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َحْرُب اأَلْفَكارِ

المقدِّمة:

ــُح د.  نََشــبَْت كلُّ الحــروب عــر تاريــخ البرشيَّــة بســبب رصاِع األفــكار. يف هــذه املحــارضة، يوضِّ

ــَح كيــف ميكــن لتصــادِم  نــات األساســيَّة لــكلِّ وجهــِة نظــٍر عــن الحيــاة ليوضِّ ســرول أُطـُـَر املكوِّ

ى حربـًـا. هــذه الوجهــات يف حــدِّ ذاتــه أن يُســمَّ

األهداُف التعليميَّة: 

َم املبادئ الثالثة التي وراء كلِّ وجهة نظٍر عن الحياة. 1 أْن تقدِّ

َد عىل تفرُّد املسيحيَّة بني وجهات النظر املُتصارَِعة عن الحياة . 2 أْن تشدِّ

القراءُة الكتابيَّة:

. كُلُّ َمــْن ُهــَو ِمــَن الَْحــقِّ  »لِهــَذا َقــْد ُولِــْدُت أَنَــا، َولِهــَذا َقــْد أَتَْيــُت إَِل الَْعالَــِم ألَْشــَهَد لِلَْحــقِّ

؟« يَْســَمُع َصــْوِت«. َقــاَل لَــُه ِبيالَطُــُس: »َمــا ُهــَو الَْحــقُّ

-يوحنَّا 18: 38-37

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوًَّل. إنَّ الحرب هي نتيجٌة ُمباِشٌة لرصاٍع يبدأُ يف الذهن.

يركِّــُز املؤرِّخــون يف األســاس عــىل الســتفزازات املادِّيَّــة للحــرب، يف حــني أنَّ ســببَها أصــالً هــو أ. 

رصاُع األفــكار.

تتصارُع األفكار نتيجة تصاُدِم وجهات النظر املُتناِفَسة عن الحياة.ب. 
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ــم . 1 ــاُس تعقيــدات العالَ ــٌة يفهــُم بهــا الن ــُم ُمصاَغ ــاة هــي مفاهي ُوجهــات النظــر عــن الحي

ــُل معــه. وكيــف يجــدُر بهــم التعاُم

ــا . 2 ــه، وفَْهُمن ــا لل ــيٍَّة: فَْهُمن ــارَص أساس ــة عن ــن ثالث ــاة م ــن الحي ــر ع ــات النظ ُن وجه ــوَّ تتك

ــط. ــِم املحي ــا للعالَ ــان، وفَْهُمن لإلنس

ثانيًا. إنَّ فهَمنا لله هو أهمُّ عنرٍص يشكُِّل وجهة نظرِنا عن الحياة.

حوَّلــْت أحــداُث 11 ســبتمر 2001، تركيــَز الشــعب األمريــي عــىل َدْوِر اللــه يف الحيــاة اليوميَّــة أ. 

ولكنَّهــا أظهــرَْت َميْــَل أمريــكا نحــو التوفيــق بــنْي املُعتَقــدات.

ــي . 1 ــد الت ــِة املُْعتََق ــُة مامرس يَّ ــو حرِّ ــدة ه ــات املتَّح ــتوريَّة يف الولي ــوق الدس ــُط الحق أبس

يضمُنهــا التعديــُل الدســتوريُّ األوَّل. 

التوفيــق األمريــي بــني املعتقــدات هــو العتقــاد أنَّــه طالـَـام أنَّ القانــون يضمــُن حاميــَة كلِّ . 2

الديانــات عــىل حــدٍّ ســواء، إًذا كلُّ الديانــات صحيحــٌة بالتســاوي.

عــة تعبــُد اإللــَه نفَســه هــو نتيجــٌة ُمؤِســَفٌة للديانــة . 3 العتقــاد بــأنَّ الخلفيَّــات الدينيَّــة املتنوِّ

ــة. األمريكيَّــة العامَّ

ـة بــني ب.  تكشــف النظــرُة العاِبــرُة إىل مضمــون ديانــات العالَــم عــِن اختالفــاٍت جذريَـّ

الديانــات املُختلَفــة.

َ كيــف تناقــُض ديانــاُت . 1 ــة بالــربِّ يســوع تكفــي وحدهــا لتبــنيِّ املُعتقــدات الدينيَّــة املختصَّ

العالَــم بعُضهــا بعًضــا بشــكٍل غــريِ قابــٍل للتوفيــق.

كحــال املســيحيَّة واليهوديَّــة، حيــث ل ميكــن للــربِّ يســوع أن يكــون املســيَّا ومعلِّــاًم كاذبـًـا . 2

عــي أنَّــه املســيَّا يف الوقــت نفِســه. يدَّ

ــة هــام الــيُء نفُســه يكــون بإنــكاِر التأكيــد ت.  الســبيُل الوحيــُد للقــول إنَّ املســيحيَّة واليهوديَّ

: يســوع هــو املســيح. األوَّل لإلميــان املســيحي وهــو أنَّ

املفهوم عن الله يف املسيحيَّة يناقُض املفهوم عنه يف أيَّة ديانٍة أخرى.ث. 

املفهــوم املســيحي عــن اللــه بصفتــه ثالوثـًـا -آب، وابــن، وروح قــُدس- هــو يف قَلـْـِب وجهــة . 1

النظــر املســيحيَّة عــن الحيــاة والعالـَـم.

ــا رفــَض فكــرة أنَّ . 2 ــة يفــرُض عليه ــل اإلســالم واليهوديَّ ــاٍت مث ــه يف ديان املفهــوم عــن الل

ــوٌث. اللــه ثال

ــدون . 3 ــيحيِّني ل يعب ــلمني، واملس ــود، واملس ــي: أنَّ اليه ــا ه ــن إنكارُه ــي ل ميك ــُة الت والنتيج

ــة. ــة األمريكيَّ ــة املدنيَّ ــاءات الديان ــَه نفســه، عــىل عكــس ادِّع اإلل

ــه بشــكٍل  .  ُم ــام يقدِّ ــد الحــرصيِّ ك ــع التوحي ــامىش م ــه يت ــا لل ــاًم حرصيًّ تســتلزُم املســيحيَُّة فَْه

ُس. ــدَّ ــاُب املق أســايسٍّ الكت
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ــه )1 ملــوك . 1 ــَم الحــرصيَّ لل ــاء البعــل عــىل جبــل الكرمــل يدعــُم الَفْه ــا ألنبي مواجهــة إيليَّ

.)40-20  :18

ــوٍم . 2 ــَمَح بدخــول مفه ــا َس ــا م ــا لهوتيًّ ــم كان ضعًف ــد القدي ــل العه ــٍف يف إرسائي ــُر َضْع أك

ــه. ــيٍّ وتوفيقــيٍّ لل وثن

ُد كلَّ خطيَّــٍة . 3 ُ أنَّ عبــادة األصنــام هــي الخطيَّــة األساســيَّة التــي تحــدِّ روميــة 1: 18-32 يبــنيِّ

لحقــٍة يف تاريــخ البرشيَّــة.

ــىل . 4 ــُب ع ــذا يج س، ل ــدَّ ــاب املق ــٌن يف الكت ــو ُمعلَ ــام ه ــه ك ــام هــي تشــويُه الل ــادُة األصن عب

ــة. ــخصيَّته املُعلَن ــع ش ــُق م ــا يتواف ــش مب ــق العي ــن طري ــام ع ــادةَ األصن ــوا عب ــيحيِّني أن يتجنَّب املس

ثالثـًـا. فهُمنــا للــه هــو العنــرُص األهــمُّ يف ُوجهــِة نظرنــا عــن الحيــاة والعالـَـم، ألنَّنــا إْن أســأْنا فهــَم اللــه، 

ســُنيسُء فَْهــَم أنفِســنا والعالـَـِم الــذي نعيــُش فيــه.

ــى نــدرَك معنــى أْن نكــوَن أ.  البــرش مخلوقــون عــىل صــورة اللــه، لــذا يجــب أن نفهــَم اللــَه حتَّ

مخلوقــني عــىل صورتــه.

َہ للِنْســبيَّة . 1 األحــداُث املأســاويَُّة للحــادي عــرش مــن ســبتمر واَجَهــِت املفهــوَم املشــوَّ

ـة التطــوُّر الكبــري. األخالقيَّــة والتطبيقــاِت األخالقيَّــة لنظريَـّ

ــْت وجهــات . 2  ســيكوُن الغضــُب يف مواجهــة املأســاة األمريكيَّــة الوطنيَّــة بــال معًنــى إذا صحَّ

النظــر عــن الحيــاة والعالَــم التابعــة للنســبيَّة األخالقيَّــة والتطــوُّر الكبــري.

ــذه . 3 ــل ه ــي ملث ــرشِّ األخالق ــَز ال ــتطيُع متيي ــا نس ــه، فإنَّن ــورة الل ــىل ص ــني ع ــا مخلوق كَْونَن

ســٌة. ـة مقدَّ األحــداث، عالِِمــني أنَّ الحيــاة البرشيَـّ

يجب أْن نفهَم الله حتَّى ندرَك كيفيَّة تعاملِه مع الطبيعة.ب. 

يف عرِصنــا ويوِمنــا، منيــُل إىل رؤيــة الطبيعــة عــىل أنَّهــا تعمــُل بشــكٍل مســتقلٍّ عــن ســلطان . 1

اللــه، مبعــزٍل عــن العنايــة اإللهيَّــة.

تؤكِّــُد املســيحيَُّة عــىل عنايــِة اللــه املُطلَقــِة وحْفِظــه للعالـَـم، وأنَّــه ل ميكــن لــيٍء أن يوجــد . 2

مبعــزٍل عن ســلطانه.

ــه . 3 ــا لقوانين ــُل وفًق ــَم يعم ــَرى العالَ ــة، ل ميكــن إلَّ أن نَ ــة اإللهيَّ ــدأ للعناي ــدون هــذا املب ب

ــًة. ــَم ديان ــُل الِعلْ ــا يجع ــة، م ــة الثابت الداخليَّ

أسئلٌة للدراسة:

ٍن يف وجهة النظر عن الحياة والعالَم؟. 1 ملاذا تَُعدُّ املعتقداُت عن الله أهمَّ مكوِّ

خلَق اللُه العالَم، وبالتايل، وجهات النظر عنه.أ. 

لن تكوَن وجهات النظر عن الحياة والعالَم ممكنًة بدون اإلميان بالله.ب. 
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د.ت.  يجب أن يكوَن اللُه هو األهمُّ يف حياتنا حتَّى يتمجَّ

ُد كيفيَّة تعاُملِنا مع كلِّ يشء.ث.  إنَّ فهَمنا لله يحدِّ

ما هو التوفيُق بنْي املعتقدات األمريي؟. 2

العتقاُد بأنَّ القانون يضمُن حامية كلِّ الديانات عىل حدٍّ سواء.أ. 

العتقاُد بأنَّه يجُب عىل كلِّ الديانات أن تتميَّز بالوطنيَّة.ب. 

العتقاُد بأنَّ كلَّ الديانات صحيحٌة بشكٍل متساٍو.ت. 

العتقاُد بأنَّ الواجب املدين لكلِّ الديانات هو تعزيز الوحدة الوطنيَّة.ث. 

ــح متطلَّبــاِت اللــه للعبــادة . 3 س ليوضِّ مــا املثــاُل الــذي اســتخدَمه د. ســرول مــن الكتــاب املقــدَّ

ــة الطاهــرة؟ النقيَّ

موىس والرضباُت الَعرْش يف مرصأ. 

هارون والِعجُل الذهبيُّ عند جبل سيناءب. 

إيليَّا وأنبياُء البعل عىل جبل الكرملت. 

يسوُع وتطهرُي الهيكل يف أورشليمث. 

ٍة.. 4 أدَّى الضعُف العسكريُّ إىل دمار إرسائيل كأمَّ

صحأ. 

خطأب. 

َمــِن انطلــَق مــن وجهــة نظــٍر إلحاديَّــٍة عــن الحيــاة والعالـَـم، ليســتنتَج أنَّ اإلنســان هــو »عاطفٌة .  

ــرُي ُمْجِديٍَة«؟ غ

مارتن هايديجرأ. 

كريستوفر هيتشنزب. 

فيودور دوستوفسيت. 

جان بول سارترث. 

ما املفهوم املحوريُّ لعالقة الله بالعالَم؟.  

املعرفة املُسبَقةأ. 

كلِّيَّة الُقْدرَةب. 

العناية اإللهيَّةت. 

الربوبيَّةث. 
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أسئلٌة للمناقشة:

ِصــْف وجهــَة النظــر املســيحيَّة للحيــاة والعالَــم. برأيــَك، مــا هــو أهــمُّ عنــرٍص يف وجهــة النظــر . 1

املســيحيَّة للحيــاة والعالَــم؟

كيــف تختلــُف وجهــات النظــر املتعلِّقــة بهويَّــة الــربِّ يســوع مــا بــني املســيحيَّة، واليهوديَّــة، . 2

ــة د. ســرول؟ ــة هــذا األمــر بالنســبة إىل حجَّ يَّ واإلســالم؟ مــا أهمِّ

كيــف تعــزُِّز فكــرُة صــورة اللــه أولويَّــة معرفتنــا باللــه بصفتــه العنــرَص الرئيــيسَّ لوجهــة النظــر . 3

ــاة  ــة عــن الحي ــة النظــر الكتابيَّ ــُف وجه ــف تختل ــم؟ يف هــذا الصــدد، كي ــاة والعالَ عــن الحي

ــة أو التطــوُّر الكبــري؟ ــة عــىل النســبيَِّة األخالقيَّ ــم عــن تلــك املبنيَّ والعالَ

كيــف ميكــن للمســيحي أن يُتَّهــَم بعبــادة األصنــام؟ كيــف ميكــن للفهــِم الصحيــِح عــن اللــه أن . 4

ينعكــَس بشــكٍل عمــيٍّ عــىل حيــاة املســيحي؟
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2

السالُم والَبلِيَُّة

المقدِّمة:

ــا أن نؤمــن بأنَّهــا تطــاُل كلَّ يشء. يف  ــة يلزُمن س عــن العنايــة اإللهيَّ إنَّ مفهــوَم الكتــاب املقــدَّ

س أنَّ اللــه يعمــُل وفًقــا لعنايتــه اإللهيَّــة  هــذه املحــارضة، يُثبــت د. ســرول مــن الكتــاب املقــدَّ

يف كلٍّ مــن الســالم والبَلِيَّــة.

األهداُف التعليميَّة:

أْن تدرَس تأثرَي الربوبيَّة عىل الفهم الحديث للعناية اإللهيَّة. 1

س كيف يعمُل اللُه من خالل الَوساطَِة البرشيَّة. 2 َق من الكتاب املقدَّ أْن تتحقَّ

القراءُة الكتابيَّة:

. أَنَا الرَّبُّ َصانُِع كُلِّ هِذِہ. ِّ الَِم َوَخالُِق الشَّ ُر النُّوِر َوَخالُِق الظُّلَْمِة، َصانُِع السَّ ُمَصوِّ

-إشعياء  4: 7

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

َہ وجهاِت النظر السائِدَة حول عالقة عناية الله بالعالَم. أوًَّل. إنَّ تأثرَي الربوبيَّة والعلامنيَّة الحديثة شوَّ

ــَة األوىل أ.  ــَه كان العلَّ ــْت أنَّ الل ــرش آمَن ــن ع ــرن الثام ــفيًَّة للق ــًة فلس ــُة حرك ــت الربوبيَّ كان

ــون. ــأة الك ــري نش ــَة لتفس الرضوريَّ

ــه . 1 ــَم يف حركت ــَع العالَ ــِه َوَض ــاعات يف كونِ ــَع الس ــِبُه صان ــه يش ــون أنَّ الل ــَن الربوبيُّ آم

ــط. ــِة فق ــِة الخاصَّ ــِه الداخليَّ تِ ــَل بقوَّ ليعم
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لــه الفاِعــِل يف العالَــم ويف . 2 ــة بشــكٍل أســايسٍّ مــن اإلميــان بعنايــة اللــه وبتدخُّ ــُل الربوبيَّ تقلِّ

تاريــخ البرشيَّــة.

صحيــح أنَّهــا كانــت حركــًة قصــريَة األمــد إلَّ أنَّ أفكارهــا الرئيســيَّة ظلَّــْت راســخًة يف نفــوس . 3

األمريكيِّــني حتَّــى يوِمنــا هــذا.

كذلــك أْســَهَمِت العلامنيَّــُة الحديثــُة يف املفاهيــم الخاطئــة عــن العنايــة اإللهيَّــة عندمــا حرصِت ب. 

ة. دور الديــن يف منطقــٍة خــارَ  الســاحة العامَّ

ــن . 1 ــم وع ــن التعلي ــُه ع ــمَّ فصلُ ــد ت ــك فق ــع ذل ــَن، وم ــيُّ الدي ــتوُر األمري ــي الدس يحم

املياديــن الحكوميَّــة.

ــاس . 2 ــرة الن ــىل نظ ــر ع ــا أثَّ ــة، م ــاة اليوميَّ ــرة الحي ــار  دائ ــا خ ــا أنَّه ــٌة طامل ــُة مقبول الديان

ــة. ــة اإللهيَّ ــوم العناي ملفه

ــة يف تجســيد وجهــة النظــر  ــة واإلنســانيَّة األمريكيَّ ــا. فضحــت أحــداُث 11 ســبتمر فشــَل الربوبيَّ ثانيً

ــة عــن عنايــة اللــه الشــاملة. الكتابيَّ

ــة أ.  ــة عــىل وجهــة النظــر الربوبيَّ ــة العامَّ تســبَّبْت مأســاُة 11 ســبتمر بثــورة يف الثقافــة األمريكيَّ

الســائدِة عــن الحيــاة والعالَــم.

يف قلب ردِّ الفعل األمريي عىل أحداث 11 سبتمر كان شعاُر: »بَارََك اللَُّه أَْمِريَكا«.. 1

ة . 2 ــة ترفــُض مفهــوَم أنَّ للــِه القــوَّ ــة، ألنَّ الربوبيَّ يف الواقــع، كان هــذا الشــعاُر رفًضــا للربوبيَّ

ــٍة مــا. والقــدرة عــىل مباركــة أمَّ

ــل ب.  ــْق بالكام ــا مل تعتن ــحونة دينيًّ ــة املش ــانيَّة األمريكيَّ ــإنَّ اإلنس ــار، ف ــذا التيَّ ــن ه ــم م بالرغ

ــة. ــة اإللهيَّ ــايبَّ للعناي ــوَم الكت املفه

ــة، لكــنَّ الفكــرَة نفســها أنَّ للــه دوٌر . 1 مــع أنَّ الرصخــة علـَـْت طلبًــا لركــِة اللــه عــىل هــذه األمَّ

يف املأســاة كانــت ل تــزال مرفوضــًة.

ــة- تحــدُث بأمــٍر . 2 ــة فــإنَّ كلَّ األمور-الســالم والبَلِيَّ بحســب املفهــوم الكتــايب للعنايــة اإللهيَّ

ــه )إشــعياء  4: 7-4(. مــن الل

ُّ السيادة عىل كلِّ األمور. ثالثًا. يؤكُِّد املنظوُر الكتايبُّ للعناية اإللهيَّة أنَّ اللَه كُيِّ

... أيًّــا كاَن مــا يحُدُث« أ.  َ يؤكِّــُد إقــراُر إميــان وستمنســر فيــام يتعلَّــُق بالقضــاء األزيلِّ للــه أنَّــه »َعــنيَّ

)الفصــل 3، البند 1(.

هــذا التأكيــُد عــىل الســيادة الُكلِّيَّــة للــه ل تتفــرَُّد بــه املســيحيَُّة فحســب، بــل تؤكِّــُد أيًضــا . 1

الديانــاُت الرئيســيَُّة الثــالُث يف العالَــم تعيــنَي اللــه لــكلِّ األشــياء.

يؤكُِّد إقراُر إميان وستمنسر أيًضا عىل أنَّ الله يدعُم األسباب الثانويَّة.. 2
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معرفــُة أنَّ اللــه كيُّ الســيادة عــىل كلِّ األمــور ل يعنــي أنَّنــا نعــرُف ِفْكــَر اللــه وقصــَدہ مــن ب. 

ــة. وراء أعــامل عنايتــه اإللهيَّ

ــراض . 1 َع يف اف ــرَّ ــب ألَّ نت ــن يج ــبتمر، ولك ــداَث 11 س ــٍد أح ــكلِّ تأكي ــُه ب َ الل ــنيَّ ــد ع لق

ــة. ــذه البليَّ ــَل ه ُ مث ــنيِّ ــه يع ــذي جعلَ ــبب ال الس

يجــب ألَّ نقلِّــَل أيًضــا مــن ســيادة اللــه عــر الســتعانة مببــدأِ مشــيئة اللــه الســامحة، وكأنَّ . 2

الســامح ليــس اختيــاًرا.

س  ي ملفهــوم العنايــة اإللهيَّــة، ولكــنَّ الكتــاب املقــدَّ رابًعــا. يصعــُب عــىل الكثــري مــن املســيحيِّني التصــدِّ

ٍة عنايــَة اللــه املطلقــَة يف كلِّ صفحــة تقريبًــا. يدعــُم بقــوَّ

ــُد يف الوقــت ذاتــه أ.  ُ عظــُة بطــرس يــوم الخمســني عنايــَة اللــه يف مــوت املســيح بينــام تؤكِّ تبــنيِّ

عــىل املســؤوليَّة البرشيَّــة.

ــاِبِق« . 1 أعلــَن بطــرُس أنَّ الــربَّ يســوع »أََخْذمُتـُـوُه ُمَســلَّاًم مِبَُشــورَِة اللــِه الَْمْحتُوَمــِة َوِعلِْمِه السَّ

)أعامل الرســل 2: 23(.

ــوُه . 2 ــٍة َصلَبْتُُم َ ــِدي أََث ــه: »)يســوع( هَذا...ِبأَيْ ي ــا ملُعارِصِ ــَن بطــرُس أيًض ــها، أعلَ ــة نفِس يف اآلي

ــوُه«. َوقَتَلْتُُم

ــٍة بدعوتــه )متَّــى  2: . 3 لقــد فَِهــَم الــربُّ يســوع مشــورَة اللــه املحتومــة وكان عــىل درايــٍة تامَّ

 3- 4؛ لوقــا 2: 38-22(.

ــة . 4 ــِة اإللهيَّ ــه مــن خــالل العناي ــه إلرادت ــم الل ــة تتمي ــاٌل عــىل كيفيَّ مــوُت املســيح هــو مث

ــِة. ــي تعمــُل مــن خــالل الَوســاطِة البرشيَّ الت

ــة مــن ب.  ــة العاِملَ ــرَي األوضــَح للعنايــة اإللهيَّ ــُة يوســف يف العهــد القديــم التعب ــَرُ قصَّ رمبــا تُعت

ــة. خــالل الَوســاطَة البرشيَّ

ــات . 1 ــه مــن خــالل ترصُّف ــَل الل ــن 37. وهــي تــرُد كيــف َعِم ــُة يوســف يف تكوي ــدأُ قصَّ تب

ــه. ــَق خــالَص عائلِت ــدِة ليحقِّ إخــوة يوســف الحاِق

ــالل . 2 ــون، وأشف خ ــب فرع ــرص إىل جان ــْهرة يف م ــب الُش ــىل مناص ــُف إىل أع ــى يوس ارتق

ــُه. ــَذْت عائلتَ ــي أنق ــة الت ــِة اإلغاث ــىل عمليَّ ــة ع املجاع

ــا اللــُه فََقَصــَد . 3 ــة هــي: »أَنْتـُـْم قََصْدتـُـْم يِل َشًّا، أَمَّ أشــهُر كلــامٍت قالَهــا يوســُف يف هــذه القصَّ

ِبــِه َخــرْيًا« )تكويــن 0 : 20(.

أسئلٌة للدراسة:

ِح عالقِة اللِه بالعالَم؟. 1 ما أشهُر تشبيٍه طوَّره الربوبيُّون لرَشْ

عالقُة املهندِس بالبناءأ. 
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عالقُة صانِعِ الساعات بالساعةب. 

عالقُة الكيميايئِّ باملُرَكَّبت. 

عالقُة قائِد األوركسرا باألوركسراث. 

يف املايض، ما كان مرادُف العناية اإللهيَّة؟. 2

السيادةأ. 

التاريخب. 

العالَمت. 

اللهث. 

ما املُشكلُة يف تعبري »بارََك اللُه أَْمريكا« بالنسبة إىل الربوبيَّة؟. 3

تعمُل الجملُة عكَس الدلئل اإللهيَّة للربوبيَّة.أ. 

تقلُِّل الجملة من أهداف الربوبيَّة املناِهَضة للقوميَّة.ب. 

تفرُض الجملُة ُمسبًَقا أنَّ الله يتعامُل مع العالَم.ت. 

ُم الجملُة مشكالٍت ذاَت أولويَّة دينيَّة مدنيَّة.ث.  تقدِّ

ُ كُلَّ ما يحدُث.. 4 الدياناُت الثالُث الرئيسيَّة بالعالَم تؤكُِّد جميُعها الحقَّ بأنَّ الله يعنيِّ

صحأ. 

خطأب. 

؟.   ُم مفهوُم مشيئة الله الساِمَحة تريرًا كاماًل لسبِب وقوِع حادٍث مأساويٍّ ملاذا ل يقدِّ

هذا املفهوُم يلغي مسؤوليََّة اإلنسان تجاه الخطيَّة.أ. 

هذا املفهوُم ليس سوى تصنيٍف فرعيٍّ ملشيئة الله السياديَّة.ب. 

هذا املفهوُم ل يجيُب عن سبِب اختيار الله السامح به.ت. 

دًة. ث.  هذا املفهوُم يوحي بأنَّ لله مشيئاٍت متعدِّ

كيف تبدو الديانُة املدنيَُّة األمريكيَّة غرَي أمينٍة لحقيقة العناية اإللهيَّة؟.  

كها مبنظوٍر ربويبٍّ لعالقة الله بالعالَم.أ.  عر متسُّ

عر رَفِْض حرصيَّة الله يف وجهة النظر املسيحيَّة للحياة والعالَم.ب. 

ك بأنَّ الله قادٌر أن يبارك ولكنَّه ينأى بنفسه عن املأساة.ت.  عر التمسُّ

عر إنكار املقاصد السياديَّة لله ملباركة أمٍم أخرى.ث. 
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أسئلٌة للمناقشة:

ــن . 1 ــن؟ هــل م ــرن العرشي ــردات الق ــن مف ــة« م ــة اإللهيَّ ــرُي »العناي ــا تعب ــى ظاهريًّ ــاذا اختف مل

ــاء؟ ــر الختف ــٌة لخط ــرى ُعرض ــٍة أخ ــرياٍت لهوتيَّ تعب

ــة. هــل تظــنُّ أنَّ املجتمــع . 2 ــة العامَّ هــات حيــال دور اإلميــان يف الســاحة األمريكيَّ ــْر يف التوجُّ فكِّ

ــا؟ قــادٌر أن يكــون محايــًدا لهوتيًّ

ــَة يوســف يف ســفر التكويــن ليُثبــت . 3 اســتخدَم د. ســرول عظــَة بطــرس يف يــوم الخمســني وقصَّ

س التــي تعــزُِّز  العنايــة اإللهيَّــة املُطلَقــة للــه. مــا هــي بعــُض األمثلــة األخــرى يف الكتــاب املقــدَّ

فكــرَة َعَمــِل اللــه الســياديِّ وعنايِتــِه اإللهيَّــِة عــر التاريــخ؟

هــل اختــرَت مــن قبــل مأســاًة جعلتـْـَك تشــكُِّك يف عنايــِة اللــه ورعايِتــه؟ كيــف رآَك اللــُه خــالَل . 4

ــذه الفرة؟ ه



12

3

الهدُف من األَلِم

المقدِّمة:

إنَّ فكــرَة املأســاة نفَســها تفــرُض وجــوَد معيــاٍر ُمســبٍَق بدونــه لــن نقــدَر أن منيِّــز املأســاة عــن 

أيِّ حــدٍث آخــر يف العالـَـم. يف هــذه املحــارضة، يكشــُف د. ســرول كيــف تعطــي عقيدتُنــا عــن 

اللــه معًنــى لــأمل واملأســاة.

األهداُف التعليميَّة:

أْن متيَِّز الرصاَع بني انعدام املَْعنى والِفْكِر املسيحي. 1

أْن تكتشَف معنى املأساة واألمِل وانعداِم اليقني الكاِمن وراَءهام. 2

القراءُة الكتابيَّة:

ــْرُ  يــَق يُْنِشــُئ َصــْرًا، َوالصَّ يَقــاِت، َعالِِمــَن أَنَّ الضِّ َولَْيــَس ذلِــَك َفَقــْط، بَــْل نَْفَتِخــُر أَيًْضــا ِف الضِّ

وحِ  تَْزِكَيــًة، َوالتَّْزِكَيــُة َرَجــاًء، َوالرََّجــاُء الَ يُْخــِزي، ألَنَّ َمَحبَّــَة اللــِه َقــِد انَْســكََبْت ِف ُقلُوِبَنــا ِبالــرُّ

الُْقــُدِس الُْمْعطَــى لََنــا.

-رومية  : 3- 

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوًَّل. إنَّ غياب القصد ل يتَّفُق أساًسا مع وجهة النظر املسيحيَّة عن الحياة والعالَم.

صــوَّرَْت وســائُل اإلعــالم أحــداَث 11 ســبتمر عــىل أنَّهــا »مأســاٌة ل معنــى لهــا«، وهــو اجتامُع أ. 

نقيضــنْي مــع املبــادئ األساســيَّة لإلميان املســيحي.
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، ل بــدَّ مــن وجــود معيــاٍر مــن الصــالح . 1 ــه مأســويٌّ لــي يتــمَّ تصنيــُف حــدٍث مــا عــىل أنَّ

ــال معنــى. ــذا يســتحيُل أن يكــون يف الوقــت نفســه ب ــك، ل ــرُہ كذل يعت

إنَّ تصنيــف حــدٍث مــا عــىل أنَّــه »مأســاٌة ل معنــى لهــا« يوحــي بأنَّــه بــال هــدف، وهــذا ل . 2

ينســجُم مــع مفهــوم عنايــة اللــه الــكيِّ الســيادة.

ــى، ألنَّ ب.  ــال معن ــداٍث ب ــال ألح ــُح املج ــم ل تفس ــاة والعالَ ــن الحي ــيحيَّة ع ــر املس ــُة النظ وجه

ــداف. ــُه األه ــو إل ــه ه ــون أنَّ الل ــيحيِّني يؤمن املس

»الَغائِيَّــة« )teleology( – والَكلَِمــُة تـَـأِْت مــن األصــل اليونــاين »تِيلُــوْس« )Telos(، ومعنــاه . 1

: »ملــاذا؟« »غايــٌة، أو هــدٌف أو غــرٌض«، وهــي تســأُل الســؤاَل األســايسَّ

ــه: . 2 ــألوا الل ــدرون أن يس ــآيس، يق ــيحيُّون امل ــُه املس ــا يواج ــا. عندم ــٌة أساًس ــيحيَّة غائيَّ املس

ــاذا حــدَث هــذا؟« »مل

َ اللــُه أحــداَث التاريــخ البــرشي بقصــٍد، ولكــن هــذا ل يعنــي أنَّنــا نعــرُف دامئـًـا القصــَد  ثانيًــا. لقــد عــنيَّ

مــن حدوثهــا.

ــىل أ.  ــردِّ ع ــٍة لل ٍع يف محاول ــرُّ ــَم بت ــاًة هــي أن نحك ــُه مأس ــا نواِج ــى عندم ــة الُعظْم التجرب

ــاذا؟« ــؤال: »مل س

ــٍة ب.  ــاٍة معيَّن ــن ســبب حــدوث مأس ــا للســؤال ع ــٍة رصيحــٍة ومضبوطــٍة لهوتيًّ ــر إجاب أك

ــُم«. ــي: »ل أَْعلَ ه

مــن الخطــأ أْن نســارَع إىل الســتنتا  بــأنَّ املأســاة هــي عمــٌل مــن أعــامل دينونــة اللــه، كذلــك ت. 

مــن الخطــأ أْن نســارَع إىل إنــكار أنَّ املأســاة هــي َعَمــٌل مــن أعــامل دينونــة اللــه.

لــة بحــقٍّ يف العالقــة  ع واملتأصِّ ثالثـًـا. يف يوحنَّــا 9 ويف ســفر أيُّــوب، نَِجــُد األمثلــَة الكتابيَّــَة للُحْكــم املتــرِّ

الحقيقيَّــة بــني الدينونــة والخطيَّة.

يف َحــَدِث الرجــل املولــود أعمــى، ســأَل التالميــُذ الــربَّ يســوع قائلــني: »يَــا ُمَعلِّــُم، َمــْن أَْخطَــأَ: أ. 

ــا 9: 2(. هــَذا أَْم أَبَــَواُه َحتَّــى ُولِــَد أَْعَمــى؟« )يوحنَّ

أدرَك الــربُّ يســوع عــىل الفــور خطــأَ ســؤال تالميــذه: فقــد اقرفــوا خطــأ املغالطــة املنطقيَّة . 1

أو مغالطــة املُعضلَــة الكاذبة.

ى أحيانـًـا املُغالطـَـة و/أو مغالطــة املُعضلـَـة الكاذبــة وتختــرُص الحتــاملت يف احتاملــنْي . 2 تُســمَّ

عندمــا تتوافــُر احتــاملٍت عديــدًة ُممكَنــًة.

ــى . 3 ــد الرجــُل أعمــى حتَّ ــد ول ــٌث: لق ــامٌل ثال ــه يوجــُد احت ــذه أنَّ ــربُّ يســوع لتالمي َ ال ــنيَّ ب

ــه. ــه في ــر ملكــوُت الل يَظه
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ــة ب.  ــٌة بــني الخطيَّ ــه توجــُد عالقــٌة شعيَّ ــَم التالميــُذ أنَّ بالرغــم مــن الخطــأ يف الُحْكــم، فقــد َعلِ

ــة. والدينون

ــد . 1 ــو مل توج ــة. ل ــو الخطيَّ ــم ه ــم يف العالَ ــاة واأللَ ــق للأمس ــبب املُطلَ ــوا أنَّ الس ــد علم لق

ــم. ــَد األلَ ــا ُوِج ــة، مل الخطيَّ

دٌة . 2 د لعمــى الرجــل هــو خطيَّــٌة محدَّ ع بــأنَّ الســبب املحــدَّ لقــد أخطــُؤوا يف الفــراض املتــرِّ

ٍد. لشــخٍص محدَّ

يف ِســْفر أيُّــوب، اقــرَف أصدقــاُء أيُّــوب خطــأً مشــابًها إذ افرضــوا وجــوَد عالقــٍة مبــاشٍة بــني ت. 

ألَــِم أيُّــوب وخطيَّتــه.

ــىل . 1 ــاًء ع ــه بن ــاِن إميان ــرَّ يف امتح ــوب مل مي ــُف أنَّ أيُّ ــوب يكش ــْفر أيُّ ــن ِس ــهد األوَّل م املش

ــخصيًّا. ــه ش دٍة ل ــدَّ ــٍة مح ــود خطيَّ وج

ـوب الســْعَي الــدؤوَب ألصدقائــه للربــط مبــاشًة بــني األمل . 2 يَِصــُف الحــواُر يف ِســْفر أيُـّ

والخطيَّــة.

ــٌط . 3 ــا رب ــد دامئً ــه يوج ــراض بأنَّ ــَض الف ــَب ليدح ــل كُِت ــوب بالكام ــْفر أيُّ ــإنَّ ِس ــايل، ف وبالت

ــم. ــة واأللَ ــني الخطيَّ ــاٌش ب مب

ــَل أصحــاُب أيُّــوب إىل هــذا الفــراض بنــاًء عــىل حقيقــِة أنَّ اللــه . 4 عــىل غــرار التالميــذ، توصَّ

ميــارُس الدينونــة بالفعــل عــىل البــرش مــن خــالل األلـَـم.

ــف كلِّ ث.  ــُم األســباب خل ــا نعل َع بأنَّن ــرِّ ــراَض املت ــُن الف ــة ل تضم ــة اإللهيَّ ــة الدينون حقيق

ــم. املــآيس واأللَ

ــَذ اللــُه الدينونــة عــىل داود بســبب خطيَّتــه مــع بثشــبع بــأْن أخــذ حيــاة . 1 مــن ناحيــٍة، نفَّ

ــل 12: 14(. ــه )2 صموئي ابن

مــن ناحيــٍة أخــرى، مل تَُكــْن شــوكُة بولــس يف الجســد دينونــًة لــه بــل نعمــة مــن الــربِّ )2 . 2

كورنثــوس 12: 10-1(.

يعلُِّمنــا الفــرُق بــني هذيـْـن الحدثــنْي لــأمل ألَّ نبــادَر إىل افــراض وجــود دينونــة عنــد التفكــري . 3

يف األســباب الكامنة وراء املأســاة.

يف النهاية، ل مآٍس بالنسبة إىل املسيحيِّني. . 

لقد وعَد اللُه أنَّه يعَمُل يف األمل واملعاناة ومن خاللهام لخرْيِنا )رومية 8: 30-18(.. 1

ــركات . 2 ــا بال ــن أن يُقاس ــم ل ميك ــذا العالَ ــام املســيحي يف ه ــذان يحتملُه ــاة الل األمل واملعان

ــُه لشــعبه. هــا الل التــي أعدَّ
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أسئلٌة للدراسة:

ما الذي يجعُل فكرَة »مأساٍة بال معنى« اجتامًعا لنقيضنْي؟. 1

للبرش قدرٌة عىل إعطاء املعنى للأمساة.أ. 

التصنيُف ذاُت املعنى رضوريٌّ للتعامل مع املأساة.ب. 

إنَّ انعدام املعنى تصنيٌف غرُي منطقيٍّ يف وجهة نظر تجريبيَّة عن الحياة والعالَم.ت. 

إنَّ مفهوم املأساة يعني ضمنيًّا وجوَد قصٍد ونظاٍم يف العالَم.ث. 

أيُّ كلمٍة تعني »نهايًة، أو قصًدا، أو هدفًا« باليونانيَّة؟. 2

لوجوسأ. 

تيلوسب. 

أونتوست. 

كوزموسث. 

َمْن قاَل: »الله ل يلعُب بالرند مع العالَم«؟. 3

أنسلم أسقف كانربريأ. 

فيودور دوستوفسيب. 

جان بول سارترت. 

ألرت أينشتاينث. 

يجــُب عــىل املســيحيِّني أن يوازنــوا بــني أرسار ِفْكــر اللــه وواقــعِ أنَّ اللــه يوقــُع الدينونــة عــىل . 4

البــرش يف شــكل مــآٍس.

صحأ. 

خطأب. 

ما املُغالَطة املنطقيَّة غري الرسميَّة التي ارتكبَها تالميُذ الربِّ يسوع يف يوحنَّا 9؟.  

ُمغالَطة املعضلة الكاذبةأ. 

ُمغالَطة تريتيوم كويدب. 

ُمغالَطة السبب الخاطئت. 

ُمغالَطة ما يجب أن يكون عليه اليءث. 
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ما الذي أساَء أصدقاُء أيُّوب افراضه بشأن معاناته؟.  

غياُب املعنى وطبيعة معاناة أيُّوب غري املرَّرة.أ. 

العالقُة املباشُة بني خطيَّة أيُّوب ومعاناته.ب. 

برُّ الله يف تنفيذه للدينونة.ت. 

األساُس غري املريئ خلَف امتحان إميان أيُّوب.ث. 

أسئلٌة للمناقشة:

ــه: »كلُّ يشٍء يحــدُث . 1 ــني بالل ــى غــري املؤمن ــا يقــوُل حتَّ ــريًا م ــة املتألِّمــني، كث ــٍة لتعزي يف محاول

ــى غــري املؤمنــني باللجــوء إىل هــذه العبــارة؟ مــا مــدى  لســبٍب مــا«. برأيــَك، ملــاذا يعــزِّي حتَّ

صعوبــة تعزيــة شــخٍص مــا إن كنــَت تظــنُّ أنَّ العالـَـم بــال معنــى؟ مــاذا تقــوُل لتعزيــة شــخٍص 

يتبــُع وجهــَة النظــر هــذه عــن الحيــاة والعالَــم؟

ــة بــاألمل . 2 مــا الــذي يجعــُل إجابــَة »ل أعلــم« أكــر إجابــٍة مســؤولٍة لهوتيًّــا عــن األســئلة املختصَّ

واملأساة؟

ــذ الدينونــة عــىل . 3 كيــف ينبغــي لنــا أن نــرى خطيَّتنــا انطالقًــا مــن واقــع أنَّ اللــه ميكنــه أن ينفِّ

خطيَّتنــا مــن خــالل مأســاة؟ كيــف يعــزِّي هــذا األمــرُ املســيحي؟ كيــف يظهــرُ هــذا يف اإلنجيــل؟

ــم يف التواصــل مــع . 4 ــة واأللَ ــني الخطيَّ ــة ب ــة بشــأن العالق ــُة النظــر املتَّزن كيــف تســاعُدَك وجه

اآلخريــن املتألِّمــني؟ كيــف تســاعُدَك عــىل التواصــل مــع اللــه ومــع نفســَك عنــد تعرُّضــَك لــأمل 

الشــخيص؟
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4

غضُب اهلل

المقدِّمة:

ا عــىل النــاِس أن يقبلــوه، ولكــنَّ الواقــع هــو  ميكــُن لَغَضــِب اللــه أن يكــون مفهوًمــا صعبًــا جــدًّ

أنَّ غضــَب اللــه إعــالٌن عــن بــرِّہ. يف هــذه املحــارضة، يــرشُح د. ســرول غضــَب اللــه باعتبــاره 

عنــرًصا مهــامًّ ومحوريًّــا يف وجهــة النظــر املســيحيَّة عــن الحيــاة والعالـَـم.

األهداُف التعليميَّة:

أْن تثبَت ادِّعاَء أنَّنا خلُْصنا نهائيًّا من غضب الله. 1

أْن تواجَه املفهوم الخاطئ القائل إنَّ غضب الله يناقُض محبَّته. 2

القراءُة الكتابيَّة:

ــُزوَن  ــَن يَْحِج ــِم، الَِّذي ــاِس َوإِْثِِه ــوِر النَّ ــعِ ُفُج ــَى َجِمي ــَاِء َع ــَن السَّ ــٌن ِم ــِه ُمْعلَ ألَنَّ َغَضــَب الل

ــِم. الَْحــقَّ ِباإلِثْ

-رومية 1: 18

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوًَّل. إنَّ سؤال: »ممَّ أنَت ُمخلٌَّص؟« أسايسٌّ يف مفهوم الخالص. 

يُســتخَدُم الِفْعــل يُخلِّــُص يف العهــد الجديــد يف كلِّ صيغــٍة ُممِكَنــٍة ومــَع كلِّ الضامئــر يف أ. 

اللغــة اليونانيَّــة.

لدى اللغة اليونانيَّة القدرة عىل توصيل ل البُْعد الزمني للفعل فحسب بل وجهه أيًضا.. 1
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ــا: . 2 ــه أيًض ــَن الفعــل فحســب بــل نوَع ــُف زََم ــة ل يَِص ــايل فــإنَّ نظــام األفعــال اليونانيَّ وبالت

ٍد. ــُه فعــاًل مســتمرًّا أو غــرَي محــدَّ كونَ

يفيــُد اســتخدام الفعــل »يخلِّــُص« يف اللغــة اليونانيَّــة، املعــاين التاليــة: كُنَّــا نَْخلُــُص، َونَْحــُن . 3

ُمَخلَُّصــوَن، َونَْحــُن نَْخلُــُص، َوَســْوَف نَْخلُــُص.

عــة ب.  يُســتخَدُم الفعــل »يخلِّــُص« يف العهــد الجديــد أيًضــا لوصــف الخــالص مــن مجموعــة متنوِّ

مــن النكبــات واألمــراض والكــوارث.

ــْد . 1 ــَك قَ ــه: »إِميَانُ ــد يقــوُل ل ــربُّ يســوع عندمــا يشــفي شــخًصا مــا يف العهــد الجدي كان ال

ــس 10: 2 (. ــَفاَك« )مرق َش

ــرئ مــن مــرٍض . 2 س هــو أْن يُ ــُص« يف الكتــاب املقــدَّ لــذا، فــإنَّ أحــد معــاين الفعــل »يَُخلِّ

ُد الحيــاة. يهــدِّ

س، فإنَّــه يُســتخَدُم أيًضــا ت.  باإلضافــة إىل الســتخدامات العاديَّــة للفعــل يخلِّــُص يف الكتــاب املقــدَّ

باملفهــوم املُطلـَـق األســايس.

ــذي . 1 ــه ال ــدليل نفس ــاق ال ــن النط ــُع ضم ــايب يق ــالص الكت ــوم الخ ــايس ملفه ــى األس املعن

ــة«. ــن البلِيَّ ــاة م ــادي أي »النج ــى الع للمعن

وٍس.. 2 البَلِيَّة، التي يتمُّ الخالص منها، هي بليَّة املثول عريانًا يف محرض إلٍه عادٍل وقدُّ

اإلجابة عن السؤال: »ممَّ نخلُُص؟« هي بسيطة: نخلُص من »الله«.ث. 

فمــن ناحيــٍة، اللــه هــو مخلِّصنــا. وهــو َمــْن أوجــَد الخــالَص ومتََّمــه، ولكــنَّ الخــالص الــذي . 1

يبــاَدُر بــه هــو خــالٌص مــن شــخصه.

يخلُِّصنا الله من يوم دينونته الذي سيَديُن فيه كلَّ إنساٍن بحسِب معيار قداسته.. 2

ثانيًا. منكرين واقع غضبه، يتصارُع الناُس مع فكرة الخالص من الله.

ــٌة عــىل وجهــة نظــر عــن الحيــاة بهــا منظــوٌر وثنــيٌّ يف أساســه أ.  الديانــة املدنيَّــة األمريكيَّــة مبنيَّ

وغــري كتــايب عــن اللــه.

ــرش، . 1 ــة الب ــه، وطبيع ــة الل ــُم طبيع ــو فَْه ــاة ه ــن الحي ــر ع ــة نظ ــيس وجه ــاس لتأس األس

ــام. والعالقــة بينه

املســيحيَّة، كوجهــة نظــر عــن الحيــاة، مبنيَّــة عــىل قداســة اللــه وخطيَّــة اإلنســان. وبالتــايل، . 2

يســتنتُج املســيحيُّون ضمنيًّــا وجــود الغضــب.

ــة ب.  ــٍب باألغني ــا بشــكٍل غري ــد أحــداث 11 ســبتمر ذكَّرتن ــرْت بع ــي ظه ــة الت الوحــدة القوميَّ

ــِة«. ــِة الُْجْمُهوِريَّ ــيد َمْعرَكَ ــهرية »نَِش الش

ــرِْم . 1 ــىَل الَْك ــْد َداَس َع ، فتقــول: »لََق ــربِّ ــة رصاحــًة إىل طبيعــة مجــيِء ال تشــرُي هــذه األغني

ــِب«. ــرَصَِة الَْغَض ــزُوِن يِف َمْع الَْمْخ
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إنَّ كلــامت هــذه األغنيــة، وكذلــك عنــوان روايــة جــون ِســتَاِيْنِبيْك األدبيَّــة الشــهرية، مأخوذة . 2

مــن ســفر الرؤيا.

رؤيا 14: 17-20 يِصُف حصاد األرض عند مجيء الربِّ بصورِة معرصة الغضب اإللهي.ت. 

ميثِّــُل العنــُب املـُـداُس هــؤلء الذيــن يعيشــون يف لمبــالٍة ويف عصيــاٍن للــه والذيــن أســاؤوا . 1

اســتغالل إمهــاِل اللــه وطــوِل أناتــه.

2 .. ، وسيأت يوًما ما كقاٍض عادٍل، ليديَن الرشَّ الله ل يبدي عدَم مبالٍة تجاه الرشِّ

ثالثًا. مجيُء الله بالدينونة هو إعالٌن ملجِدِہ اإللهي وكاملِِه.

يؤمُن الناس بشكٍل عامٍّ أنَّ غضب الله هو إعاقٌة يف شخصيَّته.أ. 

، ورحوم، ومنِعم.. 1 منيُل إىل تجريِد الله من صفاته وتعريِفه ببساطٍة بأنَّه محبٌّ

ــُه . 2 ــه هــو إل ــرَف أنَّ الل ــا أن نع ــه، يجــُب علين ــن الل ــايب ع ــوم الكت ــاَء للمفه ــوَن أمن يك نك

ــا. غضــٍب أيًض

ل ميكننا أْن نفهَم الرحمة مبعزٍل عن غضب الله.ب. 

ــا نؤِمــُن أنَّ اللــه عاجــٌز عــن الغضــب، تفقــُد النعمــُة معناهــا، ألنَّــه لــن يوجــد يشٌء . 1 إْن كنَّ

نخلــُص منــه.

الســبُب الــذي يجعــُل رحمــَة اللــه ونعمتـَـه عظيمتــنْي هكــذا هــو أنَّ اللــه ســيكون مــرًَّرا إْن . 2

أداننــا، ومــع ذلــك قــرَّر أن يعفــَو عنــا.

إنَّ الفهــَم الصحيــَح للــه والفهــَم الصحيــَح لإلنســان هــام محــور وجهــة النظــر املســيحيَّة عــن ت. 

الحيــاة والعالـَـم.

إْن كنــَت تؤمــُن أنَّ البرشيَّــة صالحــٌة جوهريًّــا وبشــكٍل غــري قابــٍل للجــدل، يكــون مفهــوُم . 1

غضــِب اللــه ذاتــه إهانــًة لشــخصه.

إنَّ غضــَب اللــه ليــس معلًنــا ضــدَّ برشيَّــٍة صالحــٍة جوهريًّــا، بــل ضــدَّ جميــع فجــوِر النــاس . 2

وإثِهــم )روميــة 1: 18(.

، يف شــخص الــربِّ ث.  شــكرًا للــه أنَّــه أعطانــا ســبياًل للخــالص، والنجــاة مــن غضبــه العــادل والبــارِّ

يســوع املســيح وعملِــه.

أسئلٌة للدراسة:

كم عدد الِصيَغ الزمنيَّة للفعل »يَُخلُِّص« املُستخدَمة يف العهد الجديد اليوناين؟. 1

زمٌن واحٌد فقطأ. 

بعُض األزمنة األساسيَّةب. 

معظُم الِصيَغت. 

كلُّ الِصيَغ املُمكَنةث. 
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ــياق . 2 ــُص يف س ــل يَُخلِّ ــع للفع ــدليل الواس ــاق ال ــرول للنط ــتخدَمه د. س ــذي اس ــاُل ال ــا املث م

ــد؟ ــد الجدي العه

كلامُت الربِّ يسوع بعد عمليَّة شفاءأ. 

إقامُة بولس ألفتيخوسب. 

الخالُص املُطلَُق من دينونة اللهت. 

معجزُة تهدئة العاصفة التي قاَم بها الربُّ يسوعث. 

ــِة« . 3 ــِة الُْجْمُهوِريَّ ــيُد َمْعرَكَ ــتَاِيْنِبيْك و«نَِش ــون ِس ــتعاَر ج س اس ــدَّ ــاب املق ــفر يف الكت ــن أيِّ س م

ــم؟ كلامتِه

التكوينأ. 

إشعياءب. 

زكريَّات. 

الرؤياث. 

إْن عرَّفْنا اللَه مبصطلحات الرحمة، واملحبَّة، والنعمة فقط، قد نخاطر بعبادة صنم.. 4

صحأ. 

خطأب. 

ما عالقُة مفهوم رحمة الله بغضبه؟.  

الرحمُة تِصُف طبيعَة الله الحقيقيَّة مبعزٍل عن غضبه.أ. 

الرحمُة تنسجُم مع الغضب يف الطبيعة املُزدِوَجة لله.ب. 

الرحمة تخمُد كلَّ غضٍب يف رغبة الله أن يغفر وينىس.ت. 

ا يف ضوء غضب الله العادل.ث.  تجُد الرحمة قيمتَها حقًّ

إْن اعترْنا اإلنساَن صالًحا يف األساس، كيف سرنى غضَب الله؟.  

سنعارُض كونه صفًة من صفات الله يف العهد الجديد.أ. 

سنقبله باعتباره شطًا ملطالبات الله العادلة.ب. 

سنعارضه ألنَّه يتناقُض مع شخصيَّة الله الصالحة.ت. 

سنقبله كواقع ملسؤوليَّة اإلنسان النهائيَّة.ث. 
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أسئلٌة للمناقشة:

ــة املُعلَنــة مــن خــالل . 1 اعــرَض كثــريون قائلــني إنَّ غضــب اللــه ل يتــامىش مــع شــخصيَّته املُِحبَّ

املســيح يف العهــد الجديــد. كيــف تــردُّ عــىل مثــل هــذا العــراِض مــن العهــد الجديــد؟

هــل تظــنُّ أنَّ هنــاك احتــامًل قويًّــا أن يكــوَن األشــخاص، الذيــن يرفضــون فكــرة غضــب اللــه، . 2

ــة بهــم؟ ملــاذا؟ كونيِّــني يف عقيــدة الخــالص الخاصَّ

ــه، . 3 ــة بالل ــا مبعتقــدات املــرء املختصَّ ــق أساًس ــاة تتعلَّ ــة النظــر عــن الحي ــا أنَّ وجه لقــد تعلَّمن

ــٍة بشــكٍل حيــويٍّ  واإلنســان، وعالقتهــام بعضهــام ببعــض. ملــاذا كانــت هــذه نقطــَة بدايــٍة مهمَّ

للحديــث عــن غضــب اللــه؟

قــد يجــرُح غضــُب اللــه املشــاعر الحديثــة، ولكــن كيــف ميكــن ملفهــوِم غضِب اللــه أن يُســتخَدَم . 4

كمنطلــٍق للمشــاركة باإلنجيل؟
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المقدِّمة:

مجــُد الصليــب هــو لــبُّ وجهــة النظــر املســيحيَّة عــن الحيــاة، إنَّهــا صــورٌة بــال عيــب لكيفيَّــة 

ــُح د.  تعاُمــِل اإللــه العــادل والرحيــم مــع اإلنســان الخاطــئ الســاقط. يف هــذه املحــارضة، يوضِّ

ســرول الطريــَق الوحيــَد للســالم مــع اللــه يف إنجيــل الــربِّ يســوع املســيح.

األهداُف التعليميَّة:

أْن تستعرَض رضورة التوبة واإلميان من أجل الحصول عىل السالم األبدي. 1

َح رحمَة الله يف َمْحِو ديِْننا من خالل املسيح. 2 أْن توضِّ

القراءُة الكتابيَّة:

يــرَِة، َقــْد َصالََحكُــُم اآلَن  ِّ َوأَنُْتــُم الَِّذيــَن كُْنُتــْم َقْبــاًل أَْجَنِبيِّــَن َوأَْعــَداًء ِف الِْفكْــِر، ِف األَْعــَاِل الشِّ

يِســَن َوِبــالَ لَــْوٍم َوالَ َشــكَْوى أََماَمــُه. يَِّتــِه ِبالَْمــْوِت، لُِيْحِضَكُــْم ِقدِّ ِف ِجْســِم بََشِ

-كولويس 1: 23-21

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوًَّل. عقيــدُة الجحيــم هــي الســتعالُن النهــايئُّ لغضــب اللــه. مــع ذلــك، فقــد تــمَّ توفــري النجــاة مــن 

خــالل التوبــة واإلميــان بالــربِّ يســوع املســيح.

رة يف أ.  ــدِّ ــالص املتص ــدة الخ ــبب عقي ــا بس ــن ضمرين ــا م ــم تقريبً ــدة الجحي ــاء عقي ــمَّ إلغ ت

ــوت. ــر بامل ــكا: التري أمري
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ــربَّ يســوع يتطــرَُّق إىل هــذا ب.  ــم، إلَّ أنَّ ال ــدة الجحي ــن عقي ــث م ــور الحدي ــن النف ــم م بالرغ

ــه شــخصيًّا. ــٍة يف يوم ــآٍس معروف ــن م ــه ع املوضــوع وهــو يخاطــُب معارصي

يف لوقــا 13: 1-3، تــمَّ إخبــاُر الــربِّ يســوع عــن املأســاة التــي قَتَــَل فيهــا بيالطــُس البنطــي . 1

مــون الذبائــح. بعــض الجليليِّــني فيــام كانــوا يقدِّ

ــني . 2 ــأنَّ هــؤلء الجليليِّ ــَح الســتدلل الباطــل ب ــربِّ يســوع عــىل هــذا الحــدث فََض إنَّ ردَّ ال

كانــوا خطــاًة أكــر مــن أيِّ شــخص نجــا.

ــك . 3 ــام هل ــيهلكون ك ــرش س ــوُع أنَّ كلَّ الب ــربُّ يس ــم، أرصَّ ال ــن موته ــئلٍة ع ــن أس ــردِّ ع بال

ــه. ــام الل ــوا أم ــون إن مل يتوب الجليليُّ

يتبُع الربُّ يسوع منطًقا موازيًا عند تناول مأساة بر  سلوام.ت. 

ــه يف شــكٍل . 1 ــة الل ــة ول يحــاوُل ترئ ــات التوب ــربُّ يســوع متطلَّب ُر ال ــا 13: 4- ، يكــرِّ يف لوق

مــن أشــكال الثيوديســيا.

رسَد الــربُّ يســوع هــذه املــآيس مــن وجهــة نظــر مختلفــة متاًمــا عــن الحيــاة، مــرزًا قداســة . 2

اللــه وخطيَّــة اإلنســان.

