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المقدمة

للكتابالعامةالمقدمة

رغملكن،حياتهمفيالمقدسالكتاببمركريةتذكيرهمإلىالمسيحيدنيحتاجلا

دليلأنعطيأنفينفشلماكثيرأأنناإلانظرلاالمقدسالكتابأهميةندركأننا

نكونأناللهيريدناكمانكونأنأردناوإذاالاعتقاداهذاعليمناسباعمليا

بلفحسبالمقدسةالأسفارفيلنابأفوالهنتمسكأنلافعليناامشيئتهونحقق

حياتنا.مناحيكلإليتنفذأنالكلمةل!ذهنسمحأنأيضايجب

:المقدسالكمابأهمبة

لكننا.المقدسالكتابرسالةضوءفيتتحددأنيجبمعتقداتناأناندركنحن

ليسحقيقتهفيهوللكتابمطابقأنهنظنمابعضأنحقيقةعنأحيانأنففل

إليناتبوحينما،واتجاهاتهبأفكارهنتأثراعصرناءأبناالنهايةفيونحن.كذلك

عليئعتمالتيوألامحاهاتالأفكارهذهتأثير!تواقعل!نكو!المقدسالكتاب

تتصفأنيمكنلامفاهيمنافإنوعليهاساقطونبشرأنناكمامفاهيمناا

لكن،المقدسالكتابرسالةمعنكوئهاالتيممتقداتنائظمثتوافقوكد..بالكمال

الجهودبذلفينتراخيانقطنستطيعلافإنناوعلبه،معهاتتطابقانيمكنلا

سلو!دنا،بصوغأنيجبالمقدسنالكلتاب.الكتابضوءفيأفكارنالمراجعة

مجالاتطناكانإلاجدأواضحالأمورمنكثيرفيوألخطأالصواببينفالتفريق

الحربومؤيدىالشاملالسلامدعاةفإنالمسيحيلإ.بينونيقاشجدلموضعمازالت

الفكرإع!مالبناويجدر.المقدسةالأسفارإليمواقفهمفييستندونمثلآإلعادلة

نأنستطيعحتىخاصةبصفةالكتابلهايتعرضلمالتيالمواضيعف!بعناية
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ال!قدمة

الهقيقة.إلينصل

فيهالميالغالمصلحينتركيزقإن4المقدسالكتابحولعبادتناتتمركزأنويجب

الكرازةتصبحأنإلى-اليروتستانتيةالتقاليدمعظمفي-آديالكلمةخدمةعلي

مركزيةمكانةالأخيرةالسنواتفيالعظةأخذتوقد،الجصاهيريةالعبادةقلبهي

والشكرالتسبيحبلغةاللهمخاطبةعليالقائمة)الحقيقيةالعبادةأنلدرجه

هذهاستعادةإلىالتنبهتمجدأوأخيرأمكانتها..فقدت(الحبوتعبيرات

ممارسةفيلأنفسناالعناننطلقأصبحناأنناخطرصحبهالتنبهذلكلكن.العناصر.

اللهإلىنظرتناأصبحتالشاذهالحالاتوفيبها،نستمتعالتيالأشياءتلك

.المقدسالكتابإلهنعبدإنناالقوليصعمباحتيمشوهة

:المقدسالكتابلفسير

الحعيدة:الثلاثةالمياديغهذهمنكلقيتواج!تاالتيالأخطارأعظممن

نأدلكيحتة.انتقاثيةبطريقةالمقدسالكتابنستخدمأنهوألعبادةوالسلرك

أجزاءعليالشديدالتركيزعننشأتالعقائديةوالضلالاتوالهرطقاتالبدعمعظم

المسيحيينالكارفلنبعضإنبل.عداهاماولمجاهلالمقدسالكتابفيمعينه

الحاجهأنيعتبر!نالتي(القياسية)النصوصاوالشواهدبعضيقتبسونماكثيرأ

وأالتامالتجاهلإلىإماتعرضتفقدالصعبةالفقراتأماغيرها..إليتدعولا

العقاتدية.نظمهممعتتوافقبحي!تقسيرهاإلى

عليهانستندأنيم!كنالكتابمنمختاراتلحفظكبيرةقيمةهناكأنشكولا

للعبادةتعطيالتيأوإيماننامعتتداخلقدالتيالإغراءاتضدنضالنافي

الذيالوحيدالأمينالملجاأنإلا..جديدةومعانيأكثرعمقأالجماعيةأوالشخصية



ال!قدمآ

العبادةاو،الخاطثةالسلوكأنماطوضداءناأهواتسايرالتيالتفسيراتمنلعصمنا

إلمامنافإن.المقدسللكتابالشاملةالرسالةمعنتوافقان.هوالذاتحولالمتمركزة

فهمعنبدللأكافيةليسا!شجارمنندعيناوئوععنالمعلوماتودقائقبتفاصيل

كلهالمقدسدالكتاب.بجملتهالمقدسالكتاباللهأعطانالقد...الغابةأشجارجميع

كله.الكتابرسالةندرس!لممانفهمأننستطيع!لارسالتهيحمل

بتالألمالأساليبومختلفالكتابمنالعديد:الكتابفيواضحتنوعهناك

وش!يطرواحدةوجهةإليتوجيههايتمالاختلافاتهذهكللكن،المتنوعةوالتأكمدات

فكما،الإلهيالوحيعننابةالمقدسةالأسفاربينوحدةفهناكواحد،شخصعليها

نغماتهافيولغيرالمميزةالصفاتذاتالآلاتمختلفالموسيقيالمؤلفيستخدم

اللهروحيأخذهكذا،يحققهأنبريدالليالجويخلقليمالموسيقيةومقاماتهاوقوتها

الفياضالنموذبمجميعامنهمليخلقوششخدمهمالمتضوعةوأساليبهمالمختلفينالكتاب

-الكتابتفسيرفيالعامالاتجاهظللقد.ء.والنساالرجالإلىخلالهمنيتكلمالذي

السفوومميزاتوخصائصالسفركاتبعليالتعرفعليمركزأ-طويلةلسنوات

مناقشاتإلىالنعطهذاقادالحالاتبعضوفيمنه،معينقسمفيالتعمقمع،نفسه

كانفيهامناليأخريحالاتوفىالسفرابهاتكو!التىالطريقةحولمستفيضة

تفسيرعليالتركيزبدأفقطقريبعهدومنذ...أخريوأصولمنابععنيجريالبحث

نأهـللزمناحولها..التيقرينتهاضوءفيمنهفقرةكلإلىوالنظرهو،كماالسفر

.المقدسللكتابالشاملةالرسالةضوءفيفقرةكلإلىلننظرذلكمنأبعدإلينمضي

المستفيضةالدراسةمنكلايتطلبالمقدسللكتابصحيحفهمأيفإنوعليه

معا.الشاملةالنظرةوكذلك،قيقال!والفحص
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ال!قد!آ

..النصخلفياتعنالمعرفةبعض-الأولالمقامفي-تتطلبالست!ضةوالدراسة

مثلآوالعبرانيينعاموسلسفريالحقيقيةوالأهميةالواضحالمكاننريأنيمكننافلا

تا!لخعنوالتساؤلات.مختلفينموقفينإليموجهانالسفرينهذبنأنعلعناإذاإلا

فإناكا؟يميةبالدراساتخاصةأمورمجردهيليستاولمنكتبومنالسقركتاقي

سوففإنناالسفر.رسالةنستوعبأنأردناإذاحيوىامرالأسئلةهذهعليالإجابة

عنالمعرفةبعضلديناكالأإذاكتبهماعاموسكتبأجلهمنالذيللسببفهمانزداد

نشعرلنأنناكما،الميلادقبلالثامنالقرنخلالإسراثيلفيالاجتماعيةالظروف

التيالضغوطبفهمنبدألمماالعبرانيينرسالةفيالمدونةالتحذيراتقوةبكاعل

.الميلاديالأولالقرنفييهوديأصلمنالمسمحيونلهاتعرض

المختلفهالأدبيةللأنماطالاستيعاببعضتتطلبأيضاالمستفيضةالدراسةأنكما

رسالةبهاندرسالتىالطريقةبنفسمثلأالرؤياسفرفىراسةفإن،الكتابةوآسالمب

مرقسإلمجيلبطرلقةالمزاميرمعالتعاملأنكما،الفهمسوءإلىتهقودأنلابدرومية

إدراكإلىأيضانحتاجونحنهذامضحونهما..منالسفرلنإفراغإلىسيؤدي

العبريةاللغتايأكحاببواسطةالمستخدمةالكلاموأشكالاللغولةالمصطلحات

واليونانية.

الثاملة:النطرة

نتوصلأنلنايسعحوضعفينكونوالمعلوماتالمعارفهذهبمثلتسلحناعافإذا

أمامناتبرزالنقطةهدهوعند.الأصليينلقراثعفهيكشفأنالكاتبقصدماإدي

ورسالةالكليبالهدفهذايرتبطكيفنفهمأنفنستطيع،الشاملهالن!رةأهمية

جميعمخلصهوالذياطيالله!..القاثلةالرسولبولسكلماتفإن،الكاتب

أحدلاوأنسبخلصونالجعيعأنإلىكإشارةتفهمأنيمكنء:9(تي1)،الناس

14



الهقدهة

ماعكسالمفهومهذاأنستوضح(الأولى)تيعوثاوسالرسالةبقيهقراءبلكن،شهلك

المقدسالكتابإطارفيتفسيرنايكونأنعلينايتعينفإنهوعليهتماماابولسفصد!

نكونأن-اللزومعند-ع!ليناأئهكما،العامعفهومناوينمويتقدموبئاككل،

ويطوريغيرأنالمقدسللكتابداثمانسمحوأن،القائمةقناعاتنالتعديلمستعدين

الله.يريدهاالتيبالطريقة!لصوفتفكيوئا

قلادةلمجردالكتابمننقتربلافنعناالأحيانمنكثيرفياالموضوعلبهوهذا

لكيوأخيرأأوياالكتابإلىنأتيإننابل.الاكاديميهالدراسةمنكنوعولاتنامعلوما

فإن،ونستوعبنصغيأنفيجباللهيخاطبناوعندما،يكلمناوهواللهإلىنستمع

الذيننحنفلستا،التجاوبيستلزمالذيالنوعصنهيالمقدسالكتابمععلاقتنا

الكتابفياللهكلمةلأنالمحللناالتيهيالمقدسةالأسفاربلالمقدسةالأسفارنحلل

ونياته"القلبأفكاروممبز-،."خارقةاللد-منأخريكلمةأيشأنشأنها-المقدس

فىتفييراختبارإليموديةالمقدسالكتابمعمواجهتناتفىلموما4:12عب

استجابتنا.فيأوموقفنافىخطأشئهنالطيكونأنفلابدحياتنا

الحاضر:ليومناالمتدسالكمابرسالة

فيالمتضمنةللحقائقكانفإةا.الصورهفيجديدعنصريدخلالنقطةهذهعند

ننشغلأنأيضانحنفعليضاعالمنا،نظروجهةعنجزءأتصبحأنالمقدسالكتاب

بأناهتمامنافيأخطأناماوكثيرأوتطلعانه،ومخاوت،ومثالياتهأفكار!ابمجتمعنا

حضارةأوسابقجيلاهتماماتيتناولكانلوكماالمقدسالكتابمعئتعامل

"الإرسالياتعجهوداتعنالبعضقالهمابصدقالحقيقةهذهعنعبروقد..مختلفة

لنايعطلمالمقدسالكتابفإن"ذلكإليحاجةلاحيثلمحكون!لكنكم:الغربية

؟-صالعععللكل!مستعدينيجعلنالكيأبض!بل!للخلاص!بحكعناأنلمجرد
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الهق!مة

إلىنصفيأنعليناثملنااللهيقولهماإلىنستمعأناولآفعليناا-7لا:هاوتي2

نبويدورلهمسيحيكلفإنالمعنيو!هذا،خلالنامنععاصرشاإلىاللهيقولهما

فيه.يعيشالذيالمجتمععليتأثيرهلهخلاقولأسلوببامانةاللهرسالةبهينقل

لهاما-رغمالمناسبةوالأدواتالفنيةبالبراعةمتسلحيننأتيأنيكفيفلاوعليه

عليمتعرلحيهةاتضاعفيالمقدسالكتابمنتدنوأنعلينابلىاهعية-من

المقدسةبالأسفارأوحيأذسيقالذيالروحينفذأنوضوحبكلومتوقعين..تنااحتياجا

ناتيأنهـلجب..الغايةهذهنبلغلكىولنصل،مناسبةحيةبطرققلوشاإلىبرسالت

إرشادحسبالمناسمباالإجراءلاتخاذمستعديننكونحتيالطاعةروحفيأيضا

لنا.اللهصوت

الكتابإلىئقتربعندماوعلينا،العالمطذافيالحياةفيخبراتنامحصلةنحن

معنابهانأتيبلبنا،يرتب!مناهتماماتأواليوميةاهتماماتنانتركلاأنالمقدس

بهامحضليننأتيبلمجتصعناممثماكللمحهلونحننقتربولااللهامعهايتعاملحتي

عنها.اللهلنايقولهمانسمعأننستطيعحتي

:المقدسالكتابتاثبر

بالكامل،شخصياتناكلبلفقطعقولنا-المقدسالكتابفي-اللهيخاطبلا

محبةدفءفيوالابتهاجالفرحونجد،والندمالإدانةفنختبر،عواطفنايلمسفسموف

وسترتفع،أجلنامنسيصنعهومايصنعهومااللهصنعهبماإدراكنايثيرناوسوف،الله

وهواللهإلىنست!معإذ-أنفسناوسنجرر،والتسبيحالعبادةفيمعهوتتجاوبأرواحنا

أنناولمجدمعهعلاقاتنافتتعمق،أعظمبحريةلهنحنحبناعننعبرلنا-حبهعغيعبر

...دفئاأكثرجديدةرلطرقبهمعرفهنزداد
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(لهق!دمأ

ا!اهاتنااهـتستقيمحياتناأنمارووتتفيرإرادتنا.معصراعفيشدخلهـلهذا

الكتابخلالمنأنهوسنجد..والشهاد-.المسيحيةللخدمةجديدةأشكالإلىوندعي

مجرديصبحبحيثهو،يرلدهالذياللهشعبإليالقدسالروحسيحولناالمقدس

بكوندلهذا.للحياةالطعم!لعطيهـلطهريحفظالذيالملعبمثابةالمجتحعفيتواجدنا

الأمرهذايؤخذأنيجبلاأنهعلي4وإثارهودفعتحدلقاءالمقدسبالكتابلقاؤنا

الحياةلنموعن!غنيلاأساسيأمرالمقدسالكتابمعالمنتظماللقاءأنإذباستخفاف

مسيحي.كلحياةبرنامجمنجزعابشكلأنوسجعباالمسيحية

:المقدسللكتابالعامالهبكل

لوجهةفهمايعطيأنهو،المقدسالكتابإلى"مدخلالكتابهذامنالهدف

المخططتبرزبطربقةالمقدسلكتاباأسفارمنسفركللمحليلتمففيه..الأوسعالنظر

،العامالهيكل،المقدمةوهي:سفرلكلأقسامخمسةوهناك4الكاتبلأفكارالكامل

الرئيسية.والموضوعاتالتطبيقاالرسالة

التيالقرينةوتظهرالسفرلخلفيةالهامةالتفاصيلعنبمعلوماتتزودنا:فالمظمة

كلتعطىالوتتنفسرفيومب!مئطةمختصرةلمجعلهاانعليحرصناوقد،في!اكتب

الصحيح.الفهمإلىللتوصلاللازمةالمعلومات

التقسيماتإلىوتشيرالكاتبأفكارتطرركيفيةيظهرفهو:المامالهيكلأما

بعضهامعالسفرءأجراأرتباطكيغيةعلينتعرفأنيمكنوفيهللسفراالرئيسية

معا.تتوافقوكبفالبعض

الكاتبيقولهكانماوتظهرالكاتبلأفكارالمختلفةا-فيوطمعاتجمع:والرسالة

عصر.لكلبالنسبةالرسالةهذهوأهميةتناسبومديالأصليينلقراثه
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مةالهـقك

التمليمعنفب!انمحثانيجبالتيالأماكنعليالضوءيركزفهوالتطعيقأما

والمجتمح.الكنيسةوحياةالشخصيةحياتنافىمفعولهعليلنحصل

السفرافيالتعليم!ساراتأهمبعضتالخطو!تضع:الرئيسيةوالموضوعات

تجاوبهيشكلأنقارفىلكلتسممحبحيثأخريومناقشاتلدراساتأسئلةوتئير

السفر.ععالشخصي

هوبلحدةعليفقرةلكلتفصيليتفسيرإلىيتطلحانيحاوللاالكتالبطوهذا

منلمحذوئنرياالمقدسللكتابالنهاثيوالغرضالكاملالمخططرفلةعلىيساعدئا

...الأخريالتفصيليةللشروحالتامكفلأيعدبهذاوهوقيهسفرلكلالعامالاتجاه

أكثردراساتفييبدأواأنتبلبثمنيقدرلااستعراضاكلالدارسونفيهوسيجد

التيالنظاميهللبرامجتكملذالرلضمنظورهفيالعاديو!الأفرافىسيجدكطتفصيلأ،

يتيحأنيمكنالكتابهلاإنثم.--المقدسالكتابلدراسةالأخريالموسساتتضعها

أمامهوستفتحنسبيأ..قصيرزمنفيكلهالمقدسالكتابءةلقراالفرصةللأفراد

لطتفكير.متسعةمجالات(الرئيسيةوالموضوعات،التطبيق1أقسام

)الهيكلفييجدواأنأحاديثإنهـدىادفييفكرونمنأوالمجموعاتقادةوششطيع

أمامسلسلةدراساتفييفكرونكانواإزاخاصةاقخطبطعليعونأ(العام

منكليستطيعالتىالمناطقإل!الدارسينتوجهأنفيمكنالرثيسية()الموضوعات

..واستخدامهااكتشافهاالجماعاتأوالأفراد

والناشرالمؤلفينمنكلوضراعةهدففإنالكتابهذااستخدامطريقةكانتوأيا

العلاقةتععيقإلييؤديالذيالأمر،المقدسةالأسفارفىءجالماالقارئف!ميثريأن

.أثرأأعمئمسيحيةحياةإلىوالوصولاللهمع
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ينالنخو

التيكوينسفر

هناشيءكلىيداية

التكودن:سفرأهمية

عليالإجاباتلمجدففيه،معنيالكتاباسفارلباقيأصبعلماالسفرهذالولا

التكولنسفرويتحدثالخ..؟.أتيناأينومن3!نانحنلمازا:مثلالكبيرةالأسئلة

ولصفهاوالخلاصالخط!ةولداية،والأممالعائلات،والمجتمعوالإنسانالعالمبدابةعن

ألعبراني.الجنسنشاةبدايهعنيتكلمهوخاصة

التكوين:سفوأسلوب

رسميةصيفةفيالدروسوضعمنأكثرالقصصروايةطرلقعنالحقيعلمنا-1

أعطمحتىللتفطية..محاولةتوجدفلاالأولالطرازمنإنسانيةقصصه-2

الحقيقية.صورتهعلىيظهرالأبطال

سفريعتبرالمستوياتأيوعلي..ومؤثرةمهيبةالقصصكلسردطريقة-3

.الأسلوببديعالتكولن

التكوين:سفركاتب

)موسي(هوكاتبهأنعليضمنايدلالجديدالعهدلكنمجهولالتكولن-كاتب9

كتبكيفنعرفلاأنناكما..الحديثالعصرحتيالمف!ومهذاعليأحديعترضولم

منعددأكبيرأمعأبضمأناستطاعكمحررموسيئريأنالمعقولمنلكنالسفرهذا



ينالتحم

تددينه.تاهـلغقبلشائعأأصبحقدبعض!ايكونقدالتيوألهقاثقالقصص

التكولن:سفرقيهة

أنناإلاالتكولنسفرمكانةأضعفاقدوالتارلخالحدبثالعلمأنالكثبرونيفترض

وذلكعليهالاعت!مادإمكانةمنواثقهيئالتكوينسفرنقرأانيمكنناحالأىعلى

لصببين؟

له.سندمنأكثرنجدالسفردقةحولتارلخيةأوعلميةمناقشةكلفي-1

هذهإلىللوصولاالحديثةبالطريقةبلنفسهابالحقائقتتعلقلاالخلافاتمعظم-2

فلالا،أمحالياالعروفةبالطريقةنحننعئركماحقعلىالسفركانوسواء،الحقانق

نحنأنفسناوعننفسهعناللهأعلنهاالتيالحقيقةفهوالكلوفوقحق.علىهوزال

فيه.نعبشالذىالعالموعن

2،



ينالتحعو

العام

أيم

البشركةفصة

أ:03ا:أ-9

العالمخلق2:3-1:ا

والمرأةالرجلخلق25-2:ء

الإنسانسقوط2،؟-3:

وهابيلؤايينقصة26ا-،:

نوحإلىآدممنالموالبد32-!:5

نوحقصة:928-ا6:

ثوحأسرة0-1-132

بابلبرج19-ا:1

أبرامإلىسامالوالبدمن03أ-.:اا

!

إيراهيمقصة

3-25:8!ا:ا1

رحلتهيبدأإبراهيم:9أ2-إسا:ا

المجاعةيواجهإبراهيم2.ا-.12:

!3

،ا

59

،ا

79

89

02

21

الله

مصر.إلىهـدرحل

لوطعنلعتزلإبراهبم918-:

لوروبنقذإبراهبم،92-:

اللهمعبتقابلإبراهم921-:

علىابناينجبإبراهيم:ا-16

طرلقته

ثانيةمرةيفقابلإبراميم27ا-:

اللهمح

زائرينبستقبلإبراهيم9-91:38:

سماوفي.

أببمالكعلىبكذبإبرأهبمأ1-8:

بطرلقةابناي!نجبإبراهيما-7:

المشاكلبواجهإبراهيم:218-34

امتحانايواجهإبراهيمأ-،222:

قاسيا

امرأته.سارةيدفنإبراهيم1.2-:23

للمستقبليخططإبراهبم67ا-،2:

أبامهأواخرفىإبراهبم118-:25

25



ينالاتكصطو

إسحئقصة6!،

-25:91:27.،

ولديه-ينجبإسحقء25:913-

كلهومشاسحتي!62:1-53

بخدعإسحقء.27:1-

!

يعق!بقصة

تا37أ،-ث27

278:أ،-

:2801-22

9293:أ-

:32-933

341:-\

26

بيتيتركيعقوب2:9

عجلعلىأبيه

قىاللهمعيتقابليعقوليا

إيلبيت

لابانيخدميعقوبه:ه

عديدةلسنوات

أخيرأيعوفىيعقوب:02

بيتههإلى

معومتاعبهيعقوب3

شكيم

باللهياتقييعقوب35:1-21

ايل.بيتفيثانية

بعقوبأسرة1دا:35:22-7

!

يوسفتصة

26:ء2537-5

طفولنهوأحلاميوسف-37:211

قساةوإخوتيوسفا-37:236

القلوب

وثاماريهوزا38:1-53

فييلقييوسف:يم!2-.،93:1

ظلصأالسجن

علييوسفسراحإطلاتا57-1:؟،

انتظارغير

يتقابلعيرسف2:9-55:28،

المحتماجينإخوته

وأبوهيوسف:3ه1-ء6،:

الشيخ

الأخيرةتهوسنوايوسف26-،:05



ينالتحو

الوسالة

تعليمنحعصرأندائماالسهلمنلبس

هذهأعا،بعيتثاآياتفىالتكولنسفر

عجردفهىيلىفيمانذكرهاالتى

أمثلة:

الله)عنالتكودنسفريعل!عاؤا-أ

(1:1)ذاتفىتهوحياأزلىيهنهأ-ا

)1:6-الحياةوواهبالخالقهو+

.)2:9

علاقةلهتكودأأنولرللشخصهو+

3:8،،ا:26-2:كامالإنسانمع

أ:5.16-1

البشريدينوسوفقدوسهو!ا

-أ:اأ206،80:ه-3:8-الخطاة

91.92:أ-91،18:6

3:21،دينونتهفىحتىرحيمهو+

4،16:18.18:32:ه

معتعاملهفىالأناةطويلهو!

إبراهيدمقصةتوضحهمااوهذاتابعيه

.يعقوبوقصذ

القوىكلعلىمتسلطهوأكا

أ-16،ءه:.18:14،26:2.2

عنالتكوينسقوكعلمما؟ا2-

الإشمانأ

فهوولهذا،اللهصورةعلىخلقأنه+

.الإبداععلىقدرةوله،قيمتهله

فىيمضىولهاالخاصةإرادتهله!

أ-7.يم!:اللهعنوالبعدالخطيةطرلق

تكوينهفىالأغوارعميقةخطبته!

.(أ-18ة02)إبراهيمأظهرهماوهذا

معشركهفىيكونأنيحتاجهو!

إبراهيم.حياةتعلمناكما،خالقه
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(لننحوين

لنايظهـرللتجديد،كماقابلهوول

.يعقوبحياةقصةمن

وهذااالإلثيهالعنايةموضعأنه!

يوسف.قصةفيلنايتفيح

عنألتكوبنسفويعلمماذا3-

؟تالمجتمع

وليساجتماعياكائناالإنسانخلق!

2:18.عزلةفىيحيافردأ

28

التىالمتاعبعنكثيرةالأمثلة!

أقرانهمعحياتهفىالإنسانيواجيها

البشر.من

بناءفىالأساسيةالوحدةهوالزواج!

2:24.المجتمع

القانونوجودإلىحاجةفىالبشر+

هذافىالحياةعليلمساعدتهم4والحكوص

ألشرير.السافطالعالم



ينالتئ

النطببق

عملياعلىالتك!لنسفررسالةتنطبى

:العلأفاتمنمجالاتئلا"دة

الله:معلهياتنايالنسبة1-

نأراثمالناالأفضلالطاعه؟من

مشيثته+ونعملاللهطاعةفىنعيش

الصحبحهوالأمرهذاتياللهأمن!

غبرأنهأحبائأببلوكانوإنحتي

ععقول.

حقا.بكيهتمفهوتباللهثق!

نأعلإنابحب:اللهمحتكلم!

مساعدتهونطلببشماكلناإليهنتوجه

قراراتنا.اتخاذفىلنا

يغيرأنقادراللهإن:!ععلاللهدع!

حياةإلىفيحيلها..الملتويةالهياة

صالحة.

الأسرلةلحياتنابالنسبة2-

بعض.معبعضناءأمنانكونأن7(

.المحاباةإلىنلجأالا!

الفيرة.مننتحررأن+

أصعبفىحتىآمناءنكونأن!

.الأوقات

الإل!يةالوصاياظلفىالمحياة

عليناتليهمابحسبوليس

أهواؤنا.

العالم:نىلحياثنااالنسهة3-

الموارداستخداموحسنتنمية!

مسثوليتنا.ذلكواعتبارالعالميه

واحدكلهمالبشرخالقأنتذكر!

صورته.علىمخلوقونكلهموأنهم
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ببقالتحيو

الدوليةبالشئونيهتماللهأنلاح!!

والقضاياهالخاصةبالشئونوليس

فقط.الروحية

الأمانةحياةنحيابأنالالتزام

لله.شهودألنكونوالصلاح



ينالننحو

الرثيسيةالموضموعات

الاخنهار-ا

يعقوب،هيمبرأإ،نوح،ببلها

لالربهؤلاءكلاللهدعاهـلرسف:

تارلخفىومواقعهماماكتهملهمواختار

قصةفىكمانرى-وأحيانا.اللهشعب

الطرقيتخطىالاختياران-يعقوب

قصةاقرأالأمور.لسيرالتقليديه

عنتتعل!هماوسخلأخريمرةدعوتهم

البشر.اختيارفىالهطردقة

2-الخلاصى

الخطية،فىالإنسانسق!أنما

بخلاصهاهتمامه4الاأظهرحتى

الشواهد22:8-هذه،،،ة،ا3:ه

سيقومالذىالعملإلىتشيرالكتابية

.الزمانءملفىالمسيحبه

فىلمجدهالذىالآخرالتعليمهوما

ألخلاص؟عنالتكود!نسفر

3-العملى

الإنسانعليكانالسقوطقبلحتى

نأإلا)أ:28(.عالمهفىبعملأن

وأقلشاقاالسقوطبعدأصبحالعمل

91()3:17-إمتاعا

عننتعلمهأنعلينايجبالذىما

؟اليومعالمفىالعمل

الىاعة4-

أحدتخصيصفكسرةإن

راحةيومليكونالسبعهالأيام

منالأولىالأصحاحاتفىلمجدها

ويا(.)2؟2المقدسال!عاب

الوصاياإحدىليستإنها

ت!وجيهاكانتبلفقط

الخالقهمنأساسيا

بستخلصهانيمكنالذيما

أالفكرةهذهمنمجتمعنا
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التكوببن

االشيطان5-

أخريمرةالسقوطقصةاقرأ

نأيمكلنمامنهاواستخرج)3:1-7(

وأساليبه.الشيطانعنعنتتعل!ه

الموت9-

!هناك:3(انمبالموتتهديدهناك

نقابلهما)5:2(،وكثيرأعليهتغلبمن

5:3(ا-.)94:المسفرفي

الأمر.هذامننتعلمهالذىما

الأخلابات7-

علىالأخلاقياتأهميةتتجلى
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ما.المقدسالكتابصفحاتامتدأد

الأساسيةالأخلاقيةالسماتأهمهى

التكولغ؟سفرتضهنهأ(لتي

افداج8-

الأيأتمننتعلعهأنيمكنالذىما

؟الزواجغايةعن89-35ة2

(لعمافىب-9

عنالتكوينسفرلنايعلمهالاىما

أ،:ا-7،مثلللهلمجادتناكيفيه

28؟.أ-22(؟



م!والخر

ا!وو!أسفو

أمةميلاد

،؟"الحروجالسفرسسلمازا

الترجمةفى"الثانىموسى"سفرعليأطلقالدىالعنوانهو)الخروج(عنوان

الهقيقي)الخروج(وصفأناوالحقيقة،الخارجإليالطرلقيعنيوهوالقديمللعهداليونانية

السفر.منفق!جزءعليمقصور

الحروج؟سفرلهتضمتهالذىما

رثيسية:أجزاءثلاثةإلىنفسهالسفريقسم

فرعونقصرقيترليوكيفرضيعطفلوهوحياتهعلىأبقىكيف،موحمهتصة-ا

وكيف،العبوديةمنشعبهليحررفرعونصارعوكيفالمتقدةالعليقةمناللهدعاهوكيف

.ءسيتابرلةإليالأحمرالبحربهمعابرأالنصر،طررلقفيشعبهقافىه

جبلعليموسمعاللهمعاملاتكبمر-حدإلىيتضصن-السفر:منالثانىالجزء2-

الشرائع.منوغيرهاالعشرالوصاياوإعطاءءسبنا

اسمعليهأطلق)الذيتابوتعملأمدر:ثلاثةأساساهـشضمنالأخيرالجز+3-

وخيصةالوصايآعليهمانقشناللذانالشهادةلوحافيهوضعالذي"الشهادة"تايوت

.بالعبادةالمتعلقةالتفصيلاتواخيرأالتابوتفيهاوضمعحيثالاجتماع

هيالسفرفيالسائدةالفكرة)اليوملنايالئسهةالحروجسفرقيعةهىما

علىتساعدناالتيالإيضاحاتمنالكثيرالسفرلناولقدموالفداء،العيوديةمنالخلاص
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الخرو؟

رمزهو11(أ-:)29الفصححملإنثم،المسيحيسوعالربفىلتاالذيالفدا-فهم

الرسولبولسأشاروقد92(..:ا)يوحناالعالمخطيةحملال!ياللهلحملواضمحمسيق

يتحدثحينفي7(5:اكو)،أجلنامنذبحالذيفصحنا!حملباعتبارهالمسيحإلي

1:91ابط!دنسولاعيببلا"كحملانهعليعنهالرسولبطرس

متعبدأ.شعبايكونلكيمدعؤالمفديالشعببانالسفرمنالأخيرالجزءولذكرنا

وسطاللهلوجوفىترمزفالخيمة:منظورةإيضاحوسائلخلالمنالشعباللهولعم

أليونانيةالترجمةفيءجاكحابيننا()خيمعنهقيلالذيالمسيحإليترمزوهي،شعبه

لنايبيننموذجإلاهوماالخروجسفرفإنهذاوعليءهبتجسدهبينناحلأي(1،:1)يو

نقفالخروبمسفرندرسعندماإنناالجديد..العهدعليأضواءهالقديمالعطيلقبمكيف

بالنسبةالتاليةوأهدافهالعبوديةمنالشعبلتخليصاللهاتبعهالذيالأسلوبعليمنه

.للفداءحاجتهيدرل!إنسانكلعليتنطبقالقصةوهذه-لهم.

3،



9؟الخر

العامالهيكلى

!

مصرفىثيلسر

تأميلاد-17:ا

أمةاستعباد822-:1

!

المنظموسى

131-د:2:

الأولىوطفولتهموسىمبلاد9ا-.2:

موسىإحباطات25ا-أ2:

موسىدعوة01ا-3:

موسىثريواجهالله15ا-31:

له.ذاتهبإعلاق

!التفودضالوكالآ22-أ3:6

موسىاعتراضالتألاا-:،

دعوتهمعيتوافقموسى31ا-8،:

!

العبودبةمنالخلاص

لأ3ا:5-18:

فرعونمعصراعهفيموسى92-لا:5

موسى.طمأنةيعيدالله61-8:

لموسياللهدعوةلمحديدا6:93-

.بالأنسابخاصقسم27إ-،6:

موسيمعالعهد6؟28-7:لأ

فرعونععالحراعاء:7:81-ا

مصرمنوالتحررالفصح:22ا-39:ا2

الأحمرعبورالبحر21-ا95-:1،

البربهفىتجارب:27ا59:22-8

!

والعهدالناموس

3181:ا-:99

سبناءفيإسرائمل91:9-52
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3(لخمرو

الموسوبماالعط126-:02

العهدكتاب:يم!152-1233

العهدعليالنصدبق2،1-18:

خاصةتخطيطات18ة3ا-25:1

بالعبادة

36
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والتجدبدالفشل

:32-1.،:83

الشصبفشلء3:35أ-33

والعبادةالعمل،:38--9ة35



و؟الحنو

الرسالة

العبرد!ة:منالنداه-؟

بداياتإليالخروجسفربناباتي

س.126:أ-أ:كأمةإسرائيلوجود

الخلاصهىالساثدةوالملاحظز

السفرمنالأولىفالأصحاحاتء:اوالف!

الشعبإعدالمكيفيةعنتحدثنا

مخلصااللهلهمأقاموكبف.للخلاص

اتتيدالأمرآخروفي.هوسىشخصفي

ذلكوتلامصر..منللخروجالشعب

2973:سيناءفيكامةتنظيمهم

الأمورفيعالجالسفرباقىأما

كشعبإسرانيلباستحرارالمتعلقة

.،:9-02:اللهمعبعهدمرتبط

الخطبةمنالفداء2-

أنهعليالخروجسفرإليالنظريمكن

.ءاجقاثلاشةهنيتكون

وهذهالررص:إلىالشعبدطقيول

مظالممنمعائاتهمفينلمسها

صورةفيهانريانويمكن.المصريين

اليائسوسعيهمللبشرالخطيةلاستعباد

منها.للخلاص

وما:هناموصولىالمحلاصمكانإن!

فيشلقأيهناكيكونأنيمكنكان

هناكانإلاالأمر،نهايةفىتحقيقه

ذروةوتتمثل،الوقتننسفىمفشلات

حملذبيحةفىللخلاصالسعي

عليالمرشوشالدمكانولقد،الفصح

بيدتلأبوابوالقائمتينالعلياالعتبة

لأمنهمالضمانهوالإسراثيليين

فإنللمسيعبينهـلالنسبةوسلامتهـم.
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ومم!(لخر

بدمهوالذيقصحناحملهوالمسيح

-الجديدةوالحياةالخطاياغفرانننالا

كان:التكرسىيأتيالفداءولعد!

مععهدقىالدخولعلىمزمعاالله

خاصةسيجعلهمالذينالشعب

اللهأنوكما.العالمفيهشهولم

للدخولايدعوهمقإنهالشعبخلص

العشرالوصاياوتمثل-.-طاعتهقي

38

لله.الأخلاقيالناموسأوالشريعة

يبقواأ!للشعبأيضاالضروريمنوكان

ممارستهمطريقعنباللهوثيقةصلةعلى

عنتعليماتهحسببانتظامةالعبافىلشعائر

هيالاجتماعثيمةوكانت4ممارستهاكيفية

وكانوا،مبهماللهفيهيجتمعالذيالمكان

بيثهم.حضورهمنيقينعلي



مم!الخرو

التطييق

عنالكثبرالخروجشرمننتعلم

الله:طبيعة

متسلط:سيداللهأ-

يتسلطوهوالتاهـدخسيريحكمالله

اسمه.لتمجيدهـلوجههشىءكلعلي

يشعط:مهتمالله2-

واضعاالأحداثعلييسيطرفهو

.وخيرهشعبهصالحدائمةاعتبارهفى

هـدككفليشعبهيعتنىالله3-

برعاكته:

خيرهماوالسلوياليوميوالمن

وتزهـلدهملأولافىهاللهكفالةعلىبرهان

تهم.باحتياجا

:تدوسالله،-

لموسىكاملبوضوحالحقيقةهذهتجلت

بصفةالإسرائيليوللشعبخاصةبصفة

السفر..هذاصفحاتامتدادعلي،عامة

ورهبةخشوعفيننحنيانعليناويجب

قداسته.أمام

الطاعة:شعبهمنككولعالله5-

اللهيتطلبهماكلالعشرالوصاياقثل

نأهـلريدتا،وامرأةرجلكلمنأساسا

وافعالنا.وأقوالناأفكارنافينطيعه

هـلرنمد.:شعطيوجهالله6-

السحاببعمودالبرلةفىشعبهاللهقاد

روحهبإرشادشعبهيقودالأنوهووالنار

فيهم.الساكنالقدوس

93



الخرو؟

:يعبددانالبانسمنينتطراللهلأ-

موسيزمنفياللهأعطيلقد

ممارسةكيفيةعنتفصيليةتعليمات

هذهكانتولقد.للعبادةالشعب

اللهبقداسةالفبادلتدكيرالتعليمات

ال!امةمكانتهاللعبادةولازالتوجلا4.

نعدلمأننامنالرغموعلىأيامنا..في

قيءتجاالتيالطقوسقائق3باتباعملزمين

علينذكرأنعليناأنإلا،القديمالعهد

إلهنفسهوالآننعبدهالذياللهانالدرام

القديم.العهد



م!والخو

الرثيسي!ةالموضومحات

أ-اله!لة

إسرائيلشعببصورةالسفري!فتتح

ةااقرأالعبوديةنيرتحتيررخوهو

خلاصهمالسولمنيكنولم.9،أ-ا

ذلكضققعندماأنهإلا،العنتهذامن

عليالمسيحيونوسيريكاملأ..كان

لحملصورةالفصحخروففىالدوام

بأنناالدمورمديعليوسيدكرنا،الله

الخطية.وعبوديةالهلابهمنتحررناقد

التيالجديدالعهدشواهدإليأنظر

:ايوحنا:اللهكحمليسوعإليتثمير

32،351-8:أعمال!هـ9236

او8ا:بطرس5،71:ىرنثوس

سفرفياستخداماتهتتتعثم91.

عليتعلقهاالتيالأهميةهيما.الرقلا

الخطية؟عبوديةمنئح!لرك

(موسلناا)لشردعةا-2

بتوقعبأنهالمحردلنالعببداللهيذكر

تتميزالعشرالوصاياوأن،إطاعتهمنهم

الشريعةالأمر-حقيقةفيبكونها-

كلوفيالبشرجميعتناسبالتيالأخلاقية

كمامعينا.تا!لخأتحمللاوهيالعصورا

حاجةفيكمخلصالمسيعيقبلونالذينان

!كربيعبدوهأنعلمهمأنيذكرواأنإلي

فاعملوالمحبوننيكنتم"إن:يقولفهو

فإنوأخيرأ.(51؟1،)يوحنا،بوصاياي

فىأثرهالهايكونأنتتطلبالطاعة

فيوبالتالىوأحاسيسناهشاعرنا

:5متىفييسوعأقوالأنظرتصرفاتنا.

دةلعباا-3

لهمأعطيت،إسرائيلضريرتمأنبعد

فياتباع!االواجبالتعليماتفورأ

ا،



ع!والخو

خيمةكانت.اللهلعبادةممارستهم

اللهبحضورلهممرثياتلأكيرأالاجتماع

القداسةلطبيعةوأكتشافهم،شعبهبين

نايمكنلاالحظاةالبشروان،الإلهية

المذبحأما.حضرتهفيوجودلهميكون

عليهتقدمالذيالموضعفكانالنحاسى

الوحيدةالطريقةهيهذهوكانت،الذبائح

وصفتوقد.اللهمحضرإليللقدوم

حيثفانقةبدقةالكهنةرئيسملابس

نأيمكنالذيالوحيدالشخصهوكاذ

2د

هذهكلكانتوقد..اللهأمامالإنسانيمثل

عليللتأكيدلازمةالدقيقةالتفصيلات

أصبحناالذيننحنأما.-اللهقداسة

ألله،اب!ناءصرناانبعدملوكيا"كهنوتأ

اللهانالدوامعلينتذكرأنعلينافيجب

عبادتنا.فيذلكينعكسأنولابدقدوس

استخداماتعنالخروجفيابحث

كيفولاحظ!..!القداسةو،!قدوس

تأثيرهوما..وشعبهاللهإليتشيرأنها

عليبالقداسدالمتعلقةالحقائقهذه

حياتنا؟وأسلوبتناوعياد،تنااتحإها



يينال!9

اللاودينسفو

والعيادةللحياةتمثعريعات

؟"اللافي"سفرلمازا

!كلمالمتكررةالعبارةلكن.اللأديينيالكهنةالسفوهذامحتويمنالكثيريختص

إليهننظرأنوعلينا4الشعبفيفردلكلموباكلامأنعليقاثلأكاتدلنااسرائيلبني

يحدثناالخروجسفركانواذا..المقدسالكتابمنالأولي!الخمسة!الأسفارأحدباعتباره

اسلوبيوضحاللاهـلينسفرفإناعهدأمعهموأقاممصرمناسرائيلاللهخلصكيفعن

عبادتهم.ونظامالعهدشعبحباة

السفوأكتبمن

سيتاء.جبلعليلوسىاللهأعطاهمادتههنوالكثير..كاتبهاسمالسفرفىيذكرلم

الحالية.صورتهعلىوصاغهجمعهالذيمنأوالسفركتابةتا!لغمعرفهنستطيعلالكننا

السفرامضمونما

وتوضيحاتقصصياإطارأهناكأنإلاوالتنظيماتالشرائععليأساساالسفريششمل

بطبيعتيقعوهو..إسرائيللبنيالحقيقيالتا!لخصميممنهيالتضظي!اتهذهانترشا

.الكفارةبيومالخاصالكبيرالفصليتوسطهمارئيسيينجزأينفي

عنرتشريعا!ظاللهمعسليمةعلاقةعليالعهدشعبيكونكيفالأولالجزءويتناول

الله.كثمعبمعبشتهمكيفيةحولالثانيالجزءهـلدور-والتطهيرالذبائح

،3



ييقال!و

:(الناعوس)لمث!سةا

إلاالدينيةوالشراتعبالطقوساللاويينسفرفيالواردةالتعليماتمنالكثيرتتعلق

العشرالوصاياتشبهالأخلاقىوالسلوك.الصحيةالأمورعنتشىلعاتأيضايتضمنإنه

نحوأللهمقاصدتعكسفكلها..التشريعاتأنواحمختلفبينتييزهتاكوليس،

الكاملةالطهارةلناتحققتفقدالجديدالعهدفيأما..بإطاعتهاتلزمهموكلهاإسراثي

الت!ط!رتشريعاتأوالذبائحهذهمثلإليحاجةهناكتعدلمبحيثالمسيعبذييحة

؟عنا.فداالمسيحموتحققهمالناتوضحفهيذلكومع..الطقسية

:أنماطثلالةفيتقعاللاولينسفرفىوصفهاجاءالذبائحمنأنواعستةهناكال!ييحة:

لهالثفسوتكريسللهالمجدتقديموهدفها:التقدمة1-

بكاملهاالحيوانيةالذبيحةإحراقيتموفيها:المحركة*

الحيوانيةغيوالتقدمالتهجميعوتشط:الدقيقتاقدمة،

اللهمعشركةفينكونأنوهدفها:السلاعةعلىالشكرتقدمة2-

مشترلاكطعاميؤكلوالباقيمنهاجزءيحرق:السلامةذييحةش

اللهمعالعلامةوتجديدالخطيةمنالخلاصوهدفها:التط!يرتقدمات3-

اللهضدللخطابا:المحطي!ةؤييحة*

المخطئمنتعوبضدفعمعهاهـللزم:الإئمؤييحةكللى

الكهنة.لتقديسوهي:التكرسذبيحة+ا،

،4



ييقوال!

العامالهـيكل

!

ال!كيحة

6:23-ا:ا

المحرقة؟أ-17

الدقيقتقدمةأ-69:

السلامةذبيحها-17:

الخطيةذبيحه:513ا-:

الإثمذبيعة6:7ا-:د

للكهنةتعليمات8-18ة

إلتكرش!بيحةةأ-23!:

!

معرفتهالكهنةعلييحبما

ونصيبالخطيةزبيعة6:24-.3

منهاالكهنة

الكهنةونصببالإثمذببحة701-8

منها.

الكهنةونصيبالدقيقتقدمة7:99-.

منها.

تعليمات-السلامةذبيحة2ا-أا7:

منها.اكلبخصوص

تناولالجميععليمحطور7:22-27

.الدمأوالشحم

الك!نةونصيبالسلامةذبيحة7:28-38

منها.

!

بالتعبينالكهنة

02:ا.ا-8:

لتكرسمهم.الطقسىالهغللأ6ا-8:

الذبائعتقديم12-،:!ا

هارلنابنيخطية7-ا:ا

الكهنةعليالخمرشربحمظرلأا:8-ا.

الخدمة.ءاثنا

ه،



يينال!9

الخطيةذبيحة012،1-02

!

سةلنجارار-لطهاا

11:9-51:33

والمخرمة.المحللةالحيواناتا-7،:11

.الولادةبعدالتطهيو29:1-8

الجلديةالأمراض1،6-1:لم!

باجراءاتها.-تشخيصط

يحدثالذيالفطر795،-أ:3

الملابس.فىالضرلة

منءالشفابعدالتطهير132-:1،

ي.الجللالمرض

يحدثالذيالفطرلاهس-،1:3

.الببوتفيالضردة

الإفرازاتمنالنجاسة133-ب15

الجسدية.

،6

!

الكفارةبوم

3د؟-:16

الكهنة.رئبستطهيرأ-69:91

.الاجتماعخيمةتطهير:1612-91

الشعب.تطهير16:0-228

كلمرةبهالاحتفاليتكرر،923-:16

+عام

،إ،

والقداسةالبرحباة

1:2233-:ا7

تقدمأنيجبالذبائحجميع9أ-17:

لله.

مقدسالدم916-0ة71

المحرمةالعلاقات103-:81

-محبةللحياةتشرلعات91:937-

-القرب

-كونواللحياةتشرلعات-02:127

قديسين.



بالنسبةالقداسةحياة1-2269::21

للكهنه

المقبولةالذبائ!22ء33-17

!

الفوميةالحهاهننطبم

55ث25ا-23:

والمواسم.والأعيادالسيوتأ-،،ت23

الهيكل.قيالنظاميةالخدمة9ا-،2ء

-مثال-وعقابهاالخطية23ا-.تء2

السابعة-السنة2-،118-57؟25

.الأرضإراحة

يينال!و

الخمسونالسنة-25:8-1172555

اليوديل-سنة-

!

وختامتلخيص

:،273؟-26:

البركة.لمجلبالطاعةا-2639:

.العقاببجلبالعصيانأ-2693:د

.الففرانإلىتؤديالتولة6،،-.ة26

النذورعنتشرلعات،3أ-27:

والعطايا.

7ء



يببنوال!

لمعبه:مع!اضراله-لأ

:22-18:1"1:67-ا:

69

والمراسمالذبائحكل:العبادةفى!

"الربأمامثاتتم

دائمأالله:اليوميةالحعاةقى+

فىيتمانبجبشئوكله!ناك

.ضوءمحضره

ءتدوسالله2-

أ؟9،4شعبهقداسةيحتمهذا

-26ءو،2و4،9102:78؟2،وه

تكونأنيجبالشعبأخلاقإن

بقداسةوالقصود،اللهأخلاقمنصورة

الذبائعوتقديملمحاسةكلإزالةالشعب

الشرردعة.وحفظ

منالخلاصعلىالععليجب3-

،8

الرسالة

الخطية:

اللهلأن335ة8:ا-915:أ-7:380

وأبالخطيةصلةلهيكونأنيمكنفلاقدوس

نأالإنسانارادفإنهذاوعلي،النجاسة

منيتطهرأنفعلحهباللهصلةعلييكون

.رانافيجميع

ؤييحة:لتضمنانيجبألكفارة،-

،،:1،1:92-31،3،-16:1.

ليسمنهاوالتخلصخطيرةدائمةالخطية

يتط!رانالإنسانأرادقإذا-السهلبالأمر

فإن،باللهصحيحةصلةعلييكونوأن

تصنعالذبيحةوهذهزبيحةيقدمأنعليه

الذيالموتمنالخاطئتخلصإنها.الكفارة

يوضحاللاويينسفرفإنزلكومحيستحقه

الذيذاتهحدفيهوليسالدبيحةتقديمألأ

هيالمففرةلأنوالطهارةالمففرةلنايقدم

الله.عطية



"دللتشطتمتداللهعنايةإن5-

:الهباةنواحمه

18:9-23:16

العبادةمعاللاوبايئسفريتعامللا

تشربعاتعلييشتعلبلفحسب

يببنوال!

والملابسااوالمرض،والشرابللطعام

الأفرادوعلاقات،والحاصلات6والنازل

شئفكلاالععلوظروفاببعفىبعضهم

اللهطبيعةبعكسأنيجبحياتنافي

.القدوس

،9



يينأل!9

ألتطبيق

مقلص:لشعباللهمنط!1-

اللهأعطاهاالتيالشرائعتحدثنا

لناوتقدموارادتهطبيعتهعنلإسوائيل

.الآنحتيساريايزاللاماالمبادئمن

)17:2(:اللهإطاعةيجب!ا

نعبدهانيهـجبالديمووحدهاللهول

(.02:ا-ه:)17:3-9،ونخدمه

العائلية:الهياةعليالمحفاظيجب!

2(.ا-أ.ة2:02،)18:6-91

وألعنايةبالفقراءالاضماميجب!

1(.و.أ:9)9:بمطالبهم

ميادينكافهفىحيويأمرالعدل5

،22-91:19):لمعاملاتا

33-37).

والعرافة:السحراجتنابيجبدا

27(02:6و)91:26-31،

وعدملنااللهبإعالةالاعترافيجبول

)23:9-4،(!:نسيانه

حسابعلىالثرواتتكوينيجبلا!

5(.)25:8-ه؟الآشلن

والكفاؤةال!ييحةمعنى2-

اللهيوفرهاالتيالوسائلاللاهـدينلنايعوض

يمساعدناكماعليهاوالقضاءالخطيةلمقاومة

الذبيحةعنالجديدىالعهدتعليمفهمعلي

:الكفارةيومعن16آصحاحهـلبرز،والإنابة

معيضسامعأنيمكنولاثدوساللهان!

الخطية

اللهعنالإنسانتفصلالخطيةل!

اللهمعشركتنااستعافىةفيرغبناإذال!

الخطيةمنالخلاصيجب

،الدمسفكمنلابدهذايحدثولكي!

.موتهمطالخطيةفأجرة



كافيةلبستاليوميةالذبائع!

تكرارهإلييحتاجالكفارةيومحتيأح

سنةكلمرة

قىكلهم!الشعبوالهيكلالكهنة!

تطهيرإلىحاجة

يينال!9

الخطيةآثارتمحوأنيمكنالذبيحة!

ذلككانوإناللهمعشركتناتتجدد!

مؤقتةلفترة

حقادليساللهمنعطيةهدالكفارةيوم!

امتياز.مجردبلمكتسبأ

95



يين(ل!9

الرنيسيةالموضوعات

سةلقداا-ا

وذلكقدوساللهأنالبدي!يةالأمورمن

أساسوهذااللاويينسفرمنيتضح

وه،،ا:،4)1التشريعاتجميع

ابحثو،2-26(2.8.بهاو91:2-ء.

تتعلمهماراستخلصالشواهدهذهعن

القداسة،معنيعنسياقهاهن

لة:العلىا-2

معجنبإبىجنبا"اللهقداسهتممسير

تعاملهفي!لارعادلفالله..عدالته

يتعاملأنيجبثمومن،شعبهمع

البعض.بعضهممعوالعدلبالبرشعبه

تمظم91أصحاحفيالمعطاةوالقوانايئ

العدالةبهتطبقأنيجبالذيالأسلوب

بالأساليبفائمةاكتب.هـ.إسرائيلفي

52

فيالمبادئهذهبهاتطبقأنيمكنالتي

الهديث.العالم

3-العهد:

معهاللهأقامالذيالشعبهوإسرائيللأن

المهـممنكانفقدخاصا()اتفاقآعهدا"

الذيللنمطوفقايعيشواأنلهمبالنسبة

الشرائعهذهحفظيكنولملهم،اللهاختطه

كانولهذا!سرائيلبالنسبةاختياهـلةامرأ

اطفاليدرسهسفرأولهواللأوبينسفر

الإسرائبلببن.

الشواهدوخاصة)26(أصحاحإقرأ

..فيهوردتالتيالعهدعنألثمانية

نأيريناالأصحاحهذاأنكيفلاحظ

تها.التزامالهااللهمعالعلاثة



،-الشكر:

لإسرائبلبالنسبةالهامةالأمورمنكان

عطيةهوعندهمماكلأنيدركواأن

التيوالذباثحالشرائعفيهابما.اللهمن

مععلاقاتهمتجديدامكانيةلهمأتاحت

يببقأل!و

وأصحاح،بخطاياهمنقضوهاأنبعدالله

والمواسمالمنتظمةالمحافليحرض)23(

للهشكرهمإظهارلإسرائيليمكنالتي

لتقديمالأخريالمناسباتهيمافيها..

سفرفيذكرهاجاءوالتيللهالشكر

اللاهـدين؟

53



العك!

العددسفر

الب!ريةفىالمث!معب

السفر؟يتحدث3

-أماالسفرأحداثكليغطيالعنوانوهذاالبرلآ""فيالعبريالأصلفيالسفراسم

نأبعدالثانيةالسنةفياللشعبتعدادبنيسجلالس!فرلأناستخدمفقد)العدد(عنوان

يحكيالسفرومعظم26()أصحاحا!ريعينالسنةوفي(الأول)الأصحاحمصرتركوا

ارضدخولهمقبلالبريةفيعاشوهاالتيسنةالأرسينخلالالإسرائيلييناختبارات

الموعد.

الثيالمعاناةمنالكثير-كانحيثبالأسينشعرالعددسفرقر)ءةتجعلناماكثيرأ

سجلالعددسفرإنيقالأنهـلحكنوعصيانهمأمانتهـملعدممباشرةنتيجةالشعبلقيها

الإلهية.الأمانةمواجهةفيالبشريللفمثمل

للسفر؟الكلىالإنطهاعهوما

إلايفدملمفسإنهالل!سةدقيقأكاملأسردأيعطيناأنيحاوللاأنههوالسفرمعالممن

معينةأحداثعل!الأضواءسلطأنهإلاهذهالبريةسنواتعنتسبياقليلةتفاصيل

المسيطرهواللهأنهوالسفريتركهالذيالكليوالانطباع..التطويلببعضووصفها

فيتاريخيوالسفر..المشينالأخلافيوسلوكهمالوثنيةإليإسرائيلانحرافمنبالرغم

الآخر.الجرءفىتشرسي!منهجرء

،ه



العحه&

السفرأفىالمركوؤالرنيسيةالاثمفصياتهممن

يحوباباهتمامهالسفر،فيرئيسيةكثمخصيةيبرزموسيانالواضحمن

)12(النقدمواجهةقيفعلهوردا-15()19:.تبعيرةفيوصلاثه9:92-32(0)

الموعدأ!ضدخولمنوحرمانه(ا:13-91)،اللهبإكراموائشغاله9()سإيمانهونقص

يتعلقفيعاخصوصأهامةكشخصيةالصورةفيأيضاهارونهـدظهر2:2-13(..0)

أصحاح-ولصفالسفرشخصباتهنموسىأختمريمايضأوهناك)26(قورحبتمرد

الوحيدي!الجاسوسين-وكالبيشوعمنهمآخرونوهناك..لغيرتهاعوقبثكيف29

جيلهماكلمنالوحيدينكاناواللذينباللههـايمانهماوئوقهماإعلأنعل!لمجاسرااللذين

أصحاحاتاهـلالاقبلعامقصةأيضأهناكأنكما..كنعانأرضبدخوللهماسمحاللذين

22-24).

السفوأم!ثسأكلعنماذا

للسفر،والإحصائيةالتاديخي!الدقةحولالتساؤلاتمنعددأالمقدسالكتابنقادأثار

الكئابأنتذكرئاأفنالوكلهايكنلمإنالتساؤلاتهذهأغلبعليالررويمكن

اهتمامااكثركانوأفقد،للأحداثالتاهـلخىبالترتيبدائمايلتزمونيكونوالمالعبرانيين

ودلالاتها.الأحداثبمعانن

55



فىالعك

العاما!هيكلى

ول

إسرانيلبنىتنطيم

01:63-أ:؟

اللهبهامرالذيالتعداد95-،أ:

المحلةتنظيم1-،:2،9:

المحلأ4ط!ارة:27ا-5:6

المحلةفىالعبادة1:،7-19:

للمحلةوإرشادتوجيهيا01:6-1ه:9

!

الالردقفىاختبارات

؟11:1-25:8

الحلةفيمتاعب19:9-35

موسيعليالتذمر12:1-16

كنعانارضاستكشاف-1:933يم!

المحلةجمهتمرد5-9!أ:1،

أخرىتشررلعات،\1-:59

القيادةعليثورهأ:يم!أ-16:17

56

الروحية

ومبادئنشربعالت191:32-:89

الطرلقفيأحداث1:9235-:02

بلعامقصة222:ا-،2:ه

والعقودهالخطبة251-18:

يتن-

الموعدارضنحوالتطلع

9،ة33أ-26:

الثانيالتعداد26:9-65

صلفحادبنات111-:27

موسييخلفدشوعدم!2ا-:272

ومبادئشرانع0316:-28:9

مديانإدانة15-،31:

وجادراوجماسبطياستقر)رأ-32،2:

الرحلةأحداثاستعراض-9،ا:يم!لا

!

-كثعانلدخولاالاسمعدادا!

536:31-0؟33



العك&

الرسالة

01:01-1:1الطيط:النوا!ا-1

بنىحالةتصفالأولىالأصحاحات

وتتضعنسيناءبريةفىوهمإسرائيل

واختيارالإحصا،،عمليةإلىإشارات

النذيرلن،هـ)فراز،وتكريسهماللاوياية

التىالتقدماتعنسردأتتضمنكصا

.الاجتماعخيمةتدشيهأبمناسبهفدمض

هدهعليهاركزتالتىالنقطةأما

قداسةبإبرازتتعلقفكانتالأصحاحات

وأمانته.الله

02:92ا-ا:01:وعصيان-تلمر2

بعدإسرائيلبنىارتحالهنانتتبغ

إلىووصولهمسيثاءجبلمظدرتهم

أمورأيثضمنالقسموهذا،برنيعقادش

بنىتذمرتكرارقصةيتناوللأنه،أليمة

التىوالعقوداتاللهعلىإسرائيل

د!وهناذلك.نتيجةلهـاتعرضوا

الله.فىالثقةعدمضدمتكررأتحذيرأ

1-21:36:وانتصاراتإخفاقات3-

31

منالأخيرالثلثهذافىالصورةتتحول

السائدةفالنفمة.بهيجةصورةإلىالسفر

أنهمنالرغمعلىالانتصار،نغمهصهنا

المسجلة.الفشلحالاتبعضأيضاتوجد

لموسى،خلفاتعييفتموقديشوعهناولمجد

تمهـيدا!ائخذتالتىالاستعداداتعنونقرأ

التنبيرجانبوإلىالميعاد.أرضلدخول

فإننا،الإلهيةالقداسةعنالمتواصل

إلههواللهأنا!ددسفرمننستخلص

بعطىنراهولذلك.والترتيبالنظام

بالنثجيتعلقفيمالشعبهواضحةتعليصات

وقىحياتهمفىاتباعهعليهميتوجبالذى

فيلزمالجديدللعهدوطبقأ-أ!اعبادتهم

ترتيب"وبحسببلياقةشئ"كليكونأن

،(..:1،كوا)

"7



العحه&

التطبيق

الله.فىثقتهمعدمإلى:اللهنفدم!دىالحلاصنلنالقد-9

بنىتحرلرقصةالخروجسفرفىقرانا

سفرفىاما،العبوديةمنإسرائيل

الخدمة.علىيتركزفالتثبيرالعدد

الذىوحدههوخررالذىوالشخص

ويخدمهبحقالحىالإلهيعبدأنبمقدوره

بأمانة.

ونطام:نرثيبإلههوالله-2

الأوامرمنكثيرعلىالسفريحتوى

تععلالتىالأخلاقيةوالمبادئالإلهمة

يجب.للهخدمتناإبانأنناتذكيرئاعلى

كلياقةشئ"كليكونأننراعىأن

.(04:أ،كو9)!ترتيبهـلدسب

اللهشحبكتعرضخطالهاهناك-3

ثيها:للوكوعضاصهيصفه

وفشل.اللهفىالئقةعدمخطيآ-

يرجعكنعانأرضدخولفىإسراثيل

58

سفرفىنقرأوالتمرد.العصيانخطية-

ونحنالت!مرد.عنعديدةقصصأالعدد

هلهصثلفىللوقوعمعرضونأيضأجميعا

لناعين!مالذينالقادةعلىونت!مردالخطيه

الله-

هرونمنكلتسببالغيرةخطبة

رضاءعدمنفسهعلىبجلبانفىومريم

فىالوقوعمنجميعأفلنحترس.عليهالرب

.الغيرةخطية

:الإيمانيقدرالله-ء

إيمانكرجلويشوعكالبمنكلبرز

الوحبدبنالشخصينكاناولدلكراسغ،

هـاذا.الميعادأرضبدخولل!ماسئمحاللذين

امامعاجزيننقفانجلأالسهلمنكان

حتىيبالىلاالإكلانانإلا.الصعاب

بالمشحيل.



العك&

الرئيسيةالموضوعات

لص:إثدلبر-1

الطرقمنكثيرأالعددسفرفىلمج!د

اقرأ.شعبهاللهيعولخلالهامنالتى

1،21:ا-ا-ات02المثالاسبيلعلى

36:ا-12(،27:)انظرا-أ9271:أ

تامل29-23،35.1-5،35:6-28:

شعبهاللهيعولخلالهامنالتىالطرق

.هذهأيامنافى

إلهى:كضب-2

سفرتناولهاالتىالعواملأكثرمن

ماكثيرأكاناللهأنحقيقةإيلاماالعدد

ا:1-3،1أبا)انظرشعبهمنيفضب

02-423،ا:36-أ:ا-16ء،ا:33،2

)38،16:31-35،25:1-3

الربقلباللهشعحبطيحزنكيفترى

ااهذهأيامنافى

إور:ترتيب-3

انظر،والنظامالترتيبإلههوالله

بالنسبةلم!26،2،،،1،312الأصحاحات

إقامةونظام،المحلةترتيب،شعبهلإحصاء

،ا:،ا-791:أيضأانظرالأسباط

بشأن،1518،91،28،92والأصحاحات

.العبادةامورتنظيم

إلهى:إدشاد-د

قيادهواصلاللهأنبالذكر،جدبرهومما

الرغمعلىاليريةفىترحال!ماثناءشعبه

إرشادهمواصلفقدالمقكررارتدافىهممن

(-يم!2!ه:9)الناروععودالسحاببعمود

شعبه.يرشدالرلبزالوها

؟الآنذلكيفعلكيفتعلممل
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(لفتننعببة

التئئيةسفر

اللهلشعبلمحديالننه

السفر:اسم

فيوردتعيارةأولوهيالكلحات(هي)هذههوالعبريالأصلفىالسفراسم

هيالتي!الثانية"الشرلعة:تعنييونانيةكلمةمنفيأتيالحاليالاسمأما..النص

.()17-18،الشرسعةهلىهمن"نسخةلمقولدقيقةغيرترجمة

السفر:ثنية

اللهيينسيتاءفبمفطحالذىالع!دعليللتكيدوإعادةتكرارأألتثنيهسفرفيثحد

للمعاهدأتسائدأكانالذيالنمطمحتتمشيبهاغرضالتيوالصيغة..إسرائيلوشعبه

ثمالالتزاماتمنقائمةثمتارلخيةخلفية:تتضمنكانتوالتي.قديمةالأوسطالشرقفي

مستنداته.وقراءةالعطلحفظاللارمةالترتيباتثمواللعنةالبركةعنتقريرأاوكشفا

قبلالشعبإليموسيألقاهاخطاباتثلاثةشكلفيالنموذجهذاالتثنيةسفرلناهـلقدم

الله-شعبكونهمبمعنيإباهممذكرأيموتأن

السفر:كتايةوتاريخالكاتب

القولأما،تفسهموسيمنعباشرةصدوتالسفرمادةكالييةأنفيللشبهداعيلا

فلاالسبييعدحتياويوشياأوحزقئااصلاحاتفترةخلالبطملهأخرجقدالسفربأن

الهيكلاإلبمأوالدأوفىيالتقليدإليينتميماالسفرقييوجدلاأتحيث،تكمدهلمجن

الحياةنم!إناقىبلآيضا..زلكوبعدوقتهافيعظعىاهميةلكليهماكانتوقد



النتنية

أنهيبدوفإنهذلباومع،الملكيةقبلمالفترةالأوليالجذورعليينطبقالسفرفىالموصوف

التارلخعليالحكماستحالةإليأديممامج!ولمحرربهاقاممحاولةهنافاكاتت

الهالبة.صورتهفيالسفرلإخراجالصحبح

التثنية،سفرفيمختلفةبطريقةعنهايعبرسفرالخروجفيللعهدومبادئصوروهناك

لاحقعصرإلىتنتميكانتأنهالوحتي.لكن،مختلفةظروتلمواجهةذلككانوربما

الأصل.موسويةمادةعليكلهاتؤسسلمأنهاذلكمعنيفليس

المسفر؟ءكتبلماذا

نأقبل.اللهكشعبإسرائيلوضعتثيدهوموسيخطاباتمنالرئيسيالغرضكان

ليغزوها..كنعانإليالجديدةبقيا؟تالشعبيمضىأنوقبليشوعإلىقيادتهيسلم

معالتجاوبعليولحفزممالإسرائيليه،العقيدةومحتويمعنييعلمناككلوالسفر

،الحيياةي!صفوهو..وعبادتهاللهلخدمةأنفسهمتسليمإعافىهعليهـلشجعهممطالبها

الأخرالوجهيوضعالسفرأنكصا،ببركاتهوالتعتعاللهبرفقةنحياطاالتي"الصالحة

)دشوربأنهالتثنيةسفريوصفأنويمكنالعهد..تجاهلنتائجيبينحيثللصورة

.للقاد!عملدليلمجردوليسللشعبدعوةأنهيمتازانهإلا(إسرائيل
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النتتيأ

!

الأولموسىخطاب

،5:3-1:ا

العامالهيكلى

!

اللانىموسىخطاب

:32ا1ءد-،:

:الأنحتىلإسرانبلاللهعملتارلخ

الكلامفييبدأحوسيمقدمآ9+1-5

حوردبفياللهكلمات9:6-8

موسيلمساعدهالقضاةتعيين109-18

لأرضاستكشافأول1:99-25

كنعان

اللهيعصىالشعب1:26-46

عامأ38البرلةفيالتيهانا-18ة2

شرقإليالشعبدخول2:91-3:17

الأرن

القيادةيسلمأنموسيعلي-389:92

ليشوع

اتبعوه.أعلنقداللهطريق،ا-.،:

الملجأمدنتحديدعأ-3عه1!لأ:

62

للهالأمورتسليم،1(

مقدمةدا،،،-:،

العشرالوصايا؟-5:22

الشعباستجابةلا5ء3-23

وأطيعوهفيهوثقوا،الربأحبواتا-،63

الأرضامتلكوا-3اة7

آلهتهمولاعاداتهمتتبعوالا7:3-26

البركهإلىلؤديالطاعه8-101:

الكوارثإلهاييؤالعصيان581-902

الأرضبستحقونلاهم91-6:

خافىشعبإسرانيل:97-26

العهدتجديد2-2أ:01

لعنةأمبركة11:9-32



!
الثانىموسىخطابتاثع

)ب(ثرو!تفصيلبة
للعبادةتعليعاتيا-2ا:21

والمعلعيهاالأنبياءقتلا-8؟ضرورةت13

الكذبة

والعشورالأطعمةشرائعاأ-9:ا،

العبيدوتحرلرءإبراسنة؟ا-8:ا5

منالذكورالأبكارا-15:923

للههيالحيوانات

السنوبةالأعباد2-2أ:61

والملوكللقضاةتشرلعات1.2-:الأ

اللاوفيوأنصبةحقوقا-18:8

النبوةعنأحكام18:9-22

التتتية

القتلةمعتتبعالتيالإجراءات21-ا:!9

أثتاهالسلوكعنأحكأم02:9-.2

الحروب

فيالمعيشةعنأحكام21:ا-25:91

الأرض

للهالتقدمات269-91:

!ه

الشيوخمناوامر

ا-2728:68:

العهدتذكرواا-273:

عببالجبلعليمدبحاابنوا؟.27:4-

العصاةعلياللعناتا-26ا27:

المطيعينعليالبركات28:94-9

اللهعنالبعدعواقب1-2868:ه

63



الننث!يآ

!

الثالثموسىضطاب

اللهصنعهمارألتملقد921-17:

اللهسيصنعهماسترونأ-92:892

الإحياءإلىيقودالندم03:11-.

والتجديد

صعبةليستاللهأوامر11-،031:

الخدمةمستحقالله902-ه03:

والعبادة

ء6

!

الأخيرةموسىأيام

912-،31:3ء

الجديدالقاثدسيكونيشوع18-.اما

العمللاستلامالاستعداد:9-92ايا

وترتيباته

الوفىأعيموسىنشيدل!:3103-252:

أخيرةبركة331-92:

موتموسى3:أ-12به



النتننيآ

الرسالة

العهد:إله-ا

المثثيه:سفرمحورهوالله

يبقيأنللعهديمكنهر.منطواللهلأن

:سواهآخروليسالدالطاللههولا

و6:،:35،

والبأر:العافىلاللههو!

32:،و:1618

الكل:ضاي!السيدالهاكمهو!

0117:

شريكاييح!تمللاغيورإلههو!

\6:هو5:9معه:

و28:9-،ا6:،2وكديمللددمد!

إسرانبل:أيوهو!

32:6و1:31

العهد:التزامات2-

اللهمعصلدعلييكونأنإسرائيلأرادإذا

يصبرواوأنبسيادتهيعترفواأنفعليهم

نأيعنيوهذاقدوساللهلأنمقدساشعبا

أحكامه.يتقبلوا

-البالاتصيعشالمطقةالطاعة!

ردغ:دددنللهالقلبكلعنمحبة!

6:ه

يالله:الكاملةالثقة+

-18؟:6:11331

ال!يوماهؤ-منالدوامعلياللهذ3در+

شعبه:منيننطرهالذيوماععله

أ-ء2أ:18

:الأولادنعليمثا

9:اوا،:!
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التقنيآ

العهد:حظفوائد-3

هزبمةوكذلكاونجاحهاالأمةرخاء!

:ءالأعدا

و39و7:52228:97

وممنرةضيواتهاووفرةالأرضرخاء!

مناخيةوظروفالحيوانأتنتأج

مناسبة:

29دأراوه38:3

منالنسلوكثرة،الأسروغنيءرخا!

:ءالأصحاالأولاد

2899،7:14:ءو

الجيدةبالصحةولحتعهمالأفرادءرخا+

الطويل:والع!ر

ا"7:ه69ت5

66

العهد:نتضنتائج-!ه

الهزائم-كثرةبالأمةالكوارثحلولول

النهاية:فيوالإبادة

2،4:26وه28:02

وموتمرعب-جفاتالأرضكوارث!

والمواشي:المحاصيل

52،-28:22-28:38.،

-محطيمالأوبئةانتشار:للشعبكوارث!

:والأمانالأمن-انعدامالأسر

سه1ولم2و28و22و28:92

أبدأيكونلااللهمععهدف!الدخول

تؤكدهـاللعناتالبركاتفقوائم،باستخفاف

أمووناوتسليمللهخضوعناخطورةعلي

نأقادرالل!أنالتثنيةسفرلناهـلوضع.له.

علييصبأنأوالبركاتهذهعلينايممبغ

.اللعناتهذهرؤوسنا



التتتية

التطبيق

!اتى:ماالتثنيةسفرمننتعل!تحن

الله:محعلاننناا-

شخصيةعلاقةعلينكونأنيجب!

أسرهأوامةإليانتماءنافإناللهمع

نأفردكلوعليكافياليساللهتتبع

الد!جةمناختباراتاللهمعلهتكون

الاختباراتهذهتتجد!وأن..الأولي

.الدوامعلي

وثيقةعلاقةعلينكونأنيجب!

تعاقدمجردليسفالعهداللهمعحية

شركةلهتكونأني!لدواللداقانوني

طاث!لطيعوهيحبوهوأنشعبهمع

الحب.مننابعة

،مستعرةتكونأنيجبالعلادةهذه!

ليو!لبسونتبعهمعهنسيرأنيريدنافالله

كلبلمعينةمواقففي-أوأسبوعأوواحد

جميعفينعملهمابكليهتمفهو،الوقت

حياقنا.مجالات

لله:عبادتنا2-

وألاطاهرةللهعبادتناتكونأنيجب!

وعاداتأفكارمنشئإليهايتطرق

المحيطة.الشعوب

متناسقةللهعبادتناتكونأنيجب!

لنا.يضعهالذيالتموةجمعومتوافقة

القلبمنصادرةعبادتناتكونأنيجب!

كما..موضوعةشكليةأنما!مجردوليسث

وفسرح.بابتهماجتكولأأنيجب
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النتننببة

الرثيسيةالموض!عات

الله:أ-ثؤ

العهدربأنهعليفقطاللهئريلا

عليمأييضابل،إسراثيلعلبموالسيد

العالم،كلعلىوالسبدالتاريخإلهانه

قويوأنهوالطبيعةالأهمعليوالمش!لط

.بعهودهءالوفاعليوقادر

التيبالطرققائمةاكتب-

والتي.س،.الأصحاحانتتضمنهما

ء-قوتهاللهيمارسكيفمنهاتتبين

الله:أمانة2-

تريإسرانيلجعلثالتيالأهورمن

ركيقةاللهوبينبينهاالقائمالعطفي

بإمكانيةوعيهاهوالقوممةحياتها

أصحاحاقرأ.عليهالكاملالاعتصاد

التيالمختلفةالطرقمنهواستخلص32

الله.بهاؤصف

68

3-المحبة:

العهدعلبهارتكزالذيالأساسىالمبدأ

أقامتالتيهىاللهومحبة!المحبةهو

استمرارهالإمكانفىوجعلتالعهد

الله،يحبانهوالإنسانمنالأولوالمطلب

وأصلةلناتكونانيمكنلاالمحبةوبدون

511:.،:137أنظر.:اللهمععلأفة

او:9،99-9أ2ة394.1و17:9ه6:

،ه:؟4399:903ة12213و13

.2هـ03:160

للهثالئسليمد-

النصلبمهوشعبمناللهبربدهها

وحدهلهالكليوالولاءله،الكامل

وهذاالقلبكلمنلهأنفسناوتكرش!

مجألكلفىاللهمشيثةنتبعأنيتطلب

فيموضوعهوحسبماالهياةمجالاتمن

6:4-11291-ا5:-أنطرالعهدأحكام

تلخصالشواهدوهذ!.01:21-22

بكاملها.الشرلعة



سفريشوع

الأرضامنلاك

:؟السفرهداكمبكيف

2:36()!أنفسهوالسفرالتقلبدانرلو،كاتبهعومماأكثرالسفرهذابطلهوجمشوع

قيآخرمحررأأنإلا،عيانشاهدعنصادرمادتهفبعض،مادتهمنالكثيرإليهينسب

9،7:26،8:28،و)،:8الأنعليههيالذيالنحوعليمادتجمعلاحغعهد

03(.و،2:92

وقدلموسيالشخصيالمساعداصبعذلكهـلعدمصر،منالخروبمشاباعنديشوعكان

..الصعبةالمهامكرجلعليهالاعتمادوسكنبالثقةجديرأشخصةكونهعلييشوعبرهن

الإيمانكرجلاظهرهكنعانارضاستطلاعنتيجةعنكالبمعقدمهالذيالأقليهوتقرير

مقاليد!هتسلموتد،إسراثيلبتيقيادةفىموسييخلفان!يعياوكان..والشجاعة

.سنوات019عرفيوماتكنعانفيالأسباطووطن،السبعينسنفيوهرالقيادة

السفو:منالفرض

بالإتيانبوعدهاللهوفاءلكيفيةالتاريخي-السجلالأولىبالدرجةهويشوعسفر

!يعبرون91(ا:)فىموحوده(لسفرلهذاالرئيسيةوالفكرةالموعد..أرضإليبالث!عب

*،ليرثوهالهمإلههمالرببهبهاالتيالأرضلامتلالهليدخلواالأودننهر
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يفيوه!

:كنعاننتح

!مدنضد)قبليا(بدائيأشعبايقوديشوعكانسهلأ،عملاالأرضامتلاكيكنلم

اشتبك-كنعانمفتاحبمثابه-وهماوعايأرلحاعليالاستيلاء!لعد..حصينة"دولة

أتهورغم..لكنعانوالشماليةوالجنوبيةالوسطيالأقاليمفيطوللةمعادكفيبشوع

أخذعندماالفتوحاستكملقديكنلمانهإلااأهميتمنالإقلا!يمكنلانجاحاصادف

.(1ة)13الأسباطبينالأرضتقسيمفي

:يشوعسغرنفهمكيف

لل!سيحيينجدأمفيدانهالقوليمكنأنه!!تا!لخيسفريشوعسفرأنمنالرغمعلي

هامةوسيلةيكونأنبقصدالسفرهذاأن4؟ا-91()عبمننستشفحيثاليوم

كونمنالرغمفعلى..ينالوهانلهماللهتصدمايفوتهملاأنعليالمسيحيينلتشجيع

المبادئنطبقاننستطيعاننماإلا،الجغرافيةوالأماكنالحرليةالمعاركعنيتكلمالسفر

نخوضهاأنعليناالتيالروحيةوالصراعاتالمعاركعليهناكحملهفياللهاتبعهاالتي

نمتلكها.أنعلينازالماالتىالروحيةالمياديننمتلكوأن،وشجاعةصبرفي



يش!و!

الرسالة

اللهأعنيشوعسفريعلمنامازا-1

اللهأنيشوعسفريعلحنا:اللهوعدل!

اللهوعدلقد.وعودهعلييحافظ

ووعد(6:،)خروجبالأرضموسي

الشعبيقودسوتبشوعأن

(28و3:27)تفنبةإلبهاولدخلهم

للتثنيةتتميميشوعسفر-إن

مرمور)انظر11:22-25(-)

23:،1(.وبشوع18:03

اللهأنبشوعسفريؤكد:اللهإرادأ!

امتحاالأرضامتلاكلشمبهأراد

يتراخيأنالغريبومنكاملأا

هلاقىقيقفيأحباناالشعب

(1ا-4:9)عبإن..الهدف

لهذاالجديدالعمدتطبيقلنايعطي

:18.3و13:1-الدرس

مدييشوعسفريصف:اللهصلاح+

للشعبايأرضإعطاءفياللهكرم

..معاركهمفيلهمالنصرتحقيقوفي

،القتالفييستمرانالشعبعليإن

سلفا..تقررتقدكانتالنتيجةأنإلا

لشعبهاللهيمنحهاالتيالعطاياهيما

.ةبسخاء

كو1أنظرا:8-."6:16أ:2،

3:92-23

أقوياللهأنيمثوعسفريوضح:اللهقؤ!

المتسلطوأنه،المدنومنالجيوشمن

منآكبروانه،الطبيعةقويعلى

منغيرهوخداعحيلومنشعبهعصيان

يقاومأنمقدورهقيوأن،الشعوب

وقصورشعبهحماسنقصعل!ويتفلب

ا:3:7،0.12-17-عزيمتهم

الله؟لشعبيشوعسفريعلعهال!ممطما2-

بكونوا:لأنحاجةفيأنهم

الأرضامتلاكعلينا:إنهدلىذاشعبا+
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دمي!ثدو

بالكامل-اللهلناوهبهاالتي

1-ا:2-أ

طاعتناتكويأان:يجبمطيعا!ثمعباعا

8.وا؟7كاملة

علينبرهنأنءيجبالإلحانشعباح

الفعالةا+فطوةباتخاذباللهثقتنا

.2.او315،6:6:-أمرهبإطاعة

:لاالهلوليانصالايرضىلاشعياأ!

72

العدومعيتساهلولابالخطيةيسمح

.\:لا9لا،9-726:مطلولةفالقداسة

أ-39-239:،ا:16:01،713

بسهوله،يستسلمودؤدكا:لامثايرأئ!عما+

النهايةإليبولاءالواحدالربيخدمإنما

9-18.،ةأ7-



ببلتنوم!

لتطبيبقا

علييجبيشوعسفرضوءقى

أنفسهم:بسألواأنالمسيحيين

حياتىفيأحققهالذيالتقدمهوما!

المسيحية؟

الذينالروحيونالأعداءهممنلا

تقدمي؟يعطلون

الكتابتعاليمأطبعمديايإلي!

اليوميةأتيحيافيالمقدس

حتيبهواؤمناللهبكلمةآخذهل!

جهالة؟العملذلكأنبدالو

أرضيبانأجرئيمديأيإلي!

المسيحي؟إيمانىفيالحلولبأنصاف

كعاالآناللهأتبعأنعليحىلصأناهل

االدوامعليكنت

ما،حياتيفيللأولويا!لسجيليعند

منها؟القداسةموضعهو

المقدسالكتابأقرأأنامدىأيإلي

الصلاإتجوروحبالتقوي

اللهقسصهالذيالمكانعنراضيأناهل

؟الحياةفيلي

كمالله-الشهادةأؤديأنعليئكانإدا

عنه؟أقولأنيجبفماذا-يشوعفعل
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يلثد!وفى

الرئيسييةالموض!وعالتا

التطيم:ه!ا1-استكشف

فمعني،الخلاص!وضوعيشوعيلسى

اليعضهـدري"،"المخلصهويشوعاسم

.تريهـلسوع.يشوعبينأخريتشابهات

هي؟ما

عنراحابمننتعلمهأنيكنالل!يما

اكيهص؟

93(.وا:.يااعب)أنظر

الخلاصعنصورةالملجأمدنلثاتقدم

وأالإيضاحاتبعضسجل(0:21-9)

يمكنالتهيللخلاصالأخريالأمثلة

.يشوعسفرمناستخلاصها

الارشاد:هلاأطع2-

8(اةاليشوعاللهأمرفيبعنايةأنظر

لكلمةالبالغةالأهصيهسببواكتشف
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وماالكلصةه!هتدرسأني!جبوكيفه،الله

التيالنتيجةهيوعافىراستهامنالهدف

؟.الدراسةهذهمنبهاتخر:3

الرجلةهنااتبع3-

حياتهوختمالشعبهجذابأقائدأيشوعكان

(1)لم!2:،وصلاحهطيبتهعليللهبالشكر

شخصيةمننتعلمهاالتيالدروسهيما

ومثاله؟يشوع

الأخطاء:،-!ثم!ه!0

بأمانةبذكرأمينسجليشوعسفرإن

كمااللهشعبأصابالذيالفشلنواحي

الشعبحققهاالضيالنجاحنواحييسجل

ما17:،1-18(9؟ا-270)7:1-26،

مناليومالكنيسةتتحلمهأنيجبالذي

؟سفريشوع



الطقماية:الاحثفالاته!هاشرع5-

الذيالتذكا!يالنصبالسفريذكر

الشعبكئان41:21(-يشوعأقامه

الاخفال)،:2-9(-المججالفي

الفصعبعيداحتفالأ(.)5:بالفصح

22:01)-مذبحتاثمييمد(35ص03)8:

هذهاصثلالمقابلعنابحث-،3(-

الهاليه.أبامثافىالاحمفالا!

يشو!م

للطهيمة:الحاوثةالطواهرطهتامل6-

إلهأنهعلياللهبشوعسفرلنايظهر

6021:،)3:7-17الطبيعيةفوقالظوأهر

.112ةا.

عالمفيالمعجزيةالظواهرهذهموضعهوما

العد(ني؟اليوم
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القفاة

القضاةسمفو

الخطيةدورة

السافر:

كنعانإليالشعبقادالذييشوعبل!الوصلحلقةلنايقدمفهوأهميتهالقضاةلسفر

القفاة،حكمخلالإسرائيلتعلمولقد..إسرائيلملوفىعنوغيرهماوفىاودشاولويين

منفردأ.سبطاعشركإثتىوليس،كأمة!أيعملواأن4ولالتدرلج

السفر:3لاتب

منوصئئفتجمعتقدمادتهلكونأنالمحتملومنالسفر.كاتبهومننعلملسنا

ةالعبارةهذهمراتثلاثيذكروهوالقضاةلزمنلاحقزمنفىالعصر،سجلاتواقع

إلبميدفعنامما31:25(،أ:أ8أ:6،الأ"إسرائيلفيملكيكنلمالأيامتلك!وفي

إسرائيل.فيالملكيةقيامبعدبعضهاإليوضمهاجمعهاتمقدالسفومادةبأنالظن

؟:القضاةهممن

اهتمامهميولوالمعشرالاثنى"!القضاةلأنذلك،دقيئغيرالسفرعنوانيكونقد

قيادةيتولواأنيلهم!مالذيالقدسبالروحمسوقينكانوابلفحسبالقانونيةللمع!صائلى

الحاجةءوقتفيالشعب

الرب:بقولهاللهإلي،!يفتاحيشيرأنال!غرلبومنقاضيأ.عشراثنيهناككان

أنهميدركونالقضاةكانوقد.للقضاةالمعطياللقبنفسمستخدما:27(9)1قاضى
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القفا!

.البشريبالاختيارفق!وليس،الإلهيهبالإرادةمسوقين

الخطية:ل!ةفى

السفربقيةاما5(ة2أ-أة171وخاتمة11:1-25(مقدمةمن:السفريتكون

الست.والمظالمالاضطهادتوفترقاضياعشرالاثنيقصصعليفتشتمل

!لى:كماواضحةالأمداثدو:وتيدد

بحاجتهمخاصشعورلديهمفليسللشعببالنسبة.يرامماعليي!مميرشئكلا-

الوئنية.جيرانهمآلهةإلىوانحرفواجائباتركوهفقدولذللث،اللهإلي

لشأنهمدشركهمهلنفسهرسمهاالتيطرتفيللمضىالشعباللهيتركالطالم:2-

.بلورهكل:والمدبانيونوالفلسطينيونوالعمونيونبيونالموآفيهاجمهم

وفي،المغفرهمنهطالبذاللهإليويتجهونبخطنهمالإسرائيليونيعترفالتودة:3-

التعورلض.ثمومنوالففر)نالتوبةتقبلأنءتشاالتياللهإرادةتتفلبمرةكل

كلفىواضطكانوإن..القضاةاحدشخصفيللشعبمخلصيالهرالتحرلر:،-

القاضي.خلالمنيخلصالذيهواللهأنمره

جدبد.منالخطيةدورةتبدأهثاومنآ:يراماعلىلمصبح!ئمئ!دليعود5-
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ا!لقضاة

الغامالهمكل

!

كنعانكزو

2:ه-1ء1

يقودانوشمعونيهوزا12:ا-ا

الطرلق

يتبعهماسب!يوسف1:22-25

لقبولانتيجةمحدودنجاحأ:35-26

الوسطالحلول

اللهكجوابمحدودمستقبل2:ا-5

الوسطالحلولقبولالمعلي

أ-ط

قاضعاعشرالإكنيحكم

31ا:2-66:

يشوعموت:إيضاح26-9:

الخطيدةدورةإيضاح201-23:

78

للحلولكنت!يجةمعادؤسط3-16:

3

3

3

3

3

الوسط

)عثينشل(الأولالقاض:7-91

المظالممنعاماعشرثمانية12:9-،

)إهود(النافاالفاض1-25ه:

السلاممنعامأثمانون3.:26-

)شمجر(الثالثالقاضي؟3ة

المظالممنعاماعشرون1-3:

)دبورة(الرايعالقاضيدوه:

دبورهقيادةتحتيعملباراقا.06-

تقتلهالكنعانيايةقائدسيسراا-،9:2

امرأة

)دويتو(هـلاراقدبورةنشيدلم!1-ا-5

سلام)بعدالمظالممنسنواتسبعا-66-

سنة(،.

)جدعون(الخاسىالتاضي7-24ة6

البعلةعب!فىتحدي2-532ت6



فىالصولىج!ةوضع6:33-+عا

العراء

المديانيينهزيمة701-52

جدعونتواجهأخريمتاعب21ا-8:

مشكلةيصبحنفسهج!س8:22-27

جلعونموت8:28-35

)ابيمالك(جدعونابنا-9:57

الحكمعلييستولي

)تولع(السادسالقاضى2؟و:01

)ياثير(السابعالعاضي01:3-5

منعاماعشرثمانية01:6-18

المظالم

()يفتاحالثامنالقاضىأ-11:33

طائشلنذرخطيرةنتائج4.؟،3-اا

القضاة

لأفرايمبل!اتذمر-7ا:21

إبصان/صفار:قفاةثلائة29:8-15

عبددن/إيلون

)شمشون(عشرالثانيالقاضيا-25ة13

وخداعهشمشونزواج9.2-:ا،

شمشوناننقام02ا-:أ5

ودليلةشمشون169-22:

شمشو!عوت16:233-ا

!

تاهـلخيةمتفرلات

17:9-:2125

والدانيونميخا9:31ا-17:8

أهلية.حرب22:ه99:9-إ
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القضاة

المحطهة:دنذرسم

6:1-8:35

المطالم:منسنواتسبح9-

مرتالتيالقاسيةالظروفلاحظ

فييختبئونجعلتهموالتيبإسراثيل

يصبحىاأنقبلالجب!الومغايرالكهوف

اللهمنالمعونةلاللبمستعدين

.)6:9-6(

المشكلرر:غيرلعملا-2

المخلصينلكونهمالمجدالقضاةنال

أما.أعمالهمعلياللهشعبوشكرهم

عليهكانفقدالاسمالمجهولالنبيهذا

اللهدينونةرسالةبإبلاخيقومأن

أنهإلاالميمةبثقلعالموهو،للشعب

.(9)6:7-.بأدائهاللهكلفهجماقام

الرسالة

لجدعون:!طهرالله-3

يريأنفبجباللهئخلصعندما

إنسانخلاصوليساللهخلاصأنهالخلاص

اختارفقدولهذا(7؟6-91تثنيةأنظر)

لنلأنهخلالهمنليعمل،النكرجدعونالله

91-24(.)6:فضلأيلنفسهينمسب

وعصهب:حاسمترار،-

أنا،نفسهعنيعلنأنجدعونعليكان

نأفيها،رجعةلان!ائيةبخطوةيقوم

الله.معموففهيتخذوأنالبعليتحدي

الذيالشعبمعجدعونوالدمحاولةلاحق

البعل:مذبحلتحطيمهجدعونمعاقبةأراد

نفسهعنفليقاتلإلهأحقاالبعلكان!إن

يستطعلمالبعللكنفدم!قدمذبحهلأن

25-32(.)6:إلهايكنلملأنه



الصولى:جزوضح5-

لاحظ-المفهومةشكوكهلجدعونكلان

إليجدعونوحاجة4عليهاللهأناةمدي

.،(.)6:33-التشجيع

يانيين:الم!هزكة6-

الجرادكأسرابيبدوجيشهمكان

33سويجدعونمعبكنولم()7:12

حجصهلهجيشأذلكوكان4رجلألف

العددهذانقصوقدالإسرانيلبالنسبة

الخائفينرجوعبعدرجلآلافعشرةإلي

انخفضأنلبثماثم،ديارهمإلي

منكلإبعادبعدرجل003إليالعدد

علي003انإلا..يقظتهعنتخلي

الفصرعليقالمرونالك...!أسهم

2(.)7:ا-ه

لجدعون:أخريمشاكللا-

ألاشترالتفييرغبونالأفرايميونكان

عدمرغموالنصرالمعركةثمارفي

أقفا4

لاحظ..القتالبدءقيلللاشترانحماسهم

فيبدعونبهلمحلىالذيالأعصابضبط

لمسكوتشعبإن..التحديعليجوابه

حينلجدعوناللازمالعونآيضاهميقدموا

نتبجةمنأ!لأبتأكلدواأنأرادواإذطلبه

المنتصراالجانبإلييئضحواحتىالمعركة

ولكنهم،بدونهمالعملجدعونقررولهدا

التيالنصرنشوةمنأنفسهمحرموابذللظ

الجانبلمعحاربمنكلبهاتمتع

2(.المنتصر)8:أ-ا

مشكلة:يصبحجدعون8-

تراهأم،الرؤوسيديرالنمر:المأساة

الذهب؟جدعونرأسأدارالذيهوالذهب

.(22-27)8:.اللهموضعأخذالذي

بلىصن:موت9-

البعلعبادةإلىالشبعودة

.)8:28-35(
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القفاه

عون:يلاإنسانضعف1-

التطببق

إليالحاجةمسبسفىاننالربناواضحا

حواليتبلغفترةالقضاةسفريغطي

القصيرةالفترةهذهوفي،سنةأربعساثة

عشراثنيظهورمنلابدكاننسبيا،

المظالممنالإسرائيليينليخلصواقاضيه

المشين،سلوك!منتيجهيهمحلتالتي

كما،لتاهـدخهجاهلأالشعبيكنولم

يحعدثكانمايدركونكانواأنهملابد

الله،عنفيهايرتدونمرةكلفيلهم

نفسفيمضواماكثيرأفإنهمزلكومع

مننتعلمهما..-.ءكلالعصيانطريق

وهذاشئاأيمنهنتعلمألاهوالتاردخ

الروحي،المجالفيالأقلعلييصدق

والمسيحيعاجز،اللهبدونفالإنسان

يتنلبانيكنهلااللهروحبدون

......تواجههالتيالمشكلاتعلي

عمليأدرسآلنايقدمالقضاةوسفر

82

نسعحقها:لاالتىاللهنعمة2-

سفرمننتعلمهالذيالثانيالعظيمالدرس

االدوامعليمستعداللهأنهوالقضاة

التائبينجىولأنيغفر،لأن،شروطوبدون

الثانيالدرسهذاأنإلا65:9-3()إش

بنفسنقومأنمناينتظرأنهلناتذكرةهو

يغفركمالهمنغفربأدأ،للأخرلنالعملهذا

الحصولنتوقعألاذلبامنوأكثر،اللهلنا

للآخريننحننففرلممااللهغفرانعلى

9(-6:همتى)انظر

التواضح:إليحاجةميالقاد3-

منبهنخرجالذيالثالثالعظيمالتعليم

وهوالقاضيهواللهأنهوالقضاةسفر

!أالقادهيتصورقد.الإنسانوليسالمخلص



لاالكنبسةأنأوإلبهمحاجةفيالله

لكن،خدماتهمعنتشغنيأنيمكن

وهوجدعوناختاراللهأنكيفلاحظ

ألقضاة

بينالأقلهيوعشييرته،أسرتهف!الأصغر

قلولشخصمعكانإذااللهإنالعشاثر..

.جبارةقوةيصبحجدعونمثلالشأن
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القضاة

الرثيسيةالموضدعالتة

ال!!اهاتافيالتونعقظر9-

المتعارضة:الديثية

الدينيةالاتجاهاتبينالتوفيق

مابينوالخلطالمزجعنهينتجالمتعارضة

منهومابينشرلر،هوومااصالعهو

.الإنسانعملمنهووماالله

كنعانإليإسرائيلبنوذهبفعندما

الوثنيةالدياناتمنخليطافيهاوجدوا

وخاصةمنهالختارواأنيمكنهم

قا؟رةالكنعانيةالآلهةأنلاعتقادهم

محصولاتهمنماءعليإعانتهمعلي

مدييدركواولم.حروبهمفيونصرهم

ممارسةيصاحبالذيالخلقيالانحطاط

الوثنيه.العباداتهذه

معيعيشونالكنعافيونبقيوقد

خدمتهمفيهـلعملونالإسرأئيليين

84

ديانةأنإلا3(وه33وو.3)1:28

فيالتدرلجيتأثيرهالهاكا!الكنعالجنا

عبادةعنوإبعادهمإسرائيلبنيإضعالى

الحقيقي.الحيالإله

يقدر!لاي!سوع:الربكلماتلاحظ

"والمالالله.....سيدينيخدمأناحد

المقدسالكتابتعليمادرس(2،ة6)متى

،5:2الأوليكورنثوس)أنظرالاعتزالعن

!رسالة6:،أ-18الئانيةوكورنثوس

1-17(25:هالأولييوحنا

الحاصم:القرار2-

طريقمن-بإبمانه-المس!حي!وللقد

بتضعنماوغالباآخراطرلقإليالحباة

ليسأنهنعلمونحنأرمة.-.التحولهذا

يعنيقدوهلىا،للتراجعسبيلمنهناك

إلىنذهبكأن،جديدبعهلقيامناضرورة



بأموالنا..التضحيةأومثلأالكنيسة

نأعليهكانفقدلجدعونبالنسبةأما

وثنا.بحالم

وضعنعاولأنالأهورأصعبومن

مدي.لنريالتجربةموضعالمسيحية

نفسهعليجدعونفطعنجاحها..وكما

نفسهووضعوالارت!ادالرجوعطويق

نأينيغيهكذاااللهيديبينكلية

إلينأتىعندماأيضانحننفعل

المسيح.

الحاسصةالقراراتعنبعضاادرس

السحرةلاحظالكصابفىوردتالتي

)اعمالسحرهمكتبأحرفو)الذي!

معبقيتالتيوراعوثا:!ا(9

)راعوثمفارقتهاورفضتحصاتها

إخفاءقررتالتيوراحابا-18(ة9

اقضاة

إلييشوعقبلهنالمرسلبنالجاسوسين

22:أ-أ)بشوعبيتهافياريحا

6:22512-هو

نأيمكنالتيالحاسمةالقراراتهيما

إليبتحولونللذينبالنسبةفيهانفكر

؟الحاضرةأيامنافيالمسيحية

النولة:3-

لخلاصالوحيدالشرطهيالتوبةكانت

التودة؟هيما..ولكن.إسرائيل

الهامالحيوىالموضوعهذااد!س

د!اليك..المقدسالكتابفهرسباستخدام

)متيالطريقلكتمهدالتىالشواهدبعض

1712-"وأ:3-57لوقا28-32"ة21

أعمال،ا51:ا-.مز12:7-17،صم2

.(9-91ة7كو802-1222:
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را!كوث

راعوثسفر

الولاءهكافأة

سكيروكاتبهالإتسانى،ألولاءكتاببأتهراصكوث!عفروصف:ال!مفرخلنيلأ

فىالأسريةالحياةعن!حةلن!ويتدم.التضاةعصرإلمبىيلتمىأنهعلىمعررنا،

-أعوامبش!رةنقدرفترةتغطىفهىنفسهاالقصةأماألعصر..ذلكفىإسرائيل

وهذه،تحمىحماتهامعراعوثصداقةأساسأفصةراعوثالم!فر:سفرمنافرض

وزوجهاراعوثتسلمنكانداودالملاابأنتذكرنالأنهاالخاصةأهميتهالهاألقصة

:ه(ا)صتىالموآبيةرأعوبثإلبىيرجعكإنسانيطموعنعمبفإنذلمحاوأكئرمغبوعز،

أكثربعدالجسدحل!عبيمموحمثهاجاءالتىالمسيانيةالأسرةإنيقولاللصفرفإنوعليه

بهوديأ.يكقشحنصألمنضصنتعامألفمن

ذلئافىالزواجعاداتعنلمحةراعولساسفرلدايقدململسفرخاصةهلامح

زوجهامنأولادلهاليسالثىللأرملة)ولى(أقرداواجلباهنكانفقدألعصر..

المتوفىالقجأخىأساسأعلىتقعالمممثوليةوهذهويتزوجها،مكانهيآخذأنالمتوفى

يدجب،أز،دونراصكوثزوجمحلونتوفىوقدأ(:ه-.25)تثنيةن!لآلهليفيموذلك

نعمىلحماتهاقريبإنهففطقيلوأنماأخألزوجهابوعزيكنولم.أيضآهأخوهوتوفى

فعلتوقدزواجهما،بإمكانيةاهتمامهاليوعزتبينأنراعوثعلىوكان)2:ا(

)3:ا-8(.

مده،إليهاأقربهومنهناكأقأخبرهالكنهلراعوثقريببأنهبوعزاعترف
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ث!عوأر

بوعق)أىهولمكثهالحالههذهزواجها..ففىعنالأفربالولىذلكلتازلإذاوأنه

أخيوأبأقأنتهتالتىالعمليةعنالوابعالأصحاحويحدتننا..ويتزوجهاصكانهيأخذأن

الأقربالولىأمامأخا!ىمشكلةهداككانتفقدلبوسكز..زوجةراعوثأصبحلث

يفتدىأنراعوثيتزوجالذىالولىعلىكابإذبهاالزواجعنيمكدعجعلتهوالتى

يفىلممارهذا..راعوثلصالحللبيعنعمىحماتهاعرضثهاالتىالأرضجزءأمن

كلهاحقوقهعنتنازلولذطا)4؟6(..عليهللموافقةاستعدأدعلىالأقربالولى

له.زوجةراعوثليتخذبوعزأمامالطريقانفتحولهذا-و8(ة7)4



ر(عكول!

أبم

العادمال!يكل

!

وولاءحميهقصة

تطي909-22

ئعميزوجأليمالكوفاة1-داء

ابني!كلبونمحلونهوت:،ره

نعمي

إلىبالعودةنعميقرار7و65

الوطن

لكنت!هارجاءنعصي:8-13

عرفةجواب9أو،:،

راعوثقرار-16:22

بوعزشفقةأ-1-6

نعمىفعلردا-7:23

88

واوعرراعوث

3:أ-18

براعوثئدمياهتمامأ-،3:

راعوثطاعة-9ه3:

بوعزجوابا-8؟.3:

الزنالا!أجراس

،:ا-22

بوعزيمهدالطرلقء:8-1

وراعوثبوعززواج1ء3-9،

داودالملكنسب1-22:،ء



لثعواو

الرسالة

فردلكلاليوميةالحياةبشئوناللهيهتم

اللهسيطرةفىبريوهذالثسبأفرادمن

الإنسانية.لعلاقاتامجرياتعلي

أعزانهافىلنعمىراعوثولاءفي-ا

1-1:22وآلامدات

وتفتنعميزوجاليعالكتوفيعندما

رفضتلقدبلجوارهاإلىكنتاها

وتتركهاحماتهاعنتتخليأنراعوث

عليتكنلمإذلحمبيتإليتحود

شيخوخت!ا.فيوحيدبتراهالأناستعداو

!لوعز:راعوثايناتصالارلني-2

ا-32()2:

الشريعة،متطلباتكلبوعزشفقةفاقت

مثأوكنتهاالحماةمنكلابتثجتولقد

وسخائه.الرببصلاح

واعوث:علىيوعزجوابفي-3

وصلاحهالربسخاءأخريمرةنلاحظ

القرلمبالولىيكنلمبوعزانفالواقع

ترأفذلبامعان!إلالأليمالك..

بع!مليقوملأناستعدادهوأبدكطبراعوث

لها.القريبالولي

،:ا-22:اقرجيةالعلالةفى-،

راعوثوهبتوتدبراعوث،بوعزتزوج

سيصبعالذيعوبيدهوحفيدألنعمي

البيتمؤسسداودالملكجدبعدفيما

الإسرائيلي.الملكي
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مكوثاو

التطبيئ

السلبمةاللطر-اسننس!مأ

لثعقلةوا

وم!تمةقلقةالواقعفىندميكانت

لهاققدمتكنتهاوسعادةبصالع

راعوثتقبلتوقد،الحكيمةالنصيحة

وعياتتطلبالتقيةالحياةإننصحها.

الفرصلناوتقدممقدسا!وإدراكأ

عملية.بطرقالبعضبعضنالمساعدة

كالقوانبن-التزم2

منيتزوجيأنجدأسعيدأبوعزكان

نأعلىحريصاكانأنهإلاراعوث

يتقدمفلم..العدالةبتحقيقيلتزم

الأقربالوليأعلنانبعدإلاطرواج

واللهحقوت..عنتنازلهالملأ--على

منوليسىتشولشإلهلافظامإله

الإجراءاتحولاالالتفافالحكمة

تحريفها.أوألقانونية

علىالمسيطرهوأللهأنتذ!لر-3

حياتفا:

نعمي-إلىتقدآأنراعوثاستطاعت

والتشجيعالتعزلة-المناسبالوقتفي

بدورهالطفلوهذا.حفيدأ.بمنحهاوذلك

ألمجبوقد"يسي،أسماهولدأانجب

-داردهوأصغرهمأولادثمانيةيسي

-راعوثخلالمن-اللهحققلقد

هيتكنلموإنحياتهـافيمشيئت

ذلك.تدرك



فثهالموضوط

الهشريةالاحباحات-أ

قطألخيالإلى(لمقدم!الكتابيجنحلا

فإنالبشر..أحتياجاتيصفعندما

الداعيللمازقواقعيةصورةهنالدينا

يكنلمأرملتانلهتتدرضال!يلليأس

يستندانعورفىايالزهانزللنىفىلهما

موآبقينعميموقفكانلقد..إليه

عنأجنبةكانتأنهاحيثسوءأأكثر

يضدأخلأنيستطيعاللهلكنالبلاد.-

يحققوأنالاجتماعيةالظرولىأفقرفي

خلالها.منمشيثته

إلىيصوعإشارةاهميةهيماتري

لوقافيالقلوبوالمنكسري""المساكين

،ء118

:الولاء-2

لهماتهاالكامل!اعوثتسليميشكل

يكرثمواللهوالولاء..الهبمعاثيأسمي

را!كوث

الرئيسية

فحإن.!.الأمينةالمشاعرهدهامئال

الكتابصفحاتمنتختفى"!عرفة

ضسمعدودةفهيراعوثأما،المقدس

يأإلىالجسد()حسبالمسياأسلاف

ألالتزامالحديثالمجقمعيتجاهلمدي

يتعلئبماالمقدصهالكتاببمعايير

عليذلكأثرومأ)ا!انليةبالمسئوليات

المسيجة2الأسرةداخلالعلاقات

الله:سيطز-3

مقاصدبهاتتحققالتيالطرلقةتتبع

كانعندماحتيالسفرهذافيالله

لااللهيستخدمهمالذينالأشخاص

!.الحقبقة.ه!هبعون

عليهاتبنيالقيالأسسهيوما

الطريقةبنفسيعملالل!أناعتقادنا

)آنظرالحاضر)الوقتفىظروفنافى

92(.و8؟28رومبة

19



ل119صهوثيلى

الأولصععوئيلسفر

ملك؟لإسرائيلىأصبحكيف

واحدأ..سفرأالأصلفيوالثانيالأولصصرئيلسفراكان:أشظصثلالةقصة

الأولفالسفر،وحده-داودالملكحوليدو!الثائبمالسفركانإذافإنهأحالأيوعلى

..وداودرشاولصموئيلوهم:حياتهمتلأخلتأشخاصثلاثةعنيتكلمأنعليهكان

إلىرجعأنهبدفلامادتجمعالذيكانمنأيافإنكاملأ،ليسالقصصيوالسود

القداميالكئاباننعلمنحنطالماكثيرأيهمنا!وهدا،للمعلوماتمصدرمناكش

أكثرفالسفر.الأحداثبتوقيتاهتمامهممنأكلثرالأحداثتعنيهماأولأيهصهمكاذ

فإنالوقتنفسوفيشعبهمعاللهمعاملاتقصةيعكيإنه..بسيطتادلخمجردمن

فىيظهرون-داودأمثال-القوميينالأبطالأنحئىتثيدبكلتحاماصحيحالسرد

.بالقوةالضعففيهايمتزجإنسانيةصورة

إسراثيلفيملكبكنلمالأيامتلك!في:بالقولألقضاةسفرملكا:يختمنربد

نأورغم.الفوضىسادتوبذلك(2125:قضا-)،عينيهفىحيسنماعملواحدكل

كانوقدمحدودأ،محلياكاننفوذهأنإلامشهورأكان-القضاةآخر-صموئمل

مجرديكنلمبالملكالخاصمطلبهمفإنحالأيوعلىقوميا..قائدأيعتاجالشعب

يستطيعأمديكنفلم،بشرلةانتظاراتهمكانتكيفأظهرإنهبلصموئيللقيادةنقد

لأن!مبلملكوجودعدمبسيبهزاثمهمتكنولموحدهالربغبرالنصرإلىيمودهمأن

الوثنية.العبادةفيفعلأوبداوا(ا906-"9112و:0918)العهدنسوا

كسائرملكأيريدونكانواانهمإلاذات!ا-حدفيخاطثةالملكيةفكرةتكنلم



لى119صهوثيلى

للخير-عظيمةإمكاناتلهمالملوكأنصموئيلحذرهموقد،حولهمالذينالشعوب

بعد.فيماسيعلمونكما-ايضأوللشر

لملأنهمالأمةلأمنمستمراتهديدأيثلونإسرائيلجيرانظلالفلسطعنيدن:

والعمونييهأوععال!قالأمورفيعننقراونحن..كنعانفىاستقرارهموقتيسقاصلوهم

الساحلىالسهلفيمدنخمسفييعيشونكانواالذينالفلسطينيينعننقرأوباكثر

إسراثيلعلىخانقةقبضةلهموكانتوأشقلون،غرةاعقردنجت،أشدود،-

الذيهوكانالملكداودأذإلابالثورةهـلوناثانشاولابتداوقد2(ا-اا:9)3

ونهائيه.حاسمةبطريقةوغيرهمالفلسطينيينمعتعامل



لىأ!9طهوئببلى

العامالهيكل

!

.وصموئيلعالي

ا:9-7ءيهاأ

المستجابةحنةصلالأاا-2:أ:

عليالربفضاء292-3:أة2

عالىأسرة

العهدتابوتفقد6-1"؟2،:

واسترداده

فاإلي.المعونةحجر79-17:

الرلباأعاننا

وشاولصسونمل

8:9-59:35

ملكايطلبإسرائيل81-22:

9،

وتثايتهشاولاختيار1ه:91-؟:9

الأمورمقاليديسلمصمونيل121-25:

تقديرششاولفشل35اة13:ا-5

الأمور

وداود!صمونبل

16:9-31:13

شاولورفضداوداختيار1601-23

وشماولبنتصرداود03:أا-8ة79

غيرةيمتلئ

المطارداللهرجل911-26025:

داودوازدوأجيةنفاقأ-2ا:27

شاوليأس289-35:

عماليئيهزمداود3:31.أ-920

نفسهيقتلشاول1-3ا31:



ا!ولىصهوئيلى

الوسالة

الربمبدأ-صمرنعل

استجابةولدقدصموئيلكان!

لهتكرسصهاكانالتيالتقمةأمهلصلاسة

ممانوربما..للحياةبدايةأحسنهو

هذاكاقوإن،كنذيريعيشأنهذايعني

ندرأمنهأكثرموتقانذرأيعنىعادة

28،ر27او)1:.اوا..الحياةلمدي

2(.6:ا-االعد؟سفو3:26!

يسمعيكنلمالتىالأياموفى!

برزإسراثيلفيالربصوتفيها

لهظهرالليالوحيدكالشخصصمونيل

يأ)الرائ!(هبةلهكانتوالذيالرب

الآخرونيراهلامايريانيستيمالذى

.129:9ا-ا9اوا-.3:

وذاللهكرجلبصموئيلونلتقي!

بالتأكيدوهواالمتكاملةالأمينةالشخصية

نأيمكنهمابسببمركزهفينفسهيضعلم

معالحالكانكمامنهعلبهبحصل

التدهورمقابلفطهردممانوقد،ابنيه

كانأنهيظ!راالملكلشاولالتد!لجي

:3:15-15ا2)9:6!أولأاللهيفيم

3(.اوها

ضل.ال!ىالملك-شاول2

يدايةبدأقدرجلأشاولكان!

أنهورغمعظيمةبآمالتبشرحسنة

لهذالهالرباخميارعليكعلامهئممح

قلبذامتواضعا،كالىفقد،العمل

وقتفىهـلعملررحيا،موهوبارحب

22،اوهـاوأ:.ا)وقوةبحسمالأزمات

و13(.12دأ:6أ

تدهورهنتتبعأنيمكنأنناإلا!

زمامبيديهيسبابدأأنمنذالتدرلجي

وبعصيطائشةنذورأفينذرالأمو!،

ثانيوناابنهأخزا!وقدااللهارامر
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لى9ايأ!ئيلى

شاولفإنوبالعكس.ونبلهببساطته

ومكتئبأ،النفسمرحقودأ،أصبح

.داودمطاردةفيوطاقتهوقتههـبضيع

لجأالإلهبةالهدابةمنيئسوإذ!

قبلمنحرمهاقدكانالتيالعرافةإلى

الأقليةمنواحديىشاولاصبعواخيرأ

الالخارعلياقدمتالتيالكتابية

15:9-92"،ا:24،)39:8-،91

7،و89:828:6-12،ا:،6،9

.)31:4

الله:منتارداود-3

اختارهالذيالبديلهوداودباعتباد

مستقيماقلبةكانفقدلضادلالله

وجلهانعجبولاعظبما..وإيمانه

هـنظرأجذايا..راثعاصديقايوناثان

فقدخاصةروحيةمرمبةذالكونه

69

منمتناقرةمجموعةيصهراناستطاع

يقعاملانأوقوداجيشالضبحالرجال

الجبار(..)جلياتالعصلاقمعبمفرده

وظلله..ليثأرالربانتظولقد

انهبواثقاإرشادهيطلبباسترار

نألهمقدرا!كانعطي!وكقاثد.يخلصه

قاطبة.إسرائيلملوكاعظميصبع

73-34و:1751826و39و7ة)16

23:2"ا-"ه؟22،أ-،ة1589ا-4وه

و623-2:29،03:8،،91-2و،و

2(.-ه

نعهراتفىهنايمئورداودوحتى!

وأنيغضبأنيستطيعفهومعيرةإنسانية

يمكنأنهكعاطاثشةتصرفاتإلىينساق

معهاللهنعاملاتأنإلااالآخرلنبخدعأن

معناالهالهوكما،النعمةطريقعنكانت

9-12(..27:)25:32-ء13جميعا.



ولى11صهوثبلى

التطبيق

الصلا:كستجهاالرب-ا

الصلاةكانتءسواأنهالسفرهدايخبرنا

أوكانتشخصبةمحنةأوألمأحلمن

اللهفإنشعبهملأجلتادةمنوساطة

الصلاةوثري،الهارةالصلاةيس!جبب

الغير..لصالعنمارسهـاأنيمكنكخدمة

يمنحهوللصلاةالرباستجابةوفى

بشربا.مستحبلهوماوبعمل

ضاصته:ارعىالرب-2

ملنزمالربفإنالشعبعصبانمنبالرغم

عنوبالدفاعالخلاصيةأغراضهكتحقيق

دونزلكيفعلأنيسثطيعوهو،كرامته

وفيالأمر،لزمإزابشرلةمعونةأي

قادآشعبهبعطيهوأخحرىاوقمات

النصر.إلىيهمبسيرواانبستطيعون

فإناللهمشبئةدائوةفينكونوعندما

وأإنسانبةتوةعليبعتمدلاالنجاع

بأخذأنبستطيعفهوهشخصيةمهارة

همإذالمجدهوبستخدمهمالمستضعفين

به.وثقوا

محمم!كقبمةنلوينانكوقأنببب-3

الرل!:

الذينأولئكوسشخدمالربيختار

جمنعوهومعه،مستقيصةقلوبهمنكون

يعبدونهالذبنأولنكويباركوبقوي

القدار--وبنفسأبضاوهو،!لخدمونه

الذبناولنلظيلعنوأنيدبنانمستعد

الحسئةالبدايةفإنوعليه،يعصونه

يلالمستقبلفيللنجاحضماناليست

معه،صادقيندانمانظلىاننحتاج

نأنريدكناإذاافيهثتل!وا،لهمطيعين

المستديمة.بركاتهنري
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لى119ص!وثيلى

الموضوعالته

والتسبيح:الصلا-1

هـالتسبيعالصلاةعنجدأالكثيرهناك

نريعندماوخصوصأالسفر،هذافي

الإوشادعنسحثوهوالصلاةرجل

قراراتلاتخاذالوقتيحينعندما

هامة.

6و91:75--ا:1،2-8ا.:اأنظر

،او923أو:2،218وا86:،21و

9-23:2،12-،واأ22:ه59:91،

8-03:7و

للخدمة:-ق!اعد2

للتقدمالأساسيهالشردطبعضهناك

كانإذاتجاطلهايمكنلاالتيالروحى

..الرببركةنعرلىأنلنا

وها9:،ا2،وصأ2:0307:3أنظر)

26،69:7و2:23؟و2،59-25و.

سيطرتالتياءفرافةقارن.(2سة26و

يمكنأنهمظنواالذينالإسوائيليينعل!

الرئيسية

لصالحهميعمللكياللهيستغلواان

لهمكانتانهمولاحظأ()،:أ-أ

قوة.بدونلك!نسمعتهم

لدحية:مواهب-3

-اللهالقضاةسفرفى-كماهنانري

ال!ينلأولئكخاصةهباتيمنحوهو

يحلالربروحكانفعندما4ي!خدمونه

لممايعملواانيشدمونكانواعلإكم

فيعادةعملهيستطيعونيكونوا

11:6،،9-13و7ا:6و،)أنظرالماضي

حيث2و،:9123أيضاوقالن(:1639

ولاشاوليقيدكانلوكماالربيبدو

.أخريبرسالةيكلفه

الدلاثلمنلديفمافإنالوقتنفسوفي

بصفةيكونأنيتحتملاذلكأنعلي

ذلكبعدأنهمأيضايعنيولاداثمة

هناكفليس،مقدسةحياةسيعيشون

الله.معالمستمرةالعلاقةعنبديل



الثانيطموثيلى

الثانىصممونبلسفر

داودبيت

أخبارسجلأنهعلىالثانىصعوئيلسفرإلىاحباناينظو:داودنمبسلسلة

الخيانةهـلالذاتوخطاياهفشلهوحالاتتهلمجاطعنيحدثناحيثداودالملكبلاط

القصةهذهحنايافيفإنحالكلوعلي..منهيعانيأنعلب!كانال!يالعاثليوالنزاع

لمدةاللهمختارفقطيكنلمداودفإن..المسيحفيبالكامل!قيقهوجدوعدهناك

نفسهءالمسيحإلىتقودسوفنسبسلسلةليراسكانإنهيلفقطملكه

نأاستطاعفذأعسكدلاقائدأكونهفىالعاليمةداودموهبةثئلت:فىاددءأعدا

زمانهم.فيترويأساطيربطولاتهمصارتجبابرةابطالإليهيجتذب

قامبانودعمهاالم!لكةوخدحتيإسرانيلكلعليملكاالعرشاعتليأنرما

11ا-،)8:إسرائيلمضايقةعنيتوقفوالمالذبنجيرائهضدالمحملاتمنبسلسلة

ووسعالأعداءغاراتضدوولتهبنىلكأفنوقد.3(ا26-:ا102ة11،أ-01:91

مضي.وقتأيمنأكثرسلالانهتخوم

تقلدوامنبعضءأسماالأحيانبعضفىالسفريدكر:داودمهدفيالمحكوممةالإدا!

ابشالومتمكنمنهـلبدو...(2-26س:02،ا-518ة)8داودحكومةفىرسميةمناصب

ورغم..كافيةإدارلةءةكفازايكنلمداودان(1-15:16)الشعبسخ!إثارةمن

إشعالفيأبشالومنجاححقيقةأنإلالشخصهبالولاءالاستئثاراستطاعقلكانانه

مفاليدعليقبضتهتراخيازدادالعمرفىالملكبتقدمأنهيعنيقدالأهليةالحربنار
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(لثانيصهوثيلى

لأنهخاطئاكانداوداتخذهالذيالتعدادقرارأنالبعضهـلريفشيثأ..شيئاالأمور

العملهذاإل!ابنهسليمانلجأوقد(،ا)24:1-.بالتسخبرالخاصةبخططهارتبط

فسوة.بكل

قصةل!كن،القدبمالعهدفيمحرهاالزوجاتتعدديكنلم:العائلمةداودعتاعب

،والسراديالزوجاتكثرةكانتلفد.السلوكهذامخاطوت!شاالأسريةداودحياه

إلاالرفيعةالاجثماعيةللمنزلةرمدأنهاعليئريا!يامتلكفيالعددالكبيرةوالأسرة

ورشاكانالأبناءمنابنفكل..حقيقبة.!خاطرثناباهافيلمحملكانتالحقفيأنها

.والدهوسلطانهياةيهددانيمكنجامحاأحدهمكان!اذا،للعرشمحتملأ

كماأبنائدتأديبفيفشلمثالياهـفقدأبا"يلنلمداودفإنذلكإلىبالإضافة

الكثير.لذلكنتيجهوعاني،يجب



الثانيطهوثيل

العام

!

نماولاعنسبئةأخبار

ا:ا-لأ2

متوقعةغيرمكافأةا1-6:ا

الجبارسقطكيف2أ:17-لأ

!

كهوفىاعليملكداود

ا-،:29ت2

حبرونفيترحيب2:1-7

مربرةمواج!ة:28-32

يننقمبوآبلا3:ا-9

ضصيفلملكمأساويموتا4:9-2

المملبقتوصد

إسرائبلكلعليملكا-55:

اورشليمعلي!ستوليداود:56-16

الفلسطينينمعالحسابتصفيةا-57:25

القايوتإصعاد69-23:

لدأوداللهمحبة79-92:

مكانكلفىائتصارات1ا-د8:

المملكةتداركانتاكيفاا-858:

داودشهامة-9913:

!

عؤلمةومزيمةانقصار

ا:93"؟:2-9

درساالعمونيينتلقينا-91أ:.

نفسهأمامبنهزمداود9-27:؟أ

وحقصدقبلحطةملكمواجهة3ا9-:ا2

!

الأمليةالحرب

ا:ا-.32:26
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الثاني!يموثيلى

أيشالوموانتقامأمنونحماقة1-93ء39

والكارثةللخرابامقدمةا:12-5ث1ء

للهربيضطراودفى1،:9-316ت59

معوقةحرليةخططأ:992-697:ه

داودوعودةأبشالوممقتل:18:19-1،3

للعرش

بكريينشبحتمردأ-0226:

!

!

201

والنلسطعنيينالههعونبينعن

للربداود6ث!هاد

لأ-2233:7:

صخرقيهالرب22:1-51

الملكيهتعنيهأنيجبما239-7:

!

!

داوداشهأبطال

23:8-93

شعب!صيداود

252:؟-ه



الثانيصهوثيلى

الرسا!ة

داودإيمان-9

الذيالرجلبانهداودوصف!

إلىولوءهوراهـدسيروز،رجالهيحميه

كانوقدالأمر،اقتضيإذاالموت

جدأوحريصا،أحكمامهفيتمامامحايدأ

كلفيحقهومايعملأنعلي

لأناستعدادعلىكانفقد،الظروف

منهـدكافىالعقابيستحقمنيعاقب

ثفسفيوكانبالمكافاةجديرهو

يإحساسيشعرالقدروبنفس،الوقت

ا-27أ:ا)أمحزانهمويشاركهمالأخرين

:21،1813:ا5،:9-12،،3،36:

.(ا-2379؟3

كانالذي-مفيبوشثمعوتصرفه

عليلهمنافسالشاولابناباعتباره

منيزاحانبدلاكانوالذي،العرش

بعكسآخر-نظامأيبواسطةالطريق

نعمةالممتلئةاللهتعاملاتمنيعضا

)9:أ-13(.معناكلنا.

ووثقببساطةياللهداودآمنلقد!

فنحن،نجاحهسببهوهذاوكانفبه

الله-إرشادطالبابانتظاميصليلمجده

بالربوفرحهتسييحهعنيعيرنراهكما

يفكرقدبماالاهتمامدونالجميعأمام

ممتناشاكرأرجلأكان.عنه.الآخرونفيه

بكلالربترنيماتيرنمأنيستطع

عليههوماأصبحأنهمعترفاحرية

الله.نعمةبفضل

،14-623:،او1،59:25-23)2:

22:أ-51(.ا92:اأ:5،31

يتقبلأنيمكنرجلأداودكان!

والاتضاع.الخضوعبروحالأيامتقلبات

الندمإلىأسرعاخطاعندماوحتي
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الثانيطموئيلى

بينهنصابهاإلىالأموروأعادوالتوبة

تذمربدوناللهتأديبوتحمل،اللههـلين

\16:-26،و5925:او،أ-230أ:213

ء2(.او4او.،2:-12،

اؤفىءأ!ط-2

وعدمداودحيادهنبالرغم!

عليهالصعبمنوجدانهإلا!يزه

حدودهم،عندالآخرلنيوقفانأحيانا

كدمأبالسمر-حرفيأ-ليوآبفسمح

أغتصالباعنوتغاضي،الجريمهطرلقفي

معمتساهلأكانكماثامارلأختهأمنوق

01،

82)3-البلاهةدرجةإلىأبشالومابنه

32ووه،:92،81-2ب!92،31:1،2و

.(-،1:ا!1و33

مسيثاللغوايةاستسلموقد!

يايفعلكانكما،امتيازاتهاستخدام

منرأكثر.أيامهفيآخروثنيمللت

معزناهخطيةسترمحاولتهفيانهذلك

جريمةبارتكابخطبتهضاعفيثشبع

)19:1-27(.قتل

الأموروتركواجباتهوأهمل!

علىفتحهـلدلك،يديهيينمنتفلت

.(9-،51:1)المريرالنقدأبوابنفسه



الثافيصهوثيلى

الت!طبيق

هـلحمي:ئنجحالرب-ا

باللهيومنونالذبنأولئكيستطيع

نأإرادتظلفيسشوأانهـل!لدلن

نأمستعدوهوامورهمكللهيسلموا

أزمنةفىملجألهميكونوأن،يرشدهم

وقد(الرحب)إلىشعبههـلقودالضيق

وقتأيدعشغرقأغراضهتنفيذأنيبدو

نفسهعليقطعقلأنهإلاطودلأ..

كلمعناهـسمبربوعانابانوعدأ

الطريق-

الك!لة:للسقو!فىععرضون-كلنا2

كعاالآنالبشريةالطبيعةتزاللا

فالشيطاناالوقتزلكفيكانت

ون!ثمعرنراهماطريقعن-يستميلنا

نأعليناأنيعنيلاهذالكنب

واجبنانظكرأنعلينابللهنستسلم

نسلمانمنبدلأونطيعهاللهنحو

الأنانية.لنزواتناأنفسنا

عانلاشا(عنماذا-3

حياتناأمورفينجاحنامنفاثدةلا

تكرمالعائليةأمورناتكنلمماالعامة

نأعلينايجبالذىالأولوالمكان..الله

بيوتناهوللهإكرامنافيهنثبت

يعنيالحقيقيفالحب.الأسريةوعلاقاتنا

الوالدو!يكونهـلهذاوالطاعه،النظام

لأطفالهمحقيقمبنوأمهاتآباء

لوالديهم.حقيقيبههدشاتءأبناوالأطفال

الله:ضامح-السبر،

حماقتنامديوندركنخطئعندما

آثارسترتحاولأنبنايحسنفلا

يمكنالذيالوحبدالشئإنبلخطايائا

ونسألهبجرمنانعترفأنهونفعلهأن

اللهينزلهالذيالمقابونتقبلاالمغنرة

فينتذكرأنونحتاجكان..مهمابنا

السابقةلمحاحاتناأنالخموصهلا

ضدلناضمانأليستوانتصاراتنا

فيتقدمناأق؟مامستقبلأ،الفشل

بالحريبلالتجاربمنبحمينالاالعمر

منها.للمزلدمدعاةيكونقد
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التنانيصموثيلى

الموضوعالته

داودا!-1

الذيداود-معاللهاتفاقكان

ملككل(أنالداودي)العهدنسميه

إسرائيلملولهعرشعلييجلسأمين

وأسرتهفىاودسلالةمنسي!كونمستقبلأ

كانولهذا..(ه33:،791-16:)

إلىيتطمونيسوعأيامفىاليهود

اللي-الممسوحأي!المسيا،-

باعتبارهالمللهمثالياتكلفيهستتحقق

.داودنسلمن

فىذلكلمتمكيفآنالر

لوقا17،و1:1متىالجديد:العهد

8،،01:7،ومرقس96،و33وأ:32

21:9،"ها:9:27،23صتي

،،ه-،ا:22متى،01:اأمرقس

ا:!ا،رومية23،و13:22أعمال

الرئيسية

3:7،5:5.22:16،لؤلا

داودرب-2

الربإلهلهكلاناماكلد(ودنسب

بعدةالأصحاحاتطهخلاليتالقالذي

التعبيراتخاصةبصفةلاح!طرق.

و6:6،7!قداسشهكااعنالمختلفة

هذهخ!وابحثا-2:1!ه،1-،أ:21

اللهعنالكثرتخبرناالتيالفقرات

قائمةضع1-3؟:22.17:-92،)7:ه

اللهبهايوصفالتيبالطرقكشفاأو

نتجاوبأنبالتاليعلينايجبوكيف

معه.

الهيات-3

عنالسفره!افىجدأالكثيرهناك

نأكيفلاحظ،وضعفاقهماليشرخداع

قدكلهـمورعاياهوأسرتهداودرجال



فيالبشريةالطبيعةمظهردن،خذلوه

مظاهرها.أسوأ

يستطعلمداودأنبسببكان!لمحا

الثافيصهوذيلى

فيه.يثقانيجبالذيمنيعرفأن

وحدههوالذياللهإلىثقتهكلوبإنه

،22:ا)7:28عليهالاعتصاديمكنمن

د7،(.32و3واو3-26
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لى119الهلوك

الأولالملوكسفر

وانقسامهااتحادهافىالمملكة

السفر:

جماةقصةيتناولواحدأ.--سفرأأصلأكانمماالأولالنصفهوالأولالملوله

يخبرناوهو..بابلإلىالشعبسييحتيداودموتمظالأرلعةالقرونخلألإسرائل

تشملالت!الشماليةالمعلكةأنوكيفاقسمينإلىقولةواحدةامةانقسهتكيف

!أوكيفاأفللتفقدثمومنباستمرار.للهالقفاأعطتقدإسر(ئيلمنا!برالجزء

ايضاالكارثةبهاحلتوك!يفللعهدأمينةتظلأنفىفشلتأيضايهوفىامملكة

الملوكسفرولغطي..بابلإلىالجماعيوالسيىأورشليميخرابذروتهاإلىووصلت

القصة.هذهمنالأوليسنةوعشرونالمائةالأول

السنر:كعبمن

يكتبونكانواالأنيياءمنعددأونبيبواسطةكتبقدالسفر.يكونأنيحتمل

مثلمختلفةعصادرمنالمادةخمعتوقدق.آ-055سنةحوأليالسبيأثناء

بطرلقةسأجعصتثمالأنبيا،5عنالقصصمجعوعاتأدالرسميةالمحكوميةالسجلات

يوضحها.أنالكاتبأرارالتىالنقا!عليالتأمميدتضع

السفر:منالفرض

ك!الاللفترةكاملأتاهـلخايطي-أنالثانيأو-الأولالملوكسفركاتبيحاوللا
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مهمنهاأنهمهويريوأشخاصحوادثعنإخبارتافيالوقتمنكبيرأقدرأينفقوهو

فقطمهتموسفرالملوك..بسرعةغبرهمالكثيرلنعلىيمرأنهإلاإيلياأوسليمانمثل:

للشعب.الروحيةالهياةوتنميةتطولرفيالأهميةذاتبالهوادث

اللهشعبحفظأهميةم!يئظهرأنالكاتباهتمامةكانالسفركاثبنطروبهة

فإذا..اللهممفميئةلاتباعسعيهملمديتبعايحاسبونمعاوالأممفالناس.اللهمعللعهد

الدمار،بهمسيلحقعنهارتدواوإؤايباركهمفهوشرائعهعليوحاقظواالربأحيوا

هذافىفاسث،ككلالأمةلاتجاهاتملخصأتمثلتهواتجاهاالملكموقفكانماوكثيرأ

(.ملوكهمدينعليالناس:يقولون)وكمالشعبهممثلأيعتبرالمعتي

فيالمستخدمالنظامادركناإذاولهوذاإسرائيلقصتيتتبعيسهل:الكاتبطريقة

حدة.عليمملكةكلعنبإخبارنابأولأولأالأحداثنتابعيجعلناوالسفر..الكتابة

يهوذاملوككلقصةيتبعهمثلأ-إسرائيلملوكأحدحياةفيالجارلهالحوادثفوصف

وهكذا.حكمهءأئناالعرشاعتلواالذين
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لىا!9الهالوك

الرس!الة

المتتدوالتاريخربهوللهطا

وهذا،اللهيتجاهلأنرحبعامحاول!

حكمكانوقدأبدأ،عملهيمكنلاما

فقدهسببهواالشعبتمردوليسالله

يموتأنقبلوحتي،أسباطعشرة

عليملكاغينقدرحبعامكانسليمان

(:،26:12-912)إسرائيل

إعلانبعينبرأيأخآبأنورغم

فوقالبعلأنبياءانهزمعندماالل!قوة

محالحربأثناءحاولفإنهالكرملجبل

لذهابهاللهمقاصديتجنبأنسوريا

قالكماماتلكنهمتخفيأالهربإلى

.(504-:22،ا-6،:)18تمامأالرب

نهونق!الربأحلمنالععل-2

يهيعتدال!كلط

وقويا!وحكيما3غنيأسليمانكاناخا

هذالكنطوللة.سنينوخدمهاللهوأحب

نأيستطبعأصبحأنهيعنييكنلمكله

عاقبهأخطأوعندماء،بشاكمايعصل
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لكنهامملكةلرلعاماللهاعطيلقد+

شعبهيمنعأنيحاول.اللهعلييتكللم

ؤلكمنهـلدلأايهوذاإلىالارتدادمن

عجليوعملوش!لعتهالربوصيةكسر

العيودعلىيحافظاللهأنوعلماذهب
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التيالأدواتالربيستخدملاأم

الأرملةبختارفهو.نحننتوقعها
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ا،-3،(81؟والأقطارالبلادجمبع
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الموضصعات

المطلقالله-سلطان1

السفرهديعليالموضوعهذايسوفى

اللهأنكبفيخبرناأنهكعاكله،

التارلغ-فيمتداخل

،91-16،91:8-41ب8اقرأ

0:2-103

عنالفقراتهذهلناتقولهالذيما

وسلطانه؟الله

اليرت

مطيعأيكونأنشعبهمناللهيتوقع

بينالأرضتقسيمفبعدووقيا"،

الأولاالملوكسفرلنايصف،الأسباط

وأرلعةلإسرائيلملولثمانيةحكمألام

ليهوذا.ملوك

الملولق،هؤلاهبأسما.قائمةأكتب

وعلي؟وخدموهالربعبدوامنهموكم

19

الرثيسية

السفركاتبيحكمأساسأي

عليهم؟

الضعفالته

يقدمأنالأولالملوكشربحاولالا

نريإننابلللهمثاليينخدامألنا

الربلأنحسناتهمنريكعاأخطاءهم

عليه-همماعليواستخدمهمقبلهم

هىما2،ا:1-أ1:19-13،أن!

داودفيتراهاأنيمكنالتيالضعفات

والل!ا؟وسليمان

ا:1-8فيآخابقصةاقرأ!

22؟.،

ندم،أنه21:27فيالسفريخبرنا

عقابه.عناللهخففالسببلهذاوأنه

شرلربأنهأخآبالسفريصفلماذا

ضعيف؟بانهوليس



التفانميال!لوك

الثمانىالملوكسمفو

وثوراتإصلاحات

إيلياموتقبيلمن،وي!وذ)إسرائيلأقتيقصةالثانياللولاسفر؟يستآئفالسفر

هـلذكرنا،بابلإلىيهوذاوسبيإسرانيلمملكةتدميرإلىيصلأنإلىبهاوكلضي

واحدلسفرالثانيالن!لفببساطةكانهذاأنالثانيملوكفيإيلياقصةتداخل

إلا(ثانوملوكأول)ملوفاالتقسيمخلفكامنحقيقيسببهنالاوليس..للملوك

منهماجزءكلكتابةالأيسرمنوجدأنهفيحتملحجمامتماثلانلكونهمانظرأأئه

أخبارفيأيضأموجودةالملولافيالموجودةالمعلوماتوبعض...منفصلدرجعلي

علياهتمامههـلركزمختلفةنظروجهةمنيكتبالأيامأخباركاتبأنرغم.الأيام

.يهوذامملكةالجثودبة.المملكة

الفترةضعفمنأكثرعاما027تبلغفترةالثانيملولا:يفطيأالسفوكتبلماؤا

مخصصةمساحتهنهففإنذلكمعانهإلااالأولالملوكسفرمعهايتعاملالتي

فيروحيهاهصيةلهمالذينالأشخاصحياةأنكما"!أليشعهوواح!شخصلحياة

غيرهم-بعطيبينصاالتفصيلمنبشئئذكر-ولوشياحزقياأمثال-الأمةحياة

.جدأمختصرةملاحظات-طوللةلمددوحكمواناجحينكانواأن!مرغم

حقيقتهفيكانتارلخيةتدعيالتيالأسفاركلمنالغرضأناليهودأدرلاولقد

الأفدمون()الأنبياهباسمعرفتمجموعةضمنصنفوهافقدلذللتدينيا،غرضا

في)والمعروفونباسمهمالمعروفهالأشفارأصحابالأنبياءمنالعديدخدمء؟الأنييا
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الثمانيملوك

الملوكسفريغطيهاالتيالفتراتخلال،(المحدثون!الأنبياءبالعبريالمقدسالكناب

كلافيسادالذيالفسادمديعنالمعلوماتمنكثيرأأسفارهموتعطيفااثاني.ا

سفرمننفوذهمأوأععالهمعنجدأالقليلنعرففإنناحالايوعلي..المملكتين

الاطلاقعل!شيثأيذكولاانهإلاإشعياءلمقابلةذهبحزقياأنيحبرنافهو..الملولق

الملوكسفركاتباهتمامكان)إرميا(.أو)ميخا(أو(إهوشعأو()عاموسعن

عليوليساللهرسالةمعوالشعبالملوكبهاتجاوبالتيالطريقةعليباكثرمركزأ

رسالتهم-تسلمواوفىاكيف

كانتالسنةأجزاءلأنحكمهموأيامالملوكبكلقائمةنضحأنالصعبمن:الملوك

والدهحكمفترةخلالأبيهعنكنائبالحاكمأبنتوليوحيثاكاملةكسنآلمح!مبدإئما

وأبنه.الأبمنكلحكممدةضعنلمحتسبالمدةكانت-أحياناحدثكما-

)ي!ورام(الملكهناككانفقدالملوكءأسماينههأحيانأالخلطيثورأنيمكنكما

يستخدمانالاسمينهذينكانولما،ويهوذاإسرائيلمملكتيمنكلفيو)ي!وشح(

فيالحرصشديدينكونأنفعلبنا(وإيوشعأيورام(فيقالموجزةصيغةفيأحيانا

بينهما.التمييز
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الثانيالدلوك

الرسالة

المقكدرا!ا!يخربهو-اللهلأ

شئونبإفىارةفق!اللهيهتملا!

الأممكلبشثونبلهـبهوذاإسرائبل

نعمانمنكلتعرفوقد،بالمثلالأخري

إسرائملإلهفوةعليالأراميينوحزائيل

21لأ-5:1)!ختلفتينبطردقتين

(كاا8:7-

وهيواقع!حقيقةاللهقواتإنل!

تكنلمولوحتيشعبهمعائحأفىموجودة

.(15-17)6:باستمرارمنظورة

فق!هواللهخدمةني-العمل2

"ايعتدال!ى

لأنضيقيبحماسحكمهياهوبدأ!

عباد"علييحاف!ولكيالربيخدم

بخدمهاهتمامهلكن.نقيةإسوائيل

قيبقاثهمدةطواليستمرلمالرب

12

العملعليالربتعرتوقد،السلطة

ذلكانإلاعليهوكافأهياهوععلهالذي

6؟(:101-19:كلافيايكلنلم

لكنصالحاملكاأساساعزهـداكان

2)بالكيرياءأفسدتالصالحةبدايته

نأيعنيهذافشلهوكان26:16(أي

ئموهن،روحيتقدمأييعثمهدلمعهد"

ا:ا-51كسرعةالملوكسفريتخطاه

.)17

وألثقةالكدلىالاعتماديمكن-3

يه:

بطرلقةالغنيةالشونميةالمرأةخدمت!

لأليشعااللازمةالضيافةبت!قديمعملية

)،:39(مكافاةإلىتتطلعقكنولم

وحدهاللهأنعلمتالأزمةوقتفىلكن

يفعلسوفأنهورثقتيساعدأنيمكن

8:ا-6(.،:18-37،)



الداعيةالمواقفبعضحزقياواجه!
شخصيأ.،ولهللأمةبالنسبةلليأس

أنهعالمأاللهإلىمشاكلهكلأخذلكنه

معبتعامللكيبهيوثقلأنأهل

الربأنقذهالهالاتكلوفيالموتف.

9(5ا-ا+20،ا:ا-كلم)9

فمعبعلييقضيلاالله-4

بسهولةه

أجلمنالعملفىاللهاستمر

اقانيالملوك

والتى،المستمرةخطاياهمرغمإسرائبل

يخعرفون!علهمانالشقاتتستطحلم

أعطاهمفقدولذلك،اللهإلىعنها

نأإلاالثانيي!لعامعهدفيالنجاح

المضيبلالتولهيكنلمللأسفتجادلهم

والاجنماعى،الأخلاقيالفسادفيفدمأ

عليهمحقثمومناللهبرحمةرواواز

)،أ:23-912أخيرأالدبنوئةحكم

17:7-89).
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الثانيالهلوك

التطبيق

-ةالثانيالملوكسفريعلمنا

اللهظام-عنا

منشخصا"دائصايختارلااللهإن

صنفأاليشعكانفقد،الصنفنفس

نستطيعلكنناإيليا،عنتمامامختلفا

القائديكونكيفأيضا:منهنتعلمأن

الله.خدمةفى

تابعايكونكيفوعلمتعلم!

2:1-18(

القذرةبالأعماليقومانيس!نكفلم!

(1ااط!:

والفقيرالغنىمنبكلبهتمكان!

دا(1-7:)،السواءعلي

الصورةخلف!ةفييختفيمتيتعلمابم

ا-27()5:

249

الربفىتامطثقةلهكان!

)6:ها-17(

خباصاإلىنافذةبصيرةلهكانت)ح

(11)8:البشريةالطبيعة

()8:12شعبهبشثونم!تمأكان+

مهمذبأيالاضووعيخضييكنلم!

)9:ا-4(بهايكلف

اللهحدمهعن-2

اللهفخدامبالمسثولية:مصحوبةإئها+ا

وأنااللهحقيقةيظهرواأنمسئولون

أمرأليسأجرا"اللهخادميتقاضى

بأنانطباعاأعطيجيحزيلكنخالمحا

هدهوكانتئشتريانيمكناللهمعروف

2-27(.!؟5)تفتفرلاءةإسا

خلالمناللهيتعاملماكثيرأ+



بكنفلم.كاملينغيراناقصيناناس

صالحين،ملكينيهـوآشأويهوآحاز

حدإلىاللهقوةعليتعرفالكنهما

ذلكعلياللهوكافأهصامعين

1.12-هة)13

الأثم!الناسالربيباركأحيانأ!

الفانيالهلوك

91-هأ3ت)3الخاصشهمبهخاطرلأجل

8:16-91)

معاوالأعمالالإيمانيمضيانيجب!

فيحقيقيتحولفأيجنب،إلىجنبا

طاعةبصحبهأنيجباللهاتجاه

كانالأمرأنيوشياعلموتد!..كلمته

1-23:25(.)22:أهكذا
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الثانيال!لوك

الموضوعات

-الاسخالةا

إلاالكلعليعتسملطاللهأنرغم

!قهذافييرلمالثانيالملوكسفرأن

صلواتأوأعمالأنمعنييتضعنما

يتجادباللهإنبلال!اداعيلاالبشر

تعقمدمعهممعاملاتوكلالبشرمع

اسقجابلقدمعه.همتجاهـلهمعلي

مل(-99ا:4)91حزقيالصلاةالرب

سفرفىأخريفقراتلمجدانتستطيع

تجاوبااللهفب!ايتجاوبالثانىالملوك

البشر؟حاجاتمعمباشرأ

الاصلاح-2

يقودأنهـلوشياحزقيامنكلحاول

الربطربقإلىأخرىمرةالشعب

2212:ا-23:03(ا-.2؟ا)180

الذيالسببوبينالفقراتهذهادرس

الاصلاحاتهذهتأتئمأجلهمن

المطلوله؟بالنتائج

12

الرئيسية

لير:ا-3

وفيالشر!دعاقبالبرالربيكافئ

الرسالةلهذهملخصالمحد)17:7-18(

رهى...الثائيالملوكسفريقدمهاالتى

للأمةالتأبينمنكنوعتعمل

السبيمنيهوذاأعيدلقدالإسراثيلية.

ترجع.فلمإسرائيلأما

لمجدهاأنيمكنالتيالأسبابهىما

الثانىأالملوكسفرفيالحالةلهذه

المسئولية-،

الوحيدينهماوأليشعإيليايكنلم

فيذكرهماورداللذينأللهرجالمن

.21:أ-91:12اقرأالثانيالملوكسفر

.03إ-220:23

القيادةعننتعلمهأنيمكنالذيما

بوآشايهويافىاعحياةسيرةمن

ولوشيا؟



لى9الأ(إيالمأفبار

الأولالأيامأخبارسفر

لإسرائيلالروحىالتياهـدخ

:)الأرلالأ!امأخبارسفركلكلمعم

10001داودالملكحكمبفترةأساسةيهتمتاريخيسفرهوالأولالأيامأخبارسفر

منإسرائيلتارلخمملتلخص(ا-9)السفومنالأولىوالأصحاحماتق.م(6!-ا

باختصاريذكرأنهكصافصاعدأآدممنبدايةعائلاتهبأسماءقا!ةبذكروذلكالبدابة

مركزداودمنهفيشغلالسفرباقىأماالعرشداودواعتلاءالملكشاولىسقوطشديد

القلبه

:(الأولالأبمامأخبارسنركلهـبكيف

منعددتجميعبمهارةتوليقد!مجفع..بلمعينكاتبالأيامأخباولسفرليس

موحدأ.تارشغامنهاليكوق3(و.:92هـ92ا9:)انظرواحلنسيجفيالعسابقةالأعمال

أ!لعةمنجزءوالسفر.عزراالمدعو:موالسفركاتباناليهودىالتقليد،يذعي

وهناك.ونحعياوعزراوالثانىالأولالأيامأخباريتضمنواحدمجلديجععهااجزاء

نأبدفلاالمحررهوعزر)كانإزاولكنالسفرهذا!ممعلاريخعناممراحا!عدلدة

.الميلادقبلالرابعالقرنخلالتجميعهتمقديكون

:!لأولاالأيامأخيارسنركبلمازا

ولبسمعينةنظروجهةمنمكتوبالأولالأيامأخبارسفرفيالموجودالتاريغ
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ا!ولى!!يالمأك!عباو

منمكتوبتارلخإئهالأحدا!ثا،لمعانيتوضيحهوبلتارلخيةلحقائقتسجيلمجرد

نفسه.نظراللهوجهة

أمتهمأنإذمحضةدنيويةبيئةفىيعيشاللهشعبكانأنوقتالسفركتبوقد

يديرواأنيستطيعوالمإذإيمانيمالكئيرونفقدوبالتاليالحروبحطمتهاقدكانت

أخبارسفرويشرعالعهود..حافظالإلهأنهيصدقواأنولاأمورهمفيمتداخلةالله

ممكنا؟شئكلرغمالإلمانظلولماذاالمسار،هذاتارلخهماتخذلماذاالأ!لالأيام

:)ألسفرفيءجاماعليالاعتعاديمكنهل

،نظرهوجههويبرهنلي!ؤيدالتا!بخمنمعينةأحداتايختارالمؤرخلوكانكمايبدو

التيالصورةأنحتىجانباتركقدإسراثيلظريخمنالكئيرأنالنتيجه:وكانت

صمو1)صمأسفارفيالموجودةالصورةعنالشئيعضمختلفةتيدوالسفريرسحها

تملقاالأقلداودحياةأحدأثولعضإيلياقصةالمبتور!الأجزاءومن2!ملو1ملو2

ل!.

المؤرخفإن،دقبقغبرسفرالأولالأبامأخبارسفرإنالقوليمكنفلاهذاكلهـلرغم

دروسامنهاليم!تخربمالمتاحةالمعلوعاتاستخدمببساطةإنهيلتارلخهيخترعلم

منأنهفالحقيقه،الأنحتيالطريقةبهذهيكتبالتاريغزالولا..جيلهلفائدةمعينة

كلهووط!ائظرك.وجهةيؤيدالذيالد!لتختارألا-التا!لغكتاب!-عندالصععبط

الم!رخ.فعلهما
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لى(19ايأيالمأفبار

العام

!

لإسرانيلنليالتا!دخ9العا

؟:ا-2:2

يعقوب

أبناءإلىآدممن

يهوزاءبناأ:3:23-ء3

شمعونءأبنا:،2-3،ء

رأويخاءأبنا09-أ:5

جادءأبنا2-2؟ا؟5

الخطاةمنسيرؤساء:523-26

لاديأولاد6:ا-53

اللاويينمالمن68:،5-ا

يسثرأبناها-5ة7

بئيامينءابنا7:6-12

أبناءنفتالط7:13

7:،9-1؟أبناءمنسى

بمفراأءبناأ7:029-2

ثميرأءأبنا،.-7:03

فيبنباءبناأ،.-ا:8

الأوائلأورشايمسكانا-9:40

السبي.بعد

!

داوحكلمتا!لخ

ا-95203ة01

اياخيرةشارلآايا01:1-41

ملكابصبحداود99:9-3
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ولى11إثالماأثنبار

أورشايمعلىيستولىداود9:4-9

الجبابرةداودلابط7-9ء9:0

صقلغفيداودأنصار1-22-؟

حبرلهنفيداودجنودء.:9-23

التابوتلنقلفاشطةمحاولةا9-،:9

أورشليم.إل!

إسرائهـيلكلعلىملكاداودا-لإا:9

او!شلبمإلىالنابوتاضارا-9:92

أورشليمفيشكرتقدمة1-43ات

الهبكليبنيأنداردطلبأ-27ا:

مرفوض

الهرليةداودانتصارات2:8.؟-:1

039

للشعبداودءإحصا22:9لأ-:12

ئجهونتا

الهيكلءلبنااستعدادات،:32:2-23

اللاويئءباسماقائمة232-26:32:

الموظفينكباربأسماءقانمة271-34:

الحكومي!ين

الأخيرأداردكلعاث

المسئولينكبارإلى28:9-8

سلي!انإلى28:992-

شعبهإلىأ-929:

إلههإلىا-92.91:

الملكعنداودتنحي2-.9203:



ا!ولىإيالم1أفبأو

الرسالة

الأولالأيامأخبارسفربتحدث

هـفيشعبإسرائيلبينالعلأقةعنأساسة

علي:!لؤكد،إلههم

يجبالتي:العادةإلىالماجة-9

تكون:أن

الشكرنغمةيتردفىما:وكثبرأ!يفرع

16:4-36،أ:5،16أ:18)3هنا

)92:22

الوسيقيفإنيالموسمقى:مصحويه!

الاستمتاعمنلكلالكئيرتضيف

28:25،و15016)13:8!والتسبيح

و7(6و3

العاطفة:برنهمتكنلم:صحيحة!

شكلباكمااللهيعبدوالمكماوالفرح

طبقاكانتعبادتهمإنبلهميختادونه

،9ا-ه2و2اة)5الاثردعةفىءجالها

91(إ،31312؟ةأو.1614:

التطهيرمنلابدكأن!قهة:!

ترضىأنالشخصأرادإذاوالاعقرات

.:28(،23أ-315ةا5)اللهعبادت

نأعلىداودصلواتتركز:كتواضح!

أن!وعلىدرجةلأقصىمنعماكاقالله

السخاءهذابستحقبكنلمهو

نأإلىيشيرماهناكهـولبسالعظيم

اللهلدى""حقوقلهانبشعركانداؤ

12792ا-:6ر.16:923،17)

1-91(..ت

الطاعة:إلىالحابة-2

:01)العصيانيسببشاولرفض!

28:3-25(.أصم49،و13

الطاعةعدمبسبب)عزا(قتل!

ا:2(هـ.ا،5)13:9

فىالصادقةلرغبتهداودبؤرك!

!اطاعت.الل!يريدهماإلىالتوصل

و،1،17:ا-27،22:)1،،13:2:.9

.)39
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ا!ولىإثالماأكبار

الله:فىالثقةإلىالحاجة-3

لأ!باللهالثقةبنايجدر

3،12؟و)11:2تتحققوعودهكل!

.)23،17:26،27:23

-09:!)4المعاركنجتاثجبضمنهو!

.(:349939!ات،798

هـدوجههالمستقبلعلىيسيطرطو!

5)1،-17:9(

329

للخلمة:اطاجة-عه

تكون:بحيث

(:7،22:ه)13للهيقدمماأفضلثأ

(21:1)التجاربضدواعية!

(2:،21)مضحية!

)28:9(القلبكلمنثا

)28:9(.راغبة!



لى119إئالماأكباو

التطبيق

للكنيسة:رسالت-أ

العهادة:تكونانيجب!

ممتعاحمتفال-

بالموسيقىمصحوبشكر-

موفرةكا!سة-

شواضعحب-

الحدمة:تكونأنيب!

سليمةبدوافع-

صعيحةروح-قى

عنموانياتمارسألا-

للهيتدمماأفضل-

المهانىةنكونأنببي!

اللهعطمةتعكس-

للهرؤيتناتعوقألا-

للس!يحى:وسالة-2

يثقةاللهعلىاعتمد!

كاملةطاعةاللهاطع!

بفرحاللهأخدم!

المؤهنبن:لغيروسالة-3

الحياةأحداثكلقىالعاملهوالله!

باستخفافاللهيعاملألايجب!

الله.شعبععاملةتساءألايجب!
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ولى11إببيالماأفعبار

الموضوعات

عننتعلمهأنجمكنال!ىما-1

الصلاأ

،17س:8-1616داؤصلواتادرس

طريقةبأىا-91(:27،92-16:ه

لنطبقهنموذجاالصلواتهذهتعطينا

صلواتنا؟على

عننتعلمهأنيمفىال!ىما-2

الخدمة؟

قائ!ةعنالتجاوزالسهلمن

أنكيعنىذلكلكنالطويلةالأسصاء

إلىانظر:الهامةالحقائقبعضستفقد

سا23:7-أ2)مثلاالقوانمهذهبعض

عنتعلمهيمكنماولاحظ9-8(ة25

خدمالتىالطريقةمنالمسيحيةالخدمة

داود.الرجالهؤلاءبها

الفشل؟عننتعلمأنيمكنماذا-3

عطقىو!بتهداودتجرتتعلمنا

نكونأقنحتاجأنناالإحصاءكيف

39

الرئ!يسية

الحافىثادرسللتجرلة-..ستيقظيندائما

داودأخطالماذاوانظر(\:-21922:)

ما!النتائجيتحملأنعليهكانوكيف

فعلهردكانوكيفداودتعلمهالذلى

ية؟النهافىالخبرءجاركيف

المانيأجهةمننتعلمماؤا-ء

كبرىأهمبةالمعاصرةالمسيحبةتعطى

ناداددطباللهرفضادرس..للمبانى.

والاستعدادات(3:1-5)79الهيكليبنى

2-ة)22العمللهذاداودج!زهاالتى

المبانىعنالمذكورةالمخاطرهىوما(99

استخلاصها؟يمكنالتىالمبادئهىوما

أالانتغابعننتعلمماذا-5

الأبامأخبارلسفرالرنجسيالموضوع

لكىوعائلتهداوداختاراللهأنهوالأول

161:إسرانيلعلىأورشليمفىيمدلكوا

علىيشذدلماذا،92:\(1و.،28:،-136



العملىالغرضهووما؟هناالحقبقةهذه

؟الانتخابأوالاختيارتعليممن

المطاءأعندتطمأفييمكنسماؤا6

السفرلنابعلمهاالتىالمبادئهىها

ولى11إثالماأثندبياو

)92:؟اللهلعملبالعطاهي!علىفيما

كو1فىالجديدالعهدتعليمتتبع(3-ه

ثائم!وضع(9وص8صكو2،2و16:9

هنا.توجدأنيمكنالتىالإضافيةبالمبادئ
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الثانياأثالمأكبار

الثانىالأيامأخباوسفر

الأمانةعندروس

الثاش:الأبامأخمارسفرمحتولات

الأيامأخبارسغرتركهاحيثمناللهشعبقصةالثانىالأيامأخبارسفريستأنف

منيقربماخلالالمختلفةيهوذاشعبمصائريتتبعثمسليمانبحكمهـلبدأ..الأول

لكن.(.م.ق587)عامعاصمتهاوثدمرشعبهاوشمبيالأمةتنهارأنإلىسنةأرلعمائه

طربقإلىتشبرالسفرفىالأخبرة.الآباتإنبلالخطابفصلىهولبسالخرابهذا

)36:23(.كورشمرسومبموجبموطنهاإلىالأمةترجععندمامأموللمستقبل

:السغراكتبلماةا

للكتابة:أسبابثلاثةالمؤدخلدىكان

الناريخ:بفسرلكلى9-

فتراتكانتبينماوالازدهاربالسلامالملوكبعضحكمفتراتتميزتلماذايشرحفهو

الله.معايأمانةهوالنجاحسركانلقدالاستقرار.بعدممليئةآخرلنملول!حكم

دررصا:يعطىلكى2-

اللهشحبيدعوانيولدممانبلالماضىتحليلبمجردقانعايكتبوهوالمؤرخيكنقلم

.الحاضرةحياتهمفىلله.أمنادائمايكونوأوأنالماضىأخطاءمنيتعلملأن

يالثقة:يوحىلكلى3-

الداخليةالأسب!ابهـلشرح،عنهمتخلىقداللهأناليهودمنكثيراعتقدفقد
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اللئانيإثالماأكب!ار

.تويعظيمبإلهوالثقةالإيمانعلييشجعهمالمؤرخكان!لمعاناتهم

الثاتي-الأيامأخبارسفوبهاكتبالتيالطريقةعليالتفصيليةالتعليقاتمنولمزيد

.الأولالأيامأخبارسفرعليالملاحظاتأنظر

خاصة:ملامح

الحفا!فيأمينااللهظلكيفيظهرفهواداودلبيتكانالمؤرغولاءانواضحا-

.(92:7)مثلأذللتمنتمنعهكانتالتيالأسبابكلرغمداودعرشبثباتعهدهعلي

داودعرشعنبانفصالهاأخطاتأئها-الشماليةالمعلكةإسرائيلمملكةئري2-

(..و21:613امثلاآثمةأنهاعلىكلهالسفرخلا!إسرائيلأعمالوتريأ-12(أ:)3

الشر.عملضدكتحذيريستخدمأنيمكنحيثإلاإسرائيلمملكةتا!لخأهملوقد

الأهميةتبرزأنيمكنحتىالمدققا،ختياربطريقةالتارلخأحداثاسنخدمث3-

مدقق،انهكمايحرفهولاالتارلخيخترعلافالموربخ..بالكاملالأحداثلهذهالروحية

كلعنأكثربتفاصيلومليئةمكتملةوالثانيالأولالملوكأسفارترس!كاالت!ماوالصورة

الدروستعليمقيالتاريخباستخدامالاهتمامنفستظهرلاأنهاإلاوبهوذ)إسرائيلمن

الروحية.
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الثانحأيالمأأفبار

!

سملمانصكمإألما

العامالهيكل

!

سلبمان.ظاصيأبام

0:91-36:23

وثروتهحكستهسليصان:11-لا:1

الهبكلءلبئااتالاستعدافى2018-9

الهيكلءبنا3:9-71

الهيكلتأثيثأ:9-5:،

الهبكلإليالتابوتإحضار29-،ة5

وصلانهسليمانخطابأ-6،2:

الهيكليلشنسليمان99-.لأ:

سليمانبكلمالرب711-22:

الأخوكماسلبعانزاتإب-118ب8

سبأملكةذباره91-12:

سلبمانيخني9:39-28

سلبمانوفاة9231-:9

389

39

9،

17

21

22

22

المملكةانقسام9-91:

فىالصلاحمنشئأا-12:6:

رحبعاتم

الربعلي-يعتمدأبيا9لأ:9-د:

فيكاهلتسايمآسا:2-69:49

البداية

فخرهوجديهوشافاط-:9-92:3

الربخدمةفي

مأسوفغير-ماثيهورام2.:،-

عليه

عصلعلىيتشجعأخريا:ا-9:

الثمر

الصبيالملكيوآشأ6ت9-،02:



مصلحأأصبعالذي

لصوتيستمعلايوآش،2:17-27

الردبا

منالربيتبعلاأمصبا-ا-2528:

الملبكل

إليءالكبرلاقادت-عقلا-923ت26

السقوط

بقلبالربأمامسار-يوثاما-2709

ثابت

الخطبةوشجعزاد:آحازا-2827:

كلفينجح5حزقبا33ت92:ا-32

عمله.عحل

الثانيايآيالمأفيار

الربإلىالتجأ-منسي1.2-ة33

المحنةفي

الخطيةفيزاد-آمون31-،2ب!م!3

طبقأسلك-يوشيا-3135:27ءد

للشريعة

الأم!قصيرحكم-يهوآحاز1-،36:

مششةأعمالأعحلييوياقيم365-8:

فيالشرعمل-يهوداكيناو.36:9

الربعيني

إلييرجعلمصدقيا-أ-،361:؟

الرب

أورشليمسقوط9-3622:ه

المستقبلفيأمل36:23
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اللانيإئالماأفبار

الرسالة

العهد:أهمية1-

أخبارلسفرالرثيسيةالرسالةتوجد

معكم"الرب(؟:51)فيالنانيالأيام

وإنلكميوجدطلبتموهدرانمعهكنتمما

يترككم"تركت!وه

محكومةشعبهمعاللهعلاقةكانت

طالماالربفيهباركهماتفاقبواسطة

بحبولةالسفرهذاوبوضحهأطاعوه

يهوذااتا!يخعلىالمبداهذاتنفيذ

الازدهارإلييقودالعهدحفظفكان

للخر(ب-يقودالعهـدو!دسر

العهد:إله2-

(2:6،68:9)عظيمهوثا

(:513)صالعهو!

(21:6)لعادهو+

(121)3قويهو!

عليهيعتمدونلمنالنجاحيعطيهوأح

17،6:هو)13:89،فيهويثقون

،02:02،2:7-9،)27:6

1،1:والضيفالعاجزيساعدهو5

1-17(وه19،02-29

:7(21)الروحطودلهو!

العهد:ن!رسة3-

يعملهأنيجبماالشويحةتوضح!

بالكاملالرببركةليختبرالإنسان

33:8(16،ة)6

الكارث!إلبميقودالشريعةوتجاهل!

أ؟112)2

نشرإيىتؤديالروحيةالنهضة!

)17:9(الشريعة

البشربمصالحتهتمالشريعة!

11.:91(



الصحيحةبالعبادةالثمرلعةتهتم+

9(92:ه)23:18،

(ايم!:12)النجاحإليتقودألطاعة!

التودةإلىالإنساني!حتاجماكثيرأ!

وذلبابالشرلعةالتزامهو!ديدوالندم

17:6،)،ا:2-كااالخطيةبسبب

،3:أ92،3:21:ا-ا9،،2:ا-!أ

-35؟27(

الثاليأئالماأكبار

العهد:رجال،-

إلىالطاعةفييستمرواأنعليهم!

ا-1،2:7،127ا-4:)16النهاية

)26:16-23

الكبرياءخطرإلييتنبهواانيجب!

)2-31،:32(

الخطيةنتائجيتحملواأنعليهم!

2(351:.2-ه

بشارةمحيتجاويوأأنيمكنهم!

ا-.2()33؟.الغفران

1،9



الثاثيايأيالمأثتبار

التطبيق

العالم:لهكوماتيالنممهة9-

جحيعشثونعلييسيطراللهأن!

الأمم

(!أممجسبعمنالطاعةينتظراطه+

لماأمةكلمصيريستخيدمالله+

مقاصدهيحقق

المجدفيالأممكلعليبتفوقالله!

والبهاء

هم:المسيحيينللعذمنينكالنسهة2-

كعابدبن:

عظمةعليالعبادةتركزأنيجب!

الله

قيقةفىطاعةالعبادةتتطلبل3

نقيةألعبادةعليالمحعافظةيجب+

البهجةتسبيحاتالعبادةتتضمن!

429

لفرحدا

بس!رور:العطاءالعبادةتتضمنكما

كعاملبن

طواعيةعنالخدمةتكونأنيجب

وفوريةي!قظةالخدمهتكونآنيجب

للربالخدمةتكونانيجب

وكثلاميلى

دأئماتعهـداتنالمجددأنيجب

لمواجهةمستعدينتكونأنيجب

يومكلالتجارب

الربصوتإلينصغىأنيجب

باهتمام

الشل!مذةإلينىفأنيجب

الممستقيمة.



الثانيإثالماأكبار

الرئيسيةالموضوعات

ا-الحهـة:

لماذاولاحظ،سلبمانطلبةإلىأئظر

عنهانتجومابها..الربشر

فيالحكدمةنطلبهل)ا:17-7(

صلواتنا؟

2-ال!يكل:

يمكنالتيبالدروسقائمةاكتب

للهيكلاسليمانءبناطرلقةمنتعلمها

اللهقالهاوالتيللهقالهاالتيوالأشياء

.(ا-7:22)3:له

الرحية:دعاماتنا3-

الملوكبعضاختباراتتعلمناماذا

عن(26:ها-7911ة24)22:3،

هصاحبتناأورفقتناومخاطربركات

مناأنضجاأكثرلمسيحيين

:المعاناة،-

من!سولأوالمعاناةالألميكونقطى

1233وه322:،،2:1)16الله

درهيالأساسيةوالقضيةا(9-لم!.:

نأالل!يستطيعكيف.المعاناةفعل

ط!لقةبخلاتالأيامهذ!معنايتعامل

الألمأ

التنيبر:5-

منالعديدعلىالسفريعتوي

وواحدالأسوأإلهـهتغيروالملوكالأمثلة

هؤلاءهممن.الأحسنإليتفيرفقط

ييرزهاالتىالمخاطرهيوما..الملوك

وهلأمناء..بكونوالمالذبناولئك

الفجائىبالتغييوحقيقةإلمجيلنايسمح

)33:ا-.2(؟المسرحي

6-التسي:

بتسبيحالمختصالغنىالتعليمادرس

\،:9،6عأ-5:11)الرب

تقولهالذيماأ-.3(ه42-0:02

عنأيامنافيللكنيسةالفقراتهذه

3،1



الثافى(إئالمأكعبار

ومحتواها؟تناعبادأسباب

؟دلإرشاا-7

آخابيحثطريقةفىالخطاهوما

مديولأي؟ا-34(181؟الإرشادعن

الخطأأهذانفسفينحنتقع

العطاء:8-

ألتيالرئيسيةالتعاليمهيما

4،1

الثانيالأيامأخعارسفرإياهايعلمنا

2(93:2-ا1،2.10:العطايا؟عن

هذاعنالجدبدالعهدتعليمعنابحث

.الموضوع

:والإيمانالثقة9-

إليفيهالمححاجال!ىالمجالا!اكمب

فعلكماحياتكفىالإيمانممارسة

(22)يووشاظرو



لىاعز

عزواسفر

الأنقاضتحتمنتقومأمة

السفر:ظنية

أسرييهوداشعبوأخدمق.587عامفيالبابليينبواسطةدمرتقدأورشليمكانت

امبراطوريةالفرسبقهرأنقبلسنةخمسيهأمنيقوبمايمرأنلابدوكاناالمنفيإلي

مع،أوطانهمإليبالعودةللمسبييهابسماحهجديدةسياسةكورشتبنيوقد.بابل

ولقد،جديدمنعبادتهمممارسةفيوالبدءهياكلهمءبناإعادةفيالطرقبكافةمساعدتهم

يرغبوالمأنهمحتيءالرخامندرجةعليوصارواالصبيبلادفياليوردمنكثيراستقر

وطنهمإليالعائديناليهودببعضعزراسفرولفتتح..الأصليةاوطانهمإليالعودةفي

التاليةعامأوعشرلنالاثنينقصة-6(9)الأصحاحاتوتقدم.م.ق538عامحواليفي

بناءإعادةمناخيرأانتهواأنهمإلااالمثبطاتمنالكثيرزرلابل-بقيادة-.واجهواعندما

منأخريمجموعةقادحيثا()7:قبلالأحداثسمرحعليعزرايظهرولم،الهيكل

الطريقةعن1()7-.أصحاحاتوتخبرنام.ق.458عامحوالىالوطنإليالمسبيين

فترةهناكأنالملأحظآهـلجدرالرلب...تسرحياةليحيانفسهالشعبءبنابهاأعادالتي

.(7:1و622:)عزرابينسنةستينحواليتبلغصمت

السفر:

نحميا.سفرنهايةإليالأولالأيامأخبارهنتمتدمستمرةقصةمنجز،هوعزراسفر

لاظ:

علييرتكزالأخيرنصفهأنرغمالسفرهذاكاتبهوعزراألايكونيحتعلأنه؟-
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عزر(

اليومية.مذكراته

ظهرتالتيالمعارضةفقصة..المختلفةالتوارلختحصقفيالصعوياتبعضهنابه2-

آخرشئأممطمنبكثيرأحدثتارلخيةحقبةإليتشير)،:7-،2(أر!ششتاحكمايام

السفر.منالأولالنصففي

ليعلعناالتادلخيستخدمتبالكاإنبلتاريخيسجلمجردليسعزراسفرإنيا-

هاليومحتىصالحةمازالتالدروسوهذه-شعبهمعاللهيتعاملكيف

)الشخص(:كدا

وقدارتحششتاحكمتحتاليهودبةللشئونرفلرأبعدفيصاأصبحوقدعالمأعزراكان

أنه؟مميزاتبثلاث-الملكيالبلاطفيواضعحأثرذاتشكبلاكانتالتى-حياتهتيزت

اللهفيجممورةثقةأظهروأنه9(.)7:المقدسةا!سفارلدراسةتفسهمكرساكان

-()!:6-15شعبهمعالتامتضافره--بتواضعاظهروأنه(؟-933)8:

جمها6



امك!ر

العامالهيكل

!

كورشمحمبتالعو
ا-6:22:ا

الهيكلءكناإعادة

اليهودةبعويس!محكورشأا:أ-أ

للوطن

العائدينيالمسببينقائعة-67ا:2

فيالأوليالأولويات2:68-.7

الرفطيم

القديمةالعبادةءإحياا-36:

الهيكلأساساتوضح3:7-3!

مفاومةيواجهونال!هودا-ء2د:

السجلالتافحصاأ-5:7

النفقةتدفعالجزلةمالمن؟ا-62:

ال!يكلءافامنالانتهاءإ-6:322

!

حكملمحتالعو
أرمحنشا

7:9-.ا:،،

الشعب-بناإعادة

الوطنإل!!بالعوفىيأمرعررا-8؟ا7:

العائدين5بأسماقائمة8-1.2:

صكزراعملهاالتيالترتيبات821-36:

الشعبخطايااستعراضا-95:

الاعتراقبةعزراصلاة9:6-59

الاصلاحفيالبدء0:19-5

عزرامنصرلححديثا:15-6.

الملوثينءأسماصناداة،16-،:ا.

7،1



عؤرا

الوسالة

الله:عنعرراكعليم؟-

ربباعتبارهاللهعنعفىرايتكلم

ومع(1:215:91)والأرضالسماوات

ناشعبهيستطيحالذيالإلدفهوذلك

فيه:هـشقيعرت

الإله:وهذا

(9:1)عهودهعليبحافظ!

(أوها:اأغراضهيحقق!

المطلقةقداستهعلىيحافظ!

9:كاا(و)،:3

(؟3-56:12)خيرإليالشريحول!

)7:لأ2شعيهحياةإلييدهيمد!

28(و

)8:21-23(شعبهيحميلا

31(و)8:23لصلواتهميستجيب)ح

(91)3:صالحإلههو:الكلوفوقد!

العبادآعنعزراكعليم2-

هيالعبادةممارتإليالعودةكانت

المسبيينلديالرئيسيةالأولويةلهاالتي

6-9ة3لعائدينا

يبد:الليالشعبكان

(1)3:متحدأ!

(31:6،16-اا:)3فرحا!

(92:،136-:ا،متهارنغير!

71ة6نادمأتائبا!

2،6:811:)3مططلآ

الخطبة:عنعزراتعليم-يي

وحزميةجلبكلتعاملانتحتاج5

(4101:6و3:)9

الوسطالحلولثمكلتتخذقد+

9-3(ا-3،9:)،:الخبيثة



الصربحالاعترافضرورةتتطلب!

.الذاتلتبرلرمحاولةايددذ

9(:،-15)

أع!ر

اللهرحمةطرلقعنالوحبدشفاذها!

9(:)13

منهاللتخلصعمليةخطواتتتطلب!

109:7-)17

9،1



عزرا

التطبمممق

العالمين:للقادباالنسية-لأ

العالمشئرنجميععلىيسيطرالله+

يعماملونالذينأولئكاللهسيباركوا

.بالعدلالمقهورةالش!عولبا

يحافظونالذيغأولئكاللهسيكرم!

كلمتهم.علي

المسيحية:للكنيسةبالنسبة3-

اللهلعملالنقودتعطيأنبجبا-3

وش!خاء-طواعبة

.بفرحللهالعبادةتقدمأنيجب!

الكنيسة.فىجديكلهامةالوحده!

نتخلولا!ي!،عبادتكعليحافظ+

العقائدمعبالاختلاطتميزكعن

.الأخري

059

جذريتغييرإليالأمريحتاجتد+

الآثمالسلوكعنبالتخلر!السلوكفي

بوكةعليالحصولفيترغبكنتإذا-

الله.

المسيحي:للإشمانبالنسبة-3

فيالأولويةاللهلعيادةاجعل+

حياتك.

.بتهاونالخطيةمعتتعامللا+

بجديه.المقدسالكتاباد!س+

مطلقة.طاعهالربأطع+

الله.عنالةفيثقا!

.بسخاءللهأعط!

فيلتزدادعمليةخطواتاتخذ!

القداسة.



عزرا

الوئيسبةالموضوعات

سفرفىالموضوعاتمنعددهنالا

فىالنظريعيديأنالسيحيتدعوعز!ا

الله:معحباته

مسيس:اختبار-9

بعملكاناللهأنيدركعزراكان

بصفةلاحظ-لمحركاته!لقودحياتهفي

إلههالربيد)حسبعبارةخاصة

31.و22:،288و9و6(7؟عليه

فيهاشعرتالتيالمناسباتهيما

حياتك؟فيالرببيد

سمي!:طموع-2

هوالحياةفىوهدفهعرراوئعكان

وأطاعيافدرسها(01؟)7اللهكلمة

الد!اسةتسيرأنالمقصودوكان.وعلمها

كيفانظر-جنبإلىجنباوالطاعة

كيف-911(مز)فىمعا4يلتصقان

فيالمقدسالكتابدراسةأثرت

حياتك؟

السيعي:ءالعطا-3

الماديةلمقتنياتكاستخدامكطرلقة

أعطيوتد،الروحيةحالتكعنمؤشر

:68)2تلقائيالل!العائدوناليهود

ضوءفىللهتعطىفيمافكر96(و

61كو9،و!ه8كو)2فيالوازالتعليم

:2)

المسيحية:اطهاز-،

تكتشفلكيحياتكمسارراجع

فيهاينزلقانيحتملالتيالنقاط

حلولعليالموافقةإليإيمائك

التيالعمليةالخطواتهيوسط....ما

هذاضدللتأميناتخاذهايمكنك

الانزلاقا؟

المسيحي:الفشل-5

للفشلتعرضتعندماتصرفضكيف

نأالبعضيحاول؟لليهودحلثكما

44(:ا-.أ:19عزرالكن،ينسى

915



راعز

المواجهةيتطلبالأمرأنيعلمنا

الأوضاجوتصحيحوالحزنوالاعتراف

الغفرانعليالمحصوليمكنوعثدها

الصحيح.

المسبحيتالإيمان-6

إليبعودتهجدأشجاعأعزر)كان

152

12:)8هسلحةحراسةبدونأورشليم

هيماهذا)..-.عملفلماذا23(-

التي-كبيرةأوصغيرة.الإيمانأعمال

المسيحي!؟حياتكفيإليهاالربدعاك

عليالروحيالنمويعتمدمديأيوإلي

؟الأعمالهذهمثل



سفرنحميا

الأسوارءبناإعادة

للسفرالناربخبةاثللمة

الجنولية،والمحلكةالشماليةالمطكة:قسمينإليسليمانوظةبعدالمملكةانقسمت

عليالأشو!لونماستول!ق722عاموفى.السامرةهىالشماليةالمطكةعاصمةوكانت

الجنوليةللمملكةمشابشئحدثوقد-..وسبوهمشعبهامنكبيرأعددأوأسرواالمديتة

البابليينلكن..مق586عامفيأورشليمعليالبابليوناستوليعندمااي!وذا(

اليهودمنبعضاالفرسملكشجعوقد.م..قهس9عامفيالفرسمنهزموااثفسهم

العطوب!أواالض()خعسون00005حواليفعلأمنهموعادأراضيهمإلىالعودةعل!

.الأساساتوضعبعدالعملوتوقفأحبطوالكنهمالهيكلءبفاإعادةفى

سنةا16حواليمروربعدأنهيبدولكناالتعقيداتبعضفيهلذلكالتاليوالتاهـلغ

قدكانواحيثللعملالشعبيحركالكىوزكرياججيالأنبياءمناثنينالربأرسل

أخريمربالعملبداأنذلكعنونتجاالرببيتهبناإعادةوأمملوابيوتهمفىاستقروا

ءالمرةهذهكلهءالبنامنءالانتهاوتمالهبكلفي

عزراتيادةضتأورشليمإلىاليهودمنأخرىمجموعةعادتق.م458عاموفي

وإجهانهإلاالروحيةوحالتهمالمعنولةروحهمورفعالشعبشعللتمفيجهدهبذلالذي

رجلأالربكلمق.م45،عامفى-أخريسنواتعدةهـلعد،الإحباطعواملمنالكثير

المتهدمة.المدينةآسدارءبناعليخاصةبصفةجهود!تركيزإليودعاهنحمياهوآخر
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غيرالرأيهذاعليليلهم2لكننحمياعودةبعدكانتعزراعودةأنالبعضويربم!

حاسمه

نحميا؟هومن

لمأنهليثبتللعلكتقديمهقبلالخمريتذوقان4علإ-الملكساقينحميا.بصفتهكان

فيوأمانةإخلاصاالناساشدإلاالمنصبهذاإليبصليكنولمفيه،السمدسيتم

الذيالعملتنفيذعليالعزمعقدقدكاننحمياقلبأنإلاالفارسى..ء.الملكيالبلاول

فىمنغمسةحباتكانتال!يالأعمالرجلمثلبأنهوصفوقد....الربإليهدعاه

-الصلاة

لهمتوأفرةكاتتالتيوالرفاهيةالترفيهجرانمستعداوكان.شعبهنحمياينسلم

ذهب.وعندما...المدينةبناهإعادةفيللمساعدةأورشليمإليهـلذهب.الملكيالبلاطفي

.فارسملكمنبسلطانالصلاحياتكافةلهللمديفةمدنيكحاكمذهبفعلأ،هناك
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العاماله!يكلى

!ه

أو!شليمعنالسبئةالأخبار

صلانحمما2

؟:11-5

العهدحفظفياللهأمانةطلبه:9

الأمةخطاياعليالعميقالندملأو1:6

ورحمتهالربنعمةتذكر01-8:ا

تزوللاالتي

وقتفىالنجدةطلبصرخةا1:إ

!

النفويضعلىنحعبا!صول

01-12:1العمل

للملكطلبهيرفعنحميا2:1-5

وموافقتهدضاهيمنحهالملك2:6-9

للمقاومةالأولىالعلامات2:09

ال!شلبمفي-.لحمحا

2:11-02

حالةبسشكشفنحمياأ2:11-6

الأسوار

عنهـدبحثيطلبنحميا2:79-02

العملفيالتعاون

المدبنةأسو(رءبنا

3:1-6:91

العط4لذدع3132

العملرمعارضةالمقاومة23-ا:،
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داخليةمعارضة،؟:6-؟:5

الدملمنءالانتها91-؟6:5

!

ندما*لامحالعانددناالمسببورر

37-9ت7

!

الشريعةسفريقراعزرا

؟8:9-8

!

لعهدا!ديد

09:93-ا:9

بالخطبةالاعترات38-؟:9

العهدعليالتصديق0101-93
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!

العهدنيالمشاركالشعب

11:9-12162

أورشليمفيالمقيمون،19:9-2

المشاركةبالقريقائمة36-25:؟9

واللاوجمنالكهنة26-1ة12

!

الهـطالافىالجهازوتكلورلنالأسوارتدشيأ

21:27-39:93

الأسوارتلشين،يا-29:27

اللاوبينتنطيم47-دعه:21

الأخرينححيااصلاحات93-ا:39



الرممالة

عنالمثاليكالعاملنحميايتايلنا

مفتاحتعدالتيوالكلماتالرباأجل

لموهو"والعمل"الصلاةهيالسفر

ثلفقطبففس!ديدملبصليبانبكتف

مثله.يفعلواأنقابعيهملهياكان

الحبا-علرولى!للفىصلي-ا

حالةعنسمععندماصليلقدول

11(.-4:)1أل!شليم

ار!ششناالمللظواجهعندماوصلبم!

إليبالذهابلهالسماحبطلبته

(،:2االدشليم

للعملالقاومةمواجهةفيوصلي!

9(،و:)،

التهمإليهوجهتعندماصلي!

9(و8:)6الباطلة

41ت13الع!لانتهاءعندوصل!!

إليجنبا!مميرانوالعملالصلا--2

بنبذ

العملياتلمسرح!بدئيبم!سحقام!

-91؟)2متطلبائهامنليتكد

)16

كلعرلىبحتالعملنوةنظم!

منهمطلولأا!منوقعاكا!ماراحد

32(-أ:)3بهالقيام

12!مر6:)،للعملالآخ!لنالهملا

مملفهالذيالعملقدسيةعليتعرلى!

3(.:61اللهب
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التطبيئ

ثمعهك:وأمورياحوالمثقلأكن1-

الهالةأخبارنح!ياتسلمعتدما

المخريةالمدينةفىالأحوالعنالمأساوية

بالأسيوفاضقابهانسحق)أورشليم(

عليها

للعملس!ثعدا!دن-2

كانالعملنححيايبدأأنقيل

اولأ،الإرشادوطلب،صلاتفيحكمما

قورأقىسارعحقيعليهحصلانوما

-.والعملالحركة

:العقباتلمواجهةمستعداكن-3

يدونقدمأاللهعمللايمضي

589

أعداءهأننحمياوجدوقد،تحديات

أنهإلاالخارجومنالداخلمنكانوا

كلعليالانتصارإمكانيةأثبت

معارضة-

إليالارتدادلخطرمتيقطاكن-،

الحلف.

لسماعودسكلماهمالشع!نحعياجهع

إلامعهمتجاودينهـكانوا،الربكلصة

29غييهيعدالمدينةإليعودتهعندأته

وأنهاللهنسبمقدالشعبأنوجدسنة

الاصلاحاتمنمزيدفىالبدءمنلابد

الدينية.



الرئيسبةالموضوعات

العاملانهعلينحمباإليبنظر

الوطنية"رجل:اللهأجلمنالمثالي

الممتلئ،يخافلاالذيوالشجاعة

الصلاةرجل-المفامرةومحبحماسة

اللهخافالذيالرجل،الشاقوالعمل

بركته،عليللحصولوسعى

بينالسليمبالتوازنحياتهتميزت

.الشاقوالعملالصلاة

هذافيالكتابيةالشواهدإدرس

وقارنها،العنصرردنهذينعنالسفر

.()بولسلحياةثلةممابدراسة

1-الوطنبة:

خطأ-ليستذاتهاحدفيالوطنية

شعبهبهموممثقلأبولسكانفقد

شجحالمسبحأنكماا(:01)رومية

اللالقةمكانتهلقيصريعطواانتلامي!ه

لنحمياكانوقد...2(ا:22)متي

-س:1)بشعبهوأصيلعميقاهتمام

بحالةتهتمالحقة9(....والوطنيةا

55الأمه

الأيامطذهمسييحيويستطيعكيف

؟.أوطانهمأمورفيبؤثرواأن

الصلا:-2

جمعفيالصلاةإلىنحميالجأ

21،:9)الظروفكلو!تالأوقات

وأ،و4،5:99،6:9:ء،،:

جنبإليجنبةهذاضع31(و92و22

6ة،فيلييفيالرسولبولستعليممح

7(.ر

منال!دفأوالفرضطوما

؟.الصلاة

!ا-التكرسى:

الله41كلفهالذيالعملنحمياأخذ

9،1



معنىبكلمجتهدأوكانالجدمأخذ

الوضعبعرفأنعليمصمماالكلمد،

مدركاوكان(12:)2للأمورالدقيق

ألهموفد3()6:عملهفدسبةنماما

ححاسهبنفسيعملوالكىالآخرين

و23(.6:،و17،18:)2واهتمامه

يجبالتيبالأعمالقائمةضع

وأكئيستكمحيطقىعملها

لاستكمالها.وخططالمحليةمجموعتك

016

:المثابرة-ء

وأالداخلمنءسواالمعارضةتفتلم

وقابلنحمياعضدفيالخارحم!من

اللهعليبالاعتمادوالسخربةالاستهزاء

عنيتحولأنورفضأو.2()2:9

3(و61:2يدهفيالذيالعمل

أولئكعنمعلوماتلمحمعانحاول

الأنظمةفيالمسيحأجلمنالضط!دين

عليلمحثلكيواستخدمهاالمعادي!،

فيوفكرأجلهممنمنتظمةصلاةرفع

المعارضة.تجاهالشخصىموتفك



ا!نير

استبرسفر

ستاروراءمنيحكمالله

ياخنصار:القصة

وهامان..احشويروشئلملكزوجةملكةأصبحتامردخايلعمهاالمقبناةالاينةاستيرا

استطاعتوقد.مردخايهوالبدئىوهدفه!إبادتهمعلي!شآمراليهوفىيكرهوزرائهرئيس

إلىمردخايوجاءهاما!،واعدم،صدرهإلياليهـودضدقراره!ولانببراعةاستير

.بيحتفلونعيدللي!ودوأصبح،السلطة

السفر:إطار

الذيأحشويروشحك!خلال-شوشن-فارسامبراطوردةعاصمةفيالسفركتب

ق.م.65،-86،عناستمر

السفزمنالغرض

السفر:لكتابةاسبابثلاثةهناك

بهيحتفلونالذكطالفورلم()عيدأصللليهوديشرحانهولمحديدأاكثرالسبب-9

7(.:.س32-9:02)انظر-عامكلعن(مارس)فبراير/%أراوه13بين

اللهيف!عبفاليهود،الساميةضدالعداءمنالشعب!ذبرهوواضحآخرسبب-2

تيدعليءالبقالهمتكفلمذهلةقوةويمتلكونالتادلخفيفريدةمكانةيحتلالذيالخاص

.للاهتمامالمثيرالتا!بخذلكفتراثاحدياستيرسفروبمثلاالظروفكلرغمالحياة
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ألمتير

ب!شعبهوالعنايةالأحداثعليالسيطرةعلياللهومقدرةقوةيوضحالسفرانكما-3

ضدهم.الظروتكلأنيدالوحتي

للسفر:خاصةملامح

كلفييرممطأنيمكنذلكومحكلهالسفرطولفي!احدةمرةادأسميذكرلم-9

فبه.مكمان

الفارسي.البلاطعاداتبتفاصيلتامةمعرفةالسفربظهـر-2

.امرأةأسميحعلانالمقدسالكتابنىفقطسفدينمنواحدأئه-3

ذكروعدمالقولةاليهوديةالقويةئزعتهبسببالسفرهذاقيمةالكثيرونناقش-،

لمجاهلها.يمكنلاوالرسالةالقصةأنإلا.-.إليهالإشارةأواللهاسم
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ا!ثير

العامالهيكلى

!

وشتى:الملكةعزل

22-1-أ

وليمةبعملالملك16-ا:

الهضورترفضالملكة12-01-ا

الملكةيخلعالملك22-13:ا

ملكلأ:كصهحاستبر

241-81

ملكةعنيبحثالملك،-ا:2

جديدة

كتيمةيهوديةاختيار2:5-18

!

الملك:عماةانقاذ

2:91-32

!

البهؤ:كارطمان

3:ا-5؟

تهملإباديتامرهامان3:1-6

فياش!جمدطهامان3:7-15

.المؤامرة

!

للاثفاذ:نسارعاسنير

5:8-ا:،

بالمؤامرةتعلماستبر79-ا:د

!ركاتتبدااستير8-أ:5

.سبةاصبلود

!

اجه:أؤبنفخهامان

ا،-5:9
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ا!تير

!

الموائدانقلالبا

أد-6:1

لولانهمردخايمكافأة11-أ:6

للملبا

يغتمهامانا،-6:12

ول

الحقعقةائكشالى

7:1-81

هامانمؤامرةانكشاف01-أ:7

وشنقه

16،

قرارهيعكسالملثه17-ات8

السابق.

!

يحتقلون:اليهود

-32ا:9

لأ"لفسهميثارونالي!ود17-ا:9

يحتفلوناليهود9:18-32

!

لمردضايالأخيوالتكىلم

01:9-3



الرسالة

ينقطتيناستيرسفرمننخرج

اساسيتينب

الله:عنا!ة-1

كلعليمسيطرأئهتعمياللهعناية

تشيرايضاومى.مطلقةسيطرةالعالم

:8)روميهبشعبهواهتمامهمحيتهإلى

استير:سفرفىلا!وعليه.(28

منالكثبركالىشعهه:يتد!لراللهأن!

نأيعتقدونفارسفيالمسبينهااليهـود

شعرواقديكونواوريما.نسيهمقدالله

تآمرعندماعنهماللهبتخليأكثر

تذكرهم.الربلكنلهحهمهامان

وقد،الأحداثعلىيسيطراللهأن!

الوقتفيمتحكمموقعفياستيروضع

الملكعينمنالنوميطيرإنهبلالمناسب

(إ.أ:)6اللزومعند

استير

بدقةلمحركاته،توقيتاتاللهيحدد!

سياقمنواضحهوكمامتناهية

خاصة.بصفة:،4لاحظلكن..القصة

نأيقصدلموهوفعلا،يعملإللهإن!

عملبلمعجزيةبطريقةهنايعمل

الإنسانيةالعلاقاتطريقعنببساطة

لاذلكمحوهو،والدبلوماسيةالعادية

فيكرلماسمهكانوانحقأيعمليزال

بعرفشعبهلكنبالمرهالقصةفيعلنا

الأموركلبحولوهوهنابهموجودأنه

لخيرهم.لتعمل

الله:شعب-2

القصةتظهر:الماصاللهشعب!

المختاراللهشعبأنهمعلياليهود

استيرسفروما8(و7:7تثنية)انظر

تلكفصولمنجديدفصلسوي

العلالة-
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الهلنر

المح!و!:اللهشمب6ط

إليبركنواأنبستطبعونإنهم

لنأنهميعلمونأنهمرغمالربخلاص

عهودهمعلبميحافطواعندماال!يأمنوا

16(-81:13مزانطر1معه.

23(-2:91)الآميقتاللهثمص!لا

استيروأمانةمردخايأمانةكانت

166

!اةفيالرثيسيالسببهيالشجاعة

شعبايكونأناللهشعبوعلياليهود

.(01-ا:7)عستقيماكاملأ

كونهمورغمكاتلعة:اللهشعب!

يحصلأناللهشصبيستطيع،أقلية

معهم.هوكانإؤامذهلةلمحاحاتعلي

الأزماته!هخلال:ثقالوااللهشعب!

.(16و51:)،باللهاليهودشعبوثق



النطيق

استبر:سفر!لمنا

يعتنىءعولأتهاللهفينثقأنل!

مضبوطتوقيتهلأناللهفينثقان!

تماما-

ونتركوصوابحقهومانعملأن!

لله.اليافي

الأمركلفنامهماشجعانانكونأن!

أوقاتفيالصلاةإلينلجاأن!

.الأزمات

.الأقلياتشعوببشئوننهتمأذ!

بالنسبةالخاصاللهمكانندكرأن!

لليهود.

167



الرئيسيةالموضوعالتا

كتبمنممتابهواستيرسفر

فيجيدأ!قئالشخصية!راسات

:ادناهالمذكوهـلنالالثمخاص

اسنمر:-1

أ:)2وجذابةلطيفةشخصيةهى

-15:)،اللهعلىمعتمدة18(-

لبقةدبلوماسية(16:)،شجاصكه(17

أيضاماذا.6(-ا:807-ا:5)

عنها؟تقولانيمكن

:مردضاى-2

شخصيتهعليالاستدلاليمكن

بطريقتين:

لمحفزهماكرأ،بهودباكانانهإما

168

العلمانيةالقوميةعواطفهو!ركه

-،(،2-2:01،9انظر1

للهحيهيحركهتقيارجلأكانأنهأو

:،.23-91و2:7انظر)ولشعبه

3(.:17،01-ا

فيهأرأبكهوفما

:هامان-3

5)الجشعطموحهبسببسقوطهكان

5)زوجتهايضا(وساعدت01-12-

6)أفكارهتغييرعليبقدرتها(،1-

)لم!طوللأسقوطهطريقكانوقد(13:

2(ءو1:

اليومللكنيصةهامانيعلم!هالذممطما

؟بالطموحيتعلقفيما



أيوب

أيوبسمفر

البارأيتألملماذا

تسمىمجموعةاللهشعبيخدمكانوالكهنةالأنبماءجانبإلى:إسرائيلحكمماه

أحكمتقرلرفيوقتهمأمضواقدوناصحينمستشارلنكانواوهؤلاء)الحكماء(.....

الحقيقية،الحياةبأمورمرتيطةدائمادراساتهموكانت،والحكمالحياةفيالطرقوأتسب

والأمثال)أبوبأسفاروهي(الحكمة)أدبتدعيالتيكتبهمفىواضحةذلكونري

موجزةبليغةاقوالصيغةفىئصائحهميضعونوهم...المزاميو.إلىبالإضافة(والجامعة

مشكلهوخاصةللحباةالكبريالمشاكلمعتعاملواالأخريالأماكنوفي)كالأمثال(

)الألم(.

السفر،بدايةفيعنهمكتوبهوممااكثرأبوبعننعرفلانحن؟أيوبهومغ

إليا،شا!ةعدمبسببأنهإلا2(أو.:144)حزقيالمشهورةشخصيهكانأنه!يبدو

فياللهشعباستقرارقبلجدأمبكرزمنفيعاشقديكونأنقيحتملإسرائيلتاريغ

لبحثكإطارمجهولمؤلفاستخدمهاومعاناتهآلامهقصةأنالبعضويركما،كنعان

فييضرباللهبحكمةألاهتمامفإنكذلكالسفركتبمتىنعرفلاونحن.الألممشكلة

.طذاعهدهقدمتدياالسفريكونوتد،سليمانحكمايامإليالماضأعصاق

البرئأبتألملماذا:الأزليالسوالمعالسفربتعامل:المشكلة

تبدوكماعادلغيرشيثأألمهيدابحيثفجأةشئكلفقدقدصالحأرجلأأيوبكان

يدينالله)أذوميالتجهـيزالسابقةاصدقائهإجاباتوكانت،أعيننافىآلامنامعظم

الأصدقاءبهذهنطقوقد.مناسبةتكنلمشرلرا(كانايوبأنفلابدوعليهالأشرار،
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يوبأ

وهو()بلدفىاماالتصؤف.إليوبميلمؤدبا)أليفاز(فكان:مختلفةلطرقالأقوال

بينصا-الزمانقديممنالناسفيهفكرماحولمناقشاتهدارتفقد-التقلإديماالشخص

أخيرأصبرهمالثلاثةفقدوقد...اللهيعارضالذكطوالمت!ورالمتبلدالشخصهوصوفركان

التكلمصوفررفضبينما.الثالثةالجولةفيالكلامعنيتوقفكادبلددإنبلايوبمع

ماأسئلةيسألمحاجتهأثناءفيوهوأيضمااللهومعمعهميحاجأيوبوكان...أخريمرة

الجديد.العهدفيإلاعليهـاالرديجدانيمكنكان

إلافنيةيثقةمدعمةحججهوكانتالباقيناحترامينللمفإنهشاياكان!أليهـو،ولأن

أضيفتقدتكونأنوككن.ناضجةغيروفجهمشثت!-نحوماعلي-ايضاكانتأنها

لاحق.وقتقىالسفرإلي

017



أيوب

العامالهيكل

!

أطاكللحدثالماة

:26ا-1:3

أيوبيجربالشيطان01ا-2::9

الأصدقاءوصول2:19-13

ألماذاعل:يتساأبوبا-326:

!

الأولي:المجادله

91022-ء،ة

قضيتهيعرضأليفاز:9-527:،

حظهبندبابوب6:9-721:

التقليدعنيدافعبلدد81-22:

أيوبنفسمرارة:1.922-:9

اللهعنبدافعصوفر02ا-:19

ءته.ببراجتجأيوب22ا:9-،:12

!

15:ا-35

16:أ-17:

18:ا-21

ا-9192:

02:ا-92

3،-21:1

!

الثانبةالمبادلة

2:ء3ا-ا:أ5

أفضلإنهيقولأليفاز

معرفة

بالعجزيشعرأيوب16

مقولتيكرربلدد

يدهييس!أيوب

زمبلبهرأيهعبتفقصوفر

يعارضهمايوب

الثالثةالمبادلة

،.أ-22:93:

أيوبيتهمليفاز22:ا-013
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أيوب

بالعدليطالبأيوب25ا-24::23

بسخ!يلل!ا-25:6

يواكهولايوافقأيوب:223ا-الا:26

الحكمةوتسبيعمدحفي28:1-28

المجادلاتبلخصأبوب3104:ا-:92

!

بنطق:اليهو

2،-37ءا:32

محبطآلبهو1-3222؟

تأدببالألما-3333:

172

اللهيخطئأنيمكنلا9-،33:16:فى

يفعلهمايعلمالله2دم!.جا-6:7طي

!

!

أيوبيباوبالله

:38،1-2:6

شئكلانتهيكعد

7-17:،2



الرسمالة

لبؤمنشئكلمنصد-ا

باللهآمنالذيللرجلمثالأيوبثا

واستمريرامماعليشئكلكانعندما

ضدهشئكلانقلبعندماكذلك

)ا:او.22،2-2:.1(

أنهاعليخسائرهيفهمأنيمكن!ان

فيجهدأيدخرلمأنهمعالل!منعقاب

تصرفاته،كلفيأمانةبكلخدمته

عنه.تخليقداللهأنيبدولكن

أ:،،13:91،16:هأ-17،23:.أ)2

2-6(.إ-12،27

لهاصدقائهاتهاماتكانت!

صارقدانهتعنىزوجتهومعارضة

(2ا:13-.)2؟9،9وحيداتماما

مكعهوثا:2-خن

يقدمواأنأيوبءاصدقايستطعلدالسا

كثيراالأفضلمنوكان،مساعدةأي!ةله

أيوب

)13:،وهتماماالصستلزعواأنهملو

ا:1-3(و16:2،539

اللهأنوهيالأساسيةحجتهمكانت!

صحيحةالشرلر،ويعاقبالتقييبارك

منكانلكن...العاممدلولهافيتمإما

النظربدونالكلعليتطبيقهاالخطأ

لاأنها.....إذالسائدةالظروفإلى

بينماأحياناالأيرباءيعانيلماذاتفسر

)،:7،5:99-36الأشرار!عانيلا

ا-.3(.أ:3ا02،22-81:ه-7،

طالماأنهأيوبءأصدقااستنتجلقد!

نتيجةذلكيكونانفلابديعانيهو

تزدهمولمخطيته،عليلهاللهإدانة

22:\)غضباإلاءةبالبراأيوبدعاوي

.)3.-

والكاديب:الألم-3

يمكنالألامإنالقائلةأليهوحجةكائت

739



أيوب

اللهبهيعلمناالذيالطريئتكونأن

منالكثيرتستحقحجة-روسا3

أيوبمنكلردعدملكلنالتقدير!

تكنلمأنهابعنيكانعلبهاوالله

:،1-،لم!س18او.)5:7الموقفتناسب

03،36:ه-31(.

صواله:!لفدأ+لوب-!ه

يفقدجعلتهلدرجةأيوباستثير

الأقوالمنبالكثيرهـلتفوهصوابه

غيرأصدقائهقسوةبسببالطائشة

الحقيقيضلالهوكانهعه.المتعاطفين

للهحزنهبهاأبديالتيالطريقةفيهو

كمابداحتىهـلخاصمهيجادلهأنوأراد

اللهمنأفضليعلمأنهبذعيكانلو

35،13:سو2"9:14-1-ا.)7:انفسه

س(.أ-57-7،31:35-23128:2

فىبفكرأنيستطيعأبوببكنلمل!

79

تماما،اطاضرةالحياةمنأوسح.مجال

نأإلابفكرون،أصدقاؤهكانكما

الدخولإلىبهأدتبالعدالةمطالبته

وتوقعالموتبعدماعالمإليعمليا

2-220،ا:7-.)01::آتيةدبنونة

ا:23-27(.ا-316،9ة71229

الله:بواب-5

الحقيقةفى-لأيوباللهيوضحلم

منهاعانيالتيآلام!فيالسبب-

منلمحةأعطاهذلكمنبدلالكنه

التيالمتناهيهغيروحكمتههوعظمته

عجائبفيخاصهبصفةتتبدي

نأيستطعلمأيوبكانواذاالمغلوقات

نألهيتسنىفكيفالأسرارابسطيفهم

؟)38:ا-حياتهفياللهمقاصديفهم

؟6(.42



يوبأ

التطببق

الهميع:تصمباييم-؟

هذافييعيشحيإنسانلكل

الآلاممننصببهالساقطالآثمالعالم

منخاليةحياةنتوقعأنيمكنناولا

الله.شعبأننالمجردوالمشقاتالآلام

الهقائق:ئشذلا-2

الذبنأولئكوشجحالربيبارككما

يعاقبأيضافإنهاعامهممقاعدةيحبونه

نأبالضرورةبعنيلاهذالكنالأشرار،

.الحاضرةالحياةفيذلبهكتم

نعودانوالقسوةالخطأهنأنهكما

كانلوفنقولا!لاضيإلىبأحكامنا

نتيجةذلكيكونأنفلابديتألم)فلانا

.خطاباه

(لكوالبس:ظف-3

العالمفييدورمانعلملاإتنا

ظروففييؤدرألأيمكنمماالروحي

معاناتناتكونفقداالأرضعليحياتنا

فىتدورالتيالروحمةالحربهي

السمادبات.

والنمو:الازت-،

نأنستطيعماأهامنايبقيلاعندما

الذممطالدفينثقانمنأكثرنفعله

بصبحعندئذافاعلههوماوحدهبعرلى

بجر؟ناتدفاللهحقبقبا.ابماناإجماننا

نرتميحتىإليهنسخندماكلمناحبانا

!وحدهعلبههمنارنلقيعلبه

مداوكأ:منالأمر!مر-5

مقاصدأحبانانريأننستطيعكناأإة

بكثيرأعل!طرقهفإن،آلامنامنالله

نأإطلافايمكننالابحبثطرقنامنجدأ
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أيوب

منوكثير...بالكاملمشيثتهندرك

مجرفىتكونانتعدولاتفسيراتنا

176

صامتيننظلأنويستحسنكلمات

ءالأحوالهلىهمثلفياللهعل!ونعتمد



يوبأ

الرئيسبةالموضوعاث

وأعماله:اللهشمخص-ا

حتييستطيعولامتسلطسيدالمها

منه.01إذنبدونبتصرفأنالشبطان

علىوأصدقائهأبوبمنكلكانولقد

عليكانواكماالأمربه!اتاموعي

خلققدالل!أنبحقيقةأيضادراية

هـسميره..يضبطهالذيوهوالعالم

وحكمتهاللهعظمةبد+للزاخروالسفر

:7-9،أ9:2،1-8:113-516)أنظر

-،أ:ها-"2،25:2-6،26أو12.3:

،36:22-1وأ3501:،-15ا.4،3:

0304:8،أ-1:93-،2،38:ة33،كلم

4:،3(.-ا

:اي!سمانضعف-2

ضمفنامليأيوبحالةتوضح

حياتنا..أجلوقصروإثمناوجهلنا

تئطلببالعدالةالخاصةأبوبوطلبة

يعاقبحيثالحياةهذهبعدلاحقةحباة

الخاطئة!دصعالأوضاعالأشرارالله

الحاضر)أنظرعالمنافيالساثدة

2ده،2105:70719:2:ا-.ا-،:7

ا:،1-16و7-412،5وا:او2و26،4

.)25:4-6،

3-الحكمأ:

وذكاؤهاللهفكرهىاللهحكمة

عليلناتوصفكلهاهذه-ومقاصده

فهمناعنوتسمومداركناتفوقأنها

نتد)خلأنلناسئمحواذا1-28()28:

ذلكبكونفلنالأسرارهذهمثلفي

قدأننالهلتسليمنابلاراعتنابسبب

فيفكر..-.طرقهمنالقلبلىنفهمبدأنا

و55:8إشعياءفيالمتضمنةالمعانى

31.ا-:8أكوا

177



أيوب

الأخرينتعرلة-،

مثالأأيرباصدقاءقعلهمايعطينا

معنحننعحلهأنعلينايجبلالما

أقوالهممنالكثيركانلقدغيرنا...

كانلكنهزاتهحدفيوحقيقياصحيحا

نفسفي..ومؤلمالموضوعخارج

ال!قت.ه..

تعريةعليبولسع!لكيفحظلا

منةلكيتضعنهماواستنتج،الآخرين

.الحياةفىخبراتنااستخدامكيفيةجهة

789

كل!أ:8-3(.)3

الجدبدةوالعيدأيوب-5

العهدفيي!كرلمأيوباسمأنرغم

(1ا5:)بعقوبواحدةمرةسويالجدبد

نأيمكنسألهاالتىتساؤلاتأنإلا

نظروجهةمنجدأاكثربوضوحتفهم

أيولباانظرمثلأ:السيحيالإنسان

،:114،أيوب2:15تي9:1533

:9عب،16:91،ايوب:25اايوحنا

،أبوب72:هعب2-:ه91أبوب،24

1:6.،يوحنا23:3-



الهزاهيوا

المؤاميرسفو

نسبيحوحمد

ععا:صميعهاتمكيف

عليبعضهاإليضمتالتيوالصلواتالتساييعمنمجموعةعنعبارةالمزاميرسفر

سبيبعدماإلبمداودحكمفترةمن-الأقلعلىتمتدإسراثيلتاهـلخمنطوللةحقبةمدى

مقسمةنفسهاوالخمسونالمائةالمزاميرلأ!"جاميع"مجموعةإنهاالقوليمكنبل.بابل

العلماءأنورغم.(15.ا-،9170-42،060-72.يم!7-4918أ-ا)أجزاءخمسةإلي

.وتحتوممط.البحثموضوعفييدخللاهذالكنالمجاميعهلهبينالاختلافاتبعضيرون

وتساييع-تضرعات.وتشكراتصلواتعلي-الكنيسةترانيمكتببخلاف-المزامير

أ=لاه،06:ه-2مز،ا-مز)مثلأيتكرربعضهاأز،كما،معينترتيببلا

فىأخريمرةواردةالمزاميربعضلمجدكما،:13-17(-مز.=.7مز،ا:6-س809مز

المجموعاقطفيلهاوجودلاأخريمزاميرلمجدبينما،القديمالعهدمنأخريأسفار

الرثيسية.

مالنري،المختلفةموضوعاتهااساسعليالمزاميربعضبتجميعدراستنافيوسنقوم

.اليومإياهتعلمناأنيمكن

العصى:الشعر

القديمةإسرائيلأيامالشعرحالبكنلمه!الكنمقفياليومالشعرمنكبيرأقدراإنا

مختلفة،بطريقةالمعنيبنفسيتكررالأمروكان،أخريمعمقولةموازنةإلييميلكانبل

أحيانة:يتناقضانقلكما
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المداميرا

3:ا6ءمزمثلاانو

الرذساءعلىتتكلوالا

.عندهخلاصلاحيثآدمابنعليرلا

هة11مزأو

الصذيقيمتحنالرب

نفسه.فتبغضهالظلمومحبالشريرأما

منالكشريفقدلاالشعرعنالنوعوهذا...التاليةالآيةفيالفكرةتستعروآحيانا

وقد،اليومبئستمتحأننستطيعأننايعنيمما،أخريلغةأىإليترجمتهعندمعانيط

بنفسأبياتعجموعةكلأوالشعرأبياتمنبيتكليبدأونالمراميركتبةبعضكان

الأبجديةخلالالنوالطاعل!يسيرا91ومزالعبدلة....اللغةفبم-الأبجديالحرف

كطها.العبرلة

الكثبرلكن،شخصيةدتسببحاتأصلأصلواتالمرامبرمنعددكان:والعبادةالمزامير

المغنينلإماممعنونةبحضهاوهناك،الجماعيةالعبادةفيترنيمهابغرضكتبأيضامنها

أثناءضاصةالهيكلعبادةفيتستخدموكانت-كورحبني-أمثالالهيكللمرفىأو-

المنظومماتهنالكثيرتحتويالتيالأنالخاصةالترانيمكتبتستخدمك!اتماماالأعياد

عنتحبر...فالمزاميرمتباينةولمناسبات.مختلفةأماكنفيالمؤلفينمنلعديدالتعبدية

السنبن.عبرالإسرأئيليينعبادة
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العامالهيكل

!

والحمدالتسعبحمرإمير

الإنسانهومن8مز

المجدملك،2

مجدهللربقدموا92

الكلفوقالله!ادم!

وقوتناعلجاناالله6،

سبحاللهأنشلوالأ،

ومدينتهالله8،

المحمسلأجلمنالشكر65

باركناقدالرب67

والجلالالرحمة68

الكلضابطالله75

مير)المزا

مخولىإله76

اللهصنعمماتعلموا81

إلهنام!ينةصهيون87

الأعالىفىالقديرالله39

دنسجدنركعهلم59

تادمالديان69

خاصتهيحبالرب79

الربإليبابتهاجاهتفوا89

ملكقدالرب99

صالحالربلأ..

كلهاصنعهاالريالله؟.،

الخروجفيشعبهقادالله501

لمعطىاحدلواا16.و75)؟.8

لنصرا
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الهزاميرا

جدأعجببةاللهاعطلا199

إلهنا؟الربمثلهومن391

إليالبحرارتدعندما11ء

الوراء

يشاءمايفعلإلهنا115

كلكم.سيحوه117

المقلمبةالمدينة221

الاخوةيتحدعكلندما13لأ

الربباركواهوذا،13

182

الآلهةكلفوقمتعالالرب135

الأبدإلىحبه369

عهودهجميععليهوأمين59،

لناإلهأي61،

القلبمنكسريشفيهو71،

وحدهاسمهلئعل89،

بشعبهاللهمسرة91،

الربيسبحشئكل9،،



الوسالة

الله:يعبدأنيجب-أ

هو:منهور"دهلا

يمتدالذيالمقتدرالعظيمهوالملكالله

مايفعلإنه،الأرضكلإليسلطانه

فيالوقوفيستطيعشئولايشاء

الأخريالأل!ةكل،لمقاصدهلمحقيقهطررلق

92:ا)،2:7-.اشئلابجانبه

9،39:ا-4،99؟او؟،وا،7،:18-ا

-645،1:0113و1:5أ-6،35ة311

معاملاتهكلفيالبارالقدوسهو

بدبنفهولذلكوالنساء،الرجالمع

يفلتانقطأحديستطمعهـلا،الجميع

-767:،:757،،وه:)يي!3-ينونتهفىمن

:501،:3-699،5:،179-3ا9،69:5

بالكلولعتنيللجميعمحبهو7(

الضعفاءبكلخاصةبصفةهـبهتم

إسرائيلالخاصوبشعبهاوالعاجزين

بالطبع.

مير)المزا

للكل،صالحهوالوتتنفسوفي

نأوالنساءالرجالكلهـسشطيع

يم!:18)3.محبتهعلي؟اثمايعتعدوا

أ:،ء80،11.ا:ه220686،0:"واو9و

2،136:9-26"5،9:ا:أو3:7-9،17

!و9،5،ا:ه-9(-

صنعةمااجلمن+

وفعلفيه،ماوكلالعالماللهخلق

كسهولةولكنعظيماباقتد)رذلك

تدينالأشياءفكلأيضا...عظيمة

3312:6-9،65:او)،2:له.بوجودها

أ:،-599:ا-5،135:ه-7،ثم8،كام

.،وه،7،ا:

هوبلشئكلفقطيصنعلموهو

وبضب!بالكاملباحتياجاتهمالكليمد

)65:9-13،بقوتكلهالعالمسير

،146ا:ه،19كامأ:ا-0،،7و67؟6

9(.و:ه-717،9:8
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ال!ز)ميرا

ئفسه،الإنسانبالطبعيشعلوهذا

هووالذيالعاجزالضئيلالمخلوقذلك

)8:3-9اللهخليقةتاجالوقتنفسفي

9:3(.59:6،0و170

أنعاله:كللأصلمن+ا

المختارشعبهإسرائيلجعلإذ

بقيادتهمثممصرارضمنبإنقاذهم

،كنعانفيالموعلارضإليالبريةخلال

)68:لأ-18أمامهمأعداثهموطرد

ه،،،98:ا-.9099:6-8،509:ا-

-811361:01-2ة411:1-35581

شعبهيعطيالدوامعلىوهو25(ء

331:ي!ددهممنكلعرالنصر

)46:6-76111:1-12!9!-01

إلي:قودالتسيبح-2

عظبمااللهكانإذأوالدتة:الإممانول

18

ساعدوقداالدرجةبهذهومحباهكذا

نأبستطيعفهوالقديمفيشعبه

احتياجاتهمفيوسينجيهمينجيهم

11)،2:3-1592:.كانثأيااطالية

"ا-9719.12:أ-أا-22،6،::8لم31

أ(.159:9-ه809:7-13،

الصلاةإلىثأ

التيالطبيعيةالطريقةميوهاه

فيهءثقتهمعناللهشعببهايعبر

صلواتإلياحتياجتهمفيحولودأ

:2681او:67)

31ؤ12وا:6"28،60980:،ده

122:6-91،

له:الداتتسليمإلي!

كافيااليسبكلماتللهالتسبيع

الحياةبتكرس!نمجدهأنعلينايجببل

بوعودنانفيأنيجبلخدمتد،،كلها

)65:أله.انفسناعليقطعناماالتبم

59:7-11(.2،76:11،81:811-.و



الهلىاميما

التطبي!ق

عالمته:فيعبيبالرب-9

قوةقياسفينبدأأننستطيعلا

منفيهمابكلفالعالمرجبروتهاالله

سلطانهكتكلهاوالأممالناسشئون

مصدرهعلبهنحنماوكلالناماوكل

لذلكةالله

عندماوالتفاه!ةبالص،لةفإننانفمعر!

هو.فبهئفكر

والتسبيعبالحمد"لهمدينوننحن!ا

عملأأوقولأسواءوالشكروالعبادة

وبحياتنا()بشفاهنا

هتم:الله-2

هـممدهمصثاثعهيحبفهو

قدرتهفىوهو،الطرقاكلباحتياجاتهم

وحررهمشعبالنفسهاختارتدالفائقة

لدلك:ثاميراراعطاهم

بهنثقأنيمكنناأنهنعلمفنحن!

احمياجاتنا.كلليعطينا

يععلأنمنهننتظرأننستطيعك

خاصته.لصالح

عالح:الله-3

المرهوبةالمخيفةعظمنهمنفبالرغم

وبريدطواعيةوعنبسخاهيعطيناهو

عليبالعملوملتزملناالأفضل

راحتنا:لذلك:

فقطوليسوابتهاجبفرحنمبدهنحن!

ا.الواجبتاديةقبيلمن

نعطيهعندماعميقةراحةلمجد!

المستحقوالتمجيدالتسبيحعنيعضا

له.
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اميرا(لهز

الرثيسيةالموضوعات

:ةدلصاا-ا

عبادةفينطثصترلهلكيدعينالطالما

التسبيعمنبعضابإعطائهوذلكالله

..يستحقهللىيالتوقيروا

التالية-الفقراتلناتقولهالذيما

ة)،2؟الهقيقيةالعبادةعن-كمثال

او6و7،75ا-3،7،:2،33:اوو،،3:92

1-،،ا-3،89:و6،69:و905992:و9:

1271،1:،:،ا-،5:،99،9001:كاو

05:.)9-6

الله:شعب-2

يمارسونالذينالأشخاصهمهؤلاء

بكونوالكياللهاختارهموقد،العبادة

وعليه،يحميهمأنووعدهم،خاصته

منكليستطيع،الصليبخاطرولأجل

هذهعلىبحصلانبالمسبحيؤمن

.الميزة

186

انظر

،7:59-1،501،؟"8،،:،21،7:)33

نأنستطيعوهناكوهنالم!1:،(..5

)68:للهيتعبدونالأممكلنرى

ا:ا-34،117:1،148-33،13وأ92

.)7-12:

والهبكل:صهيون

مركزهمااللهوهيكلأورشليمكانت

نأاللهشبعليوكانإسرانيلعبادة

فيهناكلهليسبحجهةكلمنيجتمع

عأ:ا،3،68،:،وهة)،2حج:قلارات

أ:1-19-7،22أ-ءا،87؟وا9وو3-8

ا:12-،1(،7،

مكانكلفيموجودالمسبحولأن

فيمحصورةليستعبادتنافإنبروحه

إننامعثة،بلمبثيأوواحدمكان

بهجتهممنبعضانقتنصأننستطيع



الله.لندبدمعااجتمعناكلما

صهيونتصيوأنعجيبادل!س

صورةالجديدالعهدفيالمقدسةوالمدينة

المزاميدا

رسالة)انظر-السماءمناظرمن

21:9-الرؤياأ؟22-،2(2العبرانييهأ

187



المزاميلىم

الضبقازمنةئي

...المتنوعةأشكالهابكلالبشرآلاممنمستثنونالمزاميركتبهيكنل!كليشر:نصيينا

ال!يالفردأو-والمكاندللأعداهمواجهادولتهبحكمأنيحاولالذيالملككانسواء

الأحيانبعضفيتكلمواوقدالسفر-..فىلناعسجلةدصلواتهمهآسيهـمفإنايجتا!ها

الوحيدالواحدإليشكاواهميسكبونكانوااخرياحيانبعضوفى.كلهاالأمةعننياية

هـلصغى.يسمعأنيستطيعانهبداالذي

مناسباتفىبدتأنهاإلاخطاياهمعنعقابمجردأحياناكانتآلامهمأنررغم

يحبونهالدينأولثكهـشجحيبا!بااناللهوعدلقدفاحشا،ظلماكانتلوكماأخري

الاشرارأيفلحبينماالألممنيعانونعندماالوضعينقلبلماذاإذأ..+هـلطيعونه

ونادراللاخطار...حياتهمتتعرضأويمرضونكانواعندماأخريمشكلةثارتوقد

كانتلقد-هناحياتناأوضاعاللهيصحعحيثالموتبعدماعنالقديمالعهديتحولما

عنتكونماوأثعدحقيقيةحياةتكونأنمنأقل-الأموالتوكان-الهاولةقىالحياة

ناولبه.والآنهثاتحدثأنيجبالعقوياتأوالمكافآتفإنولجه،الاهتمامجذب

تتحقق.هلهتكنلمعندمامشاعرهمنوعيةتتخيل

:الانتتامطلبصرخات

سوتلابدفإنهعادلاللهلأدأأنهواثقينكانواالمزاميركلتبةفإنه!اكلمنبالرغم

منالانتقامطلببصرخاتيتعلقفيماالصعولةتواجهناوهنااشعبهويبرئالخطاةيدين
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ال!ؤاميرم

لأعدائهممعبتهمعنتعبرلاوالتيصلواتهمفياللهإلىبهايصرخونالتىأعدائهم

تتنافيحيث(لباريقاومونمنضدالصرخاتهذهمنأسوأشئولالهم..المففرةطلبأو

المسيحي.التعليممع

أساسايجعلونهالذىت!الذابرهمفيالمطلقةثقتهمومويصدمناآخرابحاهأيضارهتاك

المنطودمنالتوجهاتهذهمثلنفهمأنيمكنناكبف..اللهإلىبرفعونهاالتيلدعاواهم

المسيحيأ

ال!ينالفرشميينمثلالذاتيببوهميفاخرونيكونوالمأتهمنلاحظانيجباولا؟

نأيستطيعواولم-علمهمقدرعليللهأمناءكانو)إنهمبلالإلمحيل..عنهميتحدلثط

دينونةعنفكرةأدنيلديهمتكنلمأنهأيضافتذكرانوعاينا....معاناتهمسببيفهموا

لمفيهيعيشونكانواالديللدماءالمتعطشالقاسيالعصرزلكوفيللبشر،المستقبلةالله

يطلبونها.التيالانتقامبصورةإلابخاطرهميجدلاللهلدينونةإدراك!ميكن

اللهيتحدونأنهمتعنيكانتإنمااللهلشعبالأعداءمقاومةأننتذكرانيجب:ثانيا

سوتاللهانلنايوكدالوقتنفسوفي،ءناأع!انحبأنيطالبناالجديدوالعط-..نفسه

تط.تهمللمالعقابتستوجبالخطيةأنحقيقةإنالخطا-5يدين

للتبربراللهإلىوالتطلع(حقوجهبدونالآلامأعنالكليةالفكرآإنالأيرار:معاناة

نأالخطأمنفليسولهذا،المسيحيسوعسيحققهالذكماالأسميالهدف!إلىتشيروالتبرئة

المسبعيسوعوموتحياةقصةروايةعندالضيتىازمنةفيكتبتالتيالمزاميرنتذكر

..وقيامته
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الهراميرم

العامالهيكل

!

الضبقأزمنةمزاممر

مز3

،

6

7

12

13

(1،

79

091

احتاجهماهوكلالرب

ثقتبافيهضع

اه!فيربيا

مرهقأناكم

عادل(لرب

الأشرار؟ينجعلماذا

يجرىمايعلمالرب

بالمعونةالربوعدلقد

توكلتمحبتكعلي

ملحدرنالجمبعأنببدو(،و3

بيبراأظهرربيا

تركتنيلماذاإلهيإلهي22

ومستقيمصالحالرب25

صلاتياللهسمع28

آجالبمايدبهفى3؟

مخاصمىربباخاصم35

رلبياوخاطئانامريض38

زاءلل؟أناكم93

نفسى؟يامنحنيةأنتلماذا42

للهوأرئمسأعود3،

رب؟كاعناوجهكتحجبلماذا،فى

اللهباارحمني95

لىمعينالرب،5

ضديانقلبقدصاحبي55



56مر

57

58

06

61

62

64

96

71

لأ3

7،

77

97

08

83

توكلتاللهعلي

جناحيهظللمحت

عادلاللهلكنأشرارالناس

قوتيالرب

معونتكنعتاجنحنربيا

الرفبعةالصخرة

راحتهاتجدنفسي

الأشراراللهسبدين

أغرقفإئياللهباانقذني

الطريقكلمعياللهسيسير

الأبرار؟يتألملماذا

رفضن!األماذا

اللهأئسيهل

إالأسرىاأنبن

شعبكربياأرجع

أعداؤكهماعداؤنا

اميرمال!ز

فتحببنا!تعودألا85

طريقكعلمنى86

الوتمنأنظني88

سنةسبعونسنيناأيأم59

المعرفةالكلىالل!49

فثابتأنتأماأتغيرأنا201

الأبدإ!ما

الخونهمحتعاملا90

سلامأنا012

اللهباعبنيرفعتإلبك123

الكفايةفيهبماتألمنالقدا92

الأعماقمنا03

نرنم؟اننصتطيعكيف137

ربباإلهىأنت5،9

الشرمناحفظني11،

نفسيالحبسهنأخرج21،

الصباحفيبخيبلاصب143
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اميمالمز

ادسالة

الضيفات:انواعكل-أ

المونمويأبهايأتىالتىالشكلةكانت

مقاومةهيكبير-حدإلي-اللهإلي

بعضفييعنيكانوهذا.لهمأعدانهم

اللوكمنالأمةأعداءالأحيان

الله.شعبيهددونالذينوالشعوب

الشخصيونالأعداءكانواماكثيرالكن

المرنممنيتخلصونأنيريدونالرين

وكرا!تهموكيرنهمطموحهممنبدافع

،5112.،ا:9-4،17:،9-ء)29:1

1-7،،6:أ-22:2:14،64-16،55:9

-7،،،8،97،8:9-3:أ-4083:9-

(.أ:170،1:ا-ها:ا-903715

الكئابكانالمناسباتبعفيوفي

خطاياهم،بسببمتاعبهمأنيعرفون

إذامنهاالتخلصيجبالخطاياوهد"

اللهبركةبنتظرواأنبربدونفعلأكانوا

1-51،91:،ة38:،و918وار7)25:6

291

4(-و96:50013:3

ه!هج!علتالتيالأسبابومن

كونهاهىللكثيوينعونمصدرالمزامير

ا!تئابحالاتوصفعنتمتنعلا

الشخصيةوالتعاسةوالبوسوالمرض

،11ا-22،2،:ا-ةا-18038)25:6

22-25("اة96:ا-3،90

إليوالضيقاتالمتاعيثثحول-2

صلوأت

ئريلكيوخاصة:العدالةأجلمن!

الصالحينالناسجانبإلييقفالربأن

017:ا-)7:3-9خاصثهببرروأنه

22-9،،26:أ-س!،،1:و2ا-ا5!35:1

و13(-29

الأعداءيعرفحتيالنصر:طلبفي!

8،35و)3:7شعبهعنيحماربالربأن

(.9-هة06ا-3":



بستطيعحتيالارشاد.طلبفي!

أوقاتفياللهعشيثةيعرتأنالمرنم

،286:،وه)5:8"هوالارتبافىالحيرة

9(.و.،3ءأ:8أ:ا

بالنسبةوخاصةالشفاهةطلبفي!

-أ)6:الأرضعليالبشرآجاللقصر

9-13(ة731،

أنهاللهيثبتلكيالحما!ة:طلبفي!

1،31:ا1)للمرنمبالنسبةالأمانحصن

(-1:ه،2،ا-،،61::ا-5

شئبقفلاحتىالففرا!طلبفى!

18،51:أوأو)25:1وعبدهاللهبين

و.ا،97:لمو9(9و7و2

حتي:الأمةوبحدبدإحياءطلبفي!

ال!زاميرم

عيالدبأنولعرفواالآخرونيرى

إسراثيل.!معبهمعخاصا"واتفاقا

95197:ا-و751:18،كا!:23،ة)12

13،08:ا-91،85:ا-39(.

سيشجيب:الرب-3

شعيهيحبالذيالإلههولأنه!

يعطيوالذيجانبهمإليهـدقفوخاصته

شدةيكثرالقدرةولعديمقوةالمحييي

)9،51-17:7؟أ،62:،-8"13-85:7،

و26،3،1:1(.9012:ا

نأونستطيعهذافعلانسبقلأنه!

،)22:يم!-هاخريمرةسيفعلانهنتيقن

2(.أ-.77:3
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اميرمال!ؤ

نواكا(لمزاميرا)كئالبالأنهم!

كان!التيالصلواتفإنالإيمانعظيمي

تنتهيكانتالوللاتباستعراضتبدأ

91،

أنهيقيناعلمواالذيللهبالتسبيحغالبا

46و5:أ،لا:17)7وسلصهمشتد-نل

36،-96،03؟13ا-.:7،56و:286

-(13ل!و.:901



اميرم(ل!ز

التطبيق

الجمبح:عليالضيقاتتاتي-ا

المتاعبمنععفياللهشعبليس

باللهالإيمانأنإذالمختلفةوالضيقات

الحقبل،ميسرةسهلةلحياةضمانأليس

العالمهذافيبعائىماغالبةالبرئأن

إليالمؤمنينغيريصعدصينفيالساق!

القمة.

المشكك:عناللهأكر-2

معءوأمناصرحاءنكونأننستطيع

آلامنافيمعناثشركهعندماالله

دشففميسمحوهو،وأحزانناومفشلائنا

.غيرهاحدذلكبفعللمإنحتى

الله:وعدك-3

لخاصته،العونبتقديممتعهداللهإن

الخاصواتفاقهلعهل!وأمينمحبفهو

شعبه.مح

االت!هد:المطلول!سيتحقق-،

بستجببلااللهأنببدوقدأنهرغم

وسيأتىعادلإلهأنهإلا،الصلوات

نأويظهرالأشرارفيهيدينالذياليوم

الاتجاهفييسيرونفيهالواثقوقأولئك

الصحيح.

الإلهية:الفرص-5

أوتاتإليالضيقأزمنةتتحول

جديدةبطرقواختبارهبالربالت!سك

نعتمداننميللأننااكبر،اعماقاذات

اليسرأيامفىأكثرانفسناعلي

والرخاء.

الضيقات:فيللهالتسبيع-6

المتدكلل!فإن،هذاكلهواللهلأن

فيحتيلهيرنمواأنيستطيعونعليه

نتغيرأننامنفبالرغم.الصعبةالطروف

تط.يتغيرأنيمكنلاهوانهإلا

591



اميرمال!ز

الرثيسيةالموضوعالته

المستجاية:ننهعرالصلوات-أ

فيكشرأتبرزتظلمشكلةهناك

يبدولااللهآقحقيقهوهيالمزاميرهذه

يستجيباودائماالصلواتيسمعأنه

فيلأنيمكنالأوقاتتلكوفيلها.

اقرأمحبتهأوقوتهفىالشكإلى

تعاملكيفوانظرالتاليةالفقرات

:)01؟ا-18المشكلةهذهمعالمرنمون

ا:1-6،22:ا-502،:9-11،73:أ،3

!صمرة:الهبا-ه!ه2

خلالمنالمزاميركتبةيدكرنا

تتعرضماعندخصوصا،معاناتهم

بطوللنهناكقاءناإنللتهدبد،حياتهم

بوضوحنريأنلتاأعطيقدأتهورغم

699

الحياةأن-لهممتاحاكانكاأكثر

فإن،المطافتهايةهيليستالأرضية

نأيجبأنناباستمرارتذكرنااقوالهم

استطعنا.كلماالمتاحةالفرصكلننتهز

:09،،88:3-1312او93:42-6وانظر

.(و3-122،01-3:9128-23

:الربني.العزا-3

أصدقاءومعمتغير،عالمفي

هذهتذكبرنامخيفةوظروف،متقلبين

هوهواللهأنوتكرارأمرارأالمزامير

نستطيعوأنناالأبدوإليواليومأمس

عندماوراءهونختفيإليهلمجريأن

وأوالوحشةبالوحدةاوبالتهديدنشعر

493:7،يم!7؟9:،17:5138أنظر.اليأس

.(91او،،21-289:8



مير"االهر

الملك-الصمالحةالهياة-:الشهادةعن

الصالهة:الهماة

يكونوقد...لهرالحيا-الربإلي+بالانتماالصالهةالحياةبيزةتذكرناالمزاصرتفتالا

إلياكتبار"ينقلأنهـلريداللهصلأحمنالمرنميتحققحبنشهادةصورةفيأحيائاذلك

وتكرماللهقلبتسريطريقةالعيشةكيفيةعنيخبرناأكريمراميروفي،الأخرين

طرقالآخرلنيعلملكليلديهالمتوافرةالعطيةحكمتهملامحلنايرسمهناوهو....شخصه

الله.

الإمامأو-(لداود)مزمورمثلعناوينالمراميرمنالكثير!ملعناهـدن:ذاتمزامير

مناكثروهناك....كتابتهوأسبابالمزموركتابةلتارلخمفتاحاتعطيناتدوهذ!(المغنين

نأيعنىقدوهذاحياتهمنبأحداثمرتبطمنهاوالعديدداودإليمنسولةمزمورأسبعين

اعتبارعلى(الملكالأجلحتيأوداود(الأجليعنىقدالعنوانكانوإنكتبهاقدداود

داود.أسرةسلبلهوالملكأن

مرفيفريقيستخدمهاكانمختلفةمجموعاتمنأجزاءأنهايبدوالأخريوالمزامير

الهيكل.

هناكلأنمصطنعةماحدإليالملكعنالمزامبرمنمختاراتناتكونقد:والأمةالملك

يمثلكانالملكلأننظراأنهوالحق..ء..الملكعنصدرقدأخريمزاميرمنعددأكبيرأ

الشخصية.بصفتهفقطوليسكلهالشعبعننيابةيتكلمكانمافكثيراالأمة
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ميد"ال!زا

قد،وهم(؟-792:صم2)انظرونسلهداودمحعