيَُّف الكنيسة مع الضغوط االجتمعيَّة لتقدُّ

ُر الكنيسة املزيد من األساليب يف العبادة املألوفة للثقافة.ب.  ستطوِّ

سرتتبُط الكنيسة بشكٍل أكرب باختبار العهد الجديد.ت. 

ات االجتمعيَّة. .  ُم الكنيسة الربامج االجتمعيَّة لتنافس التغريُّ ستقدِّ

قبــل موتــه، كتــَب ديرتيــش بونهوفــر لزوجتــه قائــًا: "ِبُصْحبَِتــي َراٍع أَفَْضــَل ِمْنــِك َوِمــْن َجِميــعِ . 4

ــِه". الَْمائَِكــِة، يَرْقـُـُد يِف ِمــزَْوٍد َويَرَْضــُع َوِمــْن ثـَـْدِي أُمِّ

صحأ. 

خطأب. 

أمام أيِّ كنيسٍة كان عى بولس أن يدافع عن رسوليَّته؟.  

أفسسأ. 

فيلبِّيب. 

كورنثوست. 

غاطية . 

ما الذي يعلُنه تتابُع األحداِ  الزمني لرؤية بولس السمويَّة، ودرُْسُه حول الشوكة يف الجسد؟. 6

بدأَ بولُس حياتَه املسيحيََّة وهو قابٌل لحالته الضعيفة.أ. 

َعلَِم بولُس أنَّ االتكال عى الله هو جزٌء من الحياة املسيحيَّة العاديَّة.ب. 

فَِهَم بولُس نعمَة الله الكافية بعد حياٍة مسيحيٍَّة طويلٍة.ت. 

تعلَّم بولُس عن نعمة الله الكافية خال وقت قوَّة. . 
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َشة: َِ أسئلةل للُمنا

كيف يرتبُط اتِّحاُدنا باملسيح بثقتنا به؟. 1

ــا بعــد املســيحيَّة؟ . 2 ــة م ــة للعيــش يف ثقاف ــل والقناعــات املســيحيَّة الرضوريَّ ــا الفضائ ــك، م رأي

ملــاذا؟

مــه كعامــٍة عــى .   ــم ثقافتــه يف دفاعــه عــن رســوليَّته؟ مــا الــذي يقدِّ كيــف يخالــُف بولــُس ِقيَ

ــادي  ــرن الح ــيحيَّة يف الق ــاة املس ــى الحي ــس ع ــوذج بول ــة من ــن ترجم ــف ميك ــوليَّته؟ كي رس

ــن؟ والعرشي

مــا األمــر غــري املتوقَّــع املختــصِّ بالطريقــة التــي ُولـِـَد بهــا الــربُّ يســوع والطريقــة التــي عــاش . 4

بهــا ومــات؟ مــا عاقــة هــذا باإلنجيــل وكيــف يســاعُدَك هــذا يف التفكــري يف ظــروف حياتــَك؟

ِ
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5

الثقُة في اإلْنجيل

المقدِّمة:

ــده، وشــهادُة الكنيســة األوىل خــرُي دليــٍل عــى ذلــك. يف هــذه  ليــس مــا يحــدُّ اإلنجيــَل أو يقيُّ

ــة  ــة الرومانيَّ ــب اإلمرباطوريَّ ــَل إىل قل ــل َوَص ــف أنَّ اإلنجي ــس كي ــارُك د. نيكيل ــارضة، يش املح

ــا بالرغــم مــن كلِّ املحــاوالت إليقافــه. ذاته

األهداُف التعليميَّة:

َة اإلنجيل يف سجن بولس يف روما. 1 أن تظهَر قوَّ

أن تقوِّي التزاَم كلِّ مسيحي بالتبشري باإلنجيل. 2

القراَءُة الكتابيَُّة:

ُة اللِه لِلَْخالَِص لِكُلِّ َمْن يُْؤِمُن. ألَنِّ لَْسُت أَْسَتِحي ِبإِنِْجيِل الَْمِسيحِ، ألَنَُّه ُقوَّ

— رومية 1: 16 أ

الخطوُط العريضُة للمحاضرة:

لة يف أمريكا من نحو املسيحيَّة تتطلَّب ثقًة يف اإلنجيل. أوَّاًل. املشاعر الثقافيَّة املتبدِّ

هــات الشــعب األمرييك . 1 صــاَغ جــورج يانــي مصطلــَح كِْريْســِتَيانُوُفوبْيا فيــم كان يــدرُس توجُّ

لــة مــن نحــو املســيحيِّن املحافظن. املتبدِّ

كََشــَف يانــي عــن العــداء املتزايــد تجــاه املســيحيِّن يف دراســته االســتقصائيَّة يف كتــاب أ. 

مســيحيُّون كثــيون، وأســود قليلــون.

ِ
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يكشــُف كتــاُب مســيحيُّون كثــيون، وأســود قليلــون املفاهيــَم الشــائعَة عــن املســيحيِّن ب. 

بــن ويؤمنــون بالخرافــات. أنَّهــم مناهضــن للفكــر، ومتعصِّ

د املنــاخ الثقــايف يف أمريــكا بــأْن ينــرش الشــكوك يف قــوَّة اإلنجيــل وســط املعارضــة القاســية . 2 يهــدِّ

التــي يشــنُّها مجتمُعنــا.

يف مواجهــة املعارضــة الثقافيَّــة، يجــب أن نتذكَّــر أنَّ اإلنجيــل يســتطيُع أْن يخــرتق حتَّــى َمــْن أ. 

هــم يعارضونــه رصاحــًة.

يف مواجهــة املعارضــة الثقافيَّــة، يجــب أن نتذكَّــر أنَّنــا ملزمــون بالوعــظ باإلنجيــل، إذ وحــده ب. 

القــادر أن يخلِّــص.

ــِك أماكــن  ــي تعلــُن قــدرَة اإلنجيــل عــى الســطوع يف أحلَ ــا. رســالة بولــس الرســول إىل أهــل فيلبِّ ثانيً

ــة. املعارضــة الثقافيَّ

كتــَب الرســوُل بولــس الرســالَة إىل أهــل فيلبِّــي يف عــام 61 أو 62 م. فيــم كان مســجونًا يف رومــا، . 1

كــم تقــرتُح اإلشــارُة يف الرســالة إىل بيــت قيــرص والحــرس اإلمرباطوري.

ًدا مــا بــن . 2 ــَق، ليعــود مجــدَّ ــة خــال هــذا الوقــت وقــد أطلِ كان بولــس تحــت اإلقامــة الجربيَّ

عــام 64 و66م ويستشــهد عــى يــد نــريون.

كان نــريون أســوأ إمرباطــور رومــاين. فقــد غــدَر بشــعبه واســتغلَّهم مــن أجــل مشــاريع بنــاء أ. 

عماقــة وإرضــاًء لهوســه الفائــق بالغــرور.

ــق ب.  ــرَس حدائ ــوس، وغ ــمه كُولُوُس ــرتًا، أَس ــون م ــه ثاث ــه طولُ ــااًل لنفس ــريون متث ــَب ن نََص

ــد. ــن العبي ــرشات اآلالف م ــَق أرواح ع ــمَّ أزه ــعة، م شاس

أرشَف نــريون عــى َســْجِن بولــس األوَّل يف رومــا، لــذا تكشــُف فيلبِّــي 4: 22 أنَّــه كان هنــاك ت. 

يســون يف بيــت نــريون. قدِّ

تكشــُف فيلبِّــي 1: 12-14 أيًضــا أنَّــه بالرغــم مــن َســْجِن بولــس، إالَّ أنَّ اإلنجيــل انتــرَش وســط .  

الحــرس اإلمرباطــوري.

َة الُنخبــة للجنــود الرومــان املكلَّفــن يف األصــل بحميــة القيــرص أ.  كان الحــرُس اإلمرباطــوريُّ القــوَّ

. شخصيًّا

حمــى الحــرس اإلمرباطــوري القيــرص ومســؤولن آخريــن يف كلِّ أرجــاء اإلمرباطوريَّــة وكانــت ب. 