س كــام ث.  تكلَّــم الــربُّ يســوع عــن واقــع الجحيــم أكــر مــن أيِّ شــخٍص آخــر يف الكتــاب املقــدَّ

وضــَع يف الوقــت نفســه أســاس خالِصنــا بالتوبــة واإلميــان.

ــد . 1 ــِه يف العهــد الجدي ــه يف العهــد القديــم ورحمِت ــني بــني رحمــِة الل ــُب العرانيِّ يقــارُن كات

ــرًا. ــا مؤثِّ طارًحــا ســؤاًل بالغيًّ

مبــا أنَّ ســؤال: »فََكيْــَف نَْنُجــو نَْحــُن إِْن أَْهَملَْنــا َخاَلًصــا َهــَذا ِمْقــَدارُُہ؟« بالغــيٌّ فإنَّــه يوحــي . 2

بإجابــٍة بالســلب: »ل ميكننــا«.

ــُة . 3 ــربِّ يســوع املســيح. محبَّ ــة واإلميــان بال ــة ســوى بالتوب ــة األبديَّ ل هــروَب مــن الدينون

ــه مرشوطــٌة باملســيح. الل

س، يِصُفنــا الــربُّ يســوع بأنَّنــا مدينــون بديــٍن مل يُدفــع ول ميكــن أن يُدفــع إلَّ  ثانيًــا. يف الكتــاب املقــدَّ

بكنــوز نعمتــه.

إنَّ فَْهَم الله كخالٍق وملٍك كيِّ السيادة هو محوُر وجهة النظر السليمة عن الحياة.أ. 

ُّ السيادة، له الحقُّ املطلُق يف فَرِْض التزاماٍت علينا.. 1 الله خالُقنا وَملُِكنا كيِّ

اللتزام الذي فَشلَْنا يف تحقيقه هو الطاعة الكاملة لناموس الله.. 2

يف كلِّ مرٍَّة نقرُف خطيًَّة، نجلُب عىل نفوسنا ديًنا ل ميكُن أن ندفعه أبًدا.ب. 

ــَك . 1 ــُر لَِنْفِس ــة »تَْذَخ ــورة الحيَّ ــتخدام الص ــالة باس ــة والالمب ــول الخطيَّ ــس الرس ــُف بول يَِص

ــة 2:  (. ــِب« )رومي ــْوِم الَْغَض ــا يِف يَ َغَضبً
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ل ميكــن أبــًدا أن تدفــَع َديـْـَن خطايانــا حيــاٌة مــن األعــامل الصالحــة، ألنَّ كلَّ خطيَّــٍة نقرفُهــا . 2

وس وغــري املحــدود. هــي ضــدَّ اللــه القــدُّ

إنجيــل يســوع املســيح هــو الرجــاُء الوحيــُد للمديونــني ألنَّــه بعملــه الخــاليص أخــَذ ديْننــا عــىل ت. 

ــَل عقابـَـه )1 بطــرس 2: 24(. عاتِقــه وتحمَّ

ــه ديننــا، وبالتــايل مبوتــه يقــدُر . 1 ــُل الرســول بولــس املســيح بأنَّ يف كولــويس 2: 13-14، يتخيَّ

اللــه أن مَيُْحــَو »صــكَّ الديــن«.

، كانــْت تُوَضــُع عالمــُة التصويــر . 2 يف العــامل القديــم، عندمــا كان يتــمُّ إبطــاُل ديــٍن اقتصــاديٍّ

. اليونــاين للصليــب عــىل الســجلِّ

يف املســيح، وضــَع اللــُه الصليــَب حرفيًّــا عــىل ديِنــَك بــدون املســاومة عــىل قداســته، لكونــه . 3

البــارَّ واملـُـَرَِّر )روميــة 3:  2(.

ُد وجهة النظر املسيحيَّة عن الحياة هو َمْجُد الصليب.ث.  ما يحدِّ

أسئلٌة للدراسة:

ملاذا يُجزُِم د. سرول أنَّ عقيدة الخالص السائدة يف أمريكا هي الترير باملوت؟. 1

ألنَّ الله مستعدٌّ أن يخلَِّص الناس بدون شوط.أ. 

ألنَّ الترير ل ميكن أن يتحقَّق إلَّ باملوت فقط.ب. 

ألنَّ موت املسيح يضمُن تريرَنا.ت. 

ألنَّ عقيدة الجحيم قد ُهجرت.ث. 

كيف يجب أن نرى موَت املؤمن يف يسوع املسيح؟. 2

عىل أنَّه أسوأ بَلِيٍَّة ميكن أْن تقُع عىل حياة املؤمن.أ. 

عىل أنَّه مجرَّد حقيقة املسار الطبيعي لأمور يف هذه الحياة.ب. 

عىل أنَّه حدٌث سعيٌد بالرغم من شعورنا بالَفْقد ومحبَّتنا للمؤمن.ت. 

عىل أنَّه حدٌث مؤملٌ يفتقُر لتفسريٍ أو معًنى.ث. 

مــا الــذي مل يفعلــه الــربُّ يســوع ردًّا عــىل هــؤلء الــذي يســألون عــن طبيعــة املــآيس املذكــورة . 3

يف لوقــا 13؟

رفَض وجهة النظر التي تربُط كلَّ املآيس بالخطيَّة بشكٍل مباٍش.أ. 

َعِمَل من وجهة نظٍر كتابيٍَّة عن الحياة عن الله واإلنسان.ب. 

اقرَح الثيوديسيا لتفسري وجود الرشِّ يف العامل.ت. 

أكََّد عىل رضورة التوبة من أجل الخالص.ث. 
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ــُل بعمــٍق، ألنَّ روديــن كان يحــاوُل توصيــل . 4 ُر شــخًصا يتأمَّ ــر يصــوِّ متثــال روديــن بعنــوان املفكِّ

ــر يف الفكــر نفســه. معنــى أن يفكِّ

صحأ. 

خطأب. 

ما املامرسُة القدميُة التي وصَفها د. سرول عىل أنَّها صورة لإلنجيل؟.  

مامرسُة َغْسِل أرُجِل الضيوف كعمٍل يرمُز للخدمة.أ. 

مامرسُة تبنِّي األطفال املروكني التي قاَم بها املسيحيُّوَن األوائل.ب. 

مامرسُة إلغاء الَديْن بعالمٍة يونانيٍَّة للصليب.ت. 

مامرسُة تحرير السجني وقت عيد الفصح.ث. 

كيف يحفظ الله برَّہ يف غفرانه لنا؟.  

عر تعديل متطلَّباته إىل معياٍر ميكن تحقيقه.أ. 

عر الترَّر يف عمليَّة الغفران.ب. 

عر َجْعل الغفران مرشوطًا بأعاملنا.ت. 

عر معاقبة خطيَّتنا يف يسوع املسيح.ث. 

أسئلٌة للمناقشة:

هــل التوبــُة مطلوبــٌة يف الحيــاة املســيحيَّة؟ مــا عالقــة التوبــة باإلميــان؟ هــل ميكنــَك أن تحصــل . 1

عــىل الواحــدة دون األخــرى؟ ملــاذا؟

ــاظ . 2 ــذي تفشــُل يف الحف ــا ال ــم؟ م ــدة الجحي ــا هــي بعــض العراضــات األساســيَّة عــىل عقي م

ــاة؟ ــة النظــر املســيحيَّة عــن الحي ــصُّ بوجه ــام يخت ــه في علي

ُس أنَّ غــري النادمــني يذخــرون الغضــب ليــوم الدينونــة بخطاياهــم. مــا . 3 يكشــُف الكتــاُب املقــدَّ

ــح، كيــف  ــه غــري صحي ــٍح بالنســبة إىل املســيحي؟ مبــا أنَّ ــذي يجعــُل هــذا األمــر غــري صحي ال

ــا؟ ــا أن نتعامــَل بشــكٍل صحيــٍح وأن نحــزن بشــكٍل صحيــٍح عــىل خطايان يجــب علين

مــن خــالل هــذه السلســلة، اكتســبَت منظــوًرا ميكنــَك مــن خاللــه رؤيــة املأســاة واألمل. كيــف . 4

لــَك أْن تطبِّــق مــا تعلَّْمتـَـه حتَّــى تقــدر أن تعــزِّي آخريــن يف وقــت حاجتهــم؟ كيــف ترشــُدهم 

إىل الصليــب بصفتــه مجــد وجهــة النظــر املســيحيَّة عــن الحيــاة؟
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