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المقدَِّمة

يــُس بطــرس كلَّ الذيــن يقــرؤون رســالتَه عــى أْن يجعلــوا دعوتَهــم  يف 2 بطــرس 1: 10-11، يحــثُّ القدِّ

ُم  ــا لثََمــِر الــروح. ويكتــُب قائــًا: »ألَنَّــُه هَكــَذا يَُقــدَّ واختيارَهــم ثابتــْن مــن خــال الســعي الجــادِّ طلبً

.» لَُكــْم ِبِســَعٍة ُدُخــوٌل إَِل َملَُكــوِت َربَِّنــا َوُمَخلِِّصَنــا يَُســوَع الَْمِســيِح األَبَــِديِّ

لــْن يََدَعنــا الرســوُل بطــرس نخطــُئ يف هــذه النقطــة: فــا طريــَق آخــر بــه يدخــُل اإلنســان ملكــوت 

ــا كلمــُة اللــه. »يجــب أن  ــة وســيلة إميــاٍن أخــرى ســوى تلــك التــي وصفتْه الســموات، وال وجــود أليَّ

يكــون إميانـًـا حيًّــا - أي إميانـًـا ُمارًســا وعامــًا بامتيــاٍز«، كــا كتــَب مارتــن لوثــر منــذ حــوايل 475 عاًمــا. 

ٍة إل إعــادة إحيــاء هــذه الفكــرة يف حياتهــا اليــوم. كثــريون يأتــون ويرحلــون،  تحتــاُج الكنيســة بشــدَّ

مــن األحــد لألحــد، بــدون أن يتمتَّعــوا بيقــن الخــاص األبــدي، ودون امتــاك أدىن فكــرٍة حــول كيفيَّــة 

طلبــه. وبســبب هــذا التهــاون، ظهــرِت العديــُد مــن التعاليــم املضلِّلــة بــن املؤمنــن، منهــا، التعليــم 

قــاٍت خطــريًة  عــن »النعمــة الرخيصــة«، و«اإلميــان الســهل«، و«املؤمــن الجســدي« - والتــي تَُعــدُّ معوِّ

، لــن تثبــَت مثــُل هــذه البــدع إْن أخــَذ  ــة الرســول بطــرس. ولكــن بنعمــة الــربِّ أمــام تنفيــذ مأموريَّ

ــة َجْعــِل دعوتِهــم واختيارِهــم ثابتــْن كأســاٍس لتقديســهم. املؤمنــون عــى عاتقهــم وصيَّ

ــس  ــع بول ــرأٍة م ــَن بج ــن أْن تعل ــاص م ــن الخ ــدة يق ــول عقي ــلة ح ــذه السلس ــَك ه ــو أْن متكِّن أرج

ــٌن أَنَّــُه الَ َمــْوَت َوالَ َحيَــاَة، ... تَْقــِدُر أَْن تَْفِصلََنــا َعــْن َمَحبَّــِة اللــِه الَِّتــي يِف الَْمِســيِح  الرســول: »فـَـِإنِّ ُمتَيَقِّ

ــة 8: 39-38(. ــا« )رومي ــوَع َربَِّن يَُس

أْر. ِس. ْسْبُول
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ِ ْعيِ وراَء الَيِقني واجُِب السَّ

المقدِّمة:

ــُة  ــرَُض مســبًقا حقيق ــى 7: 21(، تُف ــل )متَّ ــة يف العظــة عــى الجب ــا املُرِعبَ ــاِت مخلِّصن يف كل

وجــود عــرش اللــه املجيــد، واملســكن األبــدي لــكلِّ َمــْن يؤمــن بــه، باإلضافــة إل وجــود جهنَّــم 

فــون عــى اللــه  ة ليــس فقــط لقــوى الظلمــة بــل ملـَـْن يجدِّ أو هاويــة العــذاب والشــقاء املُعــدَّ

ــرء أن  ــن للم ــه ميك ــوع أنَّ ــربُّ يس ــُد ال ــرًا. يؤكِّ ــُج مث ــاٍن ينت ــون بإمي ــم، وال يتوب ــث األقاني املثلَّ

يخــدَع نفســه بيقــٍن زائــٍف. لــذا يجــب عــى كلِّ رجــٍل وامــرأٍة أن يكرِّســوا أنفســهم للســعي 

. يف هــذه املحــارضة، يفــرِّ د. أر. س. ســبول واجــَب كلِّ  ــامِّ للوصــول إل يقــن الخــاص الت

مؤمــٍن يف الســعي للوصــول إل اليقــن التــامِّ لخاصــه.

القراءُة الكتابيَّة:

متَّى 7: 23-21، 12: 13-46: 9، 23-18

األهداُف التعليميَّة:

أْن تفهَم ملاذا يجُب عى املؤمن أن يسعى إل الوصول إل اليقن التامِّ لخاصه. 1

َد ما هي عامة املؤمن الحقيقي وفًقا للربِّ يسوع. 2 أن تحدِّ

االْقِتباسات:

ــَاَواِت. بَــِل الَّــِذي يَْفَعــُل إَِراَدَة  ! يَْدُخــُل َملَكُــوَت السَّ ، يَــا َربُّ لَْيــَس كُلُّ َمــْن يَُقــوُل ِل: يَــا َربُّ

ــَاَواِت. أَِب الَّــِذي ِف السَّ

-متَّى 7: 21
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ح يحرُث فيا كنُت أنظُر الفلَّ

اد يحُصُد أو الزارع يزرُع الحقول أو الحصَّ

رأيُت أوُجَه الَشَبِه بكا، يا حياُة ويا موُت:

)الحياة، الحياُة هي الزراعة، واملوُت هو حصاُدها(

-والت ويتان، من Leaves of Grass )أوراق العشب(

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. الربُّ يسوع، هل هو »املعلُِّم الذي يجعلَُك تشعُر بالراحة«؟

املوعظــة عــى الجبــل، والتــي كثــريًا مــا تُعتــَبُ رســالًة مبهجــًة حــول الحيــاة املثاليَّــة، تحتــوي عى أ. 

واحــٍد مــن أكــر النصــوص رعبًــا التــي تفــوَّه بهــا الــربُّ يســوع املســيح: »لَيْــَس كُلُّ َمــْن يَُقــوُل 

ــَاَواِت«  ــَاَواِت. بـَـِل الَّــِذي يَْفَعــُل إَِراَدَة أَِب الَّــِذي يِف السَّ ! يَْدُخــُل َملَُكــوَت السَّ ، يـَـا رَبُّ يِل: يـَـا رَبُّ

)متَّــى 7: 21(.

ــيح إل ب.  ــم باملس ــون بإميانه ــن يعرف ــؤالء الذي ــُع ه ــى 7: 21-23 يدف ــايل ملتَّ ــح الت إنَّ التوضي

. ــيٌّ ــم حقيق ــن أنَّ إميانه ــم م ــدى يقينه ــري يف م التفك

عــي الرشكــة معــه، مــا ت.  الحــْظ أنَّ الــربَّ يســوع يقــول إنَّــه مل يعــرف قــطُّ الشــخَص الــذي يدَّ

ــْص أبــًدا. يعنــي بالطبــع أنَّ هــذا الشــخص املعنــي مل يَْخلُ

ُ ِصيَــُغ مخاطبــٍة كهــذه عــن إلحــاٍح  .  « يف اآليــة 21. تعــبِّ ، يـَـا رَبُّ الحــْظ أيًضــا اســتخدام »يـَـا رَبُّ

وأيًضــا عــن حميميَّــٍة )قــارْن بتكويــن 2: 11، 46: 2؛ خــروج 3: 4؛ 2 صموئيــل 18: 33؛ مزمــور 

22: 1؛ مرقــس 15: 34؛ لوقــا 10: 41، 13: 34، 22: 31؛ أعــال 9: 4، إلــخ.(

ــه ال ج.  ــات هــم الذيــن يعرفــون بحبِّهــم للمســيح، ولكنَّ ــمُّ وصُفهــم يف هــذه اآلي ــْن يت ــذا، فَم ل

وا بشــكٍل يُظِْهــُر أنَّهــم  يعرفُهــم، ألنَّهــم، بعدمــا ادَّعــوا الدخــول املفــرَض إل امللكــوت، مل يتغــريِّ

مؤمنــون حقيقيُّــون.

ثانيًا. َمْن هو إًذا الذي »يَْفَعُل إَِراَدَة اآلِب«؟

يســاعُدنا َمثـَـُل الــزارع )متَّــى 13: 1-9( عــى فَْهــِم املشــكلة التــي يتــمُّ تقدميهــا يف متَّــى 7: 21، أ. 

ــَاَواِت«، بالرغــم مــن وجــود  ! يَْدُخــُل َملَُكــوَت السَّ ، يـَـا رَبُّ أنَّــه »لَيْــَس كُلُّ َمــْن يَُقــوُل يِل: يـَـا رَبُّ

مايــن االعرافــات باإلميــان، إالَّ أنَّهــا ليســْت كلُّهــا حقيقيَّــًة.

ــة ب.  ــت الحقيقيَّ ــي، أو األخ ــة، واألخ الحقيق ــياق أنَّ األمَّ الحقيقيَّ ــح الس ــى 12: 46-50 يوضِّ متَّ

ــون مشــيئَة اآلب. ــن يعمل للمســيح يســوع هــم الذي
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الحــِظ التشــابَه بــن هــذا النــصِّ واألصحــاح الســابق )متَّــى 7: 21(. َمــن مــن الذيــن يرصخــون ت. 

« ســيدخُل ملكــوت الســموات؟ الذيــن يفعلــون مشــيئة اآلب. كيــف يبــدو  ــا رَبُّ ، ي ــا رَبُّ »ي

ــْر يف املثــل. ذلــك إًذا؟ فكِّ

بــدًءا مــن متَّــى 13: 18، يــرشُح الــربُّ يســوع مثــَل الــزارع رمزيًّــا. )الحــْظ أنَّ الرمــز هــو رســالة  . 

مهــا املســيح شــخصيًّا، وبالتــايل ال يجــوُز تحويــل جميــع األمثــال إل قصــٍص  ــة، التــي قدَّ القصَّ

رمزيَّــٍة دون متييــز(.

ــُق جذورُهــا أبــًدا يف بعــض األشــخاص وإْن ج.  يقــول الــربُّ يســوُع يف اآليــة 19، إنَّ الكلمــة ال تتعمَّ

فعلـَـْت فــإل حــٍن، كــا يف أولئــك الذيــن تصُفهــم اآليتــان 20-21. بلغــِة اليــوم، ميكــن ألولئــك 

مــوا بفــرٍح إل املنــب يف حملــة كرازيَّــة، ولكنَّهــم ينســون البــذرة املزروعــة  األشــخاص أن يتقدَّ

)الكلمــة( يف الحــال.

ــرٍح، ح.  ــة بف ــتقبُل الكلم ــرء يس ــة. أي أنَّ امل ــي خارجيَّ ــا ه ــان وغيابه ــات اإلمي ــْظ أنَّ عام الح

ويســتمرُّ األمــر لبعــض الوقــت، ثــمَّ يرتــدُّ تحــت ضغــوط التجــارب أو االضطهــاد. ميكــن رؤيــة 

ــوب 3: 12(. ــى 7: 16؛ يعق ــن )متَّ ــان يف اآلخري اإلمي

ــرى أنَّ خ.  ــف«(، ن ــة 22 )انظــْر املحــارضة 4، »اليقــُن املزيَّ ــن يف اآلي ــًدا عــن األشــخاص الذي  بعي

ُ قلــب  تلــك البــذار املزروعــة يف األرض الجيِّــدة تشــرُي إل الســامعن الذيــن يفهمــون. اللــه يغــريِّ

)تربــة( املســتمعن، فيصبحــون عاملــن يحملــون مثــرًا.

ــة ضعــف، وآخــرون ســتِّن، د.  ــُع القــدَر نفســه مــن الثمــر -البعــض مئ ــُج الجمي ــد، ال ينت للتأكي

ــٍر. ــون بثم ــع يأت ــن- ولكــن الجمي وآخــرون ثاث

ــُص يف ذ.  ــي تتلخَّ ــوم، والت ــة الي ــائعة يف كنيس ــة والش ــدة الخاطئ ــُض العقي ــذا يناق ــٌح أنَّ ه واض

التعبــري الشــائع »مؤمــن جســدي«، فكــرة أنَّــه ميكــن للمــرء أن يكــون مؤمًنــا ويعيــش طــوال 

ــخ. ــٍة دامئــٍة، إل ــأيت بثمــٍر بســبب خطيَّ حياتــه دون أن ي

نحــن ال نتــبَُّر مبجــرَّد مجاهرتنــا باإلميــان بالــربِّ يســوع، ألنَّنــا قــادرون عــى إكــرام الربِّ يســوع ر. 

بشــفتيْنا يف حــن أنَّ قلوبنــا يف الحقيقــة بعيــدٌة عنــه )إشــعياء 29: 13-14؛ مرقــس 7: 7-6(.

إنَّ املجاهــرة باإلميــان الحقيقــي تــي فقــط التبيــر باإلميــان وحــده. لتصحيــح هــذا الخطــأ يف ز. 

الكنيســة، يجــب علينــا أن نكــفَّ عــن عــدِّ املؤمنــن الذيــن يوقِّعــون عــى بطاقــات الدعــوة إل 

ا لــكلٍّ  اإلميــان، فقصبــة القيــاس هــي املعيــار املُعلـَـن بوضــوٍح يف كلمــة اللــه )وهــي تضــُع حــدًّ

مــن املتحرِّريــن والناموســيِّن(.
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أسئلٌة للدعاسة:

بحســب الــرب يســوع يف متَّــى 7: 21، كلُّ َمــْن يدعــو الــربَّ بشــكٍل حميمــي وينشــغُل بالعمــل . 1

.______________ »املسيحي« 

ال بدَّ وأنَّه مؤمنأ. 

ال بدَّ وأنَّه كاذبب. 

ليس بالرضورة مؤمًنات. 

ال يشَء ماَّ سبق . 

ــه . 2 ــم، وإنَّ ــو إث ــة فاعل ــم يف الحقيق ــًا إنَّه ــه، قائ ــدوا عن ــن أن يبتع ي ــوع املرتدِّ ــربُّ يس ــُر ال يأم

._____________

يعرفُهم جيًِّداأ. 

يعرفُهم جزئيًّاب. 

مل يعرفْهم قطُّت. 

رآهم مرًَّة . 

«( إل اإللحــاح . 3 ــة، يشــرُي اســتخداُم املنــاداة وتكرارُهــا )مثــال: »يــا ربُّ يــا ربُّ يف اللغــة العبانيَّ

و_________.

الكراهيةأ. 

العتابب. 

الحميميَّةت. 

السخط . 

بحسب أقوال الربِّ يسوع يف متَّى 7: 21 و12: 50، َمْن الذي سيدخُل ملكوت السموات؟. 4

َمْن كان له اختبار إميان.أ. 

َمْن يجاهُر بإميانه عانيًة.ب. 

َمْن يعمُل مشيئَة اآلب.ت. 

أ وب مًعا. . 

كم عدُد »البذار« املسيحيَّة يف َمثَل الزارع؟ . 5

ثا أ. 

واحدةب. 
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اثنتانت. 

أربع . 

»املؤمن الجسدي« يشرُي إل املفهوم الخاطئ بأنَّه ____________________________.. 6

ميكُن للمرء أْن ينكَر ألوهيَّة املسيح ويَْخلَُصأ. 

ميكُن للمرء أن يصبح مؤمًنا ومع ذلك يأكُل اللحمب. 

ميكُن للمرء أْن يَْخلَُص ويبقى بدون أيِّ مثٍر طوال حياتهت. 

ميكُن للمرء أْن يَْخلَُص ويعيَش حياًة كاملًة بالتام . 

أيٌّ من التايل هو نتيجة التبير باإلميان؟. 7

املجاهرة الحقيقيَّة باإلميانأ. 

الدخول إل جاعة امللكوتب. 

األعال الصالحة روحيًّات. 

كلُّ ما سبق . 

دعاسٌة كتابيَّة:

اقــرأ متَّــى 7: 15-20. مــا اآليتــان اللتــان تتشــاركان املبــدأ نفســه فيــا يختــصُّ بتحديــد املصــري . 1

النهــايئ لإلنســان؟ مــا املبــدأ الــذي يحمــي الفــرد مــن الدينونــة العتيــدة؟ مــا اآليــُة األخــرى يف 

إنجيــل متَّــى التــي تشــبه اآليــة 19؟ مــا املوضوع/الخطـَـَر الــذي يواجهــه )قــارْن مبتَّــى 13: 37-

43، 49-50؛ 25: 31-46(؟

ــد، . 2 « هــي إعــاُن إميــاٍن مؤكَّ ــا رَبُّ ، ي ــا رَبُّ ــْر أنَّ رصخــة »ي ــى 7: 21-23. تذكَّ واصــْل قــراءة متَّ

ولكنَّهــا أقــلُّ مــاَّ يتوقَّعــه الــربُّ يســوع مــن التلميــذ الحقيقــي. هــل إعــان اإلميــان هــذا غــري 

ــى 25: 44(؟ إًذا، مــا هــو الــرشط األســاس لدخــول  ــه خــداٌع للنفــس )قــارْن مبتَّ صــادق أم أنَّ

(؟ ــن ال يســتوفيها املرتــدُّ ملكــوت الســموات )مثــال. الحــْظ الرشطــْن اللذيْ

اقــرأْ متَّــى 24: 36؛ ولوقــا 10: 12 و17: 31. اآلن اقــرأْ إشــعياء 13: 6، 9؛ حزقيــال 3: 30؛ عامــوس . 3

5: 18، 20؛ وصفنيــا 1: 8، 14، 18. وفــَق املعلومــات التــي جمعتَهــا، إالَم يشــرُي تعبــرُي »يِف َذلـِـَك 

الْيَــْوِم« يف متَّــى 7: 22؟ بحســب متَّــى 7: 21-23، َمــْن ســيكون القــايض تحديــًدا يف ذلــك اليــوم؟ 

ــْش  ــْف وناق ــربِّ يســوع أن يكــون القــايض؟ ِص ــَع مســتمعو ال ــذي توقَّ ــْن هــو الشــخص ال َم

قـَـْوَل الــربِّ يســوع الصــادم. ملــاذا ال ميكــن للنشــاط »الكارزمــايت« أن يكــون بديــًا عــن الطاعــة 

الحقيقيَّــة والعاقــة الشــخصيَّة بالــربِّ يســوع املســيح؟
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اقــرأْ متَّــى 12: 48-49 وقارنْهــا مبتَّــى 15: 3-6. إن مل يكــن يف األمــر إهانــة لوالدتــه، مــاذا يكــون . 4

ــذ«  ــمُّ وصــُف »التامي ــف يت ــى 12: 50، كي ــى متَّ ــِز اآلن ع ــى 10: 34-37(؟ ركِّ ــارْن مبتَّ إًذا )ق

ًدا يف مناقشــتنا ملتَّــى 7: 15-23، مــا األمــر الــذي  )اآليــة 49( ذوي االمتيــاز؟ عندمــا تفكِّــر مجــدَّ

ــوع  ــربِّ يس ــة بال ــة الحقيقيَّ ــي للعاق ــكُّ الحقيق ــا املح ــرى؟ م ــرًَّة أخ ــه م ــديد علي ــمُّ التش يت

املســيح؟ مــا عاقــة هــذا مبَثَــل الــزارع التــايل؟

أسئلٌة للمناقشة:

ٍة . 1 ــوَّ ــن الخــاص. كق ــا ليق ــى 7: 21-23 إل الســعي طلبً ــا متَّ ــف يدفُعن ــة كي ناِقشــوا كمجموع

ــة 22. ــا إل اآلي ــا الكنيســة وأِضْفه ــَت به ــْر يف طــرق خدم ــٍة للتفكــري، فكِّ دافع

ــي . 2 ــا ه ــزارع، م ــل ال ــل وملثَ ــى الجب ــة ع ــارضة للموعظ ــذه املح ــة ه ــري يف مناقش ــد التفك عن

ــة املختلفــة  العامــات الحقيقيَّــة للشــخص املُختــار؟ ناِقشــوا كمجموعــٍة أنــواع األرايض الزراعيَّ

ــذه يف  ــان« ه ــارات اإلمي ــه »اختب ــدو علي ــا تب ــور(، وم ــمس، الطي ــوك، الش ــا )الش قاته ومعوِّ

ــوم؟ ــا الي مجتمعن

ــا ومــع ذلــك يقــي كلَّ حياتــه بــا . 3 ــه ميكــن للمــرء أْن يكــون مؤمًن ــه أنَّ ــَد شــخٌص تعرفُ إْن أكَّ

ــة. ــْد إجابتــَك بشــواهد كتابيَّ مثــٍر، كيــف ســردُّ عليــه؟ أيِّ



9

2

ُز التقديس اليقنُي يعزِّ

المقدِّمة:

ــأيت دون  ــاص ال ي ــامَّ للخ ــن الت ــأنَّ اليق ــراض ب ــمُّ االف س، يت ــدَّ ــاب املق ــن الكت ــزٍء م يف كلِّ ج

أعــال شــاقَّة، ولكــنَّ الغنــى الناتــج عنــه رائــٌع بالفعــل. ملــاذا إًذا يتــمُّ تَجاُهــُل َســْعِينا لجعــل 

دعوتنــا وخاصنــا ثابتــْن؟ بالنظــر إل خطــر يقــن الخــاص املزيَّــف، فإنَّنــا بأمــسِّ الحاجــة إل 

ــالته إل أهــل  ــس يف رس ــه الرســوُل بول ــَب عن ــذي كت ــن ال ــوع اليق ــَغ ن ــى نبل ــتيقاِظ حتَّ االس

ــُد  ــا الرســول بطــرس أنَّ هــذا يزي ــا. يعلُِّمن ــدَّ مــن االســتيقاظ رسيًع ــة )8: 38-39(، وال ب رومي

ــا ليقــن  املؤمنــن تقديًســا. يف هــذه املحــارضة، يَِصــُف د. أر. س. ســبول فضيلــَة الســعي طلبً

ُس عــى أن نجتهــَد يف ســعِينا. ــاُب املقــدَّ ــا بهــا الكت الخــاص، والطريقــَة التــي يحثُّن

القراءُة الكتابيَّة:

غاطية 5: 16-6: 10؛ 1 بطرس 1: 1-2؛ 2: 1-5؛ 2 بطرس 1: 11-1

األهداُف التعليميَّة:

أْن تفهَم كيفيََّة االجتهاد يف السعي طلبًا لليقن التامِّ للخاص. 1

أْن تفهَم كيفيَّة السعي طلبًا ليقِن خاٍص يعزُِّز التقديس. 2

االْقِتباسات:

ٌف.  وحِ َفُهــَو: َمَحبَّــٌة، َفــَرٌح، َســلٌَم، طـُـوُل أَنـَـاٍة، لُطْــٌف، َصــلٌَح، إِميـَـاٌن، َوَداَعــٌة، تََعفُّ ــا َثـَـُر الــرُّ َوأَمَّ

ِضــدَّ أَْمَثــاِل هــِذەِ لَْيــَس نَاُموٌس.

-غاطية 5: 23-22



َيِقنُي الَخالِص 10

. ألَنَّكُــْم إَِذا َفَعلُْتْم  لِذلِــَك ِباألَكْــَرِ اْجَتِهــُدوا أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة أَْن تَْجَعلُــوا َدْعَوتَكُــْم َواْخِتَياَركُــْم ثَاِبَتــْنِ

ذلِــَك، لَــْن تَِزلُّــوا أَبَــًدا.

-2 بطرس 1: 10

الهدوَء والراحَة امنْحني،

وعكّاَز إمياين هْبني،

ووصفَة فرحي أعِطِني،

طعامي غري الفاين،

وكأَس خليص ناولْني،

ورداَء مجدي ألِبْسني، 

ْدين؛ وبالرجاء الحقيقي زوِّ

ي. حتَّى أسريَ رحلَة حجِّ

وعندما يبلُغ عدُد هيئة املحلَّفن اثني عرش مليونًا

ويقفون ضدَّ خطايانا، ويذخرون غضًبا رهيًبا،

ويطلقون ضدَّ نفوسنا أحكاًما قاسيًة،

يدافُع املسيُح مبوته عنَّا، فنحيا.

»His Pilgrimage« ،سري والر رايل-

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

ة بعقيدة يقن الخاص: أوَّاًل. اآلراء املختصَّ

ــم أ.  ــون ه يس ــم القدِّ ا - وحده ــدًّ ــادٌر ج ــاص ن ــامِّ للخ ــن الت ــوغ اليق ــة: بل ــة الكاثوليكيَّ الكنيس

« يؤكِّــُد خاَصهــم. يجــادُل الكاثوليــك أنَّ مثــل هــذا اليقــن،  الذيــن يحصلــون عــى »إعــاٍن خــاصٍّ

مبنــيٌّ عــى التخمــن البــرشي، ومبــا أنَّ البــرش فاســدون فيجــب عــدم الثقــة يف حكمهــم. يقــول 

ــود مــن  ــال أحــٌد، إنَّ اإلنســان املول ــر: »إْن ق ــون مجمــع ترنــت حــول التبي ــد 15 مــن قان البن

جديــد واملـُـبَّر، واملُرتَِبــط باإلميــان يعتقــُد أنَّــه مــن املختاريــن بــكلِّ تأكيــٍد: فليَُكــْن أناثيــا«.

ــن مــن الخــاص اليومــي هــو االحتــال الوحيــد، إْذ مــن املمكــن ب.  ــون: إنَّ التيقُّ يقــول األرمينيُّ

ــه »مــن  ــُد أَنَّ ــن تؤكِّ ــص. الســنتنتيا )»آراء«( 4.4 لألرمينيِّ للمؤمــن أن يرتــدَّ عــن اإلميــان املخلِّ

ــٍة  ــاٍل مخزي ــخيص يف أع ــم الش ــبب خطئه ــقطوا بس ــن أن يس ــن الحقيقيِّ ــن للمؤمن املمك

ــة ويهلكــوا«. ــايل يســقطوا يف النهاي ــا؛ وبالت ــوا فيه ــا وميوت ــٍة، وأن يســتمرُّوا فيه وفظيع
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يقــوُل املصلحــون: صحيــٌح أنَّ يقــن الخــاص اليومــي املحــدود ممكــٌن، ولكــنَّ يقــن الخــاص ت. 

التــامَّ املمتــدِّ حتَّــى ســاعة ماتــَك عينهــا ممكــٌن أيًضــا. إقــرار إميــان وستمنســر 18 .1 يجــادُل 

قائــًا: »فالذيــن يؤمنــون حًقــا بالــربِّ يســوع، ويحبُّونــه بإخــاٍص، مجتهديــن أن يســلكوا بــكلِّ 

ضمــريٍ صالــٍح أمامــه، بإمكانهــم، يف هــذه الحيــاة، التأكُّــد يقيًنــا بأنَّهــم يف حالــة النعمــة«.

ثانيًا. األمر الرسويل: 2 بطرس 1: 10

يــس بطــرس مــن املؤمنــن أن يجاهــدوا بوعــٍي واجتهــاٍد لَجْعــِل أ.  بــدون أيِّ التبــاس، يطلــب القدِّ

اختيارهــم ثابتًــا.

لــذا يتبــع، أنَّــه إذا ُدعينــا، كوننــا يف حالــة النعمــة، ميكننــا بــكلِّ تأكيــد أن نحصــل عــى يقــن ب. 

ــَل هــذا اليقــن، بــل أْن يُْحَســَم يف الحــال.  يــس بطــرس، يجــب أالَّ يُؤجَّ الخــاص. بحســب القدِّ

التحذيــر هــو للمؤمنــن أن يعرفــوا موقفهــم يف امللكــوت، يف املســيح.

ــف، ت.  ــن خــاص زائ ــم يق « لديه ــا رَبُّ ، ي ــا رَبُّ ــن: »ي ــربِّ يســوع قائل ــون إل ال ــن يأت إنَّ الذي

ــزارع(. ــل ال ــم )َمث ــدم إمثاره ــرى يف ع ــل يُ والدلي

ــى  .  ــون ع ــد املصلح ــده. أكَّ ــان وح ــر باإلمي ــتانتيَّة للتبي ــدة البوتس ــا للعقي ــذا رفًض ــس ه لي

ــة. ــال الصالح ــا باألع ــىَّ دامئً ــي يتج ــان الحقيق ــي(. فاإلمي ــان الح ــدي )اإلمي ــْس ِفي ِفيِفي

ــر. ج.  ــوُد إل التبي ــان تق ــد اإلمي ــة زائ ــال الصالح ــُم أنَّ األع ــة تعلِّ ــة الكاثوليكيَّ إالَّ أنَّ الكنيس

الحبكــة البوتســتانتيَّة يف هــذا األمــر هــي: »نَْحــُن نَتـَـَبَُّر ِباإِلميَــاِن َوْحــَدُە، َولَِكــْن لَيْــَس ِبِإميـَـاٍن 

ــلُّ َوْحــَدُە«.  يَظَ

هــل نســعى إًذا إل حســم مســألة يقــن خاصنــا مــن خــال فَْحــص مثرنــا؟ نعــم، ولكــن ال ميكننا ح. 

يــن. بحســب 2 تيموثــاوس 1:  االعتــاد بالكامــل عــى هــذا ألنَّنــا نجــد أنفســنا جميًعــا مقرصِّ

12، أيــن وضــع بولــس الرســول ثقتــه؟

ــى نحمــل الثمــر- خ.  ــا حتَّ ــه علينــا أن نســعى لجعــل اختيارنــا ثابتً إًذا، يقــوُل بطــرس الرســول إنَّ

ــا عــى األعــال الصالحــة نفســها )يف  ــس يقــن خاصن ــا قــد نؤسِّ وليــس العكــس، حيــث إنَّن

ــذار التــي يف الشــوك هــذه  ــذار التــي يف الطريــق والب ــْت الب ــى 13، واجَه ــزارع يف متَّ ــل ال مث

املشــكلة – مل توجــْد مســاحة حــرَّة للنمــو ســوى يف الربــة الصالحــة(. هــذا يعــزُِّز تقديســنا وال 

ــة التــي يف اليقــن التــامِّ للخــاص فقــط. ــه يحرضنــا إل الحريَّ يعوقــه ألنَّ

ــروح د.  ــر ال ــة مث ــرس 1: 3-8( وقامئ ــرس )2 بط ــول بط ــر للرس ــة الثم ــن قامئ ــوازي ب ــِظ الت الح

للرســول بولــس )غاطيــة 5: 23-22(.

ــب ذ.  ــن ع ــى املختاري ــى معن ــُز ع ــن« وتركِّ ــالة بطــرس الرســول األول تخاطــُب »املختاري إنَّ رس

ــم الفــرق بــن اليقــن الصحيــح واليقــن الزائــف. ــة. مــا يســاعُدنا يف تعلُّ رحلتهــم الروحيَّ
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يف 1 بطــرس 2: 1-5، يذكِّــُر بطــرس الرســول بوضــوٍح أنَّ املســيح »مثــٌن« ملـَـْن يؤمنــون بــه. إًذا، ر. 

فالخطــوة األساســيَّة األول لجعــل اختيارنــا ثابتـًـا، هــو تحديــد رأينــا يف شــخص الــربِّ يســوع.

أسئلٌة للدعاسة:

يتَّفُق الكاثوليك واألرمينيُّون جوهريًّا يف أنَّ ___________________________.. 1

اليقن اليومي للخاص ممكن جًداأ. 

اليقَن التامَّ للخاص يف هذه الحياة مستحيٌل تقريبًاب. 

َمْن سبَق اللُه فعيََّنُهْم سيحفظُهم إل النهايةت. 

كلٌّ من أ وب . 

أيٌّ من التايل هو أفضل صياغة ملحتوى 2 بطرس 1: 10؟. 2

يأمــُر الرســول املؤمنــن أن يضعــوا اختيارهــم وثقتهــم يف األعــال الصالحــة التــي يجــب أن أ. 

يعملوهــا.

الرســول، وهــو عالـِـم بــأنَّ اليقــن التــامَّ للخــاص مســتحيٌل، يدعــو النــاس بــكلِّ حــاٍل مــن ب. 

األحــوال إل زيــادة األعــال الصالحــة.

يحــثُّ الرســول املؤمنــن عــى جعــل اختيارهــم ثابتًــا، ويتوقَّــع منهــم بالكامــل أن يكونــوا ت. 

قادريــن عــى فعــل ذلــك.

ال يشء ماَّ َسبَق. . 

أكَّد املصلحون عى ِفيفيْس ِفيدي، »اإلميان الحي« الذي ______________________. . 3

ال يختلُف فعليًّا عن وجهة النظر الكاثوليكيَّة للتبيرأ. 

يتجىَّ دامئًا باألعال الصالحةب. 

ال يتجىَّ بالرضورة باألعال الصالحةت. 

يقرُن األعال الصالحة باإلميان، وينتُج بالتايل الخاص. . 

أين نضُع ثقتنا النهائيَّة عندما نسعى لليقن التامِّ للخاص بعدما آمنَّا باإلنجيل؟. 4

يف فحص أعالنا.أ. 

يف الربِّ يسوع القادر أن يحفظ وديعتنا إل ذلك اليوم.ب. 

يف تقوانا الشخيص.ت. 

يف قدرتنا عى فَْهِم كلمِة الله وتعليمها. . 



13 ُع التقديا  ّز 2 – اليقنُي يع

بحسب الرسول بطرس، السعُي لجعل اختيارنا ثابتًا ______________________.. 5

يجب أن يتمَّ تأجيله، ألنَّنا ال نستطيع التأكُّد منه بأيِّ حال من األحوالأ. 

يقُع فقط عى إنتاجنا للثمرب. 

يعزُِّز تقديسنات. 

ال يجدي نفًعا . 

مــا القاســُم املُشــرَك بــن 2 بطــرس )مــن بــن أمــور أخــرى( ورســالة الرســول بولــس إل أهــل . 6

غاطيــة؟ 

الطول.أ. 

قامئة الثمر.ب. 

البناء األدب.ت. 

رسد اإلنجيل. . 

ـه . 7 بالنســبة إل الذيــن يؤمنــون، بحســب 1 بطــرس 2: 1-5، يُــرى الــرب يســوع عــى أنَـّ

.________________

صخر إهانةأ. 

حجر عرةب. 

الَحَملت. 

مثن . 

دعاسٌة كتابيَّة:

ــن . 1 ــري مؤكَّديْ ــاره غ ــه واختي ــوة الل ــة إل أنَّ دع ــذه اآلي ــرُي ه ــل تش ــرس 1: 10. ه ــرأْ 2 بط اق

بحــدِّ ذاتهــا؟ إْن مل يكــِن األمــُر كذلــك، فــا الــذي تشــرُي إليــه؟ بحســب الرســول بطــرس، مــا 

نــا هــذه األعــال الصالحــة باإلميــان  األمــور التــي يجــب أن نعملهــا يك ال نَــزِلَّ أبــًدا؟ هــل متدُّ

يــه؟ هــل مثــر اإلميــان هــذا هــو نتيجــة القــوَّة الجســديَّة أم الروحيَّــة؟ يف النهايــة، أيُّهــا  أو تقوِّ

ــا اســتخدمه اإلنســان ومارســه أكــر )قــارْن مبزمــور 46: 10؛ غاطيــة 6: 8(؟ يزيــد كلَّ

ــَد يف أمــور الجســد، فكــم باألحــرى . 2 ــا عــى أْن نجته ــرأْ جامعــة 9: 10. إْن كان الواعــُظ يحثُّن اق

يجــب علينــا االجتهــاُد يف أمــور الــروح؟ ناقــِش الطــرق التــي ميكــن أن تقــوم بهــا لتحقيــق هــذا 

ــة  ــا عاق ــة؟ م ــذه اآلي دة يف ه ــدَّ ــة املح ــة الرصيح ــا االحتاليَّ ــن 12: 15. م ــرأْ عبانيِّ ــر. اق األم

ــن )قــارْن بلوقــا 13: 23-27(؟ ــى 25 بهــذا املقطــع مــن عبانيِّ العــذارى الخمــس الجاهــات يف متَّ
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اقــرأْ 1 بطــرس 5: 8 )قــارْن مبتَّــى 23: 15؛ أفســس 4: 14(. يف ضــوء هــذه املقاطــع، ملــاذا يصبــُح . 3

ــوق 2: 12-13، ميخــا 7: 3، وإرميــا 23:  الســعي لجعــل اختيارنــا ثابتًــا أكــر إلحاًحــا؟ اقــرأْ حبقُّ

10. كيــف يتــمُّ وصــف غــري املؤمنــن يف هــذه املقاطــع؟ هــل نحــن املؤمنــون مجتهــدون يف 

َســْعِينا كغــري املؤمنــن الــذي يركُضــون حرفيًّــا إل جهنَّــم؟ ناقــِش الســؤال األخــري يف املجموعــة.

اقــرأْ 2 بطــرس 3: 14، ثــمَّ إشــعياء 32: 17. بحســب هــذه املقاطــع، كيــف ميكــن لاجتهــاد يف . 4

ــه،  ــد من ــا أن نتأكَّ ــذي ميكُنن ــا ال ــوس 15: 58. م ــرأْ 1 كورنث ــَد تقديســنا؟ اق هــذا األمــر أن يزي

إِن اجتهْدنــا يف أن نــأيت بثمــر؟ وإن مل نــأِت بثمــر، مــع وجــود اإللحــاح يف األمــر )أي خاصنــا 

نفســه!(، فــا الــذي ننتظــره؟ 

أسئلٌة للمناقشة:

فلنفــرْض أنَّ لديــَك صديًقــا يحتقــُر فكــرة اليقــن التــامِّ للخــاص، ويقــول إنَّهــا مســتحيلة متاًمــا . 1

ــري  ــق غ ــذا الصدي ــرْض أنَّ ه ــُب؟ فلنف ــف تجي ــخ. كي ــوى وإل ــق التق ــا فائ يًس ــن قدِّ ــا مل تك م

ــص. فكيــف ســتجيب إًذا؟ مخلَّ

مــاذا لــو اعــرَض صديــٌق مؤمــٌن عــى اليقــن التــامِّ للخــاص عــى اعتبــار أنَّ كثريين ســيفتخرون . 2

ــَم  ــة لتدع ــات الكتابيَّ ــتخِدْم اآلي ــتجيبُه؟ اس ــاذا س ــون. مب ــقٍّ ويهلك ــه ح ــم دون وج بخاصه

إجابتــَك. هــل ال مــن رضورة للوصــول إل تــوازن بــن االنتصــار الســاحق والغــمِّ الحالــك؟ ملــاذا؟ 

إل أيٍّ منهــا متيــُل أنــَت؟

ــْن . 3 ــَك. كُ ــُد اللــه مــن خالهــا عــى خاصــه ل ناقــْش يف املجموعــة الطــرق املختلفــة التــي يؤكِّ

ــرة  ــف أنَّ الدائ ــْر كي ــه- أي، أظِه ــن إعــان الل ــك يف وجــٍه واحــٍد م ًدا، وال تحــرْص إجابت محــدَّ

ــَد يقــن خاصــك. ــه تعمــُل لتزي ــة إلعــان الل الكلِّيَّ
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أربُع فئاٍت من الناس

المقدِّمة:

ُد اآلراُء يف العالَــم بقــْدِر عــدِد البــرش. وتســوُد الخافــات حتَّــى بــن أصغــر األقلِّيَّــات. إالَّ  تتعــدَّ

ــد أفــراًدا معيَّنــن ويفصلُهــم عــن العــامل ككلٍّ - إنَّهــا عاقتُهــم باللــه  أنَّــه يوجــد أمــٌر واحــٌد يوحِّ

ــد،  ــكلُّ متأكِّديــن مــن موقفهــم مــن تلــك العاقــة معــه. بالتأكي ــك، ليــس ال الحــي. ومــع ذل

يعــرُف كثــريون أنَّهــم مخلَّصــون، أو غــري مخلَّصــن، ولكــن كــا يوجــُد مخلَّصــون كثــريون وهــم 

ــن أنَّهــم مخلَّصــون. يف هــذه  ــا أشــخاٌص خدعــوا أنفســهم ظانِّ ــك يوجــد أيًض ــدرون، كذل ال ي

ــٍة مــن هــذه الفئــات يقــَن الخــاص  املحــارضة، يــرشُح د. أر. س. ســبول كيــف تــرى كلُّ فئ

ــا. وكيــف يجمُعهــم الســعُي املســيحي لجعــل اختيارهــم ثابتً

القراءُة الكتابيَّة:

رومية 1: 18-25؛ عبانيِّن 6: 10-12؛ أفسس 4: 13-14؛ متَّى 19: 22-16

األهداُف التعليميَّة:

أْن ترشَح ما تؤمُن به كلُّ فئٍة من الفئات األربع فيا يختصُّ بيقن الخاص. 1

االْقِتباسات:

صحيــح أنَّ ســاعة مــويت دنــْت، لكنِّــي ال أخــاُف املــوت والذهــاب إىل جهنَّــم )مــا قــد يكــون 

ــُع أن يكــون املــوت  أســوأ بكثــري( أو الذهــاب إىل النســخة املشــهورة عــن الســاء. ألينِّ أتوقَّ

حالــًة مــن الفــراغ، وأنــا ممــنٌّ لإللحــاد ألنَّــه جــرَّدين مــن كلِّ مخــاوف ُمحتملَــة مــن املــوت.

-إسحاق أسيموف
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ــٌم مِبَــْن آَمْنــُت،  ــَبِب أَْحَتِمــُل هــِذِە األُُمــوَر أَيًْضــا. لِكنَِّنــي لَْســُت أَْخَجــُل، ألَنَِّنــي َعالِ لِهــَذا السَّ

ــَك الَْيــْوِم. ــُه َقــاِدٌر أَْن يَْحَفــَظ َوِديَعِتــي إِىَل ذلِ َوُموِقــٌن أَنَّ

-2 تيموثاوس 1: 12

املُْخلِــص: ســواء الصعوبــات، أم األســود، أم ســوق األباطيــل ال يخــاُف )الســيِّد الخائــف( شــيًئا 

قــط. وحدهــا الخطيَّــة، واملــوت، والجحيــم، هــي التــي تشــكِّل عْبــأً بالنســبة إليــه، إْذ كانــْت 

تســاوُرە بعــُض الشــكوك حــول مــدى اهتامــه بتلــك املدينــة الســاويَّة.

-جون بنيان، سياحة املسيحي

! أَلَْيــَس ِباْســِمَك تََنبَّأْنـَـا، َوِباْســِمَك أَْخرَْجَنــا  ، يَــا َربُّ َكِثــريُوَن َســَيُقولُوَن ِل ِف ذلِــَك الَْيــْوِم: يَــا َربُّ

! اْذَهُبــوا  ُح لَُهــْم: إِينِّ لَــْم أَْعرِْفكُــْم َقــطُّ اٍت كَِثريًَة؟ َفِحيَنِئــٍذ أَُصِّ َشــَياِطَن، َوِباْســِمَك َصَنْعَنــا ُقــوَّ

َعنِّــي يَــا َفاِعــِي اإلِثـْـِم!

-متَّى 7: 23-22

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. الشخص األوَّل: غري مخلٍَّص ويعرُف ذلك

 هؤالء األشخاص آمثون با تردُّد ويعلمون إل أين يقودهم هذا.أ. 

روميــة 1: يقــوُل الرســوُل بولــس إنَّــه مــن خــال إعــان اللــه الطبيعــي يعــرُف النــاس )أي مــن ب. 

ــورَُە  ْــِم...ألَنَّ أُُم خــال الضمــري( أنَّهــم متمــرِّدون عــى خالقهــم )الَِّذيــَن يَْحِجــزُوَن الَْحــقَّ ِباإلِث

ــَة َوالَُهوتَــُه«  َْمِديَّ َــُه الرَّ ــًة ِبالَْمْصُنوَعــاِت، قُْدرَت ــِم ُمْدَركَ ــِق الَْعالَ ــُذ َخلْ ــورَِة تُــرَى ُمْن َغــرْيَ الَْمْنظُ

)روميــة 1: 18، 20((.

ضمنيًّــا ووراء كواليــس البرشيَّــة الســاقطة الطبيعيَّــة، هــم يدركــون أنَّهــم يف مــأزق أمــام اللــه ت. 

يــُر يَْهــرُُب َوالَ طَــارَِد...« )أمثــال 28: 1((. ِّ )»اَلرشِّ

كثــريون ضمــن هــذه املجموعــة يحاولــون اللجــوء إل »توبــة املــأزق«- أي عيــش حيــاة اإلثــم  . 

. حتــى اقــراب النهايــة ثــم البحــث عــن مفــرٍّ

ثانيًا. الشخص الثان: مخلَّص ويعرُف ذلك

س والشــهادة الداخليَّــة للــروح القــدس الحصــول عــى اليقــن أ.  ميكــن مــن خــال الكتــاب املقــدَّ

التــام للخــاص )انظــْر املحارضتــْن 6-5(.
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ثالثًا. الشخص الثالث: مخلٌَّص وال يعرُف ذلك

ــك الحقيقــة )2 بطــرس 1: 10 يفــرُض هــذا أ.  ــَك غــري واٍع لتل ــة نعمــٍة ولكنَّ قــد تكــون يف حال

األمــر مســبًقا(

إالَّ أنَّ البعــض يعرضــون عــى هــذا قائلــن إنَّ اإلميــان الــذي يخلِّــُص يحتِّــُم وجــود ثقــٍة مدركَــٍة ب. 

ــاِص املرء. لخ

صحيــح أنَّ البعــض يتذكَّــرون اليــوم والســاعة والدقيقــة الختبــار تجديدهــم، إالَّ أنَّ . 1

ــد لحظــة اإلميــان  ــوا يف اإلميــان ال ميكنهــم )وال يجــب عليهــم( تحدي ــن تربَّ ــن ممَّ كثريي

ــة. ــذه الطريق به

لنحــَذْر جعــل اختباراتنــا الشــخصيَّة هــي املعيــار. مثــل هــذه املارســات تــؤدِّي إل يقــٍن . 2

مزيَّــٍف، وترعاهــا عقليَّــة »النهضــات« األمريكيَّــة، حيــث ال ميكــن التمييــز بــن »اختبــارات 

التجديــد« و«التجديــد الحقيقــي«.

د بالــروح القــدس. فالفــداء يحــدُ  ت.  ــر أنَّــه مــا مــن إنســاٍن نصــف متجــدِّ مــن املهــمِّ أن نتذكَّ

ة اللــه. بشــكٍل كامــل وفــوًرا بقــوَّ

معيــاُر اإلميــان واملارســة هــو كلمــة اللــه، وبالتــايل فــإنَّ اختباراتنــا ويقــن خاصنــا يجــب أن  . 

مُتتَحــن عــى ضــوء كلمــة اللــه. أحــد أخطــر األمــور التــي ميكننــا أن نفعلهــا كمؤمنــن هــي 

س أوَّاًل. د الهوتنــا بنــاء عــى االختبــارات الشــخصيَّة بــدون إخضاعهــا للكتــاب املقــدَّ أن نحــدِّ

رابًعا. الشخص الرابع: غري ُمخلٍَّص ومع ذلك متأكِّد من أنَّه مخلَّص

ــًدا، إذ إنَّهــم يفصحــون بثقــٍة عــن أ.  ــل هــؤالء األشــخاص ألنَّهــم أكــر تعقي يصعــُب وصــف مث

أنَّهــم مخلَّصــون.

يَّــة التعــرُّف عــى الحقيقــي. كلَّــا فِهْمنــا االختافات ب.  إنَّ التعــرُّف عــى املزيَّــف مهــمٌّ بقــدر أهمِّ

بينهــا، كلَّــا أصبحنــا قادريــن عــى اكتشــاف املزيَّف.

ــد ت.  ــد مــن العقائ ــخ ســاعَدِت الهرطقــاُت الكنيســة، ألنَّ العدي ــه عــب التاري مــن املفارقــات، أنَّ

الجوهريَّــة تــمَّ توطيدهــا عنــد محاربــة الهرطقــات. تُجــَبُ الكنيســة يف أحيــاٍن كثــريٍة يف مثــل 

ــٍة أكــب. تلــك األوقــات أن تــدرس الحــقَّ بعنايــٍة ودقَّ

إنَّ الثقــة التــي تتــرصَّف بهــا هــذه املجموعــة تنشــئ التوتُّــر الــذي نحــاوُل أن نحلَّــه يف ســعينا  . 

ــان  ــخص الث ــن الش ــارُن ب ــا نق ــه عندم ــذي نواجُه ــؤال ال ــاص. الس ــامِّ للخ ــن الت وراء اليق

والشــخص الرابــع هــو: »لــدي يقــن الخــاص، ولكــن كيــف أتأكَّــد مــن هــذا اليقــن؟ هــل أنــا 

ــن مــن خــايص؟« ــد مــن أنِّ متيقِّ متأكِّ
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اإلجابــات عــن الســؤال املختــصِّ باليقــن التــامِّ للخــاص تقــُع عــى سلســلة متَّصلــة طويلــة، ج. 

عــة.  كــا ســرى يف فكــرة التأكيــد عــى الثقــة، وكيــف ميكــن أن يتــمَّ متثيلهــا بدرجــاٍت متنوِّ

ــة- أي التأرجــح. هــذا يــبز معيــار الثقــة البرشيَّ

ــة إيجــاد األســاس الصلــب الــذي نســتطيع أن ح.  إًذا، فالبحــث عــن اليقــن يرتكــز عــى احتاليَّ

نبنــي عليــه.

أسئلٌة للدعاسة:

ــاب . 1 ــن الكت ــرُّده. أيُّ جــزٍء م ــن مت ــا ع ــه يف هــذه املحــارضة يعــرف حقًّ ــمَّ وصُف أوَّل شــخٍص ت

ــورٍة؟ ___________________ ــل ص ــف بأفض ــذا املوق ــن ه ــبِّ ع س يع ــدَّ املق

يعقوب 2أ. 

حبقُّوق 2ب. 

رومية 1ت. 

كلُّ ما سبق . 

أيٌّ من املقاطع الكتابيَّة التالية ميثِّل موقَف هذا الشخص من الله بشكٍل أفضل؟. 2

1 بطرس 2: 7أأ. 

مزمور 48: 9-11ب. 

رومية 8: 7ت. 

متَّى 5: 12-3 . 

ــن . 3 ــى اليق ــون ع ــك، يحصل ــون ذل ــن يعرف ــون والذي ــة، املخلَّص ــة الثاني ــن يف الفئ ــؤالء الذي ه

ــا: ــْن مًع ــن التالي ــج األمريْ ــن خــال دم ــي م الحقيق

عضويَّة الكنيسة ومقدار الخدمات الكنسيَّةأ. 

العشور واالشراك يف األرسارب. 

الصاة الجادَّة و«حقيقة« أنَّ جميع البرش سيخلصونت. 

س والشهادة الداخليَّة للروح القدس .  الكتاب املقدَّ

مــن بــن مقاطــع كتابيَّــة كثــرية أخــرى تحثُّنــا عــى أن يكــون لنــا رجــاء ثابــت يف املســيح يســوع، . 4

فــإنَّ 2 بطــرس 1: 10 تفــرض أيًضا مســبًقا ________________________________.

أنَّه سيكون لكلِّ املؤمنن يقٌن تامٌّ للخاصأ. 

أنَّه ال ميكن للمؤمن أن يصل إل يقن الرجاءب. 



19 3 – أعنُل نئاتت مف الناأ 

أنَّه ال ميكن للمرء أن يخلص وبالرغم من ذلك يفتقُر إل يقن الخاصت. 

أنَّه ميكن للشخص أن يكون يف حالة النعمة ومع ذلك أالَّ يكون مخلًَّصا بالكامل . 

إنَّ فكــرة »اختبــار التغيــري« قــد تتــاىش مــع أيٍّ مــن البــذار التاليــة يف مثــل الــزارع )متَّــى 13: . 5

1-23(؟

الذي سقط عى الطريق.أ. 

الذي سقط يف األماكن املحجرة.ب. 

الذي سقط وسط الشوك.ت. 

كلٌّ من ب وت. . 

ة _______________ عى ترسيخ العقيدة السليمة.. 6 خال املسيحيَّة، ساعَد الكنيسة العامَّ

كوادُر مختلفٌة من رجال الدين الاهوتيِّنأ. 

الهرطقاُتب. 

الروح القُدست. 

كلُّ ما سبق . 

كلَّا استطعنا إدراَك وفهَم التجديد املزيَّف، استطعنا بشكٍل أفضل أن _________________.. 7

ة إمياننا الشخيصأ.  نكتشف صحَّ

د املزيَّفب.  نحدِّ

نصيغ اإلنجيل الحقيقيت. 

كلُّ ما سبق . 

دعاسٌة كتابيَّة:

ــدار . 1 ــن مق ــن كلٍّ م ــات ع ــول هــذه اآلي ــاذا تق ــا 6: 37. م ــى 12: 20 و17: 20، ويوحنَّ ــرأْ متَّ اق

ــا  ــة 10: 11. م ــرأْ رومي ــه؟ اق ــه أم مبــدى صدق ــان بدرجت ــاس اإلمي ــه؟ هــل يُق ــان وجودت اإلمي

ــُس  ــر أو التقدي ــاُس التبي ــن قي ــل ميك ــَص؟ ه ــه يك يَْخلُ ــن أْن يفعلَ ــى املؤم ــب ع ــذي يج ال

ــة. ــن مجموع ــر ضم ــذا األم ــْش ه بدرجــات؟ ناق

س؟ هــل . 2 أميكنــَك أن تجــد املــكان حيــث يبــدو فيــه اإلميــان القــوي مضمونًــا يف الكتــاب املقــدَّ

هنــاك مــا مييِّــز اإلميــان عــن اليقــن؟ ملــاذا؟ اقــرأْ متَّــى 14: 30 وأعــال الرســل 4: 11-12، ثــمَّ 

أعــال الرســل 9: 11 و2 تيموثــاوس 1: 12 و4: 8. صــْف أيُّ التغيــريات حدثــت لهــؤالء الرجــال، 

إْن وجــدت.
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ــة التجديــد هــذه. مــا هــي بعــض الجوانــب . 3 ــْل يف قصَّ اقــرأ أعــال الرســل 8: 1-3 و 9: 1-30. تأمَّ

ــل أن  ــال الرس ــفر أع ــد  يف س ــذا الح ــن له ــف ميك ــك؟ كي ــن خاص ــا ليق ــر فيه ــي تفتق الت

؟ ــر الســام للمؤمــن الــذي يشــكُّ يعكــس رحمــة اللــه ويوفِّ

أسئلٌة للمناقشة:

1 . )1 : ــي إل الشــكِّ ــا ي ــؤدِّي م ــن أن ي ــف ميك ــة كي ــْش يف مجموع ــع. ناِق الشــكُّ يســاوُر الجمي

ــض  ــوي؛ 5( بع ــت الق ــي؛ 4( التبكي ــاك العاطف ــي؛ 3( االنه ــج الروح ــدم النض ــان؛ 2( ع العصي

س؛ 7( الفشــل يف  ــدَّ ــاب املق ــاءة تفســري الكت ــورة«؛ 6( إس ــري مغف ــا »غ ــي نعتبه ــا الت الخطاي

ــا؟ ــا أخــرى وتصَفه د نقاطً ــك أن تحــدِّ ــا«. هــل ميكن ــد عينه ــر »لحظــة التجدي تذكُّ

ــه يتقــى أمــام وســائط النعمــة وأمــور . 2 فلنفــرْض أنَّ صديًقــا يخــاف عــى خاصــه ويشــعر أنَّ

س(  يــه؟ أيَّــة ماحظــات عمليَّــة )أي تطبيق للكتــاب املقدَّ اللــه. أيُّ مقطــعٍ كتــابٍّ تســتخدم لتعزِّ

ميكنــَك أن تقولهــا لتســاعده وترشــده؟

اقــرأْ مزمــور 46: 10 وناقــْش مــع املجموعــة كيــف يختلــُف هــذا التعليــم عــن التعبــري الشــائع: . 3

»دِع األمــر للــه«. مــا عاقــة هــذا املقطــع يف ســفر املزامــري بالســعي ليقــن الخــاص التــام؟ أي 

ــوا« أو »توقَُّفــوا عــن الســعي«؟ مــا معنــى »كُفُّ

كيــف ميكــن للشــخص أن يركِّــز باهتــام عــى خطيَّتــه، ويحــزن بســببها باســتمرار، ومــع ذلــك . 4

ــى 13: 44-45. إن كان  ــرأْ متَّ ــا بســيطة أو ال يتلقــى أيُّ عــاج عــى اإلطــاق؟ اق يتلقــى عاًج

ــرية  ــؤة كث ــي أو اللؤل ــز الفع ــو إًذا الكن ــا ه ــر، ف ــعي التاج ــل أو س ــو رشاء الحق ــان ه اإلمي

ا للحصــول عــى يقــن الخــاص التــام؟ هــل اإلميــان  الثمــن؟ مــا هــو إًذا الــرضوري والــازم جــدًّ

هنــا هــو »قفــزة عميــاء«؟ ملــاذا؟



21

4

اليقنُي الُمزيَّف

المقدِّمة:

ــاد  ــا لفس ــا وغموًض ــر حزنً ــر األك ــد املظاه ــو أح ــربِّ ه ــة ال ــر بطاع ــة التظاه ــش كذب إنَّ عي

ــدُّ الــذي يعمــُل داخــل الجــدران املســيحيَّة -أي الخــادم غــري األمــن الــذي ال  اإلنســان. فاملرت

يســعى لــيٍء ســوى للســلطة، والــكارز الــذي ال يطلــب ســوى مجــده الــذايت، وفاعــل الخــري 

الــذي يســعى للتخفيــف مــن احتقــاره لنفســه - يعيــُش حيــاة التظاهــر باإلميــان، ويكتشــف 

ي مثــل هــذه الكذبــة يف الفــرد؟ يف هــذه  يف النهايــة أنَّ الــربَّ يســوع ال يعرفــه. مــا الــذي يغــذِّ

املحــارضة، يســعى أر. س. ســبول لإلجابــة عــن هــذا الســؤال املحــريِّ عــب مناقشــة األخطــاء 

التــي تــؤدِّي إل حيــاِة اليقــن املزيَّــف.

القراءُة الكتابيَّة:

متَّى 19: 20-16: 16

األهداُف التعليميَّة:

ــدة الخــاص( . 1 ــات الخــاص، أي الدفــاع عــن ســوتريولوجي )عقي أْن تفهــَم وتصــوَغ متطلَّب

ــا ســليمة كتابيًّ

أْن ترشَح األخطاء املختلفة التي تؤدِّي إل يقٍن مزيٍَّف. 2

االْقِتباسات:

: »هِذِە كُلَُّها َحِفظُْتَها ُمْنُذ َحَداثَِتي. َفَاَذا يُْعِوُزين بَْعُد؟« ابُّ َقاَل لَُه الشَّ

-متَّى 19: 20
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قال أستاذي الطيُِّب: »إنَّك ال تسأل:

 أيَُّة أرواحٍ هذه التي تراها؟

 اآلن أريُد أْن تعرَف، وقبل أْن توِغَل ف املسري،

أنَّهم مل يأثوا، وإذا كانت لهم فضائل، 

فهي ال تكفي، ألنَّهم مل ينالوا املعموديَّة، 

التي هي باٌب للعقيدة التي تؤمن بها«.

بدأُت وأنا راغب ف الوثوق 

ف ذلك اإلميان الذي يغلُب كلَّ خطأ:

»قْل ل يا سيِّدي! أخربين يا أستاذي 

أمل يخرْج أحٌد من هنا أبًدا،

 باستحقاقه أو باستحقاق غريه، فأصبح بعُد سعيًدا؟« 

-دانتي أليجريي، الكوميديا اإللهيَّة، األنشودة الرابعة

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. زيارة أخرى للشخص الرابع

نــن أ.  ــُد ســؤاَل يقــن الخــاص التــاّم، ويدفــُع املتيقِّ هــذه الفئــة، أو هــذا النــوع مــن النــاس، يعقِّ

مــن خاصهــم إل طــرح الســؤال التــايل: »إًذا، مــا الــذي يــؤدِّي إل يقــٍن مزيَّــٍف؟«

يوجد سببان خلف األخطاء األساسيَّة التي تؤدِّي إل يقٍن مزيٍَّف: ب. 

ال يفهــم ذوو اليقــن الزائــف مــا ينطــوي عليــه الخــاص )أي، أنَّهــم يفتقــرون إل عقيــدة . 1

الخــاص الســليمة(.

أو، مــع كونهــم يفهمــون عقيــدة الخــاص الكتابيَّــة الواضحــة، إالَّ أنهــم بالحقيقــة مل . 2

يســتوفوا رشوط الخــاص.

ثانيًا. األخطاء األساسيَّة التي تؤدِّي إل يقٍن مزيٍَّف

ــة. فيــا يختــصُّ باليقــن املزيَّــف، ميكننــا أ.  شــموليَّة الخــلص - وهــي عقيــدة خــاص غــري كتابيَّ

ــص هــذه العقيــدة بالجملــة التاليــة: »جميــع النــاس مخلَّصــون، وأنــا واحــٌد مــن النــاس،  أن نلخِّ

إًذا، فأنــا واثــٌق مــن خــايص«.

شــموليَّة الخــاص هــو إحــدى وجهــات النظــر الســائدة للخــاص خــارج املســيحيَّة، كــا تُــرى يف . 1

اإلجابــة الشــائعة عــن ســؤال: »كيــف تصــُل إل الســاء؟« حيــث يقــول كثــريون: »األمــر ســهٌل، 

اإلجابــة هــي أن »أمــوت««. لقــد محْونــا كلَّ مفهــوٍم عــن الغضــب اإللهــي يف هــذا العــرص الحــايل.
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يُْنونـَـُة« . 2 ر قائــًا: »ُوِضــَع لِلنَّــاِس أَْن مَيُوتـُـوا َمــرًَّة ثـُـمَّ بَْعــَد ذلـِـَك الدَّ س يحــذِّ إالَّ أنَّ الكتــاب املقــدَّ

ــدُ  عــن الجحيــم وعــن الدينونة  )عبانيِّــن 9: 27(. والــربُّ يســوع، بعكــس الــرأي الســائد، يتحَّ

س عــى اإلطــاق(. « )وأكــر مــن أيِّ شــخٍص آخــر يف الكتــاب املقــدَّ أكــر مــن أيِّ كارٍز »نــاريٍّ

الناموســيَّة )بــرُّ األعــال( - وهــي عقيــدة خــاص غــري كتابيَّــة أخــرى حيــث يعتمــُد الدخــول ب. 

إل الســاء بشــكٍل مبــارٍش عــى التصــاق املــرء الكامــل بنامــوس اللــه.

ــن . 1 ــاص، إذ إنَّ كثريي ــدة الخ ــاًرا يف عقي ــر انتش ــُد اآلراء األك ــا أح ــي أيًض ــيَّة ه إن الناموس

ــي  ــًا، ولكنِّ ــُت كام ــا لس ــول: »أن ــاء؟« بالق ــُل إل الس ــف أص ــؤال: »كي ــن س ــون ع يجيب

ــة«.  ــاًة صالح ــُت حي عش

ــوِس الَ . 2 ــَاِل النَّاُم ــُه ِبأَْع ــًا: »ألَنَّ ــُب قائ ــس يكت ــا، ألنَّ الرســول بول ــٌف، أيًض ــٌن مزيَّ هــذا يق

ــة 2: 16(. ــا« )غاطي ــٌد َم ــَبَُّر َجَس يَتَ

ــة الشــابِّ الغنــي )متَّــى 19: 16-22(. ردًّا عــى تســميته »صالًحــا«، قــال الــربُّ . 3 فكِّــْر يف قصَّ

. أمل تقــرأ املزامــري؟ ليــس صالًحــا ســوى اللــه«  يســوع، مــا معنــاه: »فهُمــَك للصــاح ســطحيٌّ

)قــاِرْن بروميــة 3: 10-18، والحــِظ الشــواهد الكثــرية املُقتبََســة(.

ــل، . 4 ــه بجه ــة الل ــة رشيع ــْن: 1( طاع ــاح بطريقت ــرة الص ــى فك ــم ع ــمَّ الحك ــن أن يت ميك

ــة« )قــارْن أيًضــا بأســس اإلميــان املســيحي لكالفــن  وتُعــرف أيًضــا باســم »الفضائــل املدنيَّ

ــة. 2( طاعــة لرشيعــة  2.2. 12-17(. الــذي يصــف األممــي الــذي ينخــرط يف فضيلــة مدنيَّ

ــة للــه- التــي تُعــرف أيًضــا باســم »الفضيلــة املســيحيَّة«. اللــه النابعــة مــن الرغبــة املحبَّ

املعلِّــم البــارع )وبــكلِّ تأكيــٍد األفضــل(، اختــار يســوع أال يســتفزَّ الشــابَّ الغنــي بالحديــث . 5

ى طهــارة الشــاب الناموســيَّة املزعومــة  عــن فســاده، وبــداًل مــن ذلــك اكتفــى بــأن يتحــدَّ

عــب الوصيَّــة األول مــن الوصايــا العــرش: »الَ يَُكــْن لَــَك آلَِهــٌة أُْخــَرى أََماِمــي« )تثنيــة 5: 7(.

ــى 19: 21(. . 6 ــرَاَء...« )متَّ ــِط الُْفَق ــاَكََك َوأَْع ــْع أَْم ــْب َوب ــًا فَاْذَه ــوَن كَاِم »إِْن أَرَْدَت أَْن تَُك

َ أنَّ إلهــه كان الِغنــى، وأنَّ البعــد عــن هــذا  ومــى الشــابُّ حزيًنــا، إذ افتضــَح أمــره، وتبــنَّ

اإللــه ســيكون مبثابــة انســاٍخ عــن ذاتــه.

ى بالحــري . 7 بالطبــع مل يقــرِح الــربُّ يســوع هنــا طريًقــا مختلًفــا للخــاص. بــل تحــدَّ

ــا الشــخيص )انظــْر 2 كورنثــوس 10:  ــا أفضــل قضــاة لبِّن ــة إنَّن االفراضــات الشــائعة القائل

12، حيــث يكتــُب الرســوُل بولــس عــن القضــاة غــري الحكــاء الذيــن يقيســون أنفَســهم 

ــهم(. ــى أنفِس ع

الوســاطة الكهنوتيَّــة - بحســب هــذا الخطــأ يــأيت الخــاُص عــن طريــق األرسار )انظــْر االقتبــاس ت. 

يســيون مــن وجهــة النظــر هــذه، ظانِّــن أنَّ خضوعهــم للختــان  مــن دانتــي أعــاه(. عــاىن الفرِّ

ــام  ــنَّ أن االنض ــرء أن يظ ــن للم ــل، ميك ــه. وباملث ــوت الل ــا يف ملك ــا مكانً ــم تلقائيًّ ــَن له َضِم
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إل الكنيســة املنظــورة يعنــي االنضــام إل الكنيســة غــري املنظــورة. يكفــي أن تثــَق يف هــذه 

ــة لتِصــَل إل اليقــن املزيَّــف. العامــات الخارجيَّ

ــاة . 1 ــال، »ص ــبيل املث ــى س ــي. ع ــر اإلنجي ــة يف الفك ــاطة الكهنوتيَّ ــى الوس ــة ع ــد أمثل توج

م إل املنــب مــن أجــل الصــاة وقبــول الــربِّ يســوع، أو اتِّخــاذ قــرار واإلمضاء  الخاطــئ«، التقــدُّ

ــا، إالَّ أنَّهــا قــد  عــى بطاقــة قبــول املســيح، بالرغــم مــن أنَّ جميعهــا ليَســْت خطــأً جوهريً

تــؤدِّي )ويف الكثــري مــن األحيــان تــؤدي بالفعــل( إل شــعوٍر مزيَّــٍف باليقــن، إذ تضــع الرجــاء 

يف عمليَّــة املجــيء للــربِّ يســوع بــداًل مــن أن تضــع الرجــاء يف املســيح املصلــوب.

أسئلٌة للدعاسة:

كلمة سوتريولوجي تشرُي إل ___________________.. 1

عقيدِة الروح القدسأ. 

عقيدِة الخاصب. 

عقيدِة النعمةت. 

عقيدِة النفس . 

أيٌّ من األنظمة الاهوتيَّة التالية هو خطأٌ كبرٌي يؤدِّي إل يقٍن مزيٍَّف؟. 2

الناموسيَّةأ. 

الكالفينيَّةب. 

شموليَّة الخاصت. 

كلٌّ من أ و ت . 

شموليَّة الخاص هي عقيدة الخاص التي تعلُِّم أنَّ ____________________________.. 3

الة للمختارين فقطأ.  ارة املسيح كافية للجميع، ولكنَّها فعَّ كفَّ

يختاُر الله بعض الناس، وليس كلَّهم لتمجيد اسمه إل األبدب. 

كلُّ البرشية ستُسردُّ يف اليوم األخريت. 

ستكفُّ النفُس البرشيَّة عن الوجود بعد موت الجسد . 

أفضل طريقٍة لتلخيص الناموسيَّة هو باعتبارها ____________________________. . 4

عقيدة الخاص حيث دخول الساء يعتمُد عى نعمة اللهأ. 

عقيــدة الخــاص حيــث دخــول الســاء يعتمــُد عــى إقــرار املــرء بــأنَّ يســوع هــو الــربُّ ب. 

واإلميــان بأنَّــه قــاَم مــن األمــوات
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عقيدة الخاص حيث دخول الساء يعتمُد عى تبير املرء باإلميانت. 

عقيــدة الخــاص حيــث دخــول الســاء يعتمــُد كليًّــا عــى التصــاق املــرء الكامــل بنامــوس  . 

اللــه

الناموسيُّون يقيسون برَّهم الذايت ________________________.. 5

عى كلمة اللهأ. 

جزئيًّا عى شهادة املؤمنن اآلخرينب. 

عى أنفسهمت. 

عى الشهادة الداخليَّة للروح القُدس . 

»الثقــة يف العامــات الخارجيَّــة للكنيســة فقــط مــن أجــل الخــاص«، أيــة عقيــدة خــاص مزيَّفة . 6

؟ تصُف

شموليَّة الخاصأ. 

الوساطة الكهنوتيَّةب. 

الناموسيَّةت. 

ال يشء ماَّ سبق . 

يف أيٍّ من الطرق التالية يتمُّ تصوير الوساطة الكهنوتيَّة؟. 7

الفريسيُّون الذين اعتقدوا أنَّهم ضِمنوا امللكوت بشكٍل تلقايئ من خال الختانأ. 

التفكــري أنَّ كونــَك عضــًوا يف الكنيســة املنظــورة يعنــي أنَّــك عضــٌو يف الكنيســة غــري املنظورة ب. 

يًضا أ

ترسيخ يقن املرء يف قول »صاة الخاطئ«ت. 

كّل ما سبق . 

دعاسٌة كتابيَّة:

اقــرأْ يعقــوب 4: 1-10. ِصــْف بتعبــريات اليــوم الشــخص الــذي يتجاهــُل حيــاة التوبــة. كيــف . 1

ــة )اآليــة 9(؟ اقــرأْ عبانيِّــن 6: 4-12. مــا الــذي يعلُِّمــه  ميكــن أن يبــدو شــكل التوبــة الحقيقيَّ

؟ اقــرأْ  لنــا الكاتــب يف هــذا املقطــع عــن حيــاة التوبــة يف مقابــل حيــاة الشــخص الــذي يرتــدُّ

ــَت  ــَك أن اعرف ــبَق ل ــل س ــة؟ ه ــو مزيَّف ــة عيس ــت توب ــاذا كان ــن 12: 16-17. مل اآلن عبانيِّ

ــب مثــل هــذه القســوة؟ ــة؟ كيــف ميكــن للشــخص املؤمــن أن يتجنَّ بدوافــع غــري نقيَّ
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ــْل روميــة 8: 5-17. قُــْم بعمــل قامئتــْن. يف القامئــة األول، اكتــْب صفــات غــري املؤمــن. ويف . 2 تأمَّ

ى  القامئــة الثانيــة اكتــْب صفــات املؤمــن. مــا هــي بعــض االختافــات األساســيَّة؟ كيــف يتحــدَّ

ــُدە؟ هــذا إميانــَك أو يؤكِّ

يف محارضتنــا اليــوم، تبــنَّ أنَّ الشــابَّ الغنــي نامــوسٌّ - أي شــخص يحكــم عــى بــرِّە الشــخيص . 3

عــب َجْعــِل نفســه مقياًســا ومعيــاًرا. يبــدو أنَّ الــربَّ يســوع يطلــُب املســتحيل هنــا، أي الطاعــة 

ى حياتــَك؟ مــاذا ســتقوُل إن  الكاملــة لنامــوس اللــه. بأيَّــة وصيَّــة ميكــن للــربِّ يســوع أن يتحــدَّ

طـُـرح عليــَك ســؤاُل مــاذا تعمــل لــرَ  الحيــاة األبديَّــة؟

ــن . 4 ــى أن نكــون كامل ــِم معن ــرأْ مرقــس 10: 24-27. كيــف يســاعُدنا هــذا املقطــع عــى فَْه اق

كــا أنَّ املســيح نفســه هــو كامــل؟ كيــف مينُحنــا عــزاًءا ويقيًنــا؟ وكيــف ميكــن لهــذا أن يقــضَّ 

مضجــع النامــوس؟ 

أسئلٌة للمناقشة:

ــَك . 1 ــا تدعوهــا إل التوبــة الحقيقيــة، تجيبُ فلنفــرْض أنَّ لــَك صديقــًة مشــكوك يف إميانهــا. وكلَّ

ــا أرى صلــوايت تُســتجاب. أليــس هــذا عامــة عــى  ا، وأحيانً ــًة: »عندمــا أصــي أتأثَّــر جــدًّ قائل

س. ــاب املقــدَّ ــْش ردَّك عليهــا يف املجموعــة مســتخدًما الكت اإلميــان؟« ناِق

مــاذا لــو كانــت الصديقــة نفســها أكــر شــخٍص مشــغوٍل، فهــي تحــرض مجموعــات درس الكتاب . 2

ــرُي إل  ــا تش ــرْض أنَّه ــخ. فلنف ــة، إل ــاليات الكرازيَّ ــم، واإلرس ــق الرني ــات فري س، وتدريب ــدَّ املق

خدمتهــا الحاســيَّة كدليــل عــى إميانهــا. كيــف تجيبُهــا؟ أميكنــَك أن تجــَد شــخصيًَّة يف الكتــاب 

س تطابــُق هــذا الوصــف أيًضــا؟ املقــدَّ

ــص . 3 ــى لتلخي ــة املُث ــد«، هــو الطريق ــرَّة، خلصــُت إل األب ــُت م هــل الشــعار الشــهري: »خلْص

يقــن الخــاص؟ ملــاذا؟ كيــف ميكــن لهــذا الشــعار أن يــرضَّ باملنظــور الكتــاب للتقديــس )أو 

ــدم  ــرصاع وع ــة ال ــف؟ ناِقشــوا كمجموع ــع 2 بطــرس 1: 10؟ كي ــارض م ــة(؟ هــل يتع التوب

ــة. أيُّهــا أفضــل - أن تواجــه الشــكَّ أم أالَّ  ــاٍت مختلف ــذي نواجهــه يف أوق يقــن الخــاص ال

ــة؟ تفكــر يف األمــر البتَّ
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5

ِ الحقيقيِّ اكتساُب اليقني

المقدِّمة:

ــي  ــر اإلنجي ــامل للفك ــاق الش ــن النط ــن ضم ــلة أنَّ كثريي ــذه السلس ــابًقا يف ه ــا س ــد رأين لق

ــق باملؤمنــن قــطُّ  ــه ال يلي ــٍة. ويظــنُّ البعــض أنَّ ــامَّ مجــرَّد أمني ــون أنَّ يقــن الخــاص الت يؤمن

أن يســعوا وراءه. فيــا يظــنُّ آخــرون أنَّ اليقــن اليومــي هــو أقــى مــا ميكــن للمــرء إدراكــه. 

واألمــر كلُّــه مرتبــٌط بَفْهــٍم غــري مصلَــٍح لعقيــدة ثبــات املؤمــن - أي االعتقــاد بأنَّــه ميكــن ملـَـْن 

وا بالفعــل. صحيــح أنَّ أحــًدا منَّــا ال يعلــُم مــا يحملـُـه له املســتقبل،  لهــم إميــان ُمخلِّــص أن يرتــدُّ

ــد؟ نعــم  ــذ األزل وإل األب ــا من ــا خلصن ــد إنَّن ــكلِّ تأكي ــا أن نقــول بالفعــل وب لكــن هــل ميكنن

س فيــا  ــح يف هــذه املحــارضة مــا يقولــه الكتــاب املقــدَّ هــذا مــا يؤكِّــده د. أر س. ســبول ويوضِّ

ــة الحصــول عــى يقــن الخــاص الحقيقــي. يختــصُّ بإمكانيَّ

القراءُة الكتابيَّة:

يوحنَّا 17: 6-26؛ رومية 8: 39-28

األهداُف التعليميَّة:

عة حول التعين املُسبَق وكيف يؤثُِّر عى عقيدة يقن الخاص. 1 َص اآلراء املتنوِّ أْن تلخِّ

أْن تفهَم العاقة بن العقيدة املُصلحة لاختيار ويقن الخاص التامِّ. 2

االْقِتباسات:

ــوا  ــٌة تََعالَــْوا اْشــَرُوا َوكُلُــوا. َهلُمُّ ــوا إِىَل الِْمَيــاِه، َوالَّــِذي لَْيــَس لَــُه ِفضَّ أَيَُّهــا الِْعطَــاُش َجِميًعــا َهلُمُّ
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ــٍة َوِبــلَ َثـَـٍن َخْمــًرا َولََبًنــا. اْشــَرُوا ِبــلَ ِفضَّ

-إشعياء 55: 1

... فقد تخطَّْيُت

كلَّ خوٍف اآلن. لكن قد يرسُل املصري ذبابًة

أحيانًا وقد يلدُغنا حتَّى القرب.

حتَّى يدفعنا المتحان إمياننا ف ما نراه

-إدوين أرلينجتون روبنسون، »مرلن«، 7

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. كيف نحصُل عى يقن الخاص الحقيقي؟

ــا أ.  ــم م ــن فه ــدَّ م ــدة الخــاص املغلوطــة، إًذا ال ب ــًة لعقي ــًة حتميَّ ــف نتيج ــن املزيَّ إْن كان اليق

س عــن كلٍّ مــن االختيــار وعقيــدة الخــاص يف ســبيل جعــل اختيارنــا ثابتـًـا  يقولــه الكتــاب املقــدَّ

)2 بطــرس 1: 10(.

عقيــدة االختيــار غــري الكتابيَّــة ســتؤدِّي بــكلِّ تأكيــٍد إل عقيــدة خــاٍص غــري كتابيَّــة. صحيــٌح ب. 

ــا  ــا ارتباطً ــا مرتبطــان مًع ــا - فه ــا ال نســتطيع فصله ــا، إالَّ أنَّن ــَز بينه ــا أن منيِّ ــه ميكنن أنَّ

وثيًقــا ال ينفصــم.

ثانيًا. مفهومان متناقضان عن االختيار

ــار للخــاص أ.  ــبَقة: بحســب هــذا املفهــوم، االختي ــبَق عــى أســاس املعرفــة املُس ــار املُس االختي

ــه ُمســبًَقا قبــل تأســيس العــامل. إًذا، فــإنَّ  ــا باملســيح - هــذا اإلميــان رآه الل هــو نتيجــة إميانن

اختيارنــا هــو نتيجــة رؤيــة اللــه املُســبََقة. والخــاص يعتمــُد يف النهايــة عــى القــرار املصــريي يف 

تلــك اللحظــة والوقــت الــذي نواجــُه فيــه إنجيــَل يســوع املســيح. )االختيــار املُســبَق املبنــي 

ــا للوصــول إل اليقــن الحقيقــي بســبب الهوتهــم  عــى أســاس املعرفــة املُســبَقة عــاىن تاريخيًّ

املرتبــط بســلوكهم(.

ــو شــعبَه ب.  ــه يدع ــؤدِّي إل الخــاص. الل ــار ي ــوم، االختي ــاب: بحســب هــذا املفه ــار الكت االختي

وهــم يأتــون، ألنَّــه تــمَّ اختيارُهــم قبــل تأســيس العالَــم. وال أحــد مــن أولئــك غــري املخلَّصــن 

هــو جــزء مــن املختاريــن. بــل العكــس هــو الصحيــح، هــؤالء املخلَّصــون هــم مــن املختاريــن.

ــربُّ . 1 ــيِّ ال ــه(، يص ــا يلي ــا 17: 6 وم ــة )يوحنَّ ــس كهن ــوع كرئي ــربِّ يس ــاة ال يف ص

يًصــا ألجــل تاميــذه، وألجــل الذيــن ســيؤمنون بــه مــن خــال كلمتهــم  يســوع خصِّ

ــا 17: 20(. )يوحنَّ
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ــه . 2 ــون إلي ــن يأت ــأنَّ كلَّ الذي ــربِّ يســوع ب ــد ال ــة يف هــذه الصــاة هــي تأكي ــرة املهمَّ الفك

ــا 17: 12(. ــم )يوحنَّ ــٌد منه ــَد أح ــن، ومل يُْفَق ــم اآلب لاب أعطاه

ــًدا . 3 ــا هــذا، إًذا، عــى أن نســأل: »هــل نحــن مــن عــداد املختاريــن؟« إذا كنــُت متأكِّ يجبُن

مــن أنَّنــي مختــار، إًذا ميكننــي أن أتأكَّــد مــن خــايص. إنَّ قصــَد اللــه للمختاريــن، كــا هــو 

س، هــو أن يخلَِّصهــم. ُمعلَــن يف الكتــاب املقــدَّ

ثالثًا. فيا يختصُّ باليقن من خال األوردو سالوتيس

ـه سلســلٌة زمنيَّــٌة مــن أ.  إنَّ ترتيــب الخــاص، أو األوردو ســالوتيس، يجــب أالَّ يُــرى عــى أنَـّ

األحــدا ، بــل عــى أنَّــه ترتيــب منطقــي. عــى ســبيل املثــال، عندمــا نعتنــق اإلميــان املخلِّــص، 

فإنَّنــا نتــبَُّر فــوًرا. ومــع ذلــك، فاإلميــان يســبُق التبيــر منطقيًّــا )وليــس زمنيًّــا( ألنَّ اإلميــان هــو 

ــة 3: 24(. ــر )انظــْر غاطي ــازم للتبي ــرشط ال ال

م لنــا فهــًا أفضــل لكيفيَّــة ب.  مــا يُعــرف »بالسلســلة الذهبيَّــة« يف روميــة 8: 28 ومــا يليهــا تقــدِّ

حصــول املختاريــن عــى يقــن خاصهــم. إالَّ أنَّ هــذه السلســلة هــي أوردو ســالوتيس مخترصة 

وتــبُز فقــط رحلــة املســيحي.

دة. توجــد بــكلِّ ت.  ــة داخليَّــة ومحــدَّ روميــة 8: 28 - »الدعــوة« املذكــورة هنــا هــي دعــوة خاصَّ

، ولكــنَّ  ــٌة خارجيَّــة لــكلِّ شــخٍص يك يعــرف بــأنَّ يســوع املســيح هــو الــربُّ تأكيــٍد دعــوٌة عامَّ

ــة الخارجيَّــة للتوبــة ليســت كذلــك. يرفــُض كثــريون  الــة بينــا الدعــوة العامَّ دعــوة اآليــة 28 فعَّ

ــق مقاصدهــا - أي الخــاص األبــدي. الدعــوَة الخارجيَّــة، ولكــن الدعــوة الداخليَّــة للــه تحقِّ

يــن« يف اآليــة 28 هــم أنفســهم املختــارون بالنظــر إل الطبيعــة  .  ُ بوضــوٍح أنَّ »املدعوِّ يتبــنَّ

الدائريَّــة »للسلســلة الذهبيَّــة«. عــى ســبيل املثــال، يف اآليــة 29-30، كلُّ َمــْن َســبََق فعيَّنهــم 

َســبََق فعرفهــم، وكلُّ َمــْن دعاهــم َســبََق فعرفهــم، وكلُّ املتبريــن مدعــوُّون )وســبَق فعيََّنهــم 

ــًة  ــًة وخارجيَّ ــوة عامَّ ــوَم أن تكــون هــذه الدع ــخ.( هــذا يســتبعُد مفه ــم، إل وســبَق فعرفه

الــة. وغــري فعَّ

ــة ج.  ــبون املعرف ــبَقة يعت ــة املُس ــى املعرف ــاًء ع ــبَق بن ــن املُس ــوم التعي ــاب مفه ــْر أنَّ أصح تذكَّ

املُســبَقة أســاَس اختيــار اللــه للنــاس، وهــم يســتخدمون هــذا النــصَّ لدعــم ادِّعائهــم. إالَّ أنَّ 

ــة 9: 11(. ــه )انظــْر رومي ــاء ويهزم ى هــذا االدِّع ــة 9 يتحــدَّ رومي

ــد املصلحــون املســيحيُّون، بعكــس مفهــوم التعيــن املُســبَق بنــاًء عــى املعرفــة املُســبَقة، ح.  يؤكِّ

ــراد  ــم أف ــل إنَّه ــان(، ب ــا كي ــة )ب ــا مجهول ــوا أرقاًم ــه ليس ــم الل ــن اختاره ــخاص الذي أنَّ األش

دون معروفــون ُمســبًَقا )مــاَّ يشــري إل عاقــة شــخصيَّة حميميَّــة، وليــس إل مجــرَّد وعــٍي  محــدَّ

بالحقائــق والظــروف(.
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ين مبَّرين، فكيف نعرف أنَّنا مدعوُّون؟ رابًعا. إن كان جميع املدعوِّ

ــا َمــَع الَْمِســيِح«(، أ.  ــا أَْحيَانَ ــَواٌت ِبالَْخطَايَ ــُن أَْم أفســس 2: 1 ومــا يليهــا - إذا تــمَّ إحيــاؤك )»َونَْح

فأنــَت مــن املختاريــن.

ــُز الرســول بولــس يف هــذا املقطــع عــى نعمــة اللــه وتجديــد النفــس، وهــو إحيــاٌء يقــوُد ب.  يركِّ

إل التشــبُّه بشــخصيَّة الــرب )اآليــة 10(.

أن نجعــَل اختيارَنــا ودعوتنــا ثابتــْن، هــو بالتــايل يف تناغــٍم مــع الخــاص األبــدي. بالرغــم مــن ت. 

ــايل يقــن  ــد )وبالت ــصُّ بالتجدي ــا يخت ــن في ــوم وســط اإلنجيليِّ ــري املوجــود الي ــاس الكب االلتب

ــْد ُوِضــَع يِل  ــُت... قَ ــْن آَمْن ــٌم مِبَ ــي َعالِ الخــاص(، ميكــن للمؤمــن أن يســري بثقــٍة، قائــًا: »ألَنَِّن

ــاوس 1: 12؛ 4: 8(. ــِبِّ« )2 تيموث ــُل الْ إِكْلِي

أسئلٌة للدعاسة:

العاقة بن عقيدة الخاص وعقيدة االختيار، مها كانت، هي _____________________.. 1

ال ميكن متييزها، ها اليء نفسهأ. 

دة لاختيــار قــد تؤثِّــر عــى عقيــد الخــاص ب.  ليســتا مرتبطتــْن بشــكٍل وثيــق، فــاآلراء املحــدِّ

التــي يعتنقهــا املــرء، وقــد ال تؤثِّــُر عليهــا

ال عاقــة بينهــا البتَّــة، أيـًـا كان مــا يؤمــن بــه املــرء فيــا يختــصُّ باالختيــار ال تأثــري لــه عــى ت. 

عقيــدة الخــاص التــي يعتنقها

العاقــة بينهــا وثيقــة ال تنفصــم. وجهــة نظــر املــرء عــن االختيــار يؤثِّــر عــى وجهــة نظــره  . 

ــن الخاص. ع

بأيٍّ ماَّ يي يؤمُن املؤمنون بالتعين املُسبَق بناًء عى املعرفة املُسبَقة؟. 2

ًدا من البرش.أ.  أنَّ الله يأمُر الجميع أن يتوبوا، ولكنَّه يختار عدًدا محدَّ

أنَّ الله، يف سيادته، يختاُر كلَّ شخص خلَقه عى اإلطاق.ب. 

أن الله يختاُر األشخاص بناًء عى علمه املُسبَق بأنَّهم سيختارونه.ت. 

ال يشء ماَّ سبق. . 

يف صاة الربِّ يسوع »كرئيس الكهنة« يصيِّ _______________________.. 3

من أجل نفسهأ. 

من أجل كلِّ العالَمب. 

من أجل االثنْي عرش تلميًذا فقطت. 

من أجل َمْن أعطاهم اآلب له . 
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فيا يختصُّ بيقن الخاص، أن نكون جزًءا من املختارين يعني ____________________.. 4

أنَّه ميكننا أن نعرف أنَّنا مخلَّصون، ولكن كلَّ يوٍم بيومه فقطأ. 

أنَّنا نخلُص من األزل وإل األبدب. 

ال يشء عى اإلطاق فيا يختصُّ بالخاصت. 

ميكن للمرء أن يخطئ قدر ما يشاء . 

أيٌّ ماَّ يي يِصُف األوردو سالوتيس بأفضِل صورٍة؟ __________________________. 5

إنَّه مثاٌل أساسٌّ لتأثري فلسفة أرسطو عى الرسول بولس.أ. 

إنَّه ترتيٌب زمنيٌّ صارٌم لألحدا  التي تَِصُف ترتيب الخاص.ب. 

هو ترتيٌب منطقيٌّ لألحدا  يجب أن يُعتَب بشكل شامٍل وصًفا لخاصنا.ت. 

ال يشء ماَّ َسبَق . 

من هم املدعوُّون يف رومية 8: 28؟ _________________.. 6

غري املختارينأ. 

املختارونب. 

العالَم أجمعت. 

أعضاء الكنيسة املشيخيَّة . 

ــاء، . 7 ــات هــذا اإلحي ــا هــي إحــدى عام ــر، ف ــع التبي ــُم م ــة تتناغ ــوة الداخليَّ ــْت الدع إْن كان

ــس 2: 10؟  ــب أفس بحس

كرُه جميع املؤمنن الذين يسقطون يف الخطيَّة.أ. 

احتقار كلِّ أوجه الديانة املسيحيَّة املنظَّمة.ب. 

التشابه مع صورة يسوع املسيح من خال األعال الصالحةت. 

االستاع إل املوسيقى املسيحيَّة املعارصة . 

دعاسٌة كتابيَّة:

ــن أم . 1 ــا مخلَّص ــا إذا كنَّ ــِم م ــى فَْه ــُع ع ــذا املقط ــاعُدنا ه ــف يس ــا 3: 11-24. كي ــرأ 1 يوحنَّ اق

ــا 4: 7-21. بحســب هــذه اآليــات،  ــه بشــأن اليقــن؟ اكمــْل بقــراءة 1 يوحنَّ ال؟ مــا الــذي يقولُ

ــن  مــا شــكُل املؤمــن؟ مــا عاقــة هــذا املقطــع مبناقشــِتنا عــن اليقــن؟ كيــف يعــزِّز كا هذيْ

ــا؟ ــا ثابتً املقطعــْن دعــوة الرســول بولــس للســعي ألْن نجعــل اختيارَن
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اقــرأْ يوحنَّــا 17: 6- 26. مــا الــذي يقولــه هــذا النــصُّ عــن العاقــة بــن االختيــار واليقــن؟ كيــف . 2

يســاهُم هــذا يف فهمنــا لعقيــدة التقديــس؟

ــم . 3 ــه أعطاه ــه ألنَّ ــكنون يف الل ــم يس ــون أنَّه ــرُف املؤمن ــا 4: 12-21، يع ــرأُ يف 1 يوحنَّ ــا نق ك

الــروح القــدس، هــم يعرفــون أنَّ الــربَّ يســوع هــو ابــن اللــه، ويســكنون ويؤمنــون باملحبَّــة 

التــي يكنُّهــا اللــه لهــم، ويظهــرون تلــك املحبَّــة إلخوتهــم. اقــرأْ روميــة 8: 28-30. كيــف تــبُز 

، هــذه الســكنى يف الثالــو  واالتِّحــاد بــه؟ أي، مــا معنــى  تلــك السلســلة، إْن أخْذناهــا ككلٍّ

ــْنَ  ــرًا بَ ــَو ِبْك ــوَن ُه ــِه، لِيَُك ــاِبِهَن ُصــورََة ابِْن ــوا ُمَش ــْم لِيَُكونُ ــبََق فََعيََّنُه أن يكــون املؤمنــون »َس

إِْخــَوٍة كَِثريِيــَن«؟

أيُّ حــدٍ  يتجــىَّ يف هــذا املقطــع )روميــة 8: 28( ويعمــُل كأســاٍس لــكلٍّ مــن خاصنــا ويقيننــا . 4

ــوس 1: 15، 18(؟  ــوس 15: 22-23؛ كول ــة 6: 4؛ 1 تســالونييك 4: 14، 16؛ 1 كورنث )انظــْر رومي

كيــف تســاعُدنا هــذه املقاطــع عــى أن نفهــم بشــكٍل أفضــٍل مــا يُدعــى »بالسلســلة الذهبيَّــة« 

ــذا  س له ــدَّ ــاب املق ــٍة يف الكت ــر يف أيِّ تشــابٍه أو أمثل ــك أن تفكِّ ــة 8: 28-30؟ هــل ميكن لرومي

االتِّحــاد الروحــي الــذي يســاعُد عــى إبــراز طبيعتــه؟

أسئلٌة للمناقشة:

ــا . 1 ــبَق وعاقته ــن املُس ــن التعي ــة ع ــر املختلف ــات النظ ــن وجه ــة، ب ــَك الخاص ــاِرْن بكلات ق

بعقيــدة اليقــن. أيُّ وجهــة نظــر هــي األكــر مامئــة للحصــول عــى اليقــن التــامِّ للخــاص؟ 

ارَشْح باســتفاضة.

س، داِفــْع عــن وجهــة النظــر املُصلَحــة لاختيــار أمــام هــؤالء الذيــن . 2 بالعــودة إل الكتــاب املقــدَّ

يجادلــون أنَّ اللــه يعــنِّ مســبًقا بحســب علمــه املُســبَق. اآلن قـُـْم بالعكــس: دافــْع عــن التعيــن 

املُســبَق املبنــي عــى العلــم املُســبَق أمــام وجهــة النظــر املُصلَحــة. أيُّهــا أقــلُّ منطقيَّة بحســب 

س؟ الفهــم الواضــح للكتــاب املقــدَّ

إنَّ عيــش حيــاة التوبــة رضوريٌّ مــن أجــل تقديســنا. إالَّ أنَّ االعــراف املاكــر ســيكون لــه تأثــريات . 3

عكســيَّة عــى يقيننــا. مــا هــي بعــض الطــرق التــي ميكُننــا مــن خالهــا أن نبقــي دوافَعنــا نقيَّــة؟

ناقْش كمجموعٍة طابع »بالفعل/ليس بعد« يف »السلسلة الذهبيَّة« يف رومية 8: 30-28.. 4
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6

ِ الكاِمل مصدُر اليقني

المقدِّمة:

ــا اإِلميَــاُن فَُهــَو الثَِّقــُة مِبَــا يُرَْجــى َواإِليَقــاُن ِبأُُمــوٍر الَ تـُـَرى« )عبانيِّــن 11: 1(. يكتــُب كاتــُب  »َوأَمَّ

ــن مثــل هــذا  العبانيــن أنَّ اإلميــان رضوريٌّ الكتســاب اليقــن الحقيقــي. ولكــن مــا الــذي ميكِّ

س الــذي ال يتزعــزع يف خــاص  اإلميــان؟ هــذا الــذي هــو نفســه مصــدر اليقــن املســيحي املقــدَّ

يســوع املســيح. لكــن، كــا رأينــا يف املحــارضات الســابقة، يحتــار كثــريون أمــام تحديــد املصــدر 

س مــع  األعــى لليقــن. يف هــذه املحــارضة األخــرية، يُعلِّــم د. أر. س. ســبول بــأنَّ الكتــاب املقــدَّ

شــهادة الــروح القــدس، هــا األســاس الحقيقــي الوحيــد الــذي ميكــن للمؤمنــن أن يبنــوا عليــه 

رجاءهــم يف الخــاص األبــدي.

القراءُة الكتابيَّة:

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

األهداُف التعليميَّة:

أْن تفهــَم أحــد أدوار الــروح القــدس األساســيَّة يف الخــاص - وهــو اســرداد صــورة اللــه . 1

يف املؤمــن

ــة بالتجديــد )مثــال »املؤمــن . 2 ــَح وجهــات النظــر الخاطئــة الســائدة املختصَّ أْن تصحِّ

الجســدي«، إلــخ.(
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االْقِتباسات:

ُق يَِدي؟ كُْن َضاِمِني ِعْنَد نَْفِسَك. َمْن ُهَو الَِّذي يَُصفِّ

َاِب ... فَأَيَْن إًِذا آَمايِل؟ آَمايِل، َمْن يَُعاِيُنَها؟ تَْهِبُط إَِل َمَغالِيِق الَْهاِويَِة إِْذ تَرْتَاُح َمًعا يِف الرُّ

-أيُّوب 17: 3، 16-15

عندما يعلُم الله أنِّ أتخبَُّط

ا بيأٍس أو شكٍّ إمَّ

لكن قبل أن يفرغ الكأس

يا روح الله الحلو، عزِّيني!

عندما ياحقني املجرِّب

بخطايا شباب كلِّها

ويلعنني نصف لعنة بأكاذيب،

يا روح الله الحلو، عزِّيني!

-روبرت هريك، »صاة للروح القدس«

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. ما عاقة »اإلحياء« باهوت الخاص السليم؟

إنَّ الهــوت الخــاص الســليم يبــدأ بفهــٍم كتــابٍّ لــدور الــروح القــدس يف الفــداء. فامليــاد الثــان أ. 

ال يتعلَّــق يف األســاس بقبــول املســيح )»صــاة الخاطــئ«، إلــخ.(، بــل يتعلَّــُق أوَّاًل وقبــل كل يشء 

د للــروح القــدس يف حيــاة املؤمــن - العمــل الــذي ينتــج تغيــريًا. بالعمــل املجــدِّ

هــذا اإلحيــاء الــذي يقــوم بــه الــروح القــدس يقيُمنــا مــن املــوت إل الحيــاة. حالــة نفوســنا ب. 

يف الخطيَّــة األصليَّــة ليســت مرًضــا، بــل هــي املــوت نفســه. لــذا يعمــُل الــروح القــدس عــى 

إحيــاء صورتنــا الفاســدة واســردادها ملجــد اللــه.

ومــع ذلــك، نشــأ الكثــرُي مــن اللغــط عــب القــرون فيــا يختــصُّ بعمــق فســادنا. يؤمــن البعــض ت. 

أنَّ ســقوط اإلنســان كان جزئيًّــا، وأنَّــه بقيــْت فيــه ذرٌَّة مــن الــب تتيــح لــه أن يختــار أن يطيــع 

: ــة. ولكــن التصويــر الكتــاب للســقوط هــو كيِّ الــرب يســوع بنعمــة الــروح القــدس العامَّ

ــه . 1 ــه وبأعال ــل، بقلب ــول وبالفع ــًة بالق ــه عاني ــره الل ْد يك ــدَّ ــذي مل يتج ــخص ال الش

)روميــة 3: 20-9(.

قبــل التجديــد، متيــُل النفــس البرشيَّــة إل النفــور مــن اللــه بالكامــل )انظــر 1 ملــوك 8: 46، . 2

روميــة 8: 7، أفســس 2: 1(.
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 . : هناك ثاثة أسئلة ميكن للمرء أن يطرحها ليحكم ما إذا كان هذا اإلحياء قد تمَّ

هل تحبُّ الربَّ يسوع املسيح محبًَّة كاملة؟. 1

هل تحبُّ الربَّ يسوع املسيح كا ينبغي لَك أن تحبَّه؟. 2

س«، . 3 س؟ )مــع التشــديد عى كونــه مســيح »الكتاب املقــدَّ هــل تحــبُّ مســيح الكتــاب املقــدَّ

إذ إنَّ كثرييــن يتحوَّلــون إل فكــرٍة مغلوطــٍة عن مســيح املســيحيَّة(.

د أن يَِكــنَّ أيَّ عاطفــٍة للــربِّ يســوع بصفتــه ربًّــا ومخلًِّصــا، ألنَّ ج.  مــن املســتحيل لشــخص مل يتجــدَّ

دة. لــذا، فــإنَّ اإلجابــة بـ«نعــم« عــى  ُة الــروح القــدس املجــدِّ هــذا هــو بالضبــط مــا تُحدثـُـه قــوَّ

الســؤال الثالــث أعــاه تحمــل معهــا عامــة الخــاص )بالرغــم مــن أنَّهــا غــري أكيــدة(.

ــُد عمــَل ح.  الحــْظ كيــف يتعــارض هــذا مــع وجهــة النظــر املغلوطــة عــن التجديــد والتــي تؤكِّ

س بنــاًء فقــط عــى قــرار الشــخص باالمتــاء بنعمــة اللــه. يفتــُح  الــروح القــدس الــذي يُقــدِّ

هــذا احتاليَّــة وجــود شــخٍص مؤمــٍن بــا أيِّ مثــر. ولكــن كيــف ميكــن لشــخٍص أن يتغــريَّ مــن 

الداخــل إن ظــلَّ بــدون تغيــري مــن الخــارج؟

ثانيًا. املزيُد من شهادات الكلمة والروح القدس

ــة 5: أ.  ــون« )اآلي ــه »َعْربُ ــروح بصفت ــن ال ــا ع ــس هن ــول بول ُ  الرس ــدَّ ــوس 5: 1-6. يتح 2 كورنث

ُم فكــرة أنَّــه عندمــا  باليونانيَّــة: أرهابــون(، اللغــة املُســتخدَمة يف الســوق يف ذلــك اليــوم. ويقــدِّ

ــال  ــل )ك ــع الكام ــُن الدف ٍم يضم ــدَّ ــوٍن، أو كمق ــدس كعرب ــروَح الق ــا اآلب ال ُد، يعطين ــدَّ نتج

ــق(. ــذي تحقَّ الخــاص ال

ُ  هــذا املقطــع يف األســاس عــن وعــد اللــه الــذي ال يبــدو مــردًِّدا ب.  2 كورنثــوس 1: 15-22 يتحــدَّ

ــا  ــا بالفعــل وأُعطين ِة التأكيــد اإللهــي، بــل وأكــر. لقــد ُختمن وال غامًضــا. عهــده مثبــٌت بقــوَّ

»َعْربُــوَن الــرُّوِح يِف قُلُوِبَنــا« )اآليــة 22، الكلمــة نفســها املذكــورة أعــاه، انظــْر أيــوب 17: 3(، 

شــهادة وعامــة معصومــة وال مُتَحــى.

س، إذ يرتكــُز اليقــن عــى ت.  روميــة 8: 9. بينــا نســعى لفحــص مثرنــا عــى ضــوء الكتــاب املقــدَّ

هــذا الوعــد املؤكَّــد يف الكلمــة بــأنَّ الــروح القــُدس، الــذي بدونــه ال يقــدر اإلنســان أْن يخلــص، 

هــو يشــهُد ألرواحنــا.

ــذا. الهــدف هــو أن  .  ــا به ــه تشــهُد لن ــه ألنَّ كلمــة الل ــا هــو روح الل ــا ميألن ــُم أنَّ م نحــن نعل

وس يشــهُد ألرواحنــا. لــذا، فــإنَّ  قنــا فيــه، منَْونــا يف اإلميــان، وروحــه القــدُّ نتشــبَّع بــه. كلَّــا تعمَّ

ُس بشــكٍل أكــب، مــاَّ يــؤدِّي إل يقــٍن أعظــم باختيارنــا للخــاص. أعالنــا تتقــدَّ
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أسئلٌة للدعاسة:

س الخطيَّة عى أنَّها ________________ وليست __________.. 1 يصوِّر الكتاب املقدَّ

مرض، موتًاأ. 

خطأ سلويك بسيط، فشًا أخاقيًّاب. 

مشبعة، غري مشبعةت. 

موت، مرًضا . 

صورة الله )إمياجو داي( ______________________________.. 2

فُِقَدْت بالكامل بعد سقوط اإلنسان يف الخطيَّةأ. 

تشوَّهْت جزئيًّا بالسقوط، ماَّ ترَك يف اإلنسان قدرة لاشتياق إل اللهب. 

فسَدْت بالسقوط، بالرغم من أنَّ رشَّ اإلنسان مل يبلغ أوجهت. 

ال يشء ماَّ سبق . 

أيٌّ من الطرق التالية يَِصُف بشكٍل أفضل ميل النفس البرشيَّة الطبيعي تجاه الله؟ . 3

الكره أحيانًا، واملحبَّة يف أحياٍن أخرىأ. 

العداوةب. 

املحبَّةت. 

عدم االكرا ، السلبيَّة . 

د لألفراد عى _______________________.. 4 يعتمُد عمُل الروح القُدس املجدِّ

عى القرارات اإلنسانيَّة بشكٍل بارٍزأ. 

عى اختيار الله النزويب. 

عى الحصول عى املعموديَّة أو عدمهات. 

عى نعمة الله السياديَّة . 

أيٌّ من التايل يصُف » َعْربُوَن الرُّوِح« )2 كو 5: 5( بأفضل صورة؟. 5

ُم أيَّ يقنأ.  الروح القدس ضاُن اإلميان اليومي، ولكنَّه ال يقدِّ

بالرغم من أن الروح القدس مل مُينح، إالَّ أنَّ الوعد قد أُعطيب. 

الروح القدس هو عربون ملجٍد مستقبيٍّت. 

ال يشء ماَّ َسبَق . 
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وعُد الله للخاص يجب أن يُعتب ______________________________.. 6

ُ أيًضاأ.  ، فإنَّ ردوده ستتغريَّ تأكيًدا إلهيًّا، ومبا أنَّ الله يتغريَّ

كتأكيٍد غري غامض بأنَّه سيُكمُل ما بدأهب. 

كوعٍد يجُد تحقيقه يف النهاية يف جودة أعالنات. 

كوعٍد متذبذٍب وغامض إل حدٍّ ما ال هو هنا وال هناك . 

ما املصدُر النهايئُّ ليقٍن مسيحيٍّ كامٍل بالخاص؟. 7

عندما يؤكُِّد املؤمنون اآلخرون أنَّ الشخص مؤمنأ. 

أن تكون رجل دين مرتسًا يف كنيسة الربِّ يسوع املسيحب. 

ست.   الشهادة الداخليَّة للروح القدس متَّحدة بالكتاب املقدَّ

نجاح الشخص )املادِّي، االجتاعي، إلخ( يف املجتمع . 

دعاسٌة كتابيَّة:

ُ  عــن إحيــاء املؤمــن بالــروح القــدس باعتبــاره قيامــة - أي أن يُحــرَض . 1 كثــريًا مــا يتــمُّ التحــدُّ

ــوم  ــد، باإلضافــة إل قيامــة األمــوات األخــرية يف الي ــوالدة مــن جدي ــاة. إنَّ ال مــن املــوت للحي

األخــري، تشــركان كاهــا يف األســاس نفســه. مــا هــو؟ اقــرأْ 1 كورنثــوس 15: 20-23. مــا الصــورة 

التــي تســتحرضُها كلمــة بكــر؟ مــا الــذي ســيُحصد؟ مــاذا يقــول هــذا عــن اتِّحادنــا باملســيح 

يســوع؟ اقــرأْ كولــوس 1: 15، 18. مــا القاِســُم املشــرَك بينــه وبــن املقطــع أعــاه؟ أيُّ جانــٍب 

مــن جوانــب اتِّحادنــا بالــربِّ يســوع يصــُل إلينــا بشــكٍل أعمــق يف هــذا املقطــع )اآليــة 18 أ(؟

ــة . 2 ــل كلم ــة؟ ه ــتحقُّ كلُّ خطيَّ ــاذا تس ــْن 2-3أ. م ــراءة اآليت ــْد ق ــن 2: 1-11. وأِع ــرأْ عبانيِّ اق

»إِْن« يف اآليــة 3أ افراضيَّــة؟ ملــاذا؟ أِعــْد قــراءة اآليــات 5-8 )انظــْر مزمــور 8: 4-6(. مــا هــدف 

الكاتــب مــن اقتبــاس املزامــري؟ كيــف يدعــُم هــذا املفهــوم ترصيــَح الــربِّ يســوع يف يوحنَّــا 10: 

28؟ أِعــْد قــراءة اآليــات 9-10. كيــف أصبــح يســوح املســيح رئيــس خاصنــا؟ َمــْن املقصــود بـــ 

ــا 12: 32(؟ » كُلِّ َواِحــٍد« يف اآليــة 9 )انظــْر يوحنَّ

ِســَن«؟ إْن كان الــربُّ . 3 س« و«الُْمَقدَّ ــن 2: 11. مــا األمــر املشــرك بــن »املَُقــدِّ أَِعــْد قــراءة عبانيِّ

ــَر هــذه العاقــة. هــل  ــة أُطُ ــا؟ ِصــْف بكلاتــَك الخاصَّ ــا، فمــن هــو أبون يســوع املســيح أخان

تعلــم َمــْن أنــَت؟ مــا عاقــة كلِّ هــذا بــأن يكــون لــَك اليقــن التــامُّ للخــاص؟
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أسئلٌة للمناقشة:

ــي يجــب أن . 1 ــريات الت ــاد )أو التأث ــذا االتِّح ــة، أو ه ــريات هــذه الرشك ــة تأث ــْش يف املجموع ناق

ــا  ــصُّ بـــ: 1( إعطائن ــا يخت ــة، في ــاة الجســديَّة والروحيَّ ــن الحي تكــون موجــودة( عــى كلٍّ م

ــة. ــاة الكنيس ــة 3( حي ــاة القداس ــنا حي ــاء 2( عيش ــى والرج املعن

ــع . 2 ــذه املقاط ــة ه ــَك الخاصَّ ــن 8: 12-17. ارشْح بكلات ــه وب ــارْن بين ــة 8: 23 وق ــرأ رومي اق

وعاقتهــا مبوضــوع »بالفعل/ليــس بعــد« للحيــاة املســيحيَّة. اقــرأْ روميــة 5: 5. كيــف تســاهُم 

ــروح القــُدس؟ ــن مــن ال ــا محبوب ــا لكونن كلُّ هــذه املقاطــع يف فهِمن

اقــرأْ 2 كورنثــوس 13: 14. هــل الرشكــُة هــي مــا يخلُقهــا الــروح القــدس أم مــا يشــرُك فيهــا؟ . 3

هــل ميكــن أن يكــون االثنــان؟ ناقــْش هــذا يف ضــوء نقاشــنا عــن يقــن الخــاص وكيــف يجــب 

علينــا أن نســعى يك نتشــبَّع بالــروح القــُدس، لــيك نختــَب الســام الحقيقــي، أو الرشكــة الحقيقيَّة 

)وبالتــايل اليقــن التــامَّ للخــاص( مــع اللــه الحــي.

ما الدور الذي تلعبُه أرسار املعموديَّة والعشاء الربان يف تأكيد خاص الله لنا؟. 4