مناوبتهــم متتــدُّ لســتَّة أشــهر، أو اثنــْي عــرش شــهرًا، أو مثانيــة عــرش شــهرًا.

ُة الَحــرَِس اإلمرباطــوري وثــراؤه. فأصبحــوا رمــزًا للقــوَّة والُســلطة حتَّــى إنَّ األباطرة ت.  زاَدْت قــوَّ

ــوا يخافونهم. كان

دْت أنَّ املســيحية خرافــات غــري . 4 كانَــْت رومــا مبثابــة ثقافــٍة ُمقاوَمــٍة للمســيحيَّة بوضــوٍح. حــدَّ

ِ



ثل للْتَقِة ِّ ََ 24

ــة وروَّجــت للعــداء الَعلَنــي ضــدَّ املســيحين. قانونيَّ

كان لرومــا تســميتان تُعــرَُف بهــم األديــان: "ِريلِيِجيُــو لِيِســيتَا" )ديانة رشعيَّــة( و"ُسوِبرْْسِتيِشــيُو أ. 

إِلِليِســيتَا" )خرافــات غــري رشعيَّة(.

ــَل املســيحيِّن ب.  يف عــام 64، اندلَعــت النــريان يف رومــا، وكان نــريون املســؤوَل عنهــا، لكنَّــه حمَّ

مســؤوليَّة الحريــق العظيــم وجعلَهــم كبــش الفــداء.

اســتطاَع نــريوُن الرتويــَج بــأنَّ املســيحيِّن هــم املذنبــون ألنَّهــم كانــوا مكروهــن، ال ألجــل ت. 

فضيلِتهــم الرشيفــة بــل ألجــل الهوتهــم الثابــت.

ُولِــَدِت الكنيســة يف ثقافــٍة جَعلَــِت اإلميــان غــري رشعــي، ومــع ذلــك فقــد تغلغــَل اإلنجيــُل إىل .  

ــة-أي الحــرس اإلمرباطــوري. كــريس القــوَّة والســلطة الرومانيَّ

ــل أ.  ــُظ باإلنجي ــس يع ــم كان الرســول بول ــم، ففي ه ــون يف مهامِّ ل ــرَُس اإلمرباطــوريُّ يبدِّ كان الَح

ــْجنه هــو شــخصيًّا.. ــا َس ُم متخطِّيً ــُل يتقــدَّ لهــم، كان اإلنجي

ــت قيــرص ب.  ــه- أي بي ــل يف آخــر مــكاٍن ميكــُن تخيُّلُ م اإلنجي ــس فرصــًة لتقــدُّ ــْجن بول كان َس

ـي 1: 14-12(. )فيلبِـّ

وا باإلنجيــل بــدون خــوٍف، . 6 منــح ســجُن بولــس الثقــة للمؤمنــن مــن الحــرس اإلمرباطــوري ليبــرشِّ

ع بــدوره كنيســة فيلبِّــي. مــمَّ شــجَّ

ــل بشــجاعة. هــذا أ.  وا باإلنجي ــرشِّ ــي ليب ــا ألهــل فيلبِّ ــا كان درًس ــن يف روم بســالَُة هــؤالء الذي

ــي. ان فيلبِّ ــرًا بشــكٍل خــاصٍّ لســجَّ ــون مؤثِّ ــدرس كان ليك ال

بســالَُة هــؤالء الذيــن يف رومــا يف وقــت املعارضــة الثقافيَّــة التــي بــدا وكأنَّهــا ال تُقَهــر هــي ب. 

درٌس لنــا أيًضــا.

ُ عن ثقتنا يف اإلنجيل: بأْن نبرشِّ به ثالثًا. يقوُل لنا إشعياء 40 كيف نعربِّ

يجــب أن نكــرز باألخبــار الســارَّة عــن يســوع املســيح وكأنَّنــا نــرصُخ بهــا مــن عــى جبــٍل عــاٍل، . 1

وننرشُهــا يف كلِّ أرجــاء األرض، بــا خــوٍف وبشــجاعٍة وجــرأٍة.

َة . 2 َ باألخبــار الســارَّة عــن يســوع املســيح ألنَّ شــخًصا مــا شــاركَنا بهــا، ففِهْمنــا قــوَّ يجــب أن نبــرشِّ

ــل للخاص. اإلنجي

ــة، ألنَّ حتَّــى .   يجــب أن نبــرشِّ باألخبــار الســارَّة عــن يســوع املســيح يف وجــه املعارضــة الثقافيَّ

هــؤالء األشــدُّ معارضــًة ليســوا بعيديــن عــن أْن تَِصــَل إليهــم.

أسئلةل للِدراَسة:

ملــاذا نــرى أنَّــه مــن املرجــح أنَّ رســالَة الرســول بولــس إىل أهــل فيلبِّــي كُتبَــْت فيــم كان بولــس . 1
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ــجونًا يف روما؟ مس

يذكُر بولُس عدًدا من األشخاص من كنيسة روما يف خطابه.أ. 

يشرُي بولس إىل بيت قيرص والَحرَس اإلمرباطوري.ب. 

مل يُسَجْن بولُس خال خدمِته إالَّ يف روما.ت. 

استشهَد بولُس مع بطرس يف روما. . 

ما كان اسُم متثال نريون العماق الذي بطول ثاثن مرتًا؟. 2

تاكيتوس أ. 

ماكسيموسب. 

كُولُوُسوست. 

زنودوروس . 

ل .   هــات الشــعب األمريــيك رسيعــة التبــدُّ مــا التعبــري الــذي صاغــه جــورج يانــي لَوْصــف توجُّ

مــن نحــو املســيحيِّن؟

ضدَّ املسيحيَّةأ. 

ما بعد املسيحيَّةب. 

كِْريْسِتيَانُوفُوبْيات. 

العلمنيَّة املُفرِطَة . 

كان املســيحيُّون مكروهــن بــن املواطنــن الرومــان ألنَّ نــريون نــرَش شــائعَة أنَّهــم َمــْن تســبَّبوا . 4

بالحريــق العظيــم يف رومــا عــام 64.

صحأ. 

خطأب. 

ملاذا تمَّ َمْنُح اليهوديَِّة املكانة يف اإلمرباطوريَّة الرومانيَّة بصفتها ِريلِيِجُيو لِيِسيَتا؟.  

دة اآللهة األخرى.أ.  اليهوديَّة مل تكن تشِبُه الديانات متعدِّ

اليهوديَّة كانت مُتارَُس كم ينسجُم مع الحياة الرومانيَّة.ب. 

اليهوديَّة مل تكن تركُِّز عى التبشري.ت. 

اليهوديَّة كانت ديانًة تؤمُن بالتوحيد . 

يَّة وجود مؤمنن يف الحرس اإلمرباطوري؟. 6 ما أهمِّ

كان االمرباطور الروماين يخاُف الحرَس اإلمرباطوري.أ. 

ِ
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كان اإلنجيل قد انترَش وتخطَّى حدود اليهوديَّة.ب. 

ُة والغنى ليضيفاهم إىل الكنيسة.ت.  كان للحرس اإلمرباطوري القوَّ

وصل اإلنجيُل إىل رمز القوَّة والسلطة الرومانيَّة. . 

َشة: َِ أسئلةل للُمنا

ــأنَّ . 1 ــائع ب ــوم الش ــي إىل املفه ــورج يان ــث ج ــادَّة بح ــن م ــات م ــن االقتباس ــد م ــرُي العدي تش

املســيحيِّن يؤمنــون بالخرافــات ويفتقــدون للــذكاء. كيــف تدافــُع عــن املســيحيِّن يف مقابــل 

ــم؟ هــذه التَُه

ــة لثقتنــا باإلنجيــل أثنــاء . 2 ملــاذا نــرى أنَّ إشــارة بولــس لبيــت قيــرص والحــرَس اإلمرباطــوري مهمَّ

املعارضــة الثقافيَّــة؟

كيــف لســياق الكنيســة األوىل تحــت حكــم نــريون أن يضــع العــداوة املتناميــة ضــدَّ املســيحيِّن .  

هنــا تجــاه املنــاخ الثقــايف اليــوم حتــى  اليــوم يف منظورهــا الصحيــح؟ مــاذا يجــب أن يكــون توجُّ

تزدهــر الكنيســة يف مثــل هــذه الظــروف؟

كيــف أرشــدتَْك دراســُة د. نيكيلــس لفيلبِّــي 1: 12-14 وإشــعياء 40: 9-11 الطريقــة التــي يجــب . 4

عليــَك أن تشــارَك بهــا األخبــار الســارَّة عــن يســوع املســيح؟



27

6

الثقُة في الرجاِء

المقدِّمة:

ــه يف  ــا ســنكوُن علي ــْن نحــن يف املســيح وم ــع َم ــاَرُن بواق ــة ال تق ــَة للثقاف ــاَل املتحرِّك إنَّ الرم

ًة منخرطــًة  النهايــة. يف هــذه املحــارضة، يِصــُف د. نيكيلــس الرجــاَء املســيحيَّ الــذي يجعلُنــا قــوَّ

ــم. ًة يف العالَ ومغــريِّ

األهداُف التعليميَّة:

َ الرجاَء املسيحيَّ يف ِغبْطة رؤيِة الله ومعرفِته من 1 يوحنَّا  : 1- . 1 أْن تبنِّ

أن تروِّج السرتاتيجيَّة انخراط املسيحي يف العامل. 2

القراَءُة الكتابيَُّة:

ــْم  ــاُء، اآلَن نَْحــُن أَْوالَُد اللــِه، َولَ ــُه الَ يَْعرُِفــُه. أَيَُّهــا األَِحبَّ ــُم، ألَنَّ ِمــْن أَْجــِل هــَذا الَ يَْعرُِفَنــا الَْعالَ

ــُه. ــوُن ِمْثلَ ــُم أَنَّــُه إَِذا أُظِْهــَر نَكُ يُظَْهــْر بَْعــُد َمــاَذا َســَنكُوُن. َولِكــْن نَْعلَ

— 1 يوحنَّا  : 1 ب-2 أ

الخطوُط العريضُة للمحاضرة:

أوَّاًل. ال يُعــدُّ االرتبــاُك الثقــايفُّ شــيئًا ُمقارَنــًة بالرجــاء املوضــوع أمــام املســيحيِّن يف ِغبْطـَـِة ُرْؤيـَـِة اللــِه 

َوَمْعرِفَِتــِه التــي يف 1 يوحنَّــا  : 1- .

ليس الرجاُء يف األساس متنِّيًا، بل َوْضُع ثقتنا فيم نعلُم أنَّه سيحدُ .. 1

الرجاء املسيحي الذي تِصُفُه برباعة 1 يوحنَّا  : 1-  هو أن نرى يسوع وجًها لوجٍه.. 2
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ى الوصــف. ال يََســُع يوحنَّــا ســوى اإلشــارة إىل نتيجــة محبَّــة أ.  محبَّــُة اللــه يف 1 يوحنَّــا  : 1 تتحــدَّ

اللــه لنــا: فنحــن نُْدَعــى أوالَد الله.

ميكــُن اعتبــار 1 يوحنَّــا  : 1-  دراســًة لفعــل الكينونــة- إذ يقــول لنــا َمــْن كنَّــا، وَمــْن نكــون، ب. 

ــَنكُون. وَمْن َس

يفــرتُض 1 يوحنَّــا  : 1-  أنَّ حقيقــة مــا كنَّــا عليــه يجعــُل محبَّــَة اللــه مذهلــًة بشــكٍل ال يوَصــُف .  

. هكذا

فقد كنَّا أوالد الغضب، كم يصُفنا بولس يف أفسس 2:  .أ. 

ــا ال ب.  ــا عندمــا كنَّ ــِة اللــه، ألنَّــه أرســَل ابَنــه الوحيــَد ليمــوت عنَّ ــا موضــوع محبَّ مــع ذلــك كنَّ

نــزال أعــداَءہ )روميــة  : 8(.

يشهُد 1 يوحنَّا  : 1-  لحقيقة أنَّ كلَّ َمْن هم يف املسيح هم أبناُء الله.. 4

ُ بدورهــا ســبب عــدم معرفــة العالـَـم لنــا، وســبب عــدم فَْهــم أ.  حقيقــة أنَّنــا أوالُد اللــه تفــرِّ

العالـَـم لحياتنــا.

ال يستطيُع العالَُم أن يعرَف أنَّنا أبناُء الله وبناتُه ألنَّه ال يعرفُه.ب. 

يف هــذا العالـَـم، مــا زلنــا ننتظــُر التمجيد-وهــي الحقيقــة التــي يجــُب أْن تؤثِّــَر عــى صربنــا ت. 

ومحبَّتنــا بعضنــا لبعض.

يشرُي 1 يوحنَّا  : 1-  إىل ما سنكون عليه عندما نرى املسيَح وجًها لوجه..  

ــٍد إىل أ.  ــتوى مج ــن مس ُ م ــريَّ ــن نتغ ــه. اآلن، نح ــنصبح مثل ــيح س ــوع املس ــرى يس ــا ن عندم

مســتوى آخــر )2 كورنثــوس  : 18(.

ــروح القــُدس ليشــكِّلنا باســتمراٍر ب.  ــكاٍل عــى ال س يف اتِّ يجــُب أن ننظــَر إىل الكتــاب املقــدَّ

عــى صــورة اللــه، منتظريــن الرجــاَء املجيــَد يف أن نكــون مثلــه.

إقــرار ســنوُدس ُدورْت يَِصــُف الحقائــق غــري املُكتملَــة لتمجيدنــا يف هــذا العالـَـم يف فكــرة ت. 

أنَّــه "َحتَّــى أَنَْصــُع َماِبِســَنا بَيَاًضــا، ُملَطََّخــٌة".

ًا للحياة يف هذا العالَم. ثانيًا. رجاُء ِغبْطَِة ُرْؤيَِة اللِه َوَمْعرِفَِتِه يزيُد املسيحيِّن صموًدا وتحمُّ

ــز . 1 ــا  : 1-  املســيحيِّن إىل حيــاة الطهــارة، وهــو الدفــاع الثقــايف عيْنــه الــذي ميَّ ــه 1 يوحنَّ يوجِّ

الكنيســة عــرب العصــور.

ــا أ.  ة، ولكــنَّ يوحنَّ الفــرُح املســيحي يف وجــه املعارضــة هــو دفــاٌع ثقــايفٌّ قــويٌّ نحتاُجــه بشــدَّ

يؤكِّــد عــى الطهــارة بســبب الســياق الثقــايف.

ــاط ب.  ــط انحط ــُش وس ــي تعي ــرن األوَّل الت ــة يف الق ــَب الكنيس ــُب ليخاِط ــا يكت كان يوحنَّ

ــا. ــي يف بادن ــاط األخاق ــِبُه االنحط ــذي يش ــي، ال ــة األخاق ــة الرومانيَّ اإلمرباطوريَّ
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ــِه، ت.  ــِه َوَمْعرِفَِت ــِة الل ــِة ُرْؤيَ ــيح يف ِغبْطَ ــل باملس ــبُّه الكام ــاء بالتش ــٌة يف الرج ــا ثق إْن كان لن

ــه. ــًم عن ــامل رغ ــارٍة يف الع ــنعيُش بطه فس

2 ..ٍ الثقة يف الرجاء تقوُدنا لانخراط يف العامل بشكٍل ُمغريِّ

ــن، إنَّ الرجــاء املســيحي "يُِعيــُد أ.  قــال ديرتيــش بونهوفــر بينــم كان مســجونًا عــى يــد النازيِّ

ــا". ــَدٍة مَتَاًم ــٍة َجِدي ــَى األَرِْض بطريَق ــِه َع ــاَن إِىَل َحيَاتِ اإلِنَْس

املســيحيَُّة ليســت شــكًا مــن أشــكال الهــروب مــن العالـَـم، قــال بونهوفــر: "ال يَْنبَِغــي فُْقــَداُن ب. 

