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د َمة
المق ِّ

كل الذيــن يقــرؤون رســالتَه عــى أ ْن يجعلــوا دعوتَهــم
ـس بطــرس َّ
يف  2بطــرس  ،11-10 :1يحــثُّ الق ِّديـ ُ
ـب قائـ ًـا« :ألَنَّـ ُه ه َكـذَا يُ َقـ َّد ُم
واختيا َرهــم ثابتـ ْـن مــن خــال الســعي الجــا ِّد طل ًبــا لثَ َمـ ِر الــروح .ويكتـ ُ
ـول إِ َل َملَ ُكـ ِ
لَ ُكـ ْم ب ِِسـ َع ٍة ُد ُخـ ٌ
ـوت َربِّ َنــا َو ُم َخل ِِّص َنــا يَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح األَبَـ ِـد ِّي».
ل ـ ْن يَ َد َعنــا الرسـ ُ
ـئ يف هــذه النقطــة :فــا طريـ َـق آخــر بــه يدخـ ُـل اإلنســان ملكــوت
ـول بطــرس نخطـ ُ
الســموات ،وال وجــود أليَّــة وســيلة إميــانٍ أخــرى ســوى تلــك التــي وصفتْهــا كلم ـ ُة اللــه« .يجــب أن
ـب مارتــن لوثــر منــذ حــوايل  475عا ًمــا.
يكــون إميانًــا ح ًّيــا  -أي إميانًــا ُم ً
امرســا وعامـ ًـا بامتيــازٍ» ،كــا كتـ َ
ـاج الكنيســة بش ـ َّد ٍة إىل إعــادة إحيــاء هــذه الفكــرة يف حياتهــا اليــوم .كثــرون يأتــون ويرحلــون،
تحتـ ُ
مــن األحــد لألحــد ،بــدون أن يتمتَّعــوا بيقــن الخــاص األبــدي ،ودون امتــاك أدىن فكــر ٍة حــول كيفيَّــة
طلبــه .وبســبب هــذا التهــاون ،ظهـ ِ
ـرت العدي ـ ُد مــن التعاليــم املضلِّلــة بــن املؤمنــن ،منهــا ،التعليــم
عــن «النعمــة الرخيصــة» ،و»اإلميــان الســهل» ،و»املؤمــن الجســدي»  -والتــي ت ُ َعـ ُّد مع ِّوقـ ٍ
ـات خطــر ًة
ـت مثـ ُـل هــذه البــدع إ ْن أخ ـ َذ
ـرب ،لــن تثبـ َ
أمــام تنفيــذ مأموريَّــة الرســول بطــرس .ولكــن بنعمــة الـ ِّ
املؤمنــون عــى عاتقهــم وصيَّــة َج ْعــلِ دعوتِهــم واختيارِهــم ثابتـ ْـن كأسـ ٍ
ـاس لتقديســهم.
أرجــو أ ْن متك َ
ِّنــك هــذه السلســلة حــول عقيــدة يقــن الخــاص مــن أ ْن تعلــ َن بجــرأ ٍة مــع بولــس
الرســول« :فَـ ِإ ِّن ُمتَ َي ِّقـ ٌن أَنَّـ ُه الَ َمـ ْوتَ َوالَ َح َيــاةَ ... ،تَ ْقـ ِـد ُر أَ ْن تَف ِْصلَ َنــا َعـ ْن َم َح َّبـ ِة اللـ ِه الَّ ِتــي ِف الْ َم ِســي ِح
يَ ُســو َع َربِّ َنــا» (روميــة .)39-38 :8
أ ْرِ .سْ .س ْ ُبول
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1
الس ْعي ِ
الي ِقني ِ
واج ُِب َّ
وراء َ
َ

دمة:
المق ِّ

يف كلـ ِ
ـات مخلِّصنــا امل ُر ِع َبــة يف العظــة عــى الجبــل (متَّــى  ،)21 :7تُف ـ َر ُض مســبقًا حقيق ـ ُة
ـكل َمـ ْن يؤمــن بــه ،باإلضافــة إىل وجــود جه َّنــم
وجــود عــرش اللــه املجيــد ،واملســكن األبــدي لـ ِّ
أو هاويــة العــذاب والشــقاء امل ُعـ َّدة ليــس فقــط لقــوى الظلمــة بــل مل َـ ْن يج ِّدفــون عــى اللــه
املثلَّــث األقانيــم ،وال يتوبــون بإميــانٍ
الــرب يســوع أنَّــه ميكــن للمــرء أن
ُ
ينتــج مثــ ًرا .يؤكِّ ـ ُد ُّ
يخــد َع نفســه بيق ـ ٍن زائـ ٍ
كل رجــلٍ وامــرأ ٍة أن يك ِّرســوا أنفســهم للســعي
ـف .لــذا يجــب عــى ِّ
كل
ـب ِّ
للوصــول إىل يقــن الخــاص التــا ِّم .يف هــذه املحــارضة ،يفـ ِّ
ـر د .أر .يس .ســرول واجـ َ
مؤمــنٍ يف الســعي للوصــول إىل اليقــن التــا ِّم لخالصــه.
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

متَّى 23-18 ،9 :13-46 :12 ،23-21 :7
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

يجب عىل املؤمن أن يسعى إىل الوصول إىل اليقني التا ِّم لخالصه
1.أ ْن تفه َم ملاذا ُ
للرب يسوع
2.أن تح ِّد َد ما هي عالمة املؤمن الحقيقي وفقًا ِّ
االق ِتباسات:
ْ

السـ َـا َو ِ
ـس ك ُُّل َمـ ْن يَ ُقـ ُ
ات .بَــلِ الَّـ ِذي يَ ْف َعـ ُـل إِ َرا َد َة
ـول ِل :يَــا َر ُّب ،يَــا َر ُّب! يَدْ ُخـ ُـل َملَكُـ َ
لَ ْيـ َ
ـوت َّ
السـ َـا َو ِ
ات.
أَ ِب الَّـ ِذي ِف َّ
متَّى 21 :73

ني ال َخ ِ
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ُ
كنت أنظ ُر َّ
يحرث
الفلح
فيام ُ
يحصدُ
الحصاد ُ
أو الزارع يزر ُع الحقول أو َّ
موت:
رأيت أو ُجهَ الشَ َب ِه بكام ،يا حيا ُة ويا ُ
ُ
واملوت هو حصا ُدها)
ُ
(الحياة ،الحيا ُة هي الزراعة،
والت ويتامن ،من ( Leaves of Grassأوراق العشب)حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

الرب يسوع ،هل هو «املعلِّ ُم الذي يجعل َُك تشع ُر بالراحة»؟
أ َّولً ُّ .
ـر رســال ًة مبهجـ ًة حــول الحيــاة املثال َّيــة ،تحتــوي عىل
.أاملوعظــة عــى الجبــل ،والتــي كثـ ًرا مــا تُعتـ َ ُ
ـس ك ُُّل َمـ ْن يَ ُقـ ُ
ـول
واحـ ٍـد مــن أكــر النصــوص رع ًبــا التــي تفـ َّوه بهــا الـ ُّ
ـرب يســوع املســيح« :لَ ْيـ َ
السـ َـا َو ِ
السـ َـا َو ِ
ات»
ات .بَــلِ الَّـ ِـذي يَ ْف َعـ ُـل إِ َرا َد َة أَ ِب الَّـ ِـذي ِف َّ
ِل :يَــا َر ُّب ،يَــا َر ُّب! يَ ْد ُخـ ُـل َملَ ُكــوتَ َّ
(متَّــى .)21 :7
.بإ َّن التوضيــح التــايل ملتَّــى  23-21 :7يدفــ ُع هــؤالء الذيــن يعرتفــون بإميانهــم باملســيح إىل
حقيقــي.
التفكــر يف مــدى يقينهــم مــن أ َّن إميانهــم
ٌّ
ـرب يســوع يقــول إنَّــه مل يعــرف قـ ُّ
ـخص الــذي ي َّدعــي الرشكــة معــه ،مــا
ـط الشـ َ
.تالح ـ ْظ أ َّن الـ َّ
ـص أب ـ ًدا.
يعنــي بالطبــع أ َّن هــذا الشــخص املعنــي مل يَ ْخلُـ ْ
ـر ِص َيـ ُغ مخاطبـ ٍة كهــذه عــن إلحــا ٍح
.ثالحـ ْظ أيضً ــا اســتخدام «يَــا َر ُّب ،يَــا َر ُّب» يف اآليــة  .21تعـ ِّ ُ
وأيضً ــا عــن حميم َّيـ ٍة (قــار ْن بتكويــن 2 :46 ،11 :2؛ خــروج 4 :3؛  2صموئيــل 33 :18؛ مزمــور
1 :22؛ مرقــس 34 :15؛ لوقــا 31 :22 ،34 :13 ،41 :10؛ أعــال  ،4 :9إلــخ).
.جلــذا ،ف َم ـ ْن يت ـ ُّم وصفُهــم يف هــذه اآليــات هــم الذيــن يعرتفــون بحبِّهــم للمســيح ،ولك َّنــه ال
يعرفُهــم ،ألنَّهــم ،بعدمــا ا َّدعــوا الدخــول املفـ َرض إىل امللكــوت ،مل يتغـ ِّـروا بشــكلٍ يُظْ ِهـ ُر أنَّهــم
مؤمنــون حقيق ُّيــون.
اآلب»؟
ثان ًياَ .م ْن هو إذًا الذي «يَ ْف َع ُل إِ َرا َد َة ِ
.أيســاع ُدنا َمثَـ ُـل الـزارع (متَّــى  )9-1 :13عــى فَ ْهـ ِـم املشــكلة التــي يتـ ُّم تقدميهــا يف متَّــى ،21 :7
السـ َـا َو ِ
ـس ك ُُّل َمـ ْن يَ ُقـ ُ
ات» ،بالرغــم مــن وجــود
ـول ِل :يَــا َر ُّب ،يَــا َر ُّب! يَ ْد ُخـ ُـل َملَ ُكــوتَ َّ
أنَّــه «لَيْـ َ
ـت كلُّهــا حقيق َّيـ ًة.
ماليــن االعرتافــات باإلميــانَّ ،إل أنَّهــا ليسـ ْ
.بمتَّــى  50-46 :12يوضِّ ــح الســياق أ َّن األ َّم الحقيق َّيــة ،واألخ الحقيقــي ،أو األخــت الحقيق َّيــة
للمســيح يســوع هــم الذيــن يعملــون مشــيئ َة اآلب.
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.تالحـ ِ
ـص واألصحــاح الســابق (متَّــى َ .)21 :7مــن مــن الذيــن يرصخــون
ـظ التشــاب َه بــن هــذا النـ ِّ
ـيدخل ملكــوت الســموات؟ الذيــن يفعلــون مشــيئة اآلب .كيــف يبــدو
«يــا َر ُّب ،يــا َر ُّب» سـ ُ
ذلــك إذًا؟ ف ِّكـ ْر يف املثــل.
ـرب يســوع مثـ َـل الـزارع رمزيًّــا( .الحـ ْظ أ َّن الرمــز هــو رســالة
.ثبــد ًءا مــن متَّــى  ،18 :13يـ ُ
ـرح الـ ُّ
القصــة ،التــي ق َّدمهــا املســيح شــخص ًّيا ،وبالتــايل ال يجــو ُز تحويــل جميــع األمثــال إىل قصـ ٍ
ـص
َّ
رمزيَّـ ٍة دون متييــز).
ـرب يســو ُع يف اآليــة  ،19إ َّن الكلمــة ال تتع َّمـ ُـق جذو ُرهــا أبـ ًدا يف بعــض األشــخاص وإ ْن
.جيقــول الـ ُّ
ـت فــإىل حـنٍ ،كــا يف أولئــك الذيــن تصفُهــم اآليتــان  .21-20بلغـ ِة اليــوم ،ميكــن ألولئــك
فعلَـ ْ
األشــخاص أن يتق َّدمــوا بفــر ٍح إىل املنــر يف حملــة كرازيَّــة ،ولك َّنهــم ينســون البــذرة املزروعــة
(الكلمــة) يف الحــال.
يســتقبل الكلمــة بفــر ٍح،
ُ
.حالحــ ْظ أ َّن عالمــات اإلميــان وغيابهــا هــي خارج َّيــة .أي أ َّن املــرء
ويســتم ُّر األمــر لبعــض الوقــت ،ثـ َّم يرتـ ُّد تحــت ضغــوط التجــارب أو االضطهــاد .ميكــن رؤيــة
اإلميــان يف اآلخريــن (متَّــى 16 :7؛ يعقــوب .)12 :3
.خ بعي ـ ًدا عــن األشــخاص الذيــن يف اآليــة ( 22انظ ـ ْر املحــارضة « ،4اليق ـ ُن املزيَّــف») ،نــرى أ َّن
ـر قلــب
تلــك البــذار املزروعــة يف األرض الجيِّــدة تشـ ُر إىل الســامعني الذيــن يفهمــون .اللــه يغـ ِّ ُ
(تربــة) املســتمعني ،فيصبحــون عاملــن يحملــون مثـ ًرا.
ـج الجمي ـ ُع القــد َر نفســه مــن الثمــر -البعــض مئــة ضعــف ،وآخــرون س ـتِّني،
.دللتأكيــد ،ال ينتـ ُ
وآخــرون ثالثــن -ولكــن الجميــع يأتــون بثم ـرٍ.
ــص يف
واضــح أ َّن هــذا
.ذ
ُ
يناقــض العقيــدة الخاطئــة والشــائعة يف كنيســة اليــوم ،والتــي تتل َّخ ُ
ٌ
التعبــر الشــائع «مؤمــن جســدي» ،فكــرة أنَّــه ميكــن للمــرء أن يكــون مؤم ًنــا ويعيــش طــوال
حياتــه دون أن يــأيت بثم ـ ٍر بســبب خط َّي ـ ٍة دامئ ـ ٍة ،إلــخ.
الرب يســوع
ـرب يســوع ،ألنَّنــا قــادرون عــى إكـرام ِّ
.رنحــن ال نتـ َّر ُر مبجـ َّرد مجاهرتنــا باإلميــان بالـ ِّ
بشــفتيْنا يف حــن أ َّن قلوبنــا يف الحقيقــة بعيــد ٌة عنــه (إشــعياء 14-13 :29؛ مرقــس .)7-6 :7
.زإ َّن املجاهــرة باإلميــان الحقيقــي تــي فقــط التربيــر باإلميــان وحــده .لتصحيــح هــذا الخطــأ يف
الكنيســة ،يجــب علينــا أن نكـ َّـف عــن عـ ِّد املؤمنــن الذيــن يوقِّعــون عــى بطاقــات الدعــوة إىل
ـكل
اإلميــان ،فقصبــة القيــاس هــي املعيــار امل ُعلَــن بوضــو ٍح يف كلمــة اللــه (وهــي تضـ ُع حـ ًّدا لـ ٍّ
مــن املتح ِّرريــن والناموسـيِّني).
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أسئلة للدراسة:
ٌ

