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أل ْف َكار ِ
با َ
َح ْر ُ

دمة:
المق ِّ

ـح د.
نَشَ ـ َب ْت ُّ
كل الحــروب عــر تاريــخ البرشيَّــة بســبب رصا ِع األفــكار .يف هــذه املحــارضة ،يوضِّ ـ ُ
ـادم
ســرول أُطُـ َر املك ِّونــات األساسـيَّة لـ ِّ
ـح كيــف ميكــن لتصـ ِ
ـكل وجهـ ِة نظـ ٍر عــن الحيــاة ليوضِّ ـ َ
هــذه الوجهــات يف حـ ِّد ذاتــه أن يُسـ َّمى حربًــا.
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

كل وجهة نظ ٍر عن الحياة
1.أ ْن تق ِّد َم املبادئ الثالثة التي وراء ِّ
2.أ ْن تش ِّد َد عىل تف ُّرد املسيحيَّة بني وجهات النظر امل ُتصا ِر َعة عن الحياة
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

ـت إِ َل الْ َعالَـ ِـم ألَشْ ـ َهدَ لِلْ َحـ ِّـق .ك ُُّل َمـ ْن ُهـ َو ِمـ َن الْ َحـ ِّـق
«لِهـ َذا َقــدْ ُولِــدْ ُت أَنَــاَ ،ولِهـ َذا َقــدْ أَتَ ْيـ ُ
َي ْسـ َم ُع َصـ ْو ِت»َ .قـ َ
ـسَ « :مــا ُهـ َو الْ َحـ ُّـق؟»
ـال لَــهُ بِيالَطُـ ُ
يوح َّنا 38-37 :18حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

أ َّو ًل .إ َّن الحرب هي نتيج ٌة ُم ِ
باش ٌة لرصا ٍع يبدأُ يف الذهن.
.أيركِّـ ُز املؤ ِّرخــون يف األســاس عــى االســتفزازات املا ِّديَّــة للحــرب ،يف حــن أ َّن ســب َبها أصـاً هــو
رصا ُع األفــكار.
.بتتصار ُع األفكار نتيجة تصا ُد ِم وجهات النظر امل ُتنا ِف َسة عن الحياة.
2
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ـاس تعقيــدات العالَــم
ُ 1.وجهــات النظــر عــن الحيــاة هــي مفاهي ـ ُم ُمصا َغ ـ ٌة يفه ـ ُم بهــا النـ ُ
وكيــف يجــد ُر بهــم التعا ُمـ ُـل معــه.
رص أساســيَّ ٍة :فَ ْه ُمنــا للــه ،وفَ ْه ُمنــا
2.تتكــ َّو ُن وجهــات النظــر عــن الحيــاة مــن ثالثــة عنــا َ
َــم املحيــط.
لإلنســان ،وفَ ْه ُمنــا للعال ِ
رص يشك ُِّل وجهة نظرِنا عن الحياة.
ثان ًيا .إ َّن فه َمنا لله هو أه ُّم عن ٍ
ـت أحــداثُ  11ســبتمرب  ،2001تركيـ َز الشــعب األمريــي عــى َد ْو ِر اللــه يف الحيــاة اليوميَّــة
.أح َّولـ ْ
ولك َّنهــا أظهـ َرتْ َم ْيـ َـل أمريــكا نحــو التوفيــق بـ ْـن امل ُعت َقــدات.
1.أبســ ُط الحقــوق الدســتوريَّة يف الواليــات املتَّحــدة هــو ح ِّريَّــ ُة مامرســ ِة امل ُ ْعتَقَــد التــي
الدســتوري األ َّول.
التعديــل
ُ
يضم ُنهــا
ُّ
كل
2.التوفيــق األمريــي بــن املعتقــدات هــو االعتقــاد أنَّــه طالَــا أ َّن القانــون يضمـ ُن حاميـ َة ِّ
كل الديانــات صحيحـ ٌة بالتســاوي.
الديانــات عــى حـ ٍّد ســواء ،إذًا ُّ
نفســه هــو نتيجـ ٌة ُم ِ
ؤسـ َف ٌة للديانــة
3.االعتقــاد بــأ َّن الخلف َّيــات الدين َّيــة املتن ِّوعــة تعبـ ُد اإللـ َه َ
األمريك َّيــة العا َّمــة.
ٍ
اختالفــات جذريَّــة بــن
.بتكشــف النظــر ُة العابِــر ُة إىل مضمــون ديانــات العالَــم عــنِ
الديانــات امل ُختلفَــة.
1.امل ُعتقــدات الدين َّيــة
ـض ديانــاتُ
ـن كيــف تناقـ ُ
ـرب يســوع تكفــي وحدهــا لتبـ ِّ َ
َّ
املختصــة بالـ ِّ
العالَــم بعضُ هــا بعضً ــا بشــكلٍ غـرِ قابــلٍ للتوفيــق.
ـرب يســوع أن يكــون املسـيَّا ومعلِّـ ًـا كاذبًــا
2.كحــال املســيحيَّة واليهوديَّــة ،حيــث ال ميكــن للـ ِّ
ي َّدعــي أنَّــه املسـ َّيا يف الوقــت ِ
نفســه.
نفســه يكــون بإنــكا ِر التأكيــد
.تالسـ ُ
ـبيل الوحي ـ ُد للقــول إ َّن املســيح َّية واليهوديَّــة هــا الــي ُء ُ
األ َّول لإلميــان املســيحي وهــو أنَّ :يســوع هــو املســيح.
يناقض املفهوم عنه يف أيَّة ديان ٍة أخرى.
.ثاملفهوم عن الله يف املسيحيَّة ُ
ـب وجهــة
1.املفهــوم املســيحي عــن اللــه بصفتــه ثالوثًــا -آب ،وابــن ،وروح قـ ُدس -هــو يف قَلْـ ِ
النظــر املســيح َّية عــن الحيــاة والعالَــم.
2.املفهــوم عــن اللــه يف ديانـ ٍ
ـض فكــرة أنَّ
ـرض عليهــا رفـ َ
ـات مثــل اإلســام واليهوديَّــة يفـ ُ
اللــه ثالــوثٌ .
3.والنتيجــ ُة التــي ال ميكــن إنكا ُرهــا هــي :أ َّن اليهــود ،واملســلمني ،واملســيح ِّيني ال يعبــدون
اإلل ـ َه نفســه ،عــى عكــس ا ِّدعــاءات الديانــة املدن َّيــة األمريك َّيــة.
ـري كــا يق ِّد ُمــه بشــكلٍ
.جتســتلز ُم املســيح َّي ُة فَ ْهـ ًـا حرصيًّــا للــه يتــاىش مــع التوحيــد الحـ ِّ
ـاب املق ـ َّد ُس.
ـايس الكتـ ُ
أسـ ٍّ
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ـري للــه ( 1ملــوك
1.مواجهــة إيل َّيــا ألنبيــاء البعــل عــى جبــل الكرمــل يدع ـ ُم ال َف ْه ـ َم الحـ َّ
.)40-20 :18
2.أك ـ ُر ضَ ْعـ ٍ
ـوم
ـف يف إرسائيــل العهــد القديــم كان ضع ًفــا الهوتيًّــا مــا َس ـ َم َح بدخــول مفهـ ٍ
ـي للــه.
ـي وتوفيقـ ٍّ
وثنـ ٍّ
كل خط َّيـ ٍة
ـن أ َّن عبــادة األصنــام هــي الخط َّيــة األساسـ َّية التــي تحـ ِّد ُد َّ
3.روميــة  32-18 :1يبـ ِّ ُ
الحقـ ٍة يف تاريــخ البرشيَّــة.
ـب عــى
4.عبــاد ُة األصنــام هــي تشــوي ُه اللــه كــا هــو ُمعلَ ـ ٌن يف الكتــاب املق ـ َّدس ،لــذا يجـ ُ
يتوافــق مــع شــخص َّيته امل ُعلَنــة.
املســيح ِّيني أن يتج َّنبــوا عبــاد َة األصنــام عــن طريــق العيــش مبــا
ُ
ر األهـ ُّم يف ُوجهـ ِة نظرنــا عــن الحيــاة والعالَــم ،ألنَّنــا إ ْن أسـأْنا فهـ َم اللــه،
ثالثًــا .فه ُمنــا للــه هــو العنـ ُ
سـ ُنيس ُء فَ ْهـ َم ِ
ـش فيــه.
أنفســنا والعالَـ ِـم الــذي نعيـ ُ
.أالبــر مخلوقــون عــى صــورة اللــه ،لــذا يجــب أن نفه ـ َم الل ـ َه حتَّــى نـ َ
ـدرك معنــى أ ْن نكــو َن
مخلوقــن عــى صورتــه.
1.األحــداثُ املأســاويَّ ُة للحــادي عــر مــن ســبتمرب وا َج َه ِ
ــت املفهــو َم املشــ َّو َہ لل ِن ْســب َّية
ِ
والتطبيقــات األخالقيَّــة لنظريَّــة التطــ ُّور الكبــر.
األخالقيَّــة
ـت وجهــات
ـب يف مواجهــة املأســاة األمريك َّيــة الوطن َّيــة بــا مع ًنــى إذا ص َّحـ ْ
 2.ســيكو ُن الغضـ ُ
النظــر عــن الحيــاة والعالَــم التابعــة للنســب َّية األخالق َّيــة والتطـ ُّور الكبــر.
ر األخالقــي ملثــل هــذه
3.كَ ْونَنــا مخلوقــن عــى صــورة اللــه ،فإنَّنــا نســتطي ُع متييــ َز الــ ِّ
األحــداث ،عالِ ِمــن أ َّن الحيــاة البرشيَّــة مق َّدســ ٌة.
.بيجب أ ْن نفه َم الله حتَّى َ
ندرك كيف َّية تعاملِه مع الطبيعة.
ـتقل عــن ســلطان
رصنــا ويو ِمنــا ،منيـ ُـل إىل رؤيــة الطبيعــة عــى أنَّهــا تعمـ ُـل بشــكلٍ مسـ ٍّ
1.يف ع ِ
اللــه ،مبعــز ٍل عــن العنايــة اإلله َّيــة.
2.تؤكِّـ ُد املســيحيَّ ُة عــى عنايـ ِة اللــه امل ُطلَقـ ِة وحف ِْظــه للعالَــم ،وأنَّــه ال ميكــن لــي ٍء أن يوجــد
مبعــز ٍل عن ســلطانه.
3.بــدون هــذا املبــدأ للعنايــة اإلله َّيــة ،ال ميكــن َّإل أن نَ ـ َرى العالَ ـ َم يعمـ ُـل وف ًقــا لقوانينــه
الداخل َّيــة الثابتــة ،مــا يجعـ ُـل ال ِعلْ ـ َم ديان ـ ًة.
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.ملاذا تُ َع ُّد املعتقداتُ عن الله أه َّم مك ِّونٍ يف وجهة النظر عن الحياة والعالَم؟
خلق الل ُه العالَم ،وبالتايل ،وجهات النظر عنه.
.أ َ
.بلن تكو َن وجهات النظر عن الحياة والعالَم ممكن ًة بدون اإلميان بالله.
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.تيجب أن يكو َن الل ُه هو األه ُّم يف حياتنا حتَّى يتم َّجد.
كل يشء.
.ثإ َّن فه َمنا لله يح ِّد ُد كيف َّية تعا ُملِنا مع ِّ
التوفيق ْبي املعتقدات األمرييك؟
2.ما هو
ُ
كل الديانات عىل ح ٍّد سواء.
.أاالعتقا ُد بأ َّن القانون يضم ُن حامية ِّ
كل الديانات أن تتميَّز بالوطنيَّة.
يجب عىل ِّ
.باالعتقا ُد بأنَّه ُ
كل الديانات صحيح ٌة بشكلٍ متسا ٍو.
.تاالعتقا ُد بأ َّن َّ
لكل الديانات هو تعزيز الوحدة الوطن َّية.
.ثاالعتقا ُد بأ َّن الواجب املدين ِّ
ـال الــذي اســتخد َمه د .ســرول مــن الكتــاب املقـ َّدس ليوضِّ ــح متطلَّبـ ِ
3.مــا املثـ ُ
ـات اللــه للعبــادة
النق َّيــة الطاهــرة؟
.أموىس والرضباتُ ال َع ْش يف مرص
الذهبي عند جبل سيناء
جل
.بهارون وال ِع ُ
ُّ
.تإيل َّيا وأنبيا ُء البعل عىل جبل الكرمل
.ثيسو ُع وتطه ُري الهيكل يف أورشليم
العسكري إىل دمار إرسائيل كأ َّم ٍة.
الضعف
4.أ َّدى
ُ
ُّ
.أصح
.بخطأ
ـتنتج أ َّن اإلنســان هــو «عاطف ٌة
َ 5.مــنِ انطلـ َـق مــن وجهــة نظـ ٍر إلحاديَّـ ٍة عــن الحيــاة والعالَــم ،ليسـ َ
غــ ُر ُم ْج ِديَ ٍة»؟
.أمارتن هايديجر
.بكريستوفر هيتشنز
.تفيودور دوستوفسيك
.ثجان بول سارتر
املحوري لعالقة الله بالعالَم؟
6.ما املفهوم
ُّ
.أاملعرفة امل ُس َبقة
.بكلِّيَّة ال ُق ْد َرة
.تالعناية اإلله َّية
.ثالربوب َّية
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أسئلة للمناقشة:
ٌ

ر يف وجهــة النظــر
ِ 1.صـ ْـف وجهـ َة النظــر املســيحيَّة للحيــاة والعالَــم .برأيـ َـك ،مــا هــو أهـ ُّم عنـ ٍ
املســيح َّية للحيــاة والعالَــم؟
ـرب يســوع مــا بــن املســيح َّية ،واليهوديَّــة،
2.كيــف تختلـ ُـف وجهــات النظــر املتعلِّقــة بهويَّــة الـ ِّ
واإلســام؟ مــا أه ِّم َّيــة هــذا األمــر بالنســبة إىل ح َّجــة د .ســرول؟
ـي لوجهــة النظــر
3.كيــف تعـ ِّز ُز فكــر ُة صــورة اللــه أولويَّــة معرفتنــا باللــه بصفتــه العنـ َ
ر الرئيـ َّ
عــن الحيــاة والعالَــم؟ يف هــذا الصــدد ،كيــف تختلـ ُـف وجهــة النظــر الكتاب َّيــة عــن الحيــاة
والعالَــم عــن تلــك املبن َّيــة عــى النســب َّي ِة األخالق َّيــة أو التط ـ ُّور الكبــر؟
4.كيــف ميكــن للمســيحي أن يُتَّهـ َم بعبــادة األصنــام؟ كيــف ميكــن للفهـ ِـم الصحيـ ِح عــن اللــه أن
ي عــى حيــاة املســيحي؟
ينعكـ َ
ـس بشــكلٍ عمـ ٍّ

2
والبلِ َّي ُة
السالم
ُ
َ

دمة:
المق ِّ

إ َّن مفهــو َم الكتــاب املق ـ َّدس عــن العنايــة اإلله َّيــة يلز ُمنــا أن نؤمــن بأنَّهــا تطـ ُ
كل يشء .يف
ـال َّ
هــذه املحــارضة ،يُثبــت د .ســرول مــن الكتــاب املقـ َّدس أ َّن اللــه يعمـ ُـل وف ًقــا لعنايتــه اإللهيَّــة
كل مــن الســام وال َبلِ َّيــة.
يف ٍّ
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

تدرس تأث َري الربوب َّية عىل الفهم الحديث للعناية اإلله َّية
1.أ ْن َ
يعمل الل ُه من خالل ال َوساطَ ِة البرشيَّة
2.أ ْن تتحق ََّق من الكتاب املق َّدس كيف ُ
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

الش .أَنَا ال َّر ُّب َصانِ ُع ك ُِّل ه ِذہِ.
ُم َص ِّو ُر ال ُّنو ِر َوخَالِ ُق الظُّلْ َم ِةَ ،صانِ ُع َّ
السال َِم َوخَالِ ُق َّ ِّ

-إشعياء 7 :45

حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

ِ
وجهات النظر السائِد َة حول عالقة عناية الله بالعالَم.
أ َّولً  .إ َّن تأث َري الربوب َّية والعلامن َّية الحديثة ش َّو َہ
ــت أ َّن اللــ َه كان العلَّــ َة األوىل
.أكانــت الربوب َّيــ ُة حركــ ًة فلســف َّي ًة للقــرن الثامــن عــر آم َن ْ
الرضوريَّــ َة لتفســر نشــأة الكــون.
1.آمــ َن الربوبيُّــون أ َّن اللــه يشــ ِب ُه صانــ َع الســاعات يف كونِــ ِه َوضَ ــ َع العالَــ َم يف حركتــه
الخاصــ ِة فقــط.
ليعمــل بق َّوتِــ ِه الداخل َّيــ ِة
َ
َّ
7
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صاد ُم ْال َعوا ِل ُم
ِع ْن َد َما َت� َت
َ

ـايس مــن اإلميــان بعنايــة اللــه وبتد ُّخلــه الفا ِعــلِ يف العالَــم ويف
2.تقلِّـ ُـل الربوب َّيــة بشــكلٍ أسـ ٍّ
تاريــخ البرشيَّــة.
ـت راســخ ًة يف نفــوس
3.صحيــح أنَّهــا كانــت حركـ ًة قصــر َة األمــد َّإل أ َّن أفكارهــا الرئيسـيَّة ظلَّـ ْ
األمريك ِّيــن حتَّــى يو ِمنــا هــذا.
ِ
حرصت
.بكذلــك ْأسـ َه َم ِت العلامن َّيـ ُة الحديثـ ُة يف املفاهيــم الخاطئــة عــن العنايــة اإلله َّيــة عندمــا
ـارج الســاحة العا َّمة.
دور الديــن يف منطقـ ٍة خـ َ
الديــن ،ومــع ذلــك فقــد تــ َّم فصلُــ ُه عــن التعليــم وعــن
ي
1.يحمــي الدســتو ُر األمريــ ُّ
َ
املياديــن الحكوم َّيــة.
2.الديانــ ُة مقبولــ ٌة طاملــا أنَّهــا خــارج دائــرة الحيــاة اليوم َّيــة ،مــا أث َّــر عــى نظــرة النــاس
ملفهــوم العنايــة اإلله َّيــة.
ثان ًيــا .فضحــت أحــداثُ  11ســبتمرب فشـ َـل الربوب َّيــة واإلنســان َّية األمريك َّيــة يف تجســيد وجهــة النظــر
الكتاب َّيــة عــن عنايــة اللــه الشــاملة.
بت مأســا ُة  11ســبتمرب بثــورة يف الثقافــة األمريك َّيــة العا َّمــة عــى وجهــة النظــر الربوب َّيــة
.أتس ـ َّب ْ
الســائد ِة عــن الحيــاة والعالَــم.
1.يف قلب ر ِّد الفعل األمرييك عىل أحداث  11سبتمرب كان شعا ُر« :بَا َر َك اللَّ ُه أَ ْمرِيكَا».
ـض مفهــو َم أ َّن لل ـ ِه الق ـ َّوة
2.يف الواقــع ،كان هــذا الشــعا ُر رفضً ــا للربوب َّيــة ،أل َّن الربوب َّيــة ترفـ ُ
والقــدرة عــى مباركــة أ َّمـ ٍة مــا.
تعتنــق بالكامــل
.ببالرغــم مــن هــذا التيَّــار ،فــإ َّن اإلنســانيَّة األمريكيَّــة املشــحونة دينيًّــا مل
ْ
املفهــو َم الكتــا َّيب للعنايــة اإلله َّيــة.
ـت طل ًبــا لربكـ ِة اللــه عــى هــذه األ َّمــة ،لكـ َّن الفكــر َة نفســها أ َّن للــه دو ٌر
1.مــع أ َّن الرصخــة علَـ ْ
يف املأســاة كانــت ال تـزال مرفوضـ ًة.
كل األمور-الســام والبَلِيَّــة -تحــدثُ بأم ـ ٍر
2.بحســب املفهــوم الكتــايب للعنايــة اإللهيَّــة فــإ َّن َّ
مــن اللــه (إشــعياء .)7-4 :45
كل األمور.
ُل السيادة عىل ِّ
ثالثًا .يؤكِّ ُد املنظو ُر الكتا ُّيب للعناية اإللهيَّة أ َّن الل َه ك ِّ ُّ
ـن ...أيًّــا كا َن مــا يح ُدثُ »
.أيؤكِّـ ُد إقـرا ُر إميــان وستمنســر فيــا يتعلَّـ ُـق بالقضــاء األز ِّيل للــه أنَّــه « َعـ َّ َ
(الفصــل  ،3البند .)1
1.هــذا التأكيـ ُد عــى الســيادة ال ُكلِّ َّيــة للــه ال تتفـ َّر ُد بــه املســيح َّي ُة فحســب ،بــل تؤكِّـ ُد أيضً ــا
ـكل األشــياء.
الديانــاتُ الرئيسـيَّ ُة الثــاثُ يف العالَــم تعيـ َن اللــه لـ ِّ
2.يؤكِّ ُد إقرا ُر إميان وستمنسرت أيضً ا عىل أ َّن الله يدع ُم األسباب الثانويَّة.

َّ – 2يِلَبلاو ُمالسلا
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كل األمــور ال يعنــي أنَّنــا نعـ ُ
ـرف ِف ْك ـ َر اللــه وقص ـ َدہ مــن
يل الســيادة عــى ِّ
.بمعرف ـ ُة أ َّن اللــه ك ُّ
وراء أعــال عنايتــه اإلله َّيــة.
ٍ
ر َع يف افــراض
بــكل
عــن اللــ ُه ِّ
1.لقــد َّ َ
تأكيــد أحــداثَ  11ســبتمرب ،ولكــن يجــب َّأل نتــ َّ
مثــل هــذه البل َّيــة.
يعــن َ
الســبب الــذي جعلَــه ِّ ُ
2.يجــب َّأل نقلِّـ َـل أيضً ــا مــن ســيادة اللــه عــر االســتعانة مببــدأِ مشــيئة اللــه الســامحة ،وكأ َّن
الســاح ليــس اختيــا ًرا.
ـب عــى الكثــر مــن املســيح ِّيني التصـ ِّدي ملفهــوم العنايــة اإلله َّيــة ،ولكـ َّن الكتــاب املقـ َّدس
راب ًعــا .يصعـ ُ
كل صفحــة تقري ًبــا.
يدعـ ُم بقـ َّو ٍة عنايـ َة اللــه املطلقـ َة يف ِّ
ـن عظ ـ ُة بطــرس يــوم الخمســن عناي ـ َة اللــه يف مــوت املســيح بينــا تؤكِّ ـ ُد يف الوقــت ذاتــه
.أتبـ ِّ ُ
عــى املســؤوليَّة البرشيَّــة.
الســا ِبقِ »
ـرب يســوع «أَ َخ ْذتُ ُــو ُه ُم َسـل ًَّم بِ َشُ ــو َر ِة اللـ ِه الْ َم ْحتُو َمـ ِة َو ِعلْ ِم ِه َّ
ـرس أ َّن الـ َّ
1.أعلـ َن بطـ ُ
(أعامل الرســل .)23 :2
2.يف اآليــة ِ
ُعاصيــه(« :يســوع) هذَاِ ...بأَيْـ ِـدي أَثَ َ ـ ٍة َصلَ ْبتُ ُمــو ُه
ـرس أيضً ــا مل ِ ِ
نفســها ،أعلَ ـ َن بطـ ُ
َوقَتَلْتُ ُمــو ُه».
ـرب يســوع مشــور َة اللــه املحتومــة وكان عــى درايـ ٍة تا َّمـ ٍة بدعوتــه (متَّــى :26
3.لقــد فَ ِهـ َم الـ ُّ
46-36؛ لوقــا .)38-22 :2
4.مــوتُ املســيح هــو مثـ ٌ
ـال عــى كيف َّيــة تتميــم اللــه إلرادتــه مــن خــال العناي ـ ِة اإلله َّيــة
التــي تعمـ ُـل مــن خــال ال َوســاط ِة البرشيَّ ـ ِة.
ـح للعنايــة اإلله َّيــة العا ِملَــة مــن
ـر َّ
قص ـ ُة يوســف يف العهــد القديــم التعب ـ َر األوضـ َ
.برمبــا ت ُعتـ َ ُ
خــال ال َوســاطَة البرشيَّــة.
رصفــات
1.تبــدأُ َّ
قص ـ ُة يوســف يف تكويــن  .37وهــي تــر ُد كيــف َع ِمـ َـل اللــه مــن خــال ت ُّ
ـاص عائل ِتــه.
إخــوة يوســف الحا ِقــد ِة ليح ِّقـ َـق خـ َ
يوســف إىل أعــى مناصــب الشُ ــ ْهرة يف مــر إىل جانــب فرعــون ،وأرشف خــال
2.ارتقــى
ُ
املجاعــة عــى عمل َّي ـ ِة اإلغاثــة التــي أنق ـ َذتْ عائلتَ ـ ُه.
3.أشــه ُر كلـ ٍ
شا ،أَ َّمــا اللـ ُه فَق ََصـ َد
ـات قالَهــا يوسـ ُـف يف هــذه َّ
القصــة هــي« :أَنْتُـ ْم ق ََص ْدتُـ ْم ِل َ ًّ
ـرا» (تكويــن .)20 :50
ِبـ ِه َخـ ْ ً
أسئلة للدراسة:
ٌ

لش ِح عالق ِة الل ِه بالعالَم؟
1.ما أشه ُر تشبي ٍه ط َّوره الربوب ُّيون َ ْ
ِ
املهندس بالبناء
.أعالق ُة
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.بعالق ُة صانِعِ الساعات بالساعة
.تعالق ُة الكيميا ِّيئ بامل ُ َركَّب
.ثعالق ُة ِ
قائد األوركسرتا باألوركسرتا
2.يف املايض ،ما كان مر ُ
ادف العناية اإلله َّية؟
.أالسيادة
.بالتاريخ
.تالعالَم
.ثالله
3.ما امل ُشكل ُة يف تعبري «با َر َك الل ُه أَ ْمريكا» بالنسبة إىل الربوب َّية؟
عكس الدالئل اإلله َّية للربوب َّية.
.أ ُ
تعمل الجمل ُة َ
.بتقل ُِّل الجملة من أهداف الربوبيَّة املنا ِهضَ ة للقوميَّة.
يتعامل مع العالَم.
ُ
تفرتض الجمل ُة ُمس َبقًا أ َّن الله
.ت ُ
ٍ
مشكالت ذاتَ أولويَّة دين َّية مدن َّية.
.ثتق ِّد ُم الجمل ُة
يعي ك َُّل ما يحدثُ .
4.الدياناتُ الثالثُ الرئيس َّية بالعالَم تؤكِّ ُد جمي ُعها َّ
الحق بأ َّن الله ِّ ُ
.أصح
.بخطأ
ٍ
مأساوي؟
حادث
لسبب وقو ِع
كامل
5.ملاذا ال يق ِّد ُم مفهو ُم مشيئة الله السا ِم َحة تربي ًرا ً
ِ
ٍّ
.أهذا املفهو ُم يلغي مسؤول َّي َة اإلنسان تجاه الخط َّية.
ٍ
فرعي ملشيئة الله السياديَّة.
.بهذا املفهو ُم ليس سوى
تصنيف ٍّ
سبب اختيار الله السامح به.
.تهذا املفهو ُم ال
يجيب عن ِ
ُ
ٍ
مشيئات متع ِّددةً.
.ثهذا املفهو ُم يوحي بأ َّن لله
6.كيف تبدو الديان ُة املدن َّي ُة األمريك َّية غ َري أمين ٍة لحقيقة العناية اإلله َّية؟
متسكها مبنظو ٍر ربو ٍّيب لعالقة الله بالعالَم.
.أعرب ُّ
.بعرب َرف ِْض حرصيَّة الله يف وجهة النظر املسيح َّية للحياة والعالَم.
التمسك بأ َّن الله قاد ٌر أن يبارك ولك َّنه ينأى بنفسه عن املأساة.
.تعرب ُّ
أمم أخرى.
.ثعرب إنكار املقاصد السياديَّة لله ملباركة ٍ

َّ – ٢يِلَبلاو ُمالسلا
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أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.ملــاذا اختفــى ظاهريًّــا تعب ـ ُر «العنايــة اإللهيَّــة» مــن مفــردات القــرن العرشيــن؟ هــل مــن
تعبــر ٍ
ات الهوت َّيــ ٍة أخــرى ُعرضــ ٌة لخطــر االختفــاء؟
2.ف ِّك ـ ْر يف التو ُّجهــات حيــال دور اإلميــان يف الســاحة األمريك َّيــة العا َّمــة .هــل تظ ـ ُّن أ َّن املجتمــع
قــاد ٌر أن يكــون محاي ـ ًدا الهوت ًّيــا؟
وقصـ َة يوســف يف ســفر التكويــن ل ُيثبــت
3.اســتخد َم د .ســرول عظـ َة بطــرس يف يــوم الخمســن َّ
ـض األمثلــة األخــرى يف الكتــاب املقـ َّدس التــي تعـ ِّز ُز
العنايــة اإلله َّيــة امل ُطل َقــة للــه .مــا هــي بعـ ُ
ـيادي وعناي ِتـ ِه اإلله َّيـ ِة عــر التاريــخ؟
فكــر َة َع َمــلِ اللــه السـ ِّ
رآك اللـ ُه خـ َ
4.هــل اختــرتَ مــن قبــل مأســا ًة جعلتْـ َـك تشـك ُِّك يف عنايـ ِة اللــه ورعاي ِتــه؟ كيــف َ
ـال
هــذه الفرتة؟

3
الهدف من األ َل ِم
ُ

دمة:
المق ِّ

ـرض وجــو َد معيــا ٍر ُمسـ َبقٍ بدونــه لــن نقــد َر أن من ِّيــز املأســاة عــن
نفســها تفـ ُ
إ َّن فكــر َة املأســاة َ
أي حـ ٍ
ـدث آخــر يف العالَــم .يف هــذه املحــارضة ،يكشـ ُـف د .ســرول كيــف تعطــي عقيدتُنــا عــن
ِّ
اللــه مع ًنــى لــأمل واملأســاة.
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

1.أ ْن مت ِّي َز الرصا َع بني انعدام امل َ ْعنى وال ِف ْك ِر املسيحي
وانعدام اليقني الكا ِمن ورا َءهام
تكتشف معنى املأساة واأل ِمل
2.أ ْن
َ
ِ
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

ـط ،بَـ ْـل نَ ْف َت ِخـ ُر أَيْضً ــا ِف الضِّ ي َقـ ِ
ـس ذلِــكَ َف َقـ ْ
ـر
ـراَ ،و َّ
ـاتَ ،عا ِل ِمـ َن أَنَّ الضِّ يـ َـق يُ ْن ِشـ ُ
َولَ ْيـ َ
الصـ ْ ُ
ـئ َصـ ْ ً
تَ ْز ِك َيـ ًةَ ،وال َّت ْز ِك َيـ ُة َر َجــا ًءَ ،وال َّر َجــا ُء الَ ُي ْخـزِي ،ألَنَّ َم َح َّبـ َة اللـ ِه َقـ ِد ان َْسـكَ َب ْت ِف ُقلُو ِب َنــا بِالـ ُّرو ِح
الْ ُقــدُ ِس الْ ُم ْعطَــى لَ َنــا.
رومية 5-3 :5حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

أساسا مع وجهة النظر املسيح َّية عن الحياة والعالَم.
أ َّو ًل .إ َّن غياب القصد ال يتَّ ُ
فق ً
ـائل اإلعــام أحــداثَ  11ســبتمرب عــى أنَّهــا «مأســا ٌة ال معنــى لهــا» ،وهــو اجتام ُع
.أصـ َّو َرتْ وسـ ُ
نقيضـ ْـن مــع املبــادئ األساسـ َّية لإلميان املســيحي.
12
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1.لــي يت ـ َّم تصنيـ ُـف حـ ٍ
ـوي ،ال ب ـ َّد مــن وجــود معيــا ٍر مــن الصــاح
ـدث مــا عــى أنَّــه مأسـ ٌّ
ـتحيل أن يكــون يف الوقــت نفســه بــا معنــى.
يعت ـ ُرہ كذلــك ،لــذا يسـ ُ
2.إ َّن تصنيــف حـ ٍ
ـدث مــا عــى أنَّــه «مأســا ٌة ال معنــى لهــا» يوحــي بأنَّــه بــا هــدف ،وهــذا ال
ـكل الســيادة.
ينســج ُم مــع مفهــوم عنايــة اللــه الـ ِّ
ٍ
ألحــداث بــا معنــى ،أل َّن
تفســح املجــال
.بوجهــ ُة النظــر املســيح َّية عــن الحيــاة والعالَــم ال
ُ
املســيح ِّيني يؤمنــون أ َّن اللــه هــو إلــ ُه األهــداف.
ـوس» ( ،)Telosومعنــاه
«1.الغَائِيَّــة» ( – )teleologyوال َكلِ َمـ ُة تَـأْ ِت مــن األصــل اليونــاين «تِيلُـ ْ
ـأل السـ َ
ـرض» ،وهــي تسـ ُ
«غايـ ٌة ،أو هـ ٌ
ـايس« :ملــاذا؟»
ـدف أو غـ ٌ
ـؤال األسـ َّ
أساســا .عندمــا يواجــ ُه املســيح ُّيون املــآيس ،يقــدرون أن يســألوا اللــه:
2.املســيح َّية غائ َّيــ ٌة ً
«ملــاذا حــدثَ هــذا؟»
ـن اللـ ُه أحــداثَ التاريــخ البــري بقصـ ٍـد ،ولكــن هــذا ال يعنــي أنَّنــا نعـ ُ
ـرف دامئًــا القصـ َد
ثان ًيــا .لقــد عـ َّ َ
مــن حدوثهــا.
ر ٍع يف محاولــ ٍة للــر ِّد عــى
.أالتجربــة ال ُعظْمــى عندمــا نواجِــ ُه مأســا ًة هــي أن نحكــ َم بتــ ُّ
ســؤال« :ملــاذا؟»
.بأكــر إجاب ـ ٍة رصيح ـ ٍة ومضبوط ـ ٍة الهوت ًّيــا للســؤال عــن ســبب حــدوث مأســا ٍة مع َّين ـ ٍة
هــي« :ال أَ ْعلَــ ُم».
.تمــن الخطــأ أ ْن نســار َع إىل االســتنتاج بــأ َّن املأســاة هــي عمـ ٌـل مــن أعــال دينونــة اللــه ،كذلــك
مــن الخطــأ أ ْن نســار َع إىل إنــكار أ َّن املأســاة هــي َع َمـ ٌـل مــن أعــال دينونــة اللــه.

واملتأصلــة بحـ ٍّـق يف العالقــة
رع
ِّ
ثالثًــا .يف يوح َّنــا  9ويف ســفر أيُّــوب ،نَ ِجـ ُد األمثلـ َة الكتاب َّيـ َة لل ُح ْكــم املتـ ِّ
الحقيقيَّــة بــن الدينونــة والخطيَّة.
.أيف َحـ َد ِث الرجــل املولــود أعمــى ،سـ َ
ـرب يســوع قائلــن« :يَــا ُم َعلِّـ ُمَ ،مـ ْن أَ ْخطَـأَ:
ـأل التالميـ ُذ الـ َّ
هـذَا أَ ْم أَبَـ َوا ُه َحتَّــى ُولِـ َد أَ ْع َمــى؟» (يوح َّنــا .)2 :9
َ 1.
ـرب يســوع عــى الفــور خطـأَ ســؤال تالميــذه :فقــد اقرتفــوا خطــأ املغالطــة املنطق َّية
أدرك الـ ُّ
أو مغالطــة امل ُعضلَــة الكاذبة.
ر االحتــاالت يف احتاملـ ْـن
2.تُسـ َّمى أحيانًــا امل ُغالطَــة و/أو مغالطــة امل ُعضلَــة الكاذبــة وتختـ ُ
عندمــا تتوافـ ُر احتـ ٍ
ـاالت عديــد ًة ُممك َنـ ًة.
ـرب يســوع لتالميــذه أنَّــه يوج ـ ُد احتـ ٌ
ـال ثالــثٌ  :لقــد ولــد الرجـ ُـل أعمــى حتَّــى
3.بـ َّ َ
ـن الـ ُّ
يَظهــر ملكــوتُ اللــه فيــه.
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صاد ُم ْال َعوا ِل ُم
ِع ْن َد َما َت� َت
َ

.ببالرغــم مــن الخطــأ يف ال ُح ْكــم ،فقــد َعلِ ـ َم التالمي ـ ُذ أنَّــه توج ـ ُد عالق ـ ٌة رشع َّي ـ ٌة بــن الخط َّيــة
والدينونــة.
1.لقــد علمــوا أ َّن الســبب امل ُطلَــق للأمســاة واأل لَــم يف العالَــم هــو الخطيَّــة .لــو مل توجــد
الخط َّيــة ،ملــا ُو ِج ـ َد األ لَــم.
رع بــأ َّن الســبب املحـ َّدد لعمــى الرجــل هــو خط َّيـ ٌة مح َّدد ٌة
2.لقــد أخطـ ُؤوا يف االفـراض املتـ ِّ
لشـ ٍ
ـخص مح َّد ٍد.
.تيف ِس ـفْر أيُّــوب ،اقـ َ
ـرف أصدقــا ُء أيُّــوب خط ـأً مشــاب ًها إذ افرتضــوا وجــو َد عالق ـ ٍة مبــارش ٍة بــن
ألَـ ِـم أيُّــوب وخط َّيتــه.
يكشــف أ َّن أيُّــوب مل ميــ َّر يف امتحــانِ إميانــه بنــا ًء عــى
1.املشــهد األ َّول مــن ِســفْر أيُّــوب
ُ
وجــود خط َّي ـ ٍة مح ـ َّدد ٍة لــه شــخص ًّيا.
الــدؤوب ألصدقائــه للربــط مبــارش ًة بــن األمل
ــف الحــوا ُر يف ِســفْر أيُّــوب الســ ْع َي
2.يَ ِص ُ
َ
والخط َّيــة.
ـض االف ـراض بأنَّــه يوجــد دامئًــا رب ـ ٌط
ـب ليدحـ َ
3.وبالتــايل ،فــإ َّن ِس ـفْر أيُّــوب بالكامــل كُ ِتـ َ
رش بــن الخط َّيــة واأل لَــم.
مبــا ٌ
ـاب أيُّــوب إىل هــذا االفـراض بنــا ًء عــى حقيقـ ِة أ َّن اللــه
4.عــى غـرار التالميــذَّ ،
توصـ َـل أصحـ ُ
ـارس الدينونــة بالفعــل عــى البــر مــن خــال األ لَــم.
ميـ ُ
كل
ر َع بأنَّنــا نعل ـ ُم األســباب خلــف ِّ
ـن االف ـر َ
.ثحقيقــة الدينونــة اإلله َّيــة ال تضمـ ُ
اض املت ـ ِّ
املــآيس واأل لَــم.
1.مــن ناحي ـ ٍة ،ن َّف ـ َذ الل ـ ُه الدينونــة عــى داود بســبب خطيَّتــه مــع بثشــبع بــأ ْن أخــذ حيــاة
ابنــه ( 2صموئيــل .)14 :12
ـرب (2
2.مــن ناحيـ ٍة أخــرى ،مل ت َ ُكـ ْن شــوك ُة بولــس يف الجســد دينونـ ًة لــه بــل نعمــة مــن الـ ِّ
كورنثــوس .)10-1 :12
3.يعلِّ ُمنــا الفـ ُ
ـرق بــن هذيْــن الحدثـ ْـن لــأمل َّأل نبــاد َر إىل افـراض وجــود دينونــة عنــد التفكــر
يف األســباب الكامنة وراء املأســاة.
.جيف النهاية ،ال ٍ
مآس بالنسبة إىل املسيح ِّيني.
لخيِنا (رومية .)30-18 :8
1.لقد وع َد الل ُه أنَّه يع َم ُل يف األمل واملعاناة ومن خاللهام ْ
2.األمل واملعانــاة اللــذان يحتملُهــا املســيحي يف هــذا العالَــم ال ميكــن أن يُقاســا بالــركات
التــي أع َّدهــا الل ـ ُه لشــعبه.
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أسئلة للدراسة:
ٌ

لنقيضي؟
يجعل فكر َة «مأسا ٍة بال معنى» اجتام ًعا
1.ما الذي ُ
ْ
.أللبرش قدر ٌة عىل إعطاء املعنى للأمساة.
رضوري للتعامل مع املأساة.
التصنيف ذاتُ املعنى
.ب
ُ
ٌّ
منطقي يف وجهة نظر تجريب َّية عن الحياة والعالَم.
تصنيف غ ُري
.تإ َّن انعدام املعنى
ٌ
ٍّ
.ثإ َّن مفهوم املأساة يعني ضمنيًّا وجو َد ٍ
ونظام يف العالَم.
قصد
ٍ
أي كلم ٍة تعني «نهاي ًة ،أو قص ًدا ،أو هدفًا» باليونان َّية؟
ُّ 2.
.ألوجوس
.بتيلوس
.تأونتوس
.ثكوزموس
َ 3.م ْن َ
يلعب بالرند مع العالَم»؟
قال« :الله ال ُ
.أأنسلم أسقف كانرتبري
.بفيودور دوستوفسيك
.تجان بول سارتر
.ثألربت أينشتاين
ـب عــى املســيح ِّيني أن يوازنــوا بــن أرسار ِف ْكــر اللــه وواق ـعِ أ َّن اللــه يوق ـ ُع الدينونــة عــى
4.يجـ ُ
البــر يف شــكل مـ ٍ
ـآس.
.أصح
.بخطأ
الرب يسوع يف يوح َّنا 9؟
5.ما امل ُغالَطة املنطقيَّة غري الرسميَّة التي ارتكبَها تالمي ُذ ِّ
.أ ُمغالَطة املعضلة الكاذبة
.ب ُمغالَطة تريتيوم كويد
.ت ُمغالَطة السبب الخاطئ
.ث ُمغالَطة ما يجب أن يكون عليه اليشء
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6.ما الذي أسا َء أصدقا ُء أيُّوب افرتاضه بشأن معاناته؟
غياب املعنى وطبيعة معاناة أيُّوب غري امل َّربرة.
.أ ُ
.بالعالق ُة املبارش ُة بني خطيَّة أيُّوب ومعاناته.
.تب ُّر الله يف تنفيذه للدينونة.
خلف امتحان إميان أيُّوب.
األساس غري املريئ َ
.ث ُ
أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.يف محاول ـ ٍة لتعزيــة املتألِّمــن ،كث ـ ًرا مــا يقـ ُ
«كل يش ٍء يحــدثُ
ـول حتَّــى غــر املؤمنــن باللــهُّ :
ـبب مــا» .برأيـ َـك ،ملــاذا يع ـ ِّزي حتَّــى غــر املؤمنــن باللجــوء إىل هــذه العبــارة؟ مــا مــدى
لسـ ٍ
ـول لتعزيــة شـ ٍ
صعوبــة تعزيــة شـ ٍ
ـت تظـ ُّن أ َّن العالَــم بــا معنــى؟ مــاذا تقـ ُ
ـخص
ـخص مــا إن كنـ َ
يتب ـ ُع وجه ـ َة النظــر هــذه عــن الحيــاة والعالَــم؟
املختصــة بــاألمل
2.مــا الــذي يجعـ ُـل إجابـ َة «ال أعلــم» أكــر إجابـ ٍة مســؤول ٍة الهوتيًّــا عــن األســئلة
َّ
واملأساة؟
3.كيــف ينبغــي لنــا أن نــرى خط َّيتنــا انطالقًــا مــن واقــع أ َّن اللــه ميكنــه أن ين ِّفــذ الدينونــة عــى
خطيَّتنــا مــن خــال مأســاة؟ كيــف يعـ ِّزي هــذا األمـ ُر املســيحي؟ كيــف يظهـ ُر هــذا يف اإلنجيــل؟
4.كيــف تســاع ُد َك وجه ـ ُة النظــر املتَّزنــة بشــأن العالقــة بــن الخط َّيــة واأل لَــم يف التواصــل مــع
اآلخريــن املتألِّمــن؟ كيــف تســاع ُد َك عــى التواصــل مــع اللــه ومــع نفسـ َـك عنــد تع ُّرضـ َـك لــأمل
الشــخيص؟

4
غضب اهلل
ُ

دمة:
المق ِّ

ـب اللــه أن يكــون مفهو ًمــا صع ًبــا جـ ًّدا عــى النـ ِ
ـاس أن يقبلــوه ،ولكـ َّن الواقــع هــو
ميكـ ُن لغَضَ ـ ِ
ـب اللــه باعتبــاره
ـب اللــه إعــا ٌن عــن بـ ِّرہ .يف هــذه املحــارضة ،يـ ُ
ـرح د .ســرول غضـ َ
أ َّن غضـ َ
را مهـ ًّـا ومحوريًّــا يف وجهــة النظــر املســيح َّية عــن الحيــاة والعالَــم.
عنـ ً
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

تثبت ا ِّدعا َء أنَّنا خل ُْصنا نهائ ًّيا من غضب الله
1.أ ْن َ
يناقض محبَّته
2.أ ْن تواج َه املفهوم الخاطئ القائل إ َّن غضب الله ُ
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

ـاس َوإِ ْثِ ِهـ ِـم ،الَّ ِذي ـ َن يَ ْحجِ ـ ُزونَ
السـ َـا ِء َعـ َـى َج ِمي ـعِ ُف ُجــو ِر ال َّنـ ِ
ألَنَّ غَضَ ـ َ
ـب الل ـ ِه ُم ْعلَ ـ ٌن ِم ـ َن َّ
الْ َحـ َّـق بِا ِإلثْـ ِـم.
رومية 18 :1حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

أسايس يف مفهوم الخالص.
أنت ُمخل ٌَّص؟»
أ َّو ًل .إ َّن سؤال« :م َّم َ
ٌّ
كل الضامئــر يف
كل صيغـ ٍة ُمم ِك َنـ ٍة ومـ َع ِّ
ـص يف العهــد الجديــد يف ِّ
.أيُســتخ َد ُم ال ِف ْعــل يُخلِّـ ُ
اللغــة اليونانيَّــة.
1.لدى اللغة اليونان َّية القدرة عىل توصيل ال ال ُب ْعد الزمني للفعل فحسب بل وجهه أيضً ا.
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2.وبالتــايل فــإ َّن نظــام األفعــال اليونان َّيــة ال يَ ِصـ ُـف َز َم ـ َن الفعــل فحســب بــل نو َعــه أيضً ــا:
كونَ ـ ُه فعـ ًـا مســتم ًّرا أو غ ـ َر مح ـ َّد ٍد.
ـصَ ،ونَ ْحـ ُن
ـص» يف اللغــة اليونانيَّــة ،املعــاين التاليــة :كُ َّنــا نَ ْخلُـ ُ
3.يفيـ ُد اســتخدام الفعــل «يخلِّـ ُ
ـص.
ـصَ ،و َسـ ْو َف نَ ْخلُـ ُ
ُم َخل َُّصــونََ ،ونَ ْحـ ُن نَ ْخلُـ ُ
ـص» يف العهــد الجديــد أيضً ــا لوصــف الخــاص مــن مجموعــة متن ِّوعــة
.بيُســتخ َد ُم الفعــل «يخلِّـ ُ
مــن النكبــات واألمـراض والكــوارث.
ـخصا مــا يف العهــد الجديــد يقـ ُ
ـول لــه« :إِميَانُـ َـك قَ ـ ْد
ـرب يســوع عندمــا يشــفي شـ ً
1.كان الـ ُّ
شَ ــف ََاك» (مرقــس .)52 :10
ـص» يف الكتــاب املق ـ َّدس هــو أ ْن يُــرئ مــن مـ ٍ
ـرض
2.لــذا ،فــإ َّن أحــد معــاين الفعــل «يُ َخلِّـ ُ
يه ـ ِّد ُد الحيــاة.
ـص يف الكتــاب املقـ َّدس ،فإنَّــه يُســتخ َد ُم أيضً ــا
.تباإلضافــة إىل االســتخدامات العاديَّــة للفعــل يخلِّـ ُ
باملفهــوم امل ُطلَــق األســايس.
1.املعنــى األســايس ملفهــوم الخــاص الكتــايب يقــ ُع ضمــن النطــاق الــداليل نفســه الــذي
للمعنــى العــادي أي «النجــاة مــن البلِ َّيــة».
2.البَلِيَّة ،التي يت ُّم الخالص منها ،هي بليَّة املثول عريانًا يف محرض إل ٍه عاد ٍل وق ُّد ٍ
وس.
نخلص من «الله».
.ثاإلجابة عن السؤال« :م َّم نخل ُُص؟» هي بسيطةُ :
ـاص ومتَّ َمــه ،ولكـ َّن الخــاص الــذي
1.فمــن ناحيـ ٍة ،اللــه هــو مخلِّصنــا .وهــو َمـ ْن أوجـ َد الخـ َ
ـاص مــن شــخصه.
يبــا َد ُر بــه هــو خـ ٌ
كل إنسانٍ
بحسب معيار قداسته.
2.يخل ُِّصنا الله من يوم دينونته الذي سيَدي ُن فيه َّ
ِ

الناس مع فكرة الخالص من الله.
ثان ًيا .منكرين واقع غضبه ،يتصار ُع ُ
ـي يف أساســه
.أالديانــة املدن َّيــة األمريك َّيــة مبن َّيـ ٌة عــى وجهــة نظــر عــن الحيــاة بهــا منظــو ٌر وثنـ ٌّ
وغــر كتــايب عــن اللــه.
1.األســاس لتأســيس وجهــة نظــر عــن الحيــاة هــو فَ ْهــ ُم طبيعــة اللــه ،وطبيعــة البــر،
والعالقــة بينهــا.
2.املســيح َّية ،كوجهــة نظــر عــن الحيــاة ،مبن َّيــة عــى قداســة اللــه وخط َّيــة اإلنســان .وبالتــايل،
ـتنتج املســيحيُّون ضمنيًّــا وجــود الغضــب.
يسـ ُ
ـب باألغنيــة
.بالوحــدة القوم َّيــة التــي ظهــرتْ بعــد أحــداث  11ســبتمرب ذكَّرتنــا بشــكلٍ غريـ ٍ
الشــهرية «ن َِشــيد َم ْع َركَــ ِة الْ ُج ْم ُهو ِريَّــ ِة».
اس َعـ َـى الْ َك ـ ْر ِم
1.تش ـ ُر هــذه األغنيــة رصاح ـ ًة إىل طبيعــة مجــي ِء الـ ِّ
ـرب ،فتقــول« :لَ َق ـ ْد َد َ
ـب».
ـر ِة الْغَضَ ـ ِ
الْ َم ْخ ـ ُزونِ ِف َم ْعـ َ َ
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2.إ َّن كلــات هــذه األغنيــة ،وكذلــك عنــوان روايــة جــون ِسـتَا ِي ْنب ِْيك األدب َّيــة الشــهرية ،مأخوذة
مــن ســفر الرؤيا.
.ترؤيا ِ 20-17 :14
الرب بصور ِة معرصة الغضب اإللهي.
يص ُف حصاد األرض عند مجيء ِّ
ـداس هــؤالء الذيــن يعيشــون يف المبــاال ٍة ويف عصيــانٍ للــه والذيــن أســاؤوا
ـب املُـ ُ
1.ميثِّـ ُـل العنـ ُ
اســتغالل إمهــا ِل اللــه وطــو ِل أناتــه.
رش ،وسيأيت يو ًما ما ٍ
رش.
كقاض عاد ٍل ،ليدي َن ال َّ
2.الله ال يبدي عد َم مباال ٍة تجاه ال ِّ
ثالثًا .مجي ُء الله بالدينونة هو إعال ٌن ِ
ملجد ِہ اإللهي وكاملِ ِه.
.أيؤم ُن الناس بشكلٍ عا ٍّم أ َّن غضب الله هو إعاق ٌة يف شخص َّيته.
ِ
محب ،ورحوم ،ومن ِعم.
منيل إىل
ُ 1.
تجريد الله من صفاته وتعري ِفه ببساط ٍة بأنَّه ٌّ
ـب علينــا أن نعـ َ
ـرف أ َّن اللــه هــو إل ـ ُه
2.يك نكــو َن أمنــا َء للمفهــوم الكتــايب عــن اللــه ،يجـ ُ
ـب أيضً ــا.
غضـ ٍ
.بال ميكننا أ ْن نفه َم الرحمة مبعز ٍل عن غضب الله.
1.إ ْن ك َّنــا نؤ ِمـ ُن أ َّن اللــه عاجـ ٌز عــن الغضــب ،تفقـ ُد النعمـ ُة معناهــا ،ألنَّــه لــن يوجــد يش ٌء
ـص منــه.
نخلـ ُ
ـبب الــذي يجعـ ُـل رحمـ َة اللــه ونعمتَــه عظيمتـ ْـن هكــذا هــو أ َّن اللــه ســيكون مـ َّر ًرا إ ْن
2.السـ ُ
أداننــا ،ومــع ذلــك قـ َّرر أن يعفـ َو عنــا.
ـح لإلنســان هــا محــور وجهــة النظــر املســيح َّية عــن
ـح للــه والفهـ َم الصحيـ َ
.تإ َّن الفهـ َم الصحيـ َ
الحيــاة والعالَــم.
ـت تؤمـ ُن أ َّن البرشيَّــة صالحـ ٌة جوهريًّــا وبشــكلٍ غــر قابــلٍ للجــدل ،يكــون مفهــو ُم
1.إ ْن كنـ َ
ـب اللــه ذاتــه إهانـ ًة لشــخصه.
غضـ ِ
ـب اللــه ليــس معل ًنــا ضـ َّد برشيَّـ ٍة صالحـ ٍة جوهريًّــا ،بــل ضـ َّد جميــع فجــو ِر النــاس
2.إ َّن غضـ َ
وإمثِهــم (روميــة .)18 :1
ـرب
.ثشــك ًرا للــه أنَّــه أعطانــا سـ ً
ـبيل للخــاص ،والنجــاة مــن غضبــه العــادل والبــا ِّر ،يف شــخص الـ ِّ
يســوع املســيح وعملِــه.
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.كم عدد ِ
الص َيغ الزمن َّية للفعل «يُ َخل ُِّص» امل ُستخد َمة يف العهد الجديد اليوناين؟
.أزم ٌن واح ٌد فقط
بعض األزمنة األساسيَّة
.ب ُ
.تمعظ ُم ِ
الص َيغ
كل ِ
الص َيغ امل ُمك َنة
.ث ُّ