ــِم ُمبَكِّرًا". األََمــِل يِف الَْعالَ

اختــربَِت الكنيســُة األوىل أوقاتـًـا مــن االضطهــاد الثقــايف باإلضافــة إىل أوقــات مــن القبــول الثقــايف .  

والــرىض، مــا يعلُِّمنــا درًســا عــن األمانــة.

قبــل قســطنطن، اختــربِت الكنيســُة العــداَء واالضطهــاَد. وبعــد قســطنطن، اختــربِت الكنيســُة أ. 

مميِّــزاِت الدولــة العظيمــة.

أينــم نَِجــُد أنفَســنا اليــوم، يجــُب أن نقــول مــع الرســول بولــس: "فـَـِإينِّ قـَـْد تََعلَّْمــُت أَْن أَكُــوَن ب. 

ُمْكتَِفيًــا مِبَــا أَنـَـا ِفيــِه" )فيلبِّــي 4: 11(.

بالقناعة املسيحيَّة الحقيقيَّة والثقة يف الرجاء، سننخرُط يف العالَم كتاميَذ أَُمناء.ت. 

يجُب علينا أالَّ نختبئ يف كهٍف أمام ضغوط التمثُّل بالثقافة.. 4

ــَم أ.  ــَر العالَ ــا أن "نَُغاِي ــة يجــُب علين ــد املعارضــة الثقافيَّ ــُن، عن ــج االب ــر كين ــن لوث ــال مارت ق

ــة 12: 2(. ــا )رومي ــِد أذهانن ــق تجدي ــن طري ٍق" ع بشــكٍل خــاَّ

ٍة تتميَّز بِقيٍَم مخالفٍة للثقافة املعارصة املنحطَّة.ب.  يؤدِّي تجديُد أذهانِنا إىل حياٍة متغريِّ

ما َمْعنى الثقة يف الرجاِء بالنسبة إىل املسيحيِّن؟.  

سنقُف يف صفِّ الطهارة يف مواجهة االنحطاط الثقايف.أ. 

سُنعرَف بالفرح يف مواجهة التهكُّم واليأس.ب. 

سنقُف يف صفِّ القناعات يف مواجهة االرتباك األخاقي.ت. 

س، ويف املسيح، ويف اإلنجيل-َضْع ثقتَك يف الرجاء.. 6 َضْع ثقتََك يف الله، ويف الكتاب املقدَّ

أسئلةل للِدراَسة:

ة "َمْقطُوَعَة أََداْجيُو ألَلِْبيُنويِن"؟. 1 ملاذا روى د. نيكيلس قصَّ

َ كيف يربُز الجمل يف أوقات املعارضة الثقافيَّةأ.  يك يبنِّ

يك يقابَل بن الرجاء الحقيقي والرجاء املُبتَدع خلف َمْقطُوَعَة أََداْجيُوب. 

َ كيف ميكن للموسيقى أن تكون مصدَر رجاٍء يف وقت الحربت.  يك يبنِّ

يك يركَِّز عى جمل رجاء َمْقطُوَعَة أََداْجيُو ألَلِْبيُنويِن . 
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ــِه . 2 ــِة الل ــِة ُرْؤيَ ــا يف ِغبْطَ ــَف تحوُّلَن ــَداِد" ليَِص ــَن االنِْس ــِص ِم ــرَي "التََّخلُّ أيُّ الهــويتٍّ اســتخدَم تعب

ــِه؟ َوَمْعرِفَِت

جون كالفن أ. 

مارتن لوثرب. 

جوناثان إدواردزت. 

ديرتيش بونهوفر . 

ــة لغــة يســتخدُمها إقــرار ســنودس ُدورْت لوصــف الحقائــق غــري املكتملــة لتمجيدنــا عــى .   أيَّ

هــذا الجانــب مــن رؤيــة املســيح؟

لغُة الحجارِة املَنحوتَةأ. 

ِة املَصقولَةب.  لغُة الفضَّ

لغُة املابِس املُلطََّخةت. 

لغُة املياِه املالحة . 

ــن . 4 س م ــدَّ ــاب املق ــا الكت ُن ــيحيَّة إذ يغريِّ ــاة املس ــدُ  يف الحي ــِه تح ــِه َوَمْعرِفَِت ــة الل ــُة ُرْؤيَ ِغبْطَ

ــر. ــد إىل آخ ــن املج ــتوى م مس

صحأ. 

خطأب. 

بحســب د. نيكيلــس، ملــاذا ركَّــز الرســوُل يوحنَّــا عــى الطهــارة املســيحيَّة كدفــاٍع ثقــايفٍّ وليــس .  

عــى الفــرح املســيحي؟

الفرح املسيحيُّ ليس دفاًعا ثقافيًّا مؤثِّرًا.أ. 

الطهارُة املسيحيَُّة قد تثبُُت مبعزل عن الفرح املسيحي.ب. 

الفرح املسيحي ال مييل إىل جذب الناس إىل اإلميان.ت. 

الطهارة املسيحيَّة قويَّة يف سياق االنحطاط الثقايف. . 

يَّــة وجــود ديرتيــش بونهوفــر يف ســجٍن نــازيٍّ عندمــا كتــب قائــًا: "ال يَْنبَِغــي فُْقــَداُن األََمــِل . 6 مــا أهمِّ

ــرًا"؟ يِف الَْعالَــِم ُمبَكِّ

لقد عرَف أنَّ رشَّ النازيِّن سينكُر.أ. 

يَّة الطهارة األخاقيَّة.ب.  لقد عرَف أهمِّ

َعرََف أنَّه ميكن للمسيحيِّن الهروب من العامل ذهنيًّا.ت. 

لقد َعلَِم أنَّه يجُب عى املسيحيِّن االنخراط يف العامل بالرغم من ظروفهم. . 
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َشة: َِ أسئلةل للُمنا

ــِر . 1 ــد ِذكْ ــة؟ بع ــل الكَْينون ــة لفع ــا دراس ــى أنَّه ــا  : 1-  ع ــس 1 يوحنَّ ــَف د. نيكيل ــاذا وص مل

الخطــوط العريضــة لدراســة د. نيكيلــس ملقطــع 1 يوحنَّــا  : 1- ، اعتــرِبْ هــذه فرصــًة ملشــاركة 

ــَك الشــخصيَّة. ــِل اللــه املغــريِّ يف حيات ــة َعَم قصَّ

مــا هــي بعــض الصفــات املســيحيَّة املُبِهــرَة التــي نحتــاُج أْن نظهرَهــا عندمــا نواجــُه املعارضــة . 2

ابــًة للعالَــم؟ الثقافيَّــة؟ وملــاذا ســتكون جذَّ

نــا  : 1- ، أنَّ مــا ســنكون عليــه مل يظَهــْر بعــد، أْن تعلَِّمنــا الطريقــة .   كيــف يجــب لحقيقــة 1 يوحَّ

التــي يجــب أن نتعامــَل بهــا مــع املســيحيِّن اآلخريــن؟ كيــف يجــب لهــا أْن تؤثِّــَر عــى الطريقة 

التــي تفكِّــُر بهــا عــن نفســَك، وعــن خطيَِّتــَك، وعــن مخلِِّصَك؟

كيــف تقــوُد الثقــُة يف الرجــاء االنخــراَط املســيحيَّ يف العالـَـم؟ مــا بعــض األمثلــة للعــداء الثقــايف . 4

ــذه  ــى ه ــا ع ــمُّ تطبيُقه ــا يت ــيحيَُّة عندم ــُة املس ــدو الثق ــف تب ــُة؟ كي ــُه الكنيس ــذي تواجُه ال

ــة؟ َع ــة املُتنوِّ األمثل

6 – الاقُة ةق الرقاِء 



نموذُج اإلجاباِت عن أسئلِة الِدراَسة
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