ـغل بالعمــل
ـرب بشــكلٍ حميمــي وينشـ ُ
1.بحســب الــرب يســوع يف متَّــى ُّ ،21 :7
كل َمـ ْن يدعــو الـ َّ
«املسيحي» ______________.
.أال ب َّد وأنَّه مؤمن
.بال ب َّد وأنَّه كاذب
.تليس بالرضورة مؤم ًنا
مم سبق
.ثال يش َء َّ
الــرب يســوع املرت ِّديــن أن يبتعــدوا عنــه ،قائـ ًـا إنَّهــم يف الحقيقــة فاعلــو إثــم ،وإنَّــه
2.يأمــ ُر ُّ
_____________.
.أيعرفُهم ج ِّي ًدا
.بيعرفُهم جزئ ًّيا
.تمل يعرفْهم ق ُّط
.ثرآهم م َّر ًة
رب») إىل اإللحــاح
رب يــا ُّ
3.يف اللغــة العربانيَّــة ،يش ـ ُر اســتخدا ُم املنــاداة وتكرا ُرهــا (مثــال« :يــا ُّ
و_________.
.أالكراهية
.بالعتاب
.تالحميميَّة
.ثالسخط
سيدخل ملكوت السموات؟
ُ
الرب يسوع يف متَّى  21 :7وَ ،50 :12م ْن الذي
4.بحسب أقوال ِّ
.أ َم ْن كان له اختبار إميان.
.ب َم ْن يجاه ُر بإميانه عالني ًة.
يعمل مشيئ َة اآلب.
.ت َم ْن ُ
.ثأ وب م ًعا.
5.كم عد ُد «البذار» املسيحيَّة يف َمثَل الزارع؟
.أثالث
.بواحدة
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.تاثنتان
.ثأربع
«6.املؤمن الجسدي» يش ُري إىل املفهوم الخاطئ بأنَّه ____________________________.
.أميك ُن للمرء أ ْن ينك َر ألوه َّية املسيح ويَ ْخل َُص
يأكل اللحم
.بميك ُن للمرء أن يصبح مؤم ًنا ومع ذلك ُ
أي مث ٍر طوال حياته
.تميك ُن للمرء أ ْن يَ ْخل َُص ويبقى بدون ِّ
ويعيش حيا ًة كامل ًة بالتامم
َ
.ثميك ُن للمرء أ ْن يَ ْخل َُص
أي من التايل هو نتيجة التربير باإلميان؟
ٌّ 7.
.أاملجاهرة الحقيق َّية باإلميان
.بالدخول إىل جامعة امللكوت
.تاألعامل الصالحة روحيًّا
كل ما سبق
.ث ُّ
كتابية:
دراسة
ٌ
َّ

ـص بتحديــد املصــر
1.اقــرأ متَّــى  .20-15 :7مــا اآليتــان اللتــان تتشــاركان املبــدأ نفســه فيــا يختـ ُّ
النهــايئ لإلنســان؟ مــا املبــدأ الــذي يحمــي الفــرد مــن الدينونــة العتيــدة؟ مــا اآليـ ُة األخــرى يف
إنجيــل متَّــى التــي تشــبه اآليــة 19؟ مــا املوضوع/الخطَـ َر الــذي يواجهــه (قــار ْن مبتَّــى -37 :13
50-49 ،43؛ )46-31 :25؟
2.واصـ ْـل ق ـراءة متَّــى  .23-21 :7تذكَّ ـ ْر أ َّن رصخــة «يــا َر ُّب ،يــا َر ُّب» هــي إعــا ُن إميــانٍ مؤكَّــد،
ـرب يســوع مــن التلميــذ الحقيقــي .هــل إعــان اإلميــان هــذا غــر
ولك َّنهــا أقـ ُّـل مـ َّـا يتوقَّعــه الـ ُّ
صــادق أم أنَّــه خــدا ٌع للنفــس (قــار ْن مبتَّــى )44 :25؟ إذًا ،مــا هــو الــرط األســايس لدخــول
ملكــوت الســموات (مثــال .الح ـ ْظ الرشطـ ْـن اللذيْــن ال يســتوفيهام املرت ـ ُّد)؟
3.اقــرأْ متَّــى 36 :24؛ ولوقــا  12 :10و .31 :17اآلن اقــرأْ إشــعياء 9 ،6 :13؛ حزقيــال 30 :3؛ عامــوس
«ف َذلِـ َـك
20 ،18 :5؛ وصفنيــا  .18 ،14 ،8 :1وفـ َـق املعلومــات التــي جمعتَهــا ،إال َم يشـ ُر تعبـ ُر ِ
الْ َيـ ْو ِم» يف متَّــى 22 :7؟ بحســب متَّــى َ ،23-21 :7مـ ْن ســيكون القــايض تحديـ ًدا يف ذلــك اليــوم؟
ـش
ـرب يســوع أن يكــون القــايض؟ ِصـ ْـف وناقـ ْ
َم ـ ْن هــو الشــخص الــذي توقَّ ـ َع مســتمعو الـ ِّ
ـرب يســوع الصــادم .ملــاذا ال ميكــن للنشــاط «الكارزمــايت» أن يكــون بديـ ًـا عــن الطاعــة
قَـ ْو َل الـ ِّ
ـرب يســوع املســيح؟
الحقيقيَّــة والعالقــة الشــخصيَّة بالـ ِّ
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4.اقــرأْ متَّــى  49-48 :12وقارنْهــا مبتَّــى  .6-3 :15إن مل يكــن يف األمــر إهانــة لوالدتــه ،مــاذا يكــون
إذًا (قــار ْن مبتَّــى )37-34 :10؟ ركِّ ـ ِز اآلن عــى متَّــى  ،50 :12كيــف يت ـ ُّم وصـ ُـف «التالميــذ»
(اآليــة  )49ذوي االمتيــاز؟ عندمــا تف ِّكــر مجـ َّد ًدا يف مناقشــتنا ملتَّــى  ،23-15 :7مــا األمــر الــذي
ُّ
بالــرب يســوع
املحــك الحقيقــي للعالقــة الحقيق َّيــة
يتــ ُّم التشــديد عليــه مــ َّر ًة أخــرى؟ مــا
ِّ
املســيح؟ مــا عالقــة هــذا َمبثَــل ال ـزارع التــايل؟
أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.نا ِقشــوا كمجموعــة كيــف يدف ُعنــا متَّــى  23-21 :7إىل الســعي طل ًبــا ليقــن الخــاص .كق ـ َّو ٍة
ـت بهــا الكنيســة ِ
وأضفْهــا إىل اآليــة .22
دافع ـ ٍة للتفكــر ،ف ِّك ـ ْر يف طــرق خدمـ َ
2.عنــد التفكــر يف مناقشــة هــذه املحــارضة للموعظــة عــى الجبــل وملثَــل الــزارع ،مــا هــي
العالمــات الحقيق َّيــة للشــخص امل ُختــار؟ نا ِقشــوا كمجموعـ ٍة أنــواع األرايض الزراع َّيــة املختلفــة
ومع ِّوقاتهــا (الشــوك ،الشــمس ،الطيــور) ،ومــا تبــدو عليــه «اختبــارات اإلميــان» هــذه يف
مجتمعنــا اليــوم؟
كل حياتــه بــا
ـخص تعرفُــه أنَّــه ميكــن للمــرء أ ْن يكــون مؤم ًنــا ومــع ذلــك يقــي َّ
3.إ ْن أكَّ ـ َد شـ ٌ
مث ـرٍ ،كيــف ســر ُّد عليــه؟ أيِّ ـ ْد إجابتـ َـك بشــواهد كتاب َّيــة.

2
اليقني يع ِّز ُز التقديس
ُ

دمة:
المق ِّ

كل جــز ٍء مــن الكتــاب املقــ َّدس ،يتــ ُّم االفــراض بــأ َّن اليقــن التــا َّم للخــاص ال يــأيت دون
يف ِّ
أعــال شــاقَّة ،ولكـ َّن الغنــى الناتــج عنــه رائـ ٌع بالفعــل .ملــاذا إذًا يتـ ُّم تَجا ُهـ ُـل َسـ ْعيِنا لجعــل
ـس الحاجــة إىل
دعوتنــا وخالصنــا ثابتـ ْـن؟ بالنظــر إىل خطــر يقــن الخــاص املزيَّــف ،فإنَّنــا بأمـ ِّ
االسـ ِ
ـب عنــه الرسـ ُ
ـول بولــس يف رســالته إىل أهــل
ـتيقاظ حتَّــى نبل ـ َغ نــوع اليقــن الــذي كتـ َ
روميــة ( ،)39-38 :8وال ب ـ َّد مــن االســتيقاظ رسي ًعــا .يعلِّ ُمنــا الرســول بطــرس أ َّن هــذا يزي ـ ُد
تقديســا .يف هــذه املحــارضة ،يَ ِصـ ُـف د .أر .يس .ســرول فضيلـ َة الســعي طلبًــا ليقــن
املؤمنــن
ً
ـاب املق ـ َّد ُس عــى أن نجته ـ َد يف ســعيِنا.
الخــاص ،والطريق ـ َة التــي يحثُّنــا بهــا الكتـ ُ
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

غالطية 10 :6-16 :5؛  1بطرس 2-1 :1؛ 5-1 :2؛  2بطرس 11-1 :1
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

1.أ ْن تفه َم كيف َّي َة االجتهاد يف السعي طل ًبا لليقني التا ِّم للخالص
2.أ ْن تفه َم كيف َّية السعي طل ًبا ليق ِني ٍ
خالص يع ِّز ُز التقديس
االق ِتباسات:
ْ

َوأَ َّمــا َث َـ ُر الـ ُّروحِ َف ُهـ َوَ :م َح َّبـ ٌةَ ،فـ َر ٌحَ ،سـاَ ٌم ،طُـ ُ
ُّف.
ـفَ ،صـا ٌَح ،إِميَــانٌ َ ،و َدا َعـ ٌة ،تَ َعف ٌ
ـول أَنَــا ٍة ،لُطْـ ٌ
وس.
ـس نَا ُم ٌ
ِضــدَّ أَ ْم َثــالِ هـ ِذەِ لَ ْيـ َ
غالطية 23-22 :59
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لِذلِــكَ بِاألَكْـ َ ِ
ـم إِ َذا َف َعلْ ُت ْم
ـم ثَا ِب َتـ ْـنِ .ألَنَّكُـ ْ
ـم َوا ْخ ِت َيا َركُـ ْ
ـر ا ْج َت ِهــدُ وا أَيُّ َهــا ا ِإل ْخـ َو ُة أَنْ تَ ْج َعلُــوا َد ْع َوتَكُـ ْ
ذلِــكَ  ،لَـ ْن تَ ِزلُّــوا أَ َبــدً ا.
 2بطرس 10 :1الهدو َء والراح َة امن ْحني،
وعكّا َز إمياين ه ْبني،
ووصف َة فرحي ِ
أعط ِني،
طعامي غري الفاين،
وكأس خاليص ناولْني،
َ
وردا َء مجدي ألب ِْسني،
وبالرجاء الحقيقي ز ِّو ْدين؛
ح َّتى أس َري رحل َة ح ِّجي.
وعندما يبل ُغ عد ُد هيئة املحلَّفني اثني عرش مليونًا
ويقفون ضدَّ خطايانا ،ويذخرون غض ًبا رهي ًبا،
ويطلقون ضدَّ نفوسنا أحكا ًما قاسي ًة،
املسيح مبوته ع َّنا ،فنحيا.
يدافع
ُ
ُ

-سري والرت رايل»His Pilgrimage« ،

حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

املختصة بعقيدة يقني الخالص:
أ َّو ًل .اآلراء
َّ
.أالكنيســة الكاثوليك َّيــة :بلــوغ اليقــن التــا ِّم للخــاص نــاد ٌر جــ ًّدا  -وحدهــم الق ِّديســون هــم
خالصهــم .يجـ ُ
ـادل الكاثوليــك أ َّن مثــل هــذا اليقــن،
ـاص» يؤكِّـ ُد َ
الذيــن يحصلــون عــى «إعــانٍ خـ ٍّ
ـي عــى التخمــن البــري ،ومبــا أ َّن البــر فاســدون فيجــب عــدم الثقــة يف حكمهــم .يقــول
مبنـ ٌّ
البنــد  15مــن قانــون مجمــع ترنــت حــول التربيــر« :إ ْن قــال أح ـ ٌد ،إ َّن اإلنســان املولــود مــن
ـكل تأكيـ ٍـد :فل َي ُك ـ ْن أناثيــا».
جديــد وامل ُـ َّرر ،وامل ُرتَ ِبــط باإلميــان يعتق ـ ُد أنَّــه مــن املختاريــن بـ ِّ
.بيقــول األرمين ُّيــون :إ َّن التي ُّقــن مــن الخــاص اليومــي هــو االحتــال الوحيــد ،إ ْذ مــن املمكــن
للمؤمــن أن يرت ـ َّد عــن اإلميــان املخلِّــص .الســنتنتيا («آراء»)  4.4لألرمين ِّيــن تؤكِّ ـ ُد أَنَّــه «مــن
املمكــن للمؤمنــن الحقيقيِّــن أن يســقطوا بســبب خطئهــم الشــخيص يف أعــا ٍل مخزيــ ٍة
وفظيع ـ ٍة ،وأن يســتم ُّروا فيهــا وميوتــوا فيهــا؛ وبالتــايل يســقطوا يف النهايــة ويهلكــوا».
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.تيقـ ُ
ـح أ َّن يقــن الخــاص اليومــي املحــدود ممكـ ٌن ،ولكـ َّن يقــن الخــاص
ـول املصلحــون :صحيـ ٌ
التــا َّم املمتـ ِّد حتَّــى ســاعة مامتـ َـك عينهــا ممكـ ٌن أيضً ــا .إقـرار إميــان وستمنســر  1. 18يجـ ُ
ـادل
ـرب يســوع ،ويحبُّونــه بإخـ ٍ
ـكل
ـاص ،مجتهديــن أن يســلكوا بـ ِّ
قائـ ًـا« :فالذيــن يؤمنــون ح ًقــا بالـ ِّ
ضمـرٍ صالـ ٍح أمامــه ،بإمكانهــم ،يف هــذه الحيــاة ،التأكُّــد يقي ًنــا بأنَّهــم يف حالــة النعمــة».
ثان ًيا .األمر الرسويل 2 :بطرس 10 :1
ـي واجتهــا ٍد ل َج ْعــلِ
أي التبــاس ،يطلــب الق ِّديــس بطــرس مــن املؤمنــن أن يجاهــدوا بوعـ ٍ
.أبــدون ِّ
اختيارهــم ثابتًــا.
ـكل تأكيــد أن نحصــل عــى يقــن
.بلــذا يتبــع ،أنَّــه إذا ُدعينــا ،كوننــا يف حالــة النعمــة ،ميكننــا بـ ِّ
الخــاص .بحســب الق ِّديــس بطــرس ،يجــب ألَّ يُؤ َّجـ َـل هــذا اليقــن ،بــل أ ْن يُ ْح َسـ َم يف الحــال.
التحذيــر هــو للمؤمنــن أن يعرفــوا موقفهــم يف امللكــوت ،يف املســيح.
ـرب يســوع قائلــن« :يــا َر ُّب ،يــا َر ُّب» لديهــم يقــن خــاص زائــف،
.تإ َّن الذيــن يأتــون إىل الـ ِّ
والدليــل يُــرى يف عــدم إمثارهــم ( َمثــل الــزارع).
.ثليــس هــذا رفضً ــا للعقيــدة الربوتســتانت َّية للتربيــر باإلميــان وحــده .أكَّــد املصلحــون عــى
يتجــى دامئًــا باألعــال الصالحــة.
َّ
يــس ِفيــدي (اإلميــان الحــي) .فاإلميــان الحقيقــي
ِفي ِف ْ
.ج َّإل أ َّن الكنيســة الكاثوليكيَّــة تعلِّــ ُم أ َّن األعــال الصالحــة زائــد اإلميــان تقــو ُد إىل التربيــر.
ـس ِب ِإميَــانٍ
الحبكــة الربوتســتانت َّية يف هــذا األمــر هــي« :نَ ْحـ ُن نَتَـ َ َّ
ـر ُر بِا ِإلميَــانِ َو ْحـ َد ُەَ ،ولَ ِكـ ْن لَ ْيـ َ
يَظَـ ُّـل َو ْح ـ َد ُە».
.حهــل نســعى إذًا إىل حســم مســألة يقــن خالصنــا مــن خــال فَ ْحــص مثرنــا؟ نعــم ،ولكــن ال ميكننا
مقصيــن .بحســب  2تيموثــاوس :1
االعتــاد بالكامــل عــى هــذا ألنَّنــا نجــد أنفســنا جمي ًعــا ِّ
 ،12أيــن وضــع بولــس الرســول ثقتــه؟
.خإذًا ،يقـ ُ
ـول بطــرس الرســول إنَّــه علينــا أن نســعى لجعــل اختيارنــا ثابتًــا حتَّــى نحمــل الثمــر-
نؤســس يقــن خالصنــا عــى األعــال الصالحــة نفســها (يف
وليــس العكــس ،حيــث إنَّنــا قــد ِّ
ـت البــذار التــي يف الطريــق والبــذار التــي يف الشــوك هــذه
مثــل ال ـزارع يف متَّــى  ،13واج َهـ ْ
املشــكلة – مل توجـ ْد مســاحة حـ َّرة للنمــو ســوى يف الرتبــة الصالحــة) .هــذا يعـ ِّز ُز تقديســنا وال
يعوقــه ألنَّــه يحرضنــا إىل الحريَّــة التــي يف اليقــن التــا ِّم للخــاص فقــط.
.د ِ
الحــظ التــوازي بــن قامئــة الثمــر للرســول بطــرس ( 2بطــرس  )8-3 :1وقامئــة مثــر الــروح
للرســول بولــس (غالطيــة .)23-22 :5
ـب «املختاريــن» وتركِّ ـ ُز عــى معنــى املختاريــن عــر
.ذإ َّن رســالة بطــرس الرســول األوىل تخاطـ ُ
رحلتهــم الروح َّيــة .مــا يســاع ُدنا يف تعلُّــم الفــرق بــن اليقــن الصحيــح واليقــن الزائــف.
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.ريف  1بطــرس  ،5-1 :2يذكِّـ ُر بطــرس الرســول بوضــو ٍح أ َّن املســيح «مثـ ٌن» مل َـ ْن يؤمنــون بــه .إذًا،
ـرب يســوع.
فالخطــوة األساسـ َّية األوىل لجعــل اختيارنــا ثابتًــا ،هــو تحديــد رأينــا يف شــخص الـ ِّ
أسئلة للدراسة:
ٌ

فق الكاثوليك واألرمين ُّيون جوهريًّا يف أ َّن ___________________________.
1.يتَّ ُ
.أاليقني اليومي للخالص ممكن ج ًدا
مستحيل تقريبًا
ٌ
.باليق َني التا َّم للخالص يف هذه الحياة
سبق الل ُه فع َّي َن ُه ْم سيحفظُهم إىل النهاية
.ت َم ْن َ
كل من أ وب
.ث ٌّ
أي من التايل هو أفضل صياغة ملحتوى  2بطرس 10 :1؟
ٌّ 2.
.أيأمـ ُر الرســول املؤمنــن أن يضعــوا اختيارهــم وثقتهــم يف األعــال الصالحــة التــي يجــب أن
يعملوهــا.
ـكل حــا ٍل مــن
ـتحيل ،يدعــو النــاس بـ ِّ
.بالرســول ،وهــو عالِــم بــأ َّن اليقــن التــا َّم للخــاص مسـ ٌ
األحــوال إىل زيــادة األعــال الصالحــة.
.تيحــثُّ الرســول املؤمنــن عــى جعــل اختيارهــم ثابتًــا ،ويتوقَّــع منهــم بالكامــل أن يكونــوا
قادريــن عــى فعــل ذلــك.
مم َسبَق.
.ثال يشء َّ
يفيس ِفيدي« ،اإلميان الحي» الذي ______________________.
3.أكَّد املصلحون عىل ِف ْ
يختلف فعليًّا عن وجهة النظر الكاثوليكيَّة للتربير
.أال
ُ
يتجل دامئًا باألعامل الصالحة
.ب َّ
يتجل بالرضورة باألعامل الصالحة
.تال َّ
وينتج بالتايل الخالص.
.ثيقر ُن األعامل الصالحة باإلميان،
ُ
4.أين نض ُع ثقتنا النهائ َّية عندما نسعى لليقني التا ِّم للخالص بعدما آم َّنا باإلنجيل؟
.أيف فحص أعاملنا.
الرب يسوع القادر أن يحفظ وديعتنا إىل ذلك اليوم.
.بيف ِّ
.تيف تقوانا الشخيص.
.ثيف قدرتنا عىل فَ ْه ِم كلم ِة الله وتعليمها.
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السعي لجعل اختيارنا ثابتًا ______________________.
5.بحسب الرسول بطرس،
ُ
بأي حال من األحوال
.أيجب أن يت َّم تأجيله ،ألنَّنا ال نستطيع التأكُّد منه ِّ
.بيق ُع فقط عىل إنتاجنا للثمر
.تيع ِّز ُز تقديسنا
.ثال يجدي نف ًعا
6.مــا القاسـ ُم امل ُشـ َرك بــن  2بطــرس (مــن بــن أمــور أخــرى) ورســالة الرســول بولــس إىل أهــل
غالطيــة؟
.أالطول.
.بقامئة الثمر.
.تالبناء األديب.
.ثرسد اإلنجيل.
7.بالنســبة إىل الذيــن يؤمنــون ،بحســب  1بطــرس  ،5-1 :2يُــرى الــرب يســوع عــى أنَّــه
________________.
.أصخر إهانة
.بحجر عرثة
.تال َح َمل
.ثمثني
كتابية:
دراسة
ٌ
َّ

1.اقــرأْ  2بطــرس  .10 :1هــل تشــ ُر هــذه اآليــة إىل أ َّن دعــوة اللــه واختيــاره غــر مؤكَّديْــن
بحـ ِّد ذاتهــا؟ إ ْن مل يكــنِ األمـ ُر كذلــك ،فــا الــذي تشـ ُر إليــه؟ بحســب الرســول بطــرس ،مــا
األمــور التــي يجــب أن نعملهــا يك ال نَـز َِّل أب ـ ًدا؟ هــل مت ُّدنــا هــذه األعــال الصالحــة باإلميــان
أو تق ِّويــه؟ هــل مثــر اإلميــان هــذا هــو نتيجــة القـ َّوة الجســديَّة أم الروح َّيــة؟ يف النهايــة ،أيُّهــا
يزيــد كلَّــا اســتخدمه اإلنســان ومارســه أكــر (قــار ْن مبزمــور 10 :46؛ غالطيــة )8 :6؟
2.اقــرأْ جامعــة  .10 :9إ ْن كان الواع ـ ُظ يحثُّنــا عــى أ ْن نجته ـ َد يف أمــور الجســد ،فكــم باألحــرى
يجــب علينــا االجتهــا ُد يف أمــور الــروح؟ ناقـ ِ
ـش الطــرق التــي ميكــن أن تقــوم بهــا لتحقيــق هــذا
األمــر .اقــرأْ عربان ِّيــن  .15 :12مــا االحتامل َّيــة الرصيحــة املحــ َّددة يف هــذه اآليــة؟ مــا عالقــة
العــذارى الخمــس الجاهــات يف متَّــى  25بهــذا املقطــع مــن عربانيِّــن (قــار ْن بلوقــا )27-23 :13؟
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ـح
3.اقــرأْ  1بطــرس ( 8 :5قــار ْن مبتَّــى 15 :23؛ أفســس  .)14 :4يف ضــوء هــذه املقاطــع ،ملــاذا يصبـ ُ
الســعي لجعــل اختيارنــا ثابتًــا أكــر إلحا ًحــا؟ اقــرأْ حب ُّقــوق  ،13-12 :2ميخــا  ،3 :7وإرميــا :23
 .10كيــف يت ـ ُّم وصــف غــر املؤمنــن يف هــذه املقاطــع؟ هــل نحــن املؤمنــون مجتهــدون يف
َسـ ْعيِنا كغــر املؤمنــن الــذي يركضُ ــون حرف ًّيــا إىل جه َّنــم؟ ناقـ ِ
ـش الســؤال األخــر يف املجموعــة.
4.اقــرأْ  2بطــرس  ،14 :3ث ـ َّم إشــعياء  .17 :32بحســب هــذه املقاطــع ،كيــف ميكــن لالجتهــاد يف
هــذا األمــر أن يزي ـ َد تقديســنا؟ اقــرأْ  1كورنثــوس  .58 :15مــا الــذي ميك ُننــا أن نتأكَّــد منــه،
إنِ اجته ْدنــا يف أن نــأيت بثمــر؟ وإن مل نـ ِ
ـأت بثمــر ،مــع وجــود اإللحــاح يف األمــر (أي خالصنــا
نفســه!) ،فــا الــذي ننتظــره؟
أسئلة للمناقشة:
ٌ

ـرض أ َّن لديـ َـك صدي ًقــا يحتقـ ُر فكــرة اليقــن التــا ِّم للخــاص ،ويقــول إنَّهــا مســتحيلة متا ًمــا
1.فلنفـ ْ
ـرض أ َّن هــذا الصديــق غــر
ـب؟ فلنفـ ْ
مــا مل تكــن ق ِّد ً
يســا فائــق التقــوى وإلــخ .كيــف تجيـ ُ
مخلَّــص .فكيــف ســتجيب إذًا؟
ـرض صديـ ٌـق مؤمـ ٌن عــى اليقــن التــا ِّم للخــاص عــى اعتبــار أ َّن كثريين ســيفتخرون
2.مــاذا لــو اعـ َ
ِ
اســتخد ْم اآليــات الكتاب َّيــة لتدعــ َم
حــق ويهلكــون .مبــاذا ســتجي ُبه؟
بخالصهــم دون وجــه ٍّ
إجابتـ َـك .هــل ال مــن رضورة للوصــول إىل تــوازن بــن االنتصــار الســاحق والغـ ِّم الحالــك؟ ملــاذا؟
ـت؟
أي منهــا متيـ ُـل أنـ َ
إىل ٍّ
ـش يف املجموعــة الطــرق املختلفــة التــي يؤكِّ ـ ُد اللــه مــن خاللهــا عــى خالصــه لـ َـك .كُ ـ ْن
3.ناقـ ْ
ر إجابتــك يف وج ـ ٍه واحـ ٍـد مــن إعــان اللــه -أي ،أظ ِه ـ ْر كيــف أ َّن الدائــرة
مح ـ َّد ًدا ،وال تح ـ ْ
الكلِّ َّيــة إلعــان اللــه تعمـ ُـل لتزي ـ َد يقــن خالصــك.
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ٍ
فئات من الناس
أربع
ُ

دمة:
المق ِّ

تتعـ َّد ُد اآلرا ُء يف العالَــم بقـ ْد ِر عــد ِد البــر .وتســو ُد الخالفــات حتَّــى بــن أصغــر األقلِّ َّيــاتَّ .إل
ككل  -إنَّهــا عالقتُهــم باللــه
أنَّــه يوجــد أمـ ٌر واحـ ٌد يو ِّحــد أفـرا ًدا معيَّنــن ويفصلُهــم عــن العــامل ٍّ
ـكل متأكِّديــن مــن موقفهــم مــن تلــك العالقــة معــه .بالتأكيــد،
الحــي .ومــع ذلــك ،ليــس الـ ُّ
يعـ ُ
ـرف كثــرون أنَّهــم مخلَّصــون ،أو غــر مخلَّصــن ،ولكــن كــا يوجـ ُد مخلَّصــون كثــرون وهــم
ـخاص خدعــوا أنفســهم ظانِّــن أنَّهــم مخلَّصــون .يف هــذه
ال يــدرون ،كذلــك يوجــد أيضً ــا أشـ ٌ
كل فئ ـ ٍة مــن هــذه الفئــات يق ـ َن الخــاص
ـرح د .أر .يس .ســرول كيــف تــرى ُّ
املحــارضة ،يـ ُ
ـعي املســيحي لجعــل اختيارهــم ثابتًــا.
وكيــف يجم ُعهــم السـ ُ
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

رومية 25-18 :1؛ عربان ِّيني 12-10 :6؛ أفسس 14-13 :4؛ متَّى 22-16 :19
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

يختص بيقني الخالص
ترشح ما تؤم ُن به ُّ
1.أ ْن
كل فئ ٍة من الفئات األربع فيام ُّ
َ
االق ِتباسات:
ْ

ـاف املــوت والذهــاب إىل جه َّنــم (مــا قــد يكــون
صحيــح أنَّ ســاعة مــويت دنـ ْ
ـت ،لك ِّنــي ال أخـ ُ
أســوأ بكثــر) أو الذهــاب إىل النســخة املشــهورة عــن الســاءِّ .
ألن أتو َّقـ ُـع أن يكــون املــوت
كل مخــاوف ُمحتملَــة مــن املــوت.
حالـ ًة مــن الفـراغ ،وأنــا ممـ ٌّن لإللحــاد ألنَّــه جـ َّردين مــن ِّ
إسحاق أسيموف15
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ـت،
ـم بِ َـ ْن آ َم ْنـ ُ
الس ـ َب ِب أَ ْح َت ِمـ ُـل ه ـ ِذ ِە األُ ُمــو َر أَيْضً ــا .ل ِك َّن ِنــي ل َْسـ ُ
ـت أَ ْخ َجـ ُـل ،ألَنَّ ِنــي َعالِـ ٌ
لِه ـ َذا َّ
َو ُمو ِق ـ ٌن أَنَّــهُ َقــا ِد ٌر أَنْ َي ْح َفـ َ
ـظ َو ِدي َع ِتــي إِ َل ذلِــكَ الْ َي ـ ْو ِم.
 2تيموثاوس 12 :1ـاف (السـ ِّيد الخائــف) شــي ًئا
امل ُ ْخلِــص :ســواء الصعوبــات ،أم األســود ،أم ســوق األباطيــل ال يخـ ُ
ـت
قــط .وحدهــا الخط َّيــة ،واملــوت ،والجحيــم ،هــي التــي تشـكِّل ع ْبـأً بالنســبة إليــه ،إ ْذ كانـ ْ
ـض الشــكوك حــول مــدى اهتاممــه بتلــك املدينــة الســاويَّة.
تســاو ُرە بعـ ُ
جون بنيان ،سياحة املسيحيِاسـ ِمكَ أَ ْخ َر ْج َنــا
َك ِثـرُونَ َسـ َيقُولُونَ ِل ِف ذ ِلــكَ ا ْل َيـ ْو ِم :يَــا َر ُّب ،يَــا َر ُّب! أَ َل ْيـ َ
ِاسـ ِمكَ تَ َن َّبأْنَــاَ ،وب ْ
ـس ب ْ
شَ ـ َي ِ
ِاسـ ِمكَ َص َن ْع َنــا ُقـ َّو ٍ
ـم َقـ ُّ
ـط! ا ْذ َه ُبــوا
ـم أَ ْع ِر ْفكُـ ْ
ـم :إِ ِّن لَـ ْ
ص ُح لَ ُهـ ْ
اط َنيَ ،وب ْ
ات كَ ِث َري ًة؟ َف ِحي َن ِئـ ٍذ أُ َ ِّ
َع ِّنــي َيــا فَا ِعـ ِـي ا ِإلثْـ ِـم!
متَّى 23-22 :7حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

ُ
ويعرف ذلك
أ َّو ًل .الشخص األ َّول :غري مخل ٍَّص
.أ هؤالء األشخاص آمثون بال تر ُّدد ويعلمون إىل أين يقودهم هذا.
ـول الرسـ ُ
.بروميــة  :1يقـ ُ
ـول بولــس إنَّــه مــن خــال إعــان اللــه الطبيعــي يعـ ُ
ـرف النــاس (أي مــن
خــال الضمــر) أنَّهــم متم ـ ِّردون عــى خالقهــم (ال َِّذي ـ َن يَ ْح ِج ـ ُزو َن الْ َحـ َّـق بِا ِإلثْـ ِـم...ألَ َّن أُ ُمــو َر ُە
ـرى ُم ْن ـ ُذ َخلْــقِ الْ َعالَـ ِـم ُم ْد َركَ ـ ًة بِالْ َم ْص ُنو َعـ ِ
الس َم ِديَّـ َة َوالَ ُهوت َـ ُه»
ـر الْ َم ْنظُــو َر ِة تُـ َ
َغـ ْ َ
ـات ،قُ ْد َرت َـ ُه َّ ْ
(روميــة .))20 ،18 :1
.تضمنيًّــا ووراء كواليــس البرشيَّــة الســاقطة الطبيعيَّــة ،هــم يدركــون أنَّهــم يف مــأزق أمــام اللــه
َلشيـ ُر يَ ْهـ ُر ُب َوالَ طَــا ِر َد( »...أمثــال .))1 :28
(«ا ِّ ِّ
.ثكثــرون ضمــن هــذه املجموعــة يحاولــون اللجــوء إىل «توبــة املــأزق» -أي عيــش حيــاة اإلثــم
حتــى اقـراب النهايــة ثــم البحــث عــن مفـ ٍّر.
ُ
ويعرف ذلك
ثانيًا .الشخص الثاين :مخلَّص
.أميكــن مــن خــال الكتــاب املقـ َّدس والشــهادة الداخل َّيــة للــروح القــدس الحصــول عــى اليقــن
التــام للخــاص (انظـ ْر املحارضتـ ْـن .)6-5
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ثالثًا .الشخص الثالث :مخل ٌَّص وال ُ
يعرف ذلك
ـرض هــذا
.أقــد تكــون يف حالــة نعم ـ ٍة ولك َّنـ َـك غــر وا ٍع لتلــك الحقيقــة ( 2بطــرس  10 :1يفـ ُ
األمــر مســبقًا)
ـص يحتِّـ ُم وجــود ثقـ ٍة مدركَـ ٍة
.ب َّإل أ َّن البعــض يعرتضــون عــى هــذا قائلــن إ َّن اإلميــان الــذي يخلِّـ ُ
ِ
لخــاص املرء.
1.صحيــح أ َّن البعــض يتذكَّــرون اليــوم والســاعة والدقيقــة الختبــار تجديدهــمَّ ،إل أ َّن
كثرييــن م َّمــن تربَّــوا يف اإلميــان ال ميكنهــم (وال يجــب عليهــم) تحديــد لحظــة اإلميــان
بهــذه الطريقــة.
2.لنح ـ َذ ْر جعــل اختباراتنــا الشــخص َّية هــي املعيــار .مثــل هــذه املامرســات تــؤ ِّدي إىل يق ـ ٍن
مزيَّـ ٍ
ـف ،وترعاهــا عقل َّيــة «النهضــات» األمريك َّيــة ،حيــث ال ميكــن التمييــز بــن «اختبــارات
التجديــد» و»التجديــد الحقيقــي».
.تمــن امله ـ ِّم أن نتذكَّــر أنَّــه مــا مــن إنســانٍ نصــف متج ـ ِّدد بالــروح القــدس .فالفــداء يحــدثُ
بشــكلٍ كامــل وفــو ًرا بق ـ َّوة اللــه.
.ثمعيــا ُر اإلميــان واملامرســة هــو كلمــة اللــه ،وبالتــايل فــإ َّن اختباراتنــا ويقــن خالصنــا يجــب أن
تُ ت َحــن عــى ضــوء كلمــة اللــه .أحــد أخطــر األمــور التــي ميكننــا أن نفعلهــا كمؤمنــن هــي
أن نح ـ ِّدد الهوتنــا بنــاء عــى االختبــارات الشــخص َّية بــدون إخضاعهــا للكتــاب املق ـ َّدس أ َّو ًل.
راب ًعا .الشخص الرابع :غري ُمخل ٍَّص ومع ذلك متأكِّد من أنَّه مخلَّص
ـب وصــف مثــل هــؤالء األشــخاص ألنَّهــم أكــر تعقي ـ ًدا ،إذ إنَّهــم يفصحــون بثق ـ ٍة عــن
.أيصعـ ُ
أنَّهــم مخلَّصــون.
.بإ َّن التعـ ُّرف عــى املزيَّــف مهـ ٌّم بقــدر أه ِّميَّــة التعـ ُّرف عــى الحقيقــي .كلَّــا ف ِه ْمنــا االختالفات
بينهــا ،كلَّــا أصبحنــا قادريــن عــى اكتشــاف املزيَّف.
.تمــن املفارقــات ،أنَّــه عــر التاريــخ ســاع َد ِت الهرطقــاتُ الكنيســة ،أل َّن العديــد مــن العقائــد
ـر الكنيســة يف أحيــانٍ كثــر ٍة يف مثــل
الجوهريَّــة تـ َّم توطيدهــا عنــد محاربــة الهرطقــات .تُجـ َ ُ
تلــك األوقــات أن تــدرس الحـ َّـق بعناي ـ ٍة ودقَّ ـ ٍة أكــر.
رف بهــا هــذه املجموعــة تنشــئ التوتُّــر الــذي نحـ ُ
ـاول أن نحلَّــه يف ســعينا
.ثإ َّن الثقــة التــي تتـ َّ
وراء اليقــن التــا ِّم للخــاص .الســؤال الــذي نواج ُهــه عندمــا نقــار ُن بــن الشــخص الثــاين
والشــخص الرابــع هــو« :لــدي يقــن الخــاص ،ولكــن كيــف أتأكَّــد مــن هــذا اليقــن؟ هــل أنــا
متأكِّــد مــن ِّأن متي ِّقــن مــن خــايص؟»
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ـص باليقــن التــا ِّم للخــاص تق ـ ُع عــى سلســلة متَّصلــة طويلــة،
.جاإلجابــات عــن الســؤال املختـ ِّ
كــا ســرى يف فكــرة التأكيــد عــى الثقــة ،وكيــف ميكــن أن يت ـ َّم متثيلهــا بدرجـ ٍ
ـات متن ِّوعــة.
هــذا يــرز معيــار الثقــة البرشيَّــة -أي التأرجــح.
.حإذًا ،فالبحــث عــن اليقــن يرتكــز عــى احتامل َّيــة إيجــاد األســاس الصلــب الــذي نســتطيع أن
نبنــي عليــه.
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.أ َّول شـ ٍ
أي جــز ٍء مــن الكتــاب
ـخص ت ـ َّم وص ُفــه يف هــذه املحــارضة يعــرف ح ًّقــا عــن مت ـ ُّردهُّ .
يعــر عــن هــذا املوقــف بأفضــل صــور ٍة؟ ___________________
املقــ َّدس ِّ
.أيعقوب 2
.بحبقُّوق 2
.ترومية 1
كل ما سبق
.ث ُّ
موقف هذا الشخص من الله بشكلٍ أفضل؟
أي من املقاطع الكتاب َّية التالية ميثِّل َ
ٌّ 2.
.أ 1بطرس 7 :2أ
.بمزمور 11-9 :48
.ترومية 7 :8
.ثمتَّى 12-3 :5
3.هــؤالء الذيــن يف الفئــة الثانيــة ،املخلَّصــون والذيــن يعرفــون ذلــك ،يحصلــون عــى اليقــن
الحقيقــي مــن خــال دمــج األمريْــن التاليـ ْـن م ًعــا:
.أعضويَّة الكنيسة ومقدار الخدمات الكنس َّية
.بالعشور واالشرتاك يف األرسار
.تالصالة الجا َّدة و»حقيقة» أ َّن جميع البرش سيخلصون
.ثالكتاب املق َّدس والشهادة الداخل َّية للروح القدس
4.مــن بــن مقاطــع كتاب َّيــة كثــرة أخــرى تحثُّنــا عــى أن يكــون لنــا رجــاء ثابــت يف املســيح يســوع،
فــإ َّن  2بطــرس  10 :1تفــرض أيضً ا مســبقًا ________________________________.
لكل املؤمنني يق ٌني تا ٌّم للخالص
.أأنَّه سيكون ِّ
.بأنَّه ال ميكن للمؤمن أن يصل إىل يقني الرجاء
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.تأنَّه ال ميكن للمرء أن يخلص وبالرغم من ذلك يفتق ُر إىل يقني الخالص
.ثأنَّه ميكن للشخص أن يكون يف حالة النعمة ومع ذلك َّأل يكون مخل ًَّصا بالكامل
أي مــن البــذار التاليــة يف مثــل الـزارع (متَّــى :13
5.إ َّن فكــرة «اختبــار التغيــر» قــد تتــاىش مــع ٍّ
)23-1؟
.أالذي سقط عىل الطريق.
.بالذي سقط يف األماكن املحجرة.
.تالذي سقط وسط الشوك.
كل من ب وت.
.ث ٌّ
6.خالل املسيح َّية ،ساع َد الكنيسة العا َّمة _______________ عىل ترسيخ العقيدة السليمة.
.أكواد ُر مختلف ٌة من رجال الدين الالهوت ِّيني
.بالهرطقاتُ
.تالروح الق ُدس
كل ما سبق
.ث ُّ
7.كلَّام استطعنا إدر َاك وفه َم التجديد املزيَّف ،استطعنا بشكلٍ أفضل أن _________________.
.أنكتشف ص َّحة إمياننا الشخيص
.بنح ِّدد املزيَّف
.تنصيغ اإلنجيل الحقيقي
كل ما سبق
.ث ُّ
كتابية:
دراسة
ٌ
َّ

كل مــن مقــدار
1.اقــرأْ متَّــى  20 :12و ،20 :17ويوح َّنــا  .37 :6مــاذا تقــول هــذه اآليــات عــن ٍّ
اإلميــان وجودتــه؟ هــل يُقــاس اإلميــان بدرجتــه أم مبــدى صدقــه؟ اقــرأْ روميــة  .11 :10مــا
التقديــس
قيــاس التربيــر أو
ُــص؟ هــل ميكــن
الــذي يجــب عــى املؤمــن أ ْن يفعلَــه يك يَ ْخل َ
ُ
ُ
ـش هــذا األمــر ضمــن مجموعــة.
بدرجــات؟ ناقـ ْ
2.أميكنـ َـك أن تجــد املــكان حيــث يبــدو فيــه اإلميــان القــوي مضمونًــا يف الكتــاب املقـ َّدس؟ هــل
هنــاك مــا مييِّــز اإلميــان عــن اليقــن؟ ملــاذا؟ اقــرأْ متَّــى  30 :14وأعــال الرســل  ،12-11 :4ثـ َّم
أي التغيـرات حدثــت لهــؤالء الرجــال،
أعــال الرســل  11 :9و 2تيموثــاوس  12 :1و .8 :4صـ ْـف ُّ
إ ْن وجــدت.

ني ال َخ ِ
الص
َي ِق ُ
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قصــة التجديــد هــذه .مــا هــي بعــض الجوانــب
3.اقــرأ أعــال الرســل  3-1 :8و  .30-1 :9تأ َّمـ ْـل يف َّ
التــي تفتقــر فيهــا ليقــن خالصــك؟ كيــف ميكــن لهــذا الحــدث يف ســفر أعــال الرســل أن
يعكــس رحمــة اللــه ويوفِّــر الســام للمؤمــن الــذي يشـ ُّـك؟
أسئلة للمناقشة:
ٌ

ـش يف مجموعــة كيــف ميكــن أن يــؤ ِّدي مــا يــي إىل الشـ ِّـك)1 :
1.الشـ ُّـك يســاو ُر الجميــع .نا ِقـ ْ
العصيــان؛  )2عــدم النضــج الروحــي؛  )3االنهــاك العاطفــي؛  )4التبكيــت القــوي؛  )5بعــض
الخطايــا التــي نعتربهــا «غــر مغفــورة»؛  )6إســاءة تفســر الكتــاب املق ـ َّدس؛  )7الفشــل يف
تذكُّــر «لحظــة التجديــد عينهــا» .هــل ميكنــك أن تح ـ ِّدد نقاطًــا أخــرى وتصفَهــا؟
ـرض أ َّن صدي ًقــا يخــاف عــى خالصــه ويشــعر أنَّــه يتقــى أمــام وســائط النعمــة وأمــور
2.فلنفـ ْ
أي مقطـعٍ كتــا ٍّيب تســتخدم لتع ِّزيــه؟ أيَّــة مالحظــات عمل َّيــة (أي تطبيق للكتــاب املق َّدس)
اللــهُّ .
ميكنـ َـك أن تقولهــا لتســاعده وترشــده؟
ـش مــع املجموعــة كيــف يختلـ ُـف هــذا التعليــم عــن التعبــر الشــائع:
3.اقــرأْ مزمــور  10 :46وناقـ ْ
«د ِع األمــر للــه» .مــا عالقــة هــذا املقطــع يف ســفر املزامــر بالســعي ليقــن الخــاص التــام؟ أي
مــا معنــى «كُ ُّفــوا» أو «توقَّ ُفــوا عــن الســعي»؟
4.كيــف ميكــن للشــخص أن يركِّــز باهتــام عــى خط َّيتــه ،ويحــزن بســببها باســتمرار ،ومــع ذلــك
أي عــاج عــى اإلطــاق؟ اقــرأْ متَّــى  .45-44 :13إن كان
يتلقــى عال ًجــا بســيطة أو ال يتلقــى ُّ
اإلميــان هــو رشاء الحقــل أو ســعي التاجــر ،فــا هــو إذًا الكنــز الفعــي أو اللؤلــؤة كثــرة
الثمــن؟ مــا هــو إذًا الــروري والــازم جـ ًّدا للحصــول عــى يقــن الخــاص التــام؟ هــل اإلميــان
هنــا هــو «قفــزة عميــاء»؟ ملــاذا؟

4
المزيَّف
اليقني ُ
ُ

دمة:
المق ِّ

ـرب هــو أحــد املظاهــر األكــر حزنًــا وغموضً ــا لفســاد
إ َّن عيــش كذبــة التظاهــر بطاعــة الـ ِّ
اإلنســان .فاملرت ـ ُّد الــذي يعمـ ُـل داخــل الجــدران املســيحيَّة -أي الخــادم غــر األمــن الــذي ال
يســعى لــي ٍء ســوى للســلطة ،والــكارز الــذي ال يطلــب ســوى مجــده الــذايت ،وفاعــل الخــر
ـش حيــاة التظاهــر باإلميــان ،ويكتشــف
الــذي يســعى للتخفيــف مــن احتقــاره لنفســه  -يعيـ ُ
ـرب يســوع ال يعرفــه .مــا الــذي يغـذِّي مثــل هــذه الكذبــة يف الفــرد؟ يف هــذه
يف النهايــة أ َّن الـ َّ
املحــارضة ،يســعى أر .يس .ســرول لإلجابــة عــن هــذا الســؤال املحـ ِّـر عــر مناقشــة األخطــاء
التــي تــؤ ِّدي إىل حيــا ِة اليقــن املزيَّــف.
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

متَّى 16 :20-16 :19
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

1.أ ْن تفه ـ َم وتصــو َغ متطلَّبــات الخــاص ،أي الدفــاع عــن ســوتريولوجي (عقيــدة الخــاص)
ســليمة كتاب ًّيــا
ترشح األخطاء املختلفة التي تؤ ِّدي إىل يق ٍني مزيَّ ٍف
2.أ ْن
َ
االق ِتباسات:
ْ

اب« :ه ِذ ِە كُلُّ َها َح ِفظْ ُت َها ُم ْن ُذ َحدَ اثَ ِتي .ف ََم َذا يُ ْع ِوزُين بَ ْعدُ ؟»
َق َال لَهُ الشَّ ُّ
21

-متَّى 20 :19
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قال أستاذي الط ِّي ُب« :إنَّك ال تسأل:
أ َّي ُة أروا ٍح هذه التي تراها؟
تعرف ،وقبل أنْ تو ِغ َل يف املسري،
اآلن أريدُ أنْ
َ
أنَّهم مل يأمثوا ،وإذا كانت لهم فضائل،
فهي ال تكفي ،ألنَّهم مل ينالوا املعموديَّة،
باب للعقيدة التي تؤمن بها».
التي هي ٌ
بدأت وأنا راغب يف الوثوق
ُ
كل خطأ:
يغلب َّ
يف ذلك اإلميان الذي ُ
«قل يل يا س ِّيدي! أخربين يا أستاذي
ْ
يخرج أحدٌ من هنا أبدً ا،
أمل
ْ
باستحقاقه أو باستحقاق غريه ،فأصبح بعدُ سعيدً ا؟»
دانتي أليجريي ،الكوميديا اإلله َّية ،األنشودة الرابعةحاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

أ َّولً  .زيارة أخرى للشخص الرابع
.أهــذه الفئــة ،أو هــذا النــوع مــن النــاس ،يع ِّقـ ُد سـ َ
ـؤال يقــن الخــاص التــا ّم ،ويدفـ ُع املتيقِّنــن
مــن خالصهــم إىل طــرح الســؤال التــايل« :إذًا ،مــا الــذي يــؤ ِّدي إىل يق ـ ٍن مزيَّـ ٍ
ـف؟»
.بيوجد سببان خلف األخطاء األساس َّية التي تؤ ِّدي إىل يق ٍني مزيَّ ٍف:
1.ال يفهــم ذوو اليقــن الزائــف مــا ينطــوي عليــه الخــاص (أي ،أنَّهــم يفتقــرون إىل عقيــدة
الخــاص الســليمة).
2.أو ،مــع كونهــم يفهمــون عقيــدة الخــاص الكتابيَّــة الواضحــةَّ ،إل أنهــم بالحقيقــة مل
يســتوفوا رشوط الخــاص.
ثانيًا .األخطاء األساسيَّة التي تؤ ِّدي إىل يق ٍني مزيَّ ٍف
ـص باليقــن املزيَّــف ،ميكننــا
.أشــمول َّية الخــاص  -وهــي عقيــدة خــاص غــر كتاب َّيــة .فيــا يختـ ُّ
أن نل ِّخــص هــذه العقيــدة بالجملــة التاليــة« :جميــع النــاس مخلَّصــون ،وأنــا واحـ ٌد مــن النــاس،
إذًا ،فأنــا واثـ ٌـق مــن خــايص».
1.شــموليَّة الخــاص هــو إحــدى وجهــات النظــر الســائدة للخــاص خــارج املســيحيَّة ،كــا تُــرى يف
ـهل،
اإلجابــة الشــائعة عــن ســؤال« :كيــف تصـ ُـل إىل الســاء؟» حيــث يقــول كثــرون« :األمــر سـ ٌ
ـوم عــن الغضــب اإللهــي يف هــذا العــر الحــايل.
اإلجابــة هــي أن «أمــوت»» .لقــد مح ْونــا َّكل مفهـ ٍ

قيا
ّ – ٤يزُملا ُني ل
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2.إلَّ أ َّن الكتــاب املقـ َّدس يحـذِّر قائـ ًـاُ « :و ِضـ َع لِل َّنـ ِ
ـاس أَ ْن َ ُيوتُــوا َمـ َّر ًة ث ُـ َّم بَ ْعـ َد ذلِـ َـك ال َّديْ ُنونَـ ُة»
ـرب يســوع ،بعكــس الــرأي الســائد ،يت َّحــدثُ عــن الجحيــم وعــن الدينونة
(عربان ِّيــن  .)27 :9والـ ُّ
أكــر مــن أ ِّي كار ٍز «نــار ٍّي» (وأكــر مــن أ ِّي شـ ٍ
ـخص آخــر يف الكتــاب املقـ َّدس عــى اإلطــاق).
.بالناموسـ َّية (بـ ُّر األعــال)  -وهــي عقيــدة خــاص غــر كتاب َّيــة أخــرى حيــث يعتمـ ُد الدخــول
رش عــى التصــاق املــرء الكامــل بنامــوس اللــه.
إىل الســاء بشــكلٍ مبــا ٍ
1.إن الناموســ َّية هــي أيضً ــا أحــ ُد اآلراء األكــر انتشــا ًرا يف عقيــدة الخــاص ،إذ إ َّن كثرييــن
كامــا ،ولك ِّنــي
ً
لســت
أصــل إىل الســاء؟» بالقــول« :أنــا
يجيبــون عــن ســؤال« :كيــف ُ
ُ
عشــت حيــا ًة صالحــة».
ُ
ـب قائـ ًـا« :ألَنَّ ـ ُه ِبأَ ْعـ َـا ِل ال َّنا ُمـ ِ
ـوس الَ
2.هــذا يق ـ ٌن مزيَّـ ٌـف ،أيضً ــا ،أل َّن الرســول بولــس يكتـ ُ
ـر ُر َج َس ـ ٌد َمــا» (غالطيــة .)16 :2
يَتَـ َ َّ
ـرب
3.ف ِّكـ ْر يف َّ
ـاب الغنــي (متَّــى  .)22-16 :19ر ًّدا عــى تســميته «صال ًحــا» ،قــال الـ ُّ
قصــة الشـ ِّ
ـطحي .أمل تقــرأ املزامــر؟ ليــس صال ًحــا ســوى اللــه»
يســوع ،مــا معنــاه« :فه ُمـ َـك للصــاح سـ ٌّ
(قــا ِر ْن بروميــة  ،18-10 :3والحـ ِ
ـظ الشــواهد الكثــرة امل ُقت َب َســة).
بطريقتــن )1 :طاعــة رشيعــة اللــه بجهــل،
4.ميكــن أن يتــ َّم الحكــم عــى فكــرة الصــاح
ْ
وت ُعــرف أيضً ــا باســم «الفضائــل املدنيَّــة» (قــار ْن أيضً ــا بأســس اإلميــان املســيحي لكالفــن
 .)17-12 .2.2الــذي يصــف األممــي الــذي ينخــرط يف فضيلــة مدن َّيــة )2 .طاعــة لرشيعــة
اللــه النابعــة مــن الرغبــة املح َّبــة للــه -التــي تُعــرف أيضً ــا باســم «الفضيلــة املســيح َّية».
ـاب الغنــي بالحديــث
5.املعلِّــم البــارع (وبـ ِّ
ـكل تأكيـ ٍـد األفضــل) ،اختــار يســوع أال يســتف َّز الشـ َّ
ـدل مــن ذلــك اكتفــى بــأن يتح ـ َّدى طهــارة الشــاب الناموس ـيَّة املزعومــة
عــن فســاده ،وبـ ً
عــر الوص َّيــة األوىل مــن الوصايــا العــر« :الَ يَ ُكـ ْن لَـ َـك آلِ َهـ ٌة أُ ْخـ َرى أَ َما ِمــي» (تثنيــة .)7 :5
ــب َوبــ ْع أَ ْمــاَك ََك َوأَ ْع ِ
ــط الْ ُفقَــ َرا َء( »...متَّــى .)21 :19
«6.إِ ْن أَ َردْتَ أَ ْن تَكُــو َن كَا ِم ً
ــا فَا ْذ َه ْ
ـن أ َّن إلهــه كان ال ِغنــى ،وأ َّن البعــد عــن هــذا
ـح أمــره ،وتبـ َّ َ
ـاب حزي ًنــا ،إذ افتضـ َ
ومــى الشـ ُّ
اإللــه ســيكون مبثابــة انســا ٍخ عــن ذاتــه.
الــرب يســوع هنــا طريقًــا مختلفًــا للخــاص .بــل تحــ َّدى بالحــري
7.بالطبــع مل يقــر ِح
ُّ
االفرتاضــات الشــائعة القائلــة إنَّنــا أفضــل قضــاة ل ِّربنــا الشــخيص (انظ ـ ْر  2كورنثــوس :10
ـب الرسـ ُ
أنفســهم
ـول بولــس عــن القضــاة غــر الحكــاء الذيــن يقيســون َ
 ،12حيــث يكتـ ُ
عــى ِ
أنفســهم).
ـاص عــن طريــق األرسار (انظـ ْر االقتبــاس
.تالوســاطة الكهنوت َّيــة  -بحســب هــذا الخطــأ يــأيت الخـ ُ
مــن دانتــي أعــاه) .عــاىن الف ِّريســيون مــن وجهــة النظــر هــذه ،ظانِّــن أ َّن خضوعهــم للختــان
ضَ ِم ـ َن لهــم تلقائ ًّيــا مكانًــا يف ملكــوت اللــه .وباملثــل ،ميكــن للمــرء أن يظ ـ َّن أن االنضــام
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إىل الكنيســة املنظــورة يعنــي االنضــام إىل الكنيســة غــر املنظــورة .يكفــي أن تثـ َـق يف هــذه
العالمــات الخارج َّيــة ِ
لتصـ َـل إىل اليقــن املزيَّــف.
1.توجــد أمثلــة عــى الوســاطة الكهنوت َّيــة يف الفكــر اإلنجيــي .عــى ســبيل املثــال« ،صــاة
ـرب يســوع ،أو اتِّخــاذ قـرار واإلمضاء
الخاطــئ» ،التقـ ُّدم إىل املنــر مــن أجــل الصــاة وقبــول الـ ِّ
ـت خط ـأً جوهريًــا ،إلَّ أنَّهــا قــد
ليسـ ْ
عــى بطاقــة قبــول املســيح ،بالرغــم مــن أ َّن جميعهــا َ
تــؤ ِّدي (ويف الكثــر مــن األحيــان تــؤدي بالفعــل) إىل شــعو ٍر مزيَّـ ٍ
ـف باليقــن ،إذ تضــع الرجــاء
ـرب يســوع بــدلً مــن أن تضــع الرجــاء يف املســيح املصلــوب.
يف عمليَّــة املجــيء للـ ِّ
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.كلمة سوتريولوجي تش ُري إىل ___________________.
.أعقيد ِة الروح القدس
.بعقيد ِة الخالص
.تعقيد ِة النعمة
.ثعقيد ِة النفس
أي من األنظمة الالهوت َّية التالية هو خطأٌ كب ٌري يؤ ِّدي إىل يق ٍني مزيَّ ٍف؟
ٌّ 2.
.أالناموس َّية
.بالكالفين َّية
.تشموليَّة الخالص
كل من أ و ت
.ث ٌّ
3.شموليَّة الخالص هي عقيدة الخالص التي تعلِّ ُم أ َّن ____________________________.
.أكفَّارة املسيح كافية للجميع ،ولك َّنها ف َّعالة للمختارين فقط
.بيختا ُر الله بعض الناس ،وليس كلَّهم لتمجيد اسمه إىل األبد
كل البرشية ستُسرت ُّد يف اليوم األخري
.ت ُّ
النفس البرشيَّة عن الوجود بعد موت الجسد
ستكف
.ث ُّ
ُ
4.أفضل طريق ٍة لتلخيص الناموس َّية هو باعتبارها ____________________________.
.أعقيدة الخالص حيث دخول السامء يعتم ُد عىل نعمة الله
ـرب
.بعقيــدة الخــاص حيــث دخــول الســاء يعتم ـ ُد عــى إق ـرار املــرء بــأ َّن يســوع هــو الـ ُّ
واإلميــان بأنَّــه قــا َم مــن األمــوات
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.تعقيدة الخالص حيث دخول السامء يعتم ُد عىل تربير املرء باإلميان
.ثعقيــدة الخــاص حيــث دخــول الســاء يعتمـ ُد كل ًّيــا عــى التصــاق املــرء الكامــل بنامــوس
اللــه
5.الناموس ُّيون يقيسون ب َّرهم الذايت ________________________.
.أعىل كلمة الله
.بجزئ ًّيا عىل شهادة املؤمنني اآلخرين
.تعىل أنفسهم
.ثعىل الشهادة الداخل َّية للروح الق ُدس
«6.الثقــة يف العالمــات الخارج َّيــة للكنيســة فقــط مــن أجــل الخــاص» ،أيــة عقيــدة خــاص مزيَّفة
تصف ؟
ُ
.أشموليَّة الخالص
.بالوساطة الكهنوت َّية
.تالناموس َّية
مم سبق
.ثال يشء َّ
أي من الطرق التالية يت ُّم تصوير الوساطة الكهنوت َّية؟
7.يف ٍّ
.أالفريس ُّيون الذين اعتقدوا أنَّهم ض ِمنوا امللكوت بشكلٍ تلقايئ من خالل الختان
.بالتفكــر أ َّن كونـ َـك عضـ ًوا يف الكنيســة املنظــورة يعنــي أنَّــك عضـ ٌو يف الكنيســة غــر املنظورة
أ يضً ا
.تترسيخ يقني املرء يف قول «صالة الخاطئ»
كل ما سبق
.ث ّ
كتابية:
دراسة
ٌ
َّ