صاد ُم ْال َعوا ِل ُم
ِع ْن َد َما َت� َت
َ

20

ُ
ِّــص يف ســياق
2.مــا
املثــال الــذي اســتخد َمه د .ســرول للنطــاق الــداليل الواســع للفعــل يُ َخل ُ
العهــد الجديــد؟
الرب يسوع بعد عمليَّة شفاء
.أكلامتُ ِّ
.بإقام ُة بولس ألفتيخوس
الخالص امل ُطل َُق من دينونة الله
.ت
ُ
الرب يسوع
.ثمعجز ُة تهدئة العاصفة التي قا َم بها ُّ
أي ســفر يف الكتــاب املقــ َّدس اســتعا َر جــون ِســتَا ِي ْنب ِْيك و»ن َِشــي ُد َم ْع َركَــ ِة الْ ُج ْم ُهو ِريَّــ ِة»
3.مــن ِّ
كلامتِهــم؟
.أالتكوين
.بإشعياء
.تزكريَّا
.ثالرؤيا
4.إ ْن ع َّرفْنا الل َه مبصطلحات الرحمة ،واملح َّبة ،والنعمة فقط ،قد نخاطر بعبادة صنم.
.أصح
.بخطأ
5.ما عالق ُة مفهوم رحمة الله بغضبه؟
.أالرحم ُة ِ
تص ُف طبيع َة الله الحقيقيَّة مبعز ٍل عن غضبه.
.بالرحم ُة تنسج ُم مع الغضب يف الطبيعة امل ُزد ِو َجة لله.
غضب يف رغبة الله أن يغفر وينىس.
كل
.تالرحمة تخم ُد َّ
ٍ
.ثتج ُد الرحمة قيمتَها حقًّا يف ضوء غضب الله العادل.
غضب الله؟
6.إ ْن اعت ْربنا اإلنسا َن صال ًحا يف األساس ،كيف سرنى
َ
سنعارض كونه صف ًة من صفات الله يف العهد الجديد.
.أ
ُ
.بسنقبله باعتباره رشطًا ملطالبات الله العادلة.
يتناقض مع شخص َّية الله الصالحة.
.تسنعارضه ألنَّه
ُ
.ثسنقبله كواقع ملسؤول َّية اإلنسان النهائ َّية.
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أسئلة للمناقشة:
ٌ

ـرض كثــرون قائلــن إ َّن غضــب اللــه ال يتــاىش مــع شــخصيَّته امل ُِحبَّــة امل ُعل َنــة مــن خــال
1.اعـ َ
املســيح يف العهــد الجديــد .كيــف تــر ُّد عــى مثــل هــذا االع ـر ِ
اض مــن العهــد الجديــد؟
ـال قويًّــا أن يكــو َن األشــخاص ،الذيــن يرفضــون فكــرة غضــب اللــه،
2.هــل تظـ ُّن أ َّن هنــاك احتـ ً
الخاصــة بهــم؟ ملــاذا؟
كون ِّيــن يف عقيــدة الخــاص
َّ
املختصــة باللــه،
أساســا مبعتقــدات املــرء
َّ
3.لقــد تعلَّمنــا أ َّن وجهــة النظــر عــن الحيــاة تتعلَّــق ً
ـوي
واإلنســان ،وعالقتهــا بعضهــا ببعــض .ملــاذا كانــت هــذه نقطـ َة بدايـ ٍة مه َّمـ ٍة بشــكلٍ حيـ ٍّ
للحديــث عــن غضــب اللــه؟
غضب اللــه أن يُســتخ َد َم
ـوم ِ
ـب اللــه املشــاعر الحديثــة ،ولكــن كيــف ميكــن ملفهـ ِ
4.قــد يجـ ُ
ـرح غضـ ُ
كمنطلــقٍ للمشــاركة باإلنجيل؟

5
الس ِ
الم
إ�ي ُ
�جاد َ

دمة:
المق ِّ

ـب وجهــة النظــر املســيح َّية عــن الحيــاة ،إنَّهــا صــور ٌة بــا عيــب لكيف َّيــة
مجـ ُد الصليــب هــو لـ ُّ
ـح د.
تعا ُمــلِ اإللــه العــادل والرحيــم مــع اإلنســان الخاطــئ الســاقط .يف هــذه املحــارضة ،يوضِّ ـ ُ
ـرب يســوع املســيح.
ســرول الطريـ َـق الوحيـ َد للســام مــع اللــه يف إنجيــل الـ ِّ
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

تستعرض رضورة التوبة واإلميان من أجل الحصول عىل السالم األبدي
1.أ ْن
َ
2.أ ْن توضِّ َح رحم َة الله يف َم ْح ِو ديْ ِننا من خالل املسيح
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

ـم اآلنَ
الشيـ َر ِةَ ،قــدْ َصالَ َحكُـ ُ
ـم الَّ ِذيـ َن كُ ْن ُتـ ْ
َوأَنْ ُتـ ُ
ـم َق ْبـ ًـا أَ ْج َن ِب ِّيـ َن َوأَ ْعــدَ ا ًء ِف الْ ِفكْـرِِ ،ف األَ ْعـ َـالِ ِّ ِّ
ـم ِقدِّ ِ
يسـ َن َو ِبـاَ لَـ ْو ٍم َوالَ شَ ـكْ َوى أَ َما َمــهُ .
ِف جِ ْسـ ِـم َب َ ِ
ضكُـ ْ
ش َّي ِتـ ِه بِالْ َمـ ْو ِت ،لِ ُي ْح ِ َ
كولويس 23-21 :1حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

أ َّو ًل .عقيــد ُة الجحيــم هــي االســتعال ُن النهــا ُّيئ لغضــب اللــه .مــع ذلــك ،فقــد تـ َّم توفــر النجــاة مــن
ـرب يســوع املســيح.
خــال التوبــة واإلميــان بالـ ِّ
.أتــ َّم إلغــاء عقيــدة الجحيــم تقريبًــا مــن ضمرينــا بســبب عقيــدة الخــاص املتصــ ِّدرة يف
أمريــكا :التربيــر باملــوت.
22
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ـرب يســوع يتط ـ َّر ُق إىل هــذا
.ببالرغــم مــن النفــور الحديــث مــن عقيــدة الجحيــمَّ ،إل أ َّن الـ َّ
ـب معارصيــه عــن مـ ٍ
ـآس معروف ـ ٍة يف يومــه شــخص ًّيا.
املوضــوع وهــو يخاطـ ُ
ـس البنطــي
1.يف لوقــا  ،3-1 :13تـ َّم إخبــا ُر الـ ِّ
ـرب يســوع عــن املأســاة التــي قَتَـ َـل فيهــا بيالطـ ُ
بعــض الجليل ِّيــن فيــا كانــوا يق ِّدمــون الذبائــح.
ـح االســتدالل الباطــل بــأ َّن هــؤالء الجليل ِّيــن
ـرب يســوع عــى هــذا الحــدث فَضَ ـ َ
2.إ َّن ر َّد الـ ِّ
أي شــخص نجــا.
كانــوا خطــا ًة أكــر مــن ِّ
كل البــر ســيهلكون كــا هلــك
الــرب يســو ُع أ َّن َّ
رص ُّ
3.بالــر ِّد عــن أســئل ٍة عــن موتهــم ،أ َّ
الجليل ُّيــون إن مل يتوبــوا أمــام اللــه.
الرب يسوع منطقًا موازيًا عند تناول مأساة برج سلوام.
.تيتب ُع ُّ
ـرب يســوع متطلَّبــات التوبــة وال يحـ ُ
ـاول تربئــة اللــه يف شــكلٍ
1.يف لوقــا  ،5-4 :13يك ـ ِّر ُر الـ ُّ
مــن أشــكال الثيوديســيا.
ـرب يســوع هــذه املــآيس مــن وجهــة نظــر مختلفــة متا ًمــا عــن الحيــاة ،مــرزًا قداســة
2.رس َد الـ ُّ
اللــه وخط َّيــة اإلنســان.
أي شـ ٍ
ـخص آخــر يف الكتــاب املقـ َّدس كــا
ـرب يســوع عــن واقــع الجحيــم أكــر مــن ِّ
.ثتكلَّــم الـ ُّ
وضـ َع يف الوقــت نفســه أســاس ِ
خالصنــا بالتوبــة واإلميــان.
ـب العربان ِّيــن بــن رحم ـ ِة اللــه يف العهــد القديــم ورحم ِت ـ ِه يف العهــد الجديــد
1.يقــار ُن كاتـ ُ
ـؤال بالغ ًّيــا مؤث ِّـ ًرا.
طار ًحــا سـ ً
ـي فإنَّــه يوحــي
2.مبــا أ َّن ســؤال« :فَ َك ْيـ َـف نَ ْن ُجــو نَ ْحـ ُن إِ ْن أَ ْه َملْ َنــا َخ َل ًصــا َهـذَا ِم ْقـ َدا ُر ُہ؟» بالغـ ٌّ
بإجابـ ٍة بالســلب« :ال ميكننــا».
ـرب يســوع املســيح .مح َّب ـ ُة
ـروب مــن الدينونــة األبديَّــة ســوى بالتوبــة واإلميــان بالـ ِّ
3.ال هـ َ
اللــه مرشوط ـ ٌة باملســيح.
ثانيًــا .يف الكتــاب املقـ َّدسِ ،
ـرب يســوع بأنَّنــا مدينــون بديــنٍ مل يُدفــع وال ميكــن أن يُدفــع َّإل
يصفُنــا الـ ُّ
بكنــوز نعمتــه.
ٍ
كل السيادة هو محو ُر وجهة النظر السليمة عن الحياة.
وملك ِّ
.أإ َّن فَ ْه َم الله كخالقٍ
املطلق يف فَ ْر ِض التز ٍ
امات علينا.
الحق
ُ
كل السيادة ،له ُّ
1.الله خالقُنا و َملِكُنا ِّ ُّ
2.االلتزام الذي فشَ لْ َنا يف تحقيقه هو الطاعة الكاملة لناموس الله.
كل م َّر ٍة ُ
نجلب عىل نفوسنا دي ًنا ال ميك ُن أن ندفعه أب ًدا.
نقرتف خط َّي ًة،
.بيف ِّ
ُ
ــف بولــس الرســول الخط َّيــة والالمبــاالة باســتخدام الصــورة الح َّيــة «تَ ْذ َخــ ُر لِ َنف ِْس َ
ــك
1.يَ ِص ُ
ــب» (روميــة .)5 :2
غَضَ ًبــا ِف يَــ ْو ِم الْغَضَ ِ

صاد ُم ْال َعوا ِل ُم
ِع ْن َد َما َت� َت
َ
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كل خط َّيـ ٍة نقرتفُهــا
2.ال ميكــن أبـ ًدا أن تدفـ َع َديْـ َن خطايانــا حيــا ٌة مــن األعــال الصالحــة ،أل َّن َّ
هــي ضـ َّد اللــه القـ ُّدوس وغــر املحــدود.
.تإنجيــل يســوع املســيح هــو الرجــا ُء الوحيـ ُد للمديونــن ألنَّــه بعملــه الخــايص أخـ َذ ديْننــا عــى
عات ِقــه وتح َّمـ َـل عقابَــه ( 1بطــرس .)24 :2
1.يف كولــويس  ،14-13 :2يتخ َّيـ ُـل الرســول بولــس املســيح بأنَّــه ديننــا ،وبالتــايل مبوتــه يقــد ُر
اللــه أن َ ْي ُح ـ َو «صـ َّـك الديــن».
2.يف العــامل القديــم ،عندمــا كان يتـ ُّم إبطـ ُ
ـت ت ُوضَ ـ ُع عالمـ ُة التصويــر
ـادي ،كانـ ْ
ـال ديــنٍ اقتصـ ٍّ
ـجل.
اليونــاين للصليــب عــى السـ ِّ
ـب حرف ًّيــا عــى دي ِنـ َـك بــدون املســاومة عــى قداســته ،لكونــه
3.يف املســيح ،وضـ َع اللـ ُه الصليـ َ
ـر َر (روميــة .)26 :3
البــا َّر واملُـ َ ِّ
.ثما يح ِّد ُد وجهة النظر املسيحيَّة عن الحياة هو َم ْج ُد الصليب.
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.ملاذا يُج ِز ُم د .سربول أ َّن عقيدة الخالص السائدة يف أمريكا هي التربير باملوت؟
.أأل َّن الله مستع ٌّد أن يخل َِّص الناس بدون رشوط.
.بأل َّن التربير ال ميكن أن يتحقَّق َّإل باملوت فقط.
.تأل َّن موت املسيح يضم ُن تربي َرنا.
.ثأل َّن عقيدة الجحيم قد ُهجرت.
2.كيف يجب أن نرى موتَ املؤمن يف يسوع املسيح؟
.أعىل أنَّه أسوأ بَلِ َّي ٍة ميكن أ ْن تق ُع عىل حياة املؤمن.
.بعىل أنَّه مج َّرد حقيقة املسار الطبيعي لألمور يف هذه الحياة.
.تعىل أنَّه حدثٌ سعي ٌد بالرغم من شعورنا بال َفقْد ومحبَّتنا للمؤمن.
.ثعىل أنَّه حدثٌ مؤملٌ يفتق ُر لتفسريٍ أو مع ًنى.
ـرب يســوع ر ًّدا عــى هــؤالء الــذي يســألون عــن طبيعــة املــآيس املذكــورة
3.مــا الــذي مل يفعلــه الـ ُّ
يف لوقــا 13؟
رش.
رفض وجهة النظر التي ترب ُط َّ
.أ َ
كل املآيس بالخط َّية بشكلٍ مبا ٍ
.ب َع ِم َل من وجهة نظ ٍر كتاب َّي ٍة عن الحياة عن الله واإلنسان.
رش يف العامل.
.ت َ
اقرتح الثيوديسيا لتفسري وجود ال ِّ
.ثأكَّ َد عىل رضورة التوبة من أجل الخالص.
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ـخصا يتأ َّمـ ُـل بعمــقٍ  ،أل َّن روديــن كان يحـ ُ
ـاول توصيــل
4.متثــال روديــن بعنــوان املف ِّكــر يص ـ ِّو ُر شـ ً
معنــى أن يف ِّكــر يف الفكــر نفســه.
.أصح
.بخطأ
5.ما املامرس ُة القدمي ُة التي وصفَها د .سربول عىل أنَّها صورة لإلنجيل؟
.أمامرس ُة غ َْسلِ أر ُجلِ الضيوف كعملٍ يرم ُز للخدمة.
.بمامرس ُة تب ِّني األطفال املرتوكني التي قا َم بها املسيح ُّيو َن األوائل.
.تمامرس ُة إلغاء ال َديْن بعالم ٍة يونان َّي ٍة للصليب.
.ثمامرس ُة تحرير السجني وقت عيد الفصح.
6.كيف يحفظ الله ب َّرہ يف غفرانه لنا؟
.أعرب تعديل متطلَّباته إىل معيا ٍر ميكن تحقيقه.
.بعرب الت َّربر يف عمل َّية الغفران.
.تعرب َج ْعل الغفران مرشوطًا بأعاملنا.
.ثعرب معاقبة خط َّيتنا يف يسوع املسيح.
أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.هــل التوبـ ُة مطلوبـ ٌة يف الحيــاة املســيح َّية؟ مــا عالقــة التوبــة باإلميــان؟ هــل ميكنـ َـك أن تحصــل
عــى الواحــدة دون األخــرى؟ ملــاذا؟
2.مــا هــي بعــض االعرتاضــات األساس ـ َّية عــى عقيــدة الجحيــم؟ مــا الــذي تفشـ ُـل يف الحفــاظ
ـص بوجهــة النظــر املســيح َّية عــن الحيــاة؟
عليــه فيــا يختـ ُّ
ـاب املقـ َّد ُس أ َّن غــر النادمــن يذخــرون الغضــب ليــوم الدينونــة بخطاياهــم .مــا
3.يكشـ ُـف الكتـ ُ
الــذي يجعـ ُـل هــذا األمــر غــر صحي ـ ٍح بالنســبة إىل املســيحي؟ مبــا أنَّــه غــر صحيــح ،كيــف
يجــب علينــا أن نتعامـ َـل بشــكلٍ صحي ـ ٍح وأن نحــزن بشــكلٍ صحي ـ ٍح عــى خطايانــا؟
ـبت منظــو ًرا ميكنـ َـك مــن خاللــه رؤيــة املأســاة واألمل .كيــف
4.مــن خــال هــذه السلســلة ،اكتسـ َ
لـ َـك أ ْن تطبِّــق مــا تعلَّ ْمتَــه حتَّــى تقــدر أن تعـ ِّزي آخريــن يف وقــت حاجتهــم؟ كيــف ترشـ ُدهم
إىل الصليــب بصفتــه مجــد وجهــة النظــر املســيح َّية عــن الحيــاة؟
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أسئلة ال ِد َ
املحارضة 1
 .1ث
 .2ت
 .3ت
 .4ب
 .5ث
 .6ت

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

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

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

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