1.اقــرأْ يعقــوب ِ .10-1 :4صـ ْـف بتعب ـرات اليــوم الشــخص الــذي يتجاهـ ُـل حيــاة التوبــة .كيــف
ميكــن أن يبــدو شــكل التوبــة الحقيق َّيــة (اآليــة )9؟ اقــرأْ عربان ِّيــن  .12-4 :6مــا الــذي يعلِّ ُمــه
لنــا الكاتــب يف هــذا املقطــع عــن حيــاة التوبــة يف مقابــل حيــاة الشــخص الــذي يرت ـ ُّد؟ اقــرأْ
ســبق َ
اعرتفــت
لــك أن
َ
اآلن عربانيِّــن  .17-16 :12ملــاذا كانــت توبــة عيســو مزيَّفــة؟ هــل َ
بدوافــع غــر نق َّيــة؟ كيــف ميكــن للشــخص املؤمــن أن يتج َّنــب مثــل هــذه القســوة؟
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ـب صفــات غــر املؤمــن .ويف
2.تأ َّمـ ْـل روميــة  .17-5 :8قُـ ْم بعمــل قامئتـ ْـن .يف القامئــة األوىل ،اكتـ ْ
ـب صفــات املؤمــن .مــا هــي بعــض االختالفــات األساسـ َّية؟ كيــف يتحـ َّدى
القامئــة الثانيــة اكتـ ْ
هــذا إميانـ َـك أو يؤكِّ ـ ُدە؟
ـويس  -أي شــخص يحكــم عــى بـ ِّرە الشــخيص
3.يف محارضتنــا اليــوم ،تبـ َّـن أ َّن الشـ َّ
ـاب الغنــي نامـ ٌّ
ـب املســتحيل هنــا ،أي الطاعــة
عــر َج ْعــلِ نفســه
ً
مقياســا ومعيــا ًرا .يبــدو أ َّن الـ َّ
ـرب يســوع يطلـ ُ
ـرب يســوع أن يتحـ َّدى حياتـ َـك؟ مــاذا سـ ُ
ـتقول إن
الكاملــة لنامــوس اللــه .بأيَّــة وص َّيــة ميكــن للـ ِّ
طُــرح عليـ َـك سـ ُ
ـؤال مــاذا تعمــل لــرثَ الحيــاة األبديَّــة؟
4.اقــرأْ مرقــس  .27-24 :10كيــف يســاع ُدنا هــذا املقطــع عــى فَ ْهـ ِـم معنــى أن نكــون كاملــن
ـض
كــا أ َّن املســيح نفســه هــو كامــل؟ كيــف مين ُحنــا عـزا ًءا ويقي ًنــا؟ وكيــف ميكــن لهــذا أن يقـ َّ
مضجــع النامــويس؟
أسئلة للمناقشة:
ٌ

ـرض أ َّن لـ َـك صديق ـ ًة مشــكوك يف إميانهــا .وكلَّــا تدعوهــا إىل التوبــة الحقيقيــة ،تجيبُـ َـك
1.فلنفـ ْ
قائل ـ ًة« :عندمــا أصــي أتأثَّــر ج ـ ًّدا ،وأحيانًــا أرى صلــوايت تُســتجاب .أليــس هــذا عالمــة عــى
ـش ر َّدك عليهــا يف املجموعــة مســتخد ًما الكتــاب املق ـ َّدس.
اإلميــان؟» نا ِقـ ْ
2.مــاذا لــو كانــت الصديقــة نفســها أكــر شـ ٍ
ـخص مشــغو ٍل ،فهــي تحــر مجموعــات درس الكتاب
فلنفــرض أنَّهــا تشــ ُر إىل
املقــ َّدس ،وتدريبــات فريــق الرتنيــم ،واإلرســاليات الكرازيَّــة ،إلــخ.
ْ
خدمتهــا الحامسـ َّية كدليــل عــى إميانهــا .كيــف تجي ُبهــا؟ أميكنـ َـك أن تجـ َد شــخص َّي ًة يف الكتــاب
املقـ َّدس تطابـ ُـق هــذا الوصــف أيضً ــا؟
ـت إىل األبــد» ،هــو الطريقــة امل ُثــى لتلخيــص
3.هــل الشــعار الشــهري:
ـت م ـ َّرة ،خلصـ ُ
«خلصـ ُ
ْ
ر باملنظــور الكتــايب للتقديــس (أو
يقــن الخــاص؟ ملــاذا؟ كيــف ميكــن لهــذا الشــعار أن ي ـ َّ
التوبــة)؟ هــل يتعــارض مــع  2بطــرس 10 :1؟ كيــف؟ نا ِقشــوا كمجموعــة ال ـراع وعــدم
يقــن الخــاص الــذي نواجهــه يف أوقـ ٍ
ـات مختلفــة .أيُّهــا أفضــل  -أن تواجــه الشـ َّـك أم َّأل
تفكــر يف األمــر البتَّــة؟

5
اكتساب اليقني ِ
الحقيقي
ِّ
ُ

دمة:
المق ِّ

لقــد رأينــا ســابقًا يف هــذه السلســلة أ َّن كثرييــن ضمــن النطــاق الشــامل للفكــر اإلنجيــي
يؤمنــون أ َّن يقــن الخــاص التــا َّم مج ـ َّرد أمني ـ ٍة .ويظ ـ ُّن البعــض أنَّــه ال يليــق باملؤمنــن ق ـ ُّط
أن يســعوا وراءه .فيــا يظـ ُّن آخــرون أ َّن اليقــن اليومــي هــو أقــى مــا ميكــن للمــرء إدراكــه.
واألمــر كلُّــه مرتبـ ٌط ب َف ْهـ ٍـم غــر مصلَـ ٍح لعقيــدة ثبــات املؤمــن  -أي االعتقــاد بأنَّــه ميكــن مل َـ ْن
لهــم إميــان ُمخلِّــص أن يرتـ ُّدوا بالفعــل .صحيــح أ َّن أحـ ًدا م َّنــا ال يعلـ ُم مــا يحملُــه له املســتقبل،
ـكل تأكيــد إنَّنــا خلصنــا منــذ األزل وإىل األبــد؟ نعــم
لكــن هــل ميكننــا أن نقــول بالفعــل وبـ ِّ
هــذا مــا يؤكِّــده د .أر يس .ســرول ويوضِّ ــح يف هــذه املحــارضة مــا يقولــه الكتــاب املقـ َّدس فيــا
ـص بإمكان َّيــة الحصــول عــى يقــن الخــاص الحقيقــي.
يختـ ُّ
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

يوح َّنا 26-6 :17؛ رومية 39-28 :8
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

1.أ ْن تل ِّخ َص اآلراء املتن ِّوعة حول التعيني امل ُس َبق وكيف يؤث ِّ ُر عىل عقيدة يقني الخالص
2.أ ْن تفه َم العالقة بني العقيدة امل ُصلحة لالختيار ويقني الخالص التا ِّم
االق ِتباسات:
ْ

أَيُّ َهــا الْ ِعطَـ ُ
ـروا َوكُلُــواَ .هلُ ُّمــوا
ـاش َج ِمي ًعــا َهلُ ُّمــوا إِ َل الْ ِم َيــا ِهَ ،والَّـ ِذي لَ ْيـ َ
ـس لَــهُ ِفضَّ ـ ٌة تَ َعالَـ ْوا اشْ ـ َ ُ
27
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ـن َخ ْمـ ًرا َولَ َب ًنــا.
ـروا ِبـاَ ِفضَّ ـ ٍة َو ِبـاَ َثَـ ٍ
اشْ ـ َ ُ
 ...فقد تخطَّ ْي ُت
كل ٍ
يرسل املصري ذباب ًة
خوف اآلن .لكن قد ُ
َّ
أحيانًا وقد يلدغُنا ح َّتى القرب.
ح َّتى يدفعنا المتحان إمياننا يف ما نراه

-إشعياء 1 :55

-إدوين أرلينجتون روبنسون« ،مرلني»7 ،

حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

نحصل عىل يقني الخالص الحقيقي؟
ُ
أ َّولً  .كيف
.أإ ْن كان اليقــن املزيَّــف نتيج ـ ًة حتم َّي ـ ًة لعقيــدة الخــاص املغلوطــة ،إذًا ال ب ـ َّد مــن فهــم مــا
كل مــن االختيــار وعقيــدة الخــاص يف ســبيل جعــل اختيارنــا ثابتًــا
يقولــه الكتــاب املقـ َّدس عــن ٍّ
( 2بطــرس .)10 :1
ـكل تأكيـ ٍـد إىل عقيــدة خـ ٍ
ـح
.بعقيــدة االختيــار غــر الكتابيَّــة ســتؤ ِّدي بـ ِّ
ـاص غــر كتابيَّــة .صحيـ ٌ
أنَّــه ميكننــا أن من ِّي ـ َز بينهــاَّ ،إل أنَّنــا ال نســتطيع فصلهــا  -فهــا مرتبطــان م ًعــا ارتباطًــا
وثي ًقــا ال ينفصــم.
ثان ًيا .مفهومان متناقضان عن االختيار
.أاالختيــار امل ُس ـ َبق عــى أســاس املعرفــة امل ُس ـ َبقة :بحســب هــذا املفهــوم ،االختيــار للخــاص
هــو نتيجــة إمياننــا باملســيح  -هــذا اإلميــان رآه اللــه ُمس ـبَقًا قبــل تأســيس العــامل .إذًا ،فــإ َّن
اختيارنــا هــو نتيجــة رؤيــة اللــه امل ُسـ َبقَة .والخــاص يعتمـ ُد يف النهايــة عــى القـرار املصــري يف
تلــك اللحظــة والوقــت الــذي نواج ـ ُه فيــه إنجيـ َـل يســوع املســيح( .االختيــار امل ُس ـ َبق املبنــي
عــى أســاس املعرفــة امل ُســبقَة عــاىن تاريخ ًّيــا للوصــول إىل اليقــن الحقيقــي بســبب الهوتهــم
املرتبــط بســلوكهم).
.باالختيــار الكتــايب :بحســب هــذا املفهــوم ،االختيــار يــؤ ِّدي إىل الخــاص .اللــه يدعــو شــع َبه
وهــم يأتــون ،ألنَّــه تـ َّم اختيا ُرهــم قبــل تأســيس العالَــم .وال أحــد مــن أولئــك غــر املخلَّصــن
هــو جــزء مــن املختاريــن .بــل العكــس هــو الصحيــح ،هــؤالء املخلَّصــون هــم مــن املختاريــن.
الــرب
يصــي
ِّ
الــرب يســوع كرئيــس كهنــة (يوح َّنــا  6 :17ومــا يليــه)،
1.يف صــاة
ُّ
ِّ
يصــا ألجــل تالميــذه ،وألجــل الذيــن ســيؤمنون بــه مــن خــال كلمتهــم
خص ً
يســوع ِّ
(يوح َّنــا .)20 :17
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كل الذيــن يأتــون إليــه
ـرب يســوع بــأ َّن َّ
2.الفكــرة امله َّمــة يف هــذه الصــاة هــي تأكيــد الـ ِّ
أعطاهــم اآلب لالبــن ،ومل يُ ْفقَــ َد أحــ ٌد منهــم (يوح َّنــا .)12 :17
ـت متأكِّ ـ ًدا
3.يج ُربنــا هــذا ،إذًا ،عــى أن نســأل« :هــل نحــن مــن عــداد املختاريــن؟» إذا كنـ ُ
مــن أنَّنــي مختــار ،إذًا ميكننــي أن أتأكَّــد مــن خــايص .إ َّن قصـ َد اللــه للمختاريــن ،كــا هــو
ُمعلَــن يف الكتــاب املقـ َّدس ،هــو أن يخل َِّصهــم.
يختص باليقني من خالل األوردو سالوتيس
ثالثًا .فيام ُّ
.أإ َّن ترتيــب الخــاص ،أو األوردو ســالوتيس ،يجــب ألَّ يُــرى عــى أنَّــه سلســل ٌة زمن َّيــ ٌة مــن
األحــداث ،بــل عــى أنَّــه ترتيــب منطقــي .عــى ســبيل املثــال ،عندمــا نعتنــق اإلميــان املخلِّــص،
ـبق التربيــر منطق ًّيــا (وليــس زمن ًّيــا) أل َّن اإلميــان هــو
فإنَّنــا نتـ َّر ُر فــو ًرا .ومــع ذلــك ،فاإلميــان يسـ ُ
الــرط الــازم للتربيــر (انظ ـ ْر غالطيــة .)24 :3
.بمــا يُعــرف «بالسلســلة الذهب َّيــة» يف روميــة  28 :8ومــا يليهــا تقـ ِّدم لنــا فهـ ًـا أفضــل لكيف َّيــة
حصــول املختاريــن عــى يقــن خالصهــمَّ .إل أ َّن هــذه السلســلة هــي أوردو ســالوتيس مخترصة
وتــر ُز فقــط رحلــة املســيحي.
ـكل
خاصــة داخليَّــة ومحـ َّددة .توجــد بـ ِّ
.تروميــة « - 28 :8الدعــوة» املذكــورة هنــا هــي دعــوة َّ
ـكل شـ ٍ
ـرب ،ولكـ َّن
تأكيـ ٍـد دعــو ٌة عا َّمـ ٌة خارج َّيــة لـ ِّ
ـخص يك يعــرف بــأ َّن يســوع املســيح هــو الـ ُّ
ـض كثــرون
دعــوة اآليــة  28ف َّعالــة بينــا الدعــوة العا َّمــة الخارج َّيــة للتوبــة ليســت كذلــك .يرفـ ُ
الدعــو َة الخارج َّيــة ،ولكــن الدعــوة الداخل َّيــة للــه تح ِّقــق مقاصدهــا  -أي الخــاص األبــدي.
ـن بوضــو ٍح أ َّن «املدع ِّويــن» يف اآليــة  28هــم أنفســهم املختــارون بالنظــر إىل الطبيعــة
.ثيتبـ َّ ُ
ـن َسـ َب َق فع َّينهــم
الدائريَّــة «للسلســلة الذهب َّيــة» .عــى ســبيل املثــال ،يف اآليــة ُّ ،30-29
كل َمـ ْ
ـبق فع َّي َنهــم
ـن دعاهــم َسـ َب َق فعرفهــمُّ ،
َسـ َب َق فعرفهــمُّ ،
وكل َمـ ْ
وكل املتربريــن مدعـ ُّوون (وسـ َ
ـبق فعرفهــم ،إلــخ ).هــذا يســتبع ُد مفهــو َم أن تكــون هــذه الدعــوة عا َّم ـ ًة وخارج َّي ـ ًة
وسـ َ
وغــر ف َّعالــة.
.جتذكَّــ ْر أ َّن أصحــاب مفهــوم التعيــن امل ُســ َبق بنــا ًء عــى املعرفــة امل ُســ َبقة يعتــرون املعرفــة
ـص لدعــم ا ِّدعائهــمَّ .إل أ َّن
ـاس اختيــار اللــه للنــاس ،وهــم يســتخدمون هــذا النـ َّ
امل ُس ـ َبقة أسـ َ
روميــة  9يتح ـ َّدى هــذا اال ِّدعــاء ويهزمــه (انظ ـ ْر روميــة .)11 :9
.حيؤكِّــد املصلحــون املســيحيُّون ،بعكــس مفهــوم التعيــن امل ُس ـبَق بنــا ًء عــى املعرفــة امل ُس ـبَقة،
أ َّن األشــخاص الذيــن اختارهــم اللــه ليســوا أرقا ًمــا مجهولــة (بــا كيــان) ،بــل إنَّهــم أف ـراد
ـي
محـ َّددون معروفــون ُمسـ َبقًا (مـ َّـا يشــر إىل عالقــة شــخص َّية حميم َّيــة ،وليــس إىل مجـ َّرد وعـ ٍ
بالحقائــق والظــروف).

ني ال َخ ِ
الص
َي ِق ُ
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راب ًعا .إن كان جميع املدع ِّوين م َّربرين ،فكيف نعرف أنَّنا مدع ُّوون؟
.أأفســس  1 :2ومــا يليهــا  -إذا ت ـ َّم إحيــاؤك (« َونَ ْح ـ ُن أَ ْم ـ َواتٌ بِالْ َخطَايَــا أَ ْح َيانَــا َم ـ َع الْ َم ِســي ِح»)،
ـت مــن املختاريــن.
فأنـ َ
.بيركِّـ ُز الرســول بولــس يف هــذا املقطــع عــى نعمــة اللــه وتجديــد النفــس ،وهــو إحيــا ٌء يقــو ُد
إىل التش ـ ُّبه بشــخص َّية الــرب (اآليــة .)10
.تأن نجعـ َـل اختيا َرنــا ودعوتنــا ثابتـ ْـن ،هــو بالتــايل يف تناغـ ٍـم مــع الخــاص األبــدي .بالرغــم مــن
ـص بالتجديــد (وبالتــايل يقــن
االلتبــاس الكبــر املوجــود اليــوم وســط اإلنجيليِّــن فيــا يختـ ُّ
ـت ...قَ ـ ْد ُو ِض ـ َع ِل
الخــاص) ،ميكــن للمؤمــن أن يســر بثق ـ ٍة ،قائـ ًـا« :ألَنَّ ِنــي َعالِ ـ ٌم بِ َ ـ ْن آ َم ْنـ ُ
ـر» ( 2تيموثــاوس 12 :1؛ .)8 :4
إِكْلِيـ ُـل الْـ ِ ِّ
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.العالقة بني عقيدة الخالص وعقيدة االختيار ،مهام كانت ،هي _____________________.
.أال ميكن متييزهام ،هام اليشء نفسه
.بليســتا مرتبطتـ ْـن بشــكلٍ وثيــق ،فــاآلراء املحـ ِّددة لالختيــار قــد تؤثِّــر عــى عقيــد الخــاص
التــي يعتنقهــا املــرء ،وقــد ال تؤث ِّـ ُر عليهــا
ـص باالختيــار ال تأثــر لــه عــى
.تال عالقــة بينهــا البتَّــة ،أيًــا كان مــا يؤمــن بــه املــرء فيــا يختـ ُّ
عقيــدة الخــاص التــي يعتنقها
.ثالعالقــة بينهــا وثيقــة ال تنفصــم .وجهــة نظــر املــرء عــن االختيــار يؤثِّــر عــى وجهــة نظــره
عــن الخالص.
مم ييل يؤم ُن املؤمنون بالتعيني امل ُس َبق بنا ًء عىل املعرفة امل ُس َبقة؟
بأي َّ
ٍّ 2.
.أأ َّن الله يأم ُر الجميع أن يتوبوا ،ولك َّنه يختار عد ًدا مح َّد ًدا من البرش.
كل شخص خلقَه عىل اإلطالق.
.بأ َّن الله ،يف سيادته ،يختا ُر َّ
.تأن الله يختا ُر األشخاص بنا ًء عىل علمه امل ُس َبق بأنَّهم سيختارونه.
مم سبق.
.ثال يشء َّ
يصل _______________________.
الرب يسوع «كرئيس الكهنة» ِّ
3.يف صالة ِّ
.أمن أجل نفسه
كل العالَم
.بمن أجل ِّ
االثني عرش تلميذًا فقط
.تمن أجل ْ
.ثمن أجل َم ْن أعطاهم اآلب له
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يختص بيقني الخالص ،أن نكون جز ًءا من املختارين يعني ____________________.
4.فيام ُّ
يوم بيومه فقط
.أأنَّه ميكننا أن نعرف أنَّنا مخلَّصون ،ولكن َّ
كل ٍ
نخلص من األزل وإىل األبد
.بأنَّنا ُ
يختص بالخالص
.تال يشء عىل اإلطالق فيام ُّ
.ثميكن للمرء أن يخطئ قدر ما يشاء
مم ييل ِ
يص ُف األوردو سالوتيس بأفضلِ صور ٍة؟ __________________________
أي َّ
ٌّ 5.
.أإنَّه ٌ
أسايس لتأثري فلسفة أرسطو عىل الرسول بولس.
مثال
ٌّ
زمني صار ٌم لألحداث التي ت َِص ُف ترتيب الخالص.
.بإنَّه
ٌ
ترتيب ٌّ
عتب بشكل شاملٍ وصفًا لخالصنا.
ترتيب
.تهو
منطقي لألحداث يجب أن يُ َ
ٌ
ٌّ
مم َس َبق
.ثال يشء َّ
6.من هم املدع ُّوون يف رومية 28 :8؟ _________________.
.أغري املختارين
.باملختارون
.تالعالَم أجمع
.ثأعضاء الكنيسة املشيخيَّة
ـت الدعــوة الداخل َّيــة تتناغ ـ ُم مــع التربيــر ،فــا هــي إحــدى عالمــات هــذا اإلحيــاء،
7.إ ْن كانـ ْ
بحســب أفســس 10 :2؟
.أكر ُه جميع املؤمنني الذين يسقطون يف الخط َّية.
كل أوجه الديانة املسيح َّية املنظَّمة.
.باحتقار ِّ
.تالتشابه مع صورة يسوع املسيح من خالل األعامل الصالحة
.ثاالستامع إىل املوسيقى املسيحيَّة املعارصة
كتابية:
دراسة
ٌ
َّ

1.اقــرأ  1يوح َّنــا  .24-11 :3كيــف يســاع ُدنا هــذا املقط ـ ُع عــى فَ ْهـ ِـم مــا إذا ك َّنــا مخلَّصــن أم
ال؟ مــا الــذي يقولُــه بشــأن اليقــن؟ اكمـ ْـل بق ـراءة  1يوح َّنــا  .21-7 :4بحســب هــذه اآليــات،
ـكل املؤمــن؟ مــا عالقــة هــذا املقطــع مبناقش ـ ِتنا عــن اليقــن؟ كيــف يع ـ ِّزز كال هذيْــن
مــا شـ ُ
املقطعـ ْـن دعــوة الرســول بولــس للســعي أل ْن نجعــل اختيا َرنــا ثابتًــا؟
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ـص عــن العالقــة بــن االختيــار واليقــن؟ كيــف
2.اقــرأْ يوح َّنــا  .26 -6 :17مــا الــذي يقولــه هــذا النـ ُّ
يســاه ُم هــذا يف فهمنــا لعقيــدة التقديــس؟
ُ
يعــرف املؤمنــون أنَّهــم يســكنون يف اللــه ألنَّــه أعطاهــم
3.كــا نقــرأُ يف  1يوح َّنــا ،21-12 :4
ـرب يســوع هــو ابــن اللــه ،ويســكنون ويؤمنــون باملح َّبــة
الــروح القــدس ،هــم يعرتفــون أ َّن الـ َّ
التــي يك ُّنهــا اللــه لهــم ،ويظهــرون تلــك املح َّبــة إلخوتهــم .اقــرأْ روميــة  .30-28 :8كيــف تــر ُز
ككل ،هــذه الســكنى يف الثالــوث واالت ِّحــاد بــه؟ أي ،مــا معنــى
تلــك السلســلة ،إ ْن أخذْناهــا ٍّ
ـن
«س ـبَ َق فَ َعيَّ َن ُه ـ ْم لِيَكُونُــوا ُمشَ ــا ِب ِه َني ُصــو َر َة ابْ ِن ـ ِه ،لِيَ ُكــو َن ُه ـ َو ِب ْك ـ ًرا بَـ ْ َ
أن يكــون املؤمنــون َ
إِ ْخ ـ َو ٍة كَ ِثريِي ـ َن»؟
أي حـ ٍ
ـدث يتجـ َّـى يف هــذا املقطــع (روميــة  )28 :8ويعمـ ُـل كأسـ ٍ
ـكل مــن خالصنــا ويقيننــا
ـاس لـ ٍّ
ُّ 4.
(انظ ـ ْر روميــة 4 :6؛  1تســالونييك 16 ،14 :4؛  1كورنثــوس 23-22 :15؛ كولــويس )18 ،15 :1؟
كيــف تســاع ُدنا هــذه املقاطــع عــى أن نفهــم بشــكلٍ أفضــلٍ مــا يُدعــى «بالسلســلة الذهبيَّــة»
أي تشــاب ٍه أو أمثل ـ ٍة يف الكتــاب املق ـ َّدس لهــذا
لروميــة 30-28 :8؟ هــل ميكنــك أن تف ِّكــر يف ِّ
االتِّحــاد الروحــي الــذي يســاع ُد عــى إبـراز طبيعتــه؟
أسئلة للمناقشة:
ٌ

َ
بكلامتــك الخاصــة ،بــن وجهــات النظــر املختلفــة عــن التعيــن امل ُســ َبق وعالقتهــا
1.قــا ِر ْن
أي وجهــة نظــر هــي األكــر مالمئــة للحصــول عــى اليقــن التــا ِّم للخــاص؟
بعقيــدة اليقــنُّ .
رش ْح باســتفاضة.
ا َ
2.بالعــودة إىل الكتــاب املقـ َّدس ،دا ِفـ ْع عــن وجهــة النظــر امل ُصل َحــة لالختيــار أمــام هــؤالء الذيــن
يجادلــون أ َّن اللــه يعـ ِّـن مســبقًا بحســب علمــه امل ُسـ َبق .اآلن قُـ ْم بالعكــس :دافـ ْع عــن التعيــن
امل ُسـبَق املبنــي عــى العلــم امل ُسـبَق أمــام وجهــة النظــر امل ُصل َحــة .أيُّهــا أقـ ُّـل منطقيَّة بحســب
الفهــم الواضــح للكتــاب املقـ َّدس؟
رضوري مــن أجــل تقديســناَّ .إل أ َّن االعـراف املاكــر ســيكون لــه تأثـرات
3.إ َّن عيــش حيــاة التوبــة
ٌّ
عكسـ َّية عــى يقيننــا .مــا هــي بعــض الطــرق التــي ميك ُننــا مــن خاللهــا أن نبقــي دواف َعنــا نق َّيــة؟
ناقش كمجموع ٍة طابع «بالفعل/ليس بعد» يف «السلسلة الذهبيَّة» يف رومية .30-28 :8
ْ 4.

6
ِ
مصدر اليقني ِ
الكامل
ُ

دمة:
المق ِّ

ـب
ـب كاتـ ُ
« َوأَ َّمــا ا ِإل َميــا ُن فَ ُهـ َو الثِّ َقـ ُة بِ َــا يُ ْر َجــى َوا ِإلي َقــا ُن ِبأُ ُمــو ٍر الَ تُـ َرى» (عربان ِّيــن  .)1 :11يكتـ ُ
رضوري الكتســاب اليقــن الحقيقــي .ولكــن مــا الــذي مي ِّكــن مثــل هــذا
العربانيــن أ َّن اإلميــان
ٌّ
اإلميــان؟ هــذا الــذي هــو نفســه مصــدر اليقــن املســيحي املقـ َّدس الــذي ال يتزعــزع يف خــاص
يســوع املســيح .لكــن ،كــا رأينــا يف املحــارضات الســابقة ،يحتــار كثــرون أمــام تحديــد املصــدر
األعــى لليقــن .يف هــذه املحــارضة األخــرة ،يُعلِّــم د .أر .يس .ســرول بــأ َّن الكتــاب املقـ َّدس مــع
شــهادة الــروح القــدس ،هــا األســاس الحقيقــي الوحيــد الــذي ميكــن للمؤمنــن أن يبنــوا عليــه
رجاءهــم يف الخــاص األبــدي.
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

 2كورنثوس 22-15 :1؛ 11-1 :5؛ رومية 17-1 :8
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

1.أ ْن تفه ـ َم أحــد أدوار الــروح القــدس األساس ـ َّية يف الخــاص  -وهــو اســرداد صــورة اللــه
يف املؤمــن
املختصــة بالتجديــد (مثــال «املؤمــن
ــح وجهــات النظــر الخاطئــة الســائدة
َّ
2.أ ْن تص ِّح َ
الجســدي» ،إلــخ).
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االق ِتباسات:
ْ

كُ ْن ضَ ا ِم ِني ِع ْن َد نَف ِْس َكَ .م ْن ُه َو ال َِّذي يُ َصف ُِّق يَ ِدي؟
اب
الت ِ
 ...فَأَيْ َن إِذًا آ َم ِال؟ آ َم ِالَ ،م ْن يُ َعا ِي ُن َها؟ تَ ْه ِب ُط إِ َل َمغَالِيقِ الْ َها ِويَ ِة إِ ْذ تَ ْرت َُاح َم ًعا ِف ُّ َ
أيُّوب 16-15 ،3 :17عندما يعل ُم الله ِّأن أتخ َّب ُط
إ َّما ٍ
بيأس أو ٍّ
شك
لكن قبل أن يفرغ الكأس
يا روح الله الحلو ،ع ِّزيني!
عندما يالحقني املج ِّرب
بخطايا شبايب كلِّها
ويلعنني نصف لعنة بأكاذيب،
يا روح الله الحلو ،ع ِّزيني!

-روبرت هريك« ،صالة للروح القدس»

حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

أ َّو ًل .ما عالقة «اإلحياء» بالهوت الخالص السليم؟
.أإ َّن الهــوت الخــاص الســليم يبــدأ بفهـ ٍـم كتــا ٍّيب لــدور الــروح القــدس يف الفــداء .فامليــاد الثــاين
ال يتعلَّــق يف األســاس بقبــول املســيح («صــاة الخاطــئ» ،إلــخ ،).بــل يتعلَّـ ُـق أ َّو ًل وقبــل كل يشء
بالعمــل املجـ ِّدد للــروح القــدس يف حيــاة املؤمــن  -العمــل الــذي ينتــج تغيـ ًرا.
.بهــذا اإلحيــاء الــذي يقــوم بــه الــروح القــدس يقي ُمنــا مــن املــوت إىل الحيــاة .حالــة نفوســنا
يف الخطيَّــة األصليَّــة ليســت مرضً ــا ،بــل هــي املــوت نفســه .لــذا يعمـ ُـل الــروح القــدس عــى
إحيــاء صورتنــا الفاســدة واســردادها ملجــد اللــه.
ـص بعمــق فســادنا .يؤمــن البعــض
.تومــع ذلــك ،نشــأ الكثـ ُر مــن اللغــط عــر القــرون فيــا يختـ ُّ
ـت فيــه ذ َّر ٌة مــن الــر تتيــح لــه أن يختــار أن يطيــع
أ َّن ســقوط اإلنســان كان جزئ ًّيــا ،وأنَّــه بقيـ ْ
كل:
الــرب يســوع بنعمــة الــروح القــدس العا َّمــة .ولكــن التصويــر الكتــايب للســقوط هــو ِّ
1.الشــخص الــذي مل يتجــ َّد ْد يكــره اللــه عالنيــ ًة بالقــول وبالفعــل ،بقلبــه وبأعاملــه
(روميــة .)20-9 :3
2.قبــل التجديــد ،متيـ ُـل النفــس البرشيَّــة إىل النفــور مــن اللــه بالكامــل (انظــر  1ملــوك ،46 :8
روميــة  ،7 :8أفســس .)1 :2

ِ – ٦ماكلا ِنيقيلا ُردص م
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.ثهناك ثالثة أسئلة ميكن للمرء أن يطرحها ليحكم ما إذا كان هذا اإلحياء قد ت َّم:
الرب يسوع املسيح مح َّب ًة كاملة؟
تحب َّ
1.هل ُّ
الرب يسوع املسيح كام ينبغي َلك أن تحبَّه؟
تحب َّ
2.هل ُّ
ـب مســيح الكتــاب املقـ َّدس؟ (مــع التشــديد عىل كونــه مســيح «الكتاب املقـ َّدس»،
3.هــل تحـ ُّ
إذ إ َّن كثرييــن يتح َّولــون إىل فكــر ٍة مغلوطـ ٍة عن مســيح املســيح َّية).
ـرب يســوع بصفتــه ربًّــا ومخل ًِّصــا ،أل َّن
.جمــن املســتحيل لشــخص مل يتجـ َّدد أن يَ ِكـ َّن َّ
أي عاطفـ ٍة للـ ِّ
هــذا هــو بالضبــط مــا تُحدثُــه قـ َّو ُة الــروح القــدس املجـ ِّددة .لــذا ،فــإ َّن اإلجابــة بـ»نعــم» عــى
الســؤال الثالــث أعــاه تحمــل معهــا عالمــة الخــاص (بالرغــم مــن أنَّهــا غــر أكيــدة).
.حالح ـ ْظ كيــف يتعــارض هــذا مــع وجهــة النظــر املغلوطــة عــن التجديــد والتــي تؤكِّ ـ ُد عمـ َـل
ـح
الــروح القــدس الــذي يُق ـ ِّدس بنــا ًء فقــط عــى ق ـرار الشــخص باالمتــاء بنعمــة اللــه .يفتـ ُ
أي مثــر .ولكــن كيــف ميكــن لشـ ٍ
هــذا احتامليَّــة وجــود شـ ٍ
ـخص أن يتغـ َّـر مــن
ـخص مؤمــنٍ بــا ِّ
الداخــل إن ظـ َّـل بــدون تغيــر مــن الخــارج؟
ثان ًيا .املزي ُد من شهادات الكلمة والروح القدس
.أ 2كورنثــوس  .6-1 :5يتحــ َّدثُ الرســول بولــس هنــا عــن الــروح بصفتــه « َع ْربُــون» (اآليــة :5
باليونان َّيــة :أرهابــون) ،اللغــة امل ُســتخد َمة يف الســوق يف ذلــك اليــوم .ويقـ ِّد ُم فكــرة أنَّــه عندمــا
الــروح القــدس كعربــونٍ  ،أو كمقــ َّد ٍم يضمــ ُن الدفــع الكامــل (كــال
نتجــ َّد ُد ،يعطينــا اآلب
َ
الخــاص الــذي تح َّقــق).
.ب 2كورنثــوس  22-15 :1يتحـ َّدثُ هــذا املقطــع يف األســاس عــن وعــد اللــه الــذي ال يبــدو مــر ِّد ًدا
ـت بق ـ َّو ِة التأكيــد اإللهــي ،بــل وأكــر .لقــد ُختمنــا بالفعــل وأُعطينــا
وال غامضً ــا .عهــده مثبـ ٌ
« َع ْربُــو َن الـ ُّرو ِح ِف قُلُو ِب َنــا» (اآليــة  ،22الكلمــة نفســها املذكــورة أعــاه ،انظـ ْر أيــوب ،)3 :17
شــهادة وعالمــة معصومــة وال تُ َحــى.
.تروميــة  .9 :8بينــا نســعى لفحــص مثرنــا عــى ضــوء الكتــاب املقـ َّدس ،إذ يرتكـ ُز اليقــن عــى
هــذا الوعــد املؤكَّــد يف الكلمــة بــأ َّن الــروح القـ ُدس ،الــذي بدونــه ال يقــدر اإلنســان أ ْن يخلــص،
هــو يشــه ُد ألرواحنــا.
.ثنحــن نعل ـ ُم أ َّن مــا ميألنــا هــو روح اللــه أل َّن كلمــة اللــه تشــه ُد لنــا بهــذا .الهــدف هــو أن
نتشـ َّبع بــه .كلَّــا تع َّمقنــا فيــه ،منَ ْونــا يف اإلميــان ،وروحــه القـ ُّدوس يشــه ُد ألرواحنــا .لــذا ،فــإ َّن
أعاملنــا تتق ـ َّد ُس بشــكلٍ أكــر ،مـ َّـا يــؤ ِّدي إىل يق ـ ٍن أعظــم باختيارنــا للخــاص.
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أسئلة للدراسة:
ٌ

1.يص ِّور الكتاب املق َّدس الخطيَّة عىل أنَّها ________________ وليست __________.
.أمرض ،موت ًا
فشل أخالق ًّيا
.بخطأ سلويك بسيطً ،
.تمشبعة ،غري مشبعة
.ثموت ،مرضً ا
2.صورة الله (إمياجو داي) ______________________________.
.أفُ ِقدَتْ بالكامل بعد سقوط اإلنسان يف الخطيَّة
مم َ
ترك يف اإلنسان قدرة لالشتياق إىل الله
.بتش َّو ْ
هت جزئ ًّيا بالسقوطَّ ،
رش اإلنسان مل يبلغ أوجه
.تفسدَتْ بالسقوط ،بالرغم من أ َّن َّ
مم سبق
.ثال يشء َّ
أي من الطرق التالية يَ ِص ُف بشكلٍ أفضل ميل النفس البرشيَّة الطبيعي تجاه الله؟
ٌّ 3.
.أالكره أحيانًا ،واملح َّبة يف أحيانٍ أخرى
.بالعداوة
.تاملح َّبة
.ثعدم االكرتاث ،السلب َّية
عمل الروح الق ُدس املج ِّدد لألفراد عىل _______________________.
4.يعتم ُد ُ
.أعىل القرارات اإلنسان َّية بشكلٍ بار ٍز
.بعىل اختيار الله النزوي
.تعىل الحصول عىل املعموديَّة أو عدمها
.ثعىل نعمة الله السياديَّة
يصف « َع ْربُو َن ال ُّرو ِح» ( 2كو  )5 :5بأفضل صورة؟
أي من التايل ُ
ٌّ 5.
أي يقني
.أالروح القدس ضام ُن اإلميان اليومي ،ولك َّنه ال يق ِّد ُم َّ
.ببالرغم من أن الروح القدس مل ُينحَّ ،إل أ َّن الوعد قد أُعطي
.تالروح القدس هو عربون ٍ
يل
ملجد مستقب ٍّ
مم َس َبق
.ثال يشء َّ

ِ – 6ماكلا ِنيقيلا ُردص م
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6.وع ُد الله للخالص يجب أن يُعترب ______________________________.
ستتغي أيضً ا
يتغي ،فإ َّن ردوده
َّ ُ
.أتأكي ًدا إله ًّيا ،ومبا أ َّن الله َّ
ٍ
كمل ما بدأه
كتأكيد غري غامض بأنَّه سيُ ُ
.ب
.ت ٍ
كوعد يج ُد تحقيقه يف النهاية يف جودة أعاملنا
.ث ٍ
متذبذب وغامض إىل ح ٍّد ما ال هو هنا وال هناك
كوعد
ٍ
مسيحي كاملٍ بالخالص؟
7.ما املصد ُر النها ُّيئ ليق ٍني
ٍّ
.أعندما يؤكِّ ُد املؤمنون اآلخرون أ َّن الشخص مؤمن
الرب يسوع املسيح
.بأن تكون رجل دين
ً
مرتسم يف كنيسة ِّ
.ت الشهادة الداخليَّة للروح القدس متَّحدة بالكتاب املق َّدس
.ثنجاح الشخص (املا ِّدي ،االجتامعي ،إلخ) يف املجتمع
كتابية:
دراسة
ٌ
َّ

ـر
1.كث ـ ًرا مــا يت ـ ُّم التح ـ ُّدثُ عــن إحيــاء املؤمــن بالــروح القــدس باعتبــاره قيامــة  -أي أن يُحـ َ
مــن املــوت للحيــاة .إ َّن الــوالدة مــن جديــد ،باإلضافــة إىل قيامــة األمــوات األخــرة يف اليــوم
األخــر ،تشــركان كالهــا يف األســاس نفســه .مــا هــو؟ اقــرأْ  1كورنثــوس  .23-20 :15مــا الصــورة
رضها كلمــة بكــر؟ مــا الــذي س ـ ُيحصد؟ مــاذا يقــول هــذا عــن اتِّحادنــا باملســيح
التــي تســتح ُ
يســوع؟ اقــرأْ كولــويس  .18 ،15 :1مــا ِ
ـب
أي جانـ ٍ
القاسـ ُم املشـ َرك بينــه وبــن املقطــع أعــاه؟ ُّ
ـرب يســوع يصـ ُـل إلينــا بشــكلٍ أعمــق يف هــذا املقطــع (اآليــة  18أ)؟
مــن جوانــب اتِّحادنــا بالـ ِّ
كل خط َّيــة؟ هــل كلمــة
تســتحق ُّ
اآليتــن 3-2أ .مــاذا
2.اقــرأْ عربان ِّيــن  .11-1 :2وأ ِعــ ْد قــراءة
ُّ
ْ
«إِنْ» يف اآليــة 3أ افرتاض َّيــة؟ ملــاذا؟ أ ِعـ ْد قـراءة اآليــات ( 8-5انظـ ْر مزمــور  .)6-4 :8مــا هــدف
ـرب يســوع يف يوح َّنــا :10
الكاتــب مــن اقتبــاس املزامــر؟ كيــف يدعـ ُم هــذا املفهــوم ترصيـ َ
ـح الـ ِّ
28؟ أ ِعـ ْد قـراءة اآليــات  .10-9كيــف أصبــح يســوح املســيح رئيــس خالصنــا؟ َمـ ْن املقصــود بـــ
« ك ُِّل َو ِ
احـ ٍـد» يف اآليــة ( 9انظ ـ ْر يوح َّنــا )32 :12؟
ـرب
3.أَ ِع ـ ْد ق ـراءة عربان ِّيــن  .11 :2مــا األمــر املشــرك بــن «امل ُ َق ـ ِّدس» و»الْ ُم َق َّد ِس ـ َن»؟ إ ْن كان الـ ُّ
الخاصــة أُطُ ـ َر هــذه العالقــة .هــل
يســوع املســيح أخانــا ،فمــن هــو أبونــا؟ ِصـ ْـف بكلامتـ َـك
َّ
كل هــذا بــأن يكــون لـ َـك اليقــن التــا ُّم للخــاص؟
ـت؟ مــا عالقــة ِّ
تعلــم َم ـ ْن أنـ َ
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أسئلة للمناقشة:
ٌ

ـش يف املجموعــة تأث ـرات هــذه الرشكــة ،أو هــذا االتِّحــاد (أو التأث ـرات التــي يجــب أن
1.ناقـ ْ
ـص بـــ )1 :إعطائنــا
تكــون موجــودة) عــى ٍّ
كل مــن الحيــاة الجســديَّة والروح َّيــة ،فيــا يختـ ُّ
املعنــى والرجــاء  )2عيشــنا حيــاة القداســة  )3حيــاة الكنيســة.
َ
الخاصــة هــذه املقاطــع
بكلامتــك
ارشح
َّ
2.اقــرأ روميــة  23 :8وقــار ْن بينــه وبــن ْ .17-12 :8
وعالقتهــا مبوضــوع «بالفعل/ليــس بعــد» للحيــاة املســيحيَّة .اقــرأْ روميــة  .5 :5كيــف تســاه ُم
كل هــذه املقاطــع يف فه ِمنــا لكوننــا محبوبــن مــن الــروح الق ـ ُدس؟
ُّ
3.اقــرأْ  2كورنثــوس  .14 :13هــل الرشك ـ ُة هــي مــا يخلقُهــا الــروح القــدس أم مــا يشـ ُ
ـرك فيهــا؟
ـش هــذا يف ضــوء نقاشــنا عــن يقــن الخــاص وكيــف يجــب
هــل ميكــن أن يكــون االثنــان؟ ناقـ ْ
علينــا أن نســعى يك نتشـبَّع بالــروح القـ ُدس ،لــي نختـ َر الســام الحقيقــي ،أو الرشكــة الحقيقيَّة
(وبالتــايل اليقــن التــا َّم للخــاص) مــع اللــه الحــي.
4.ما الدور الذي تلع ُبه أرسار املعموديَّة والعشاء الرباين يف تأكيد خالص الله لنا؟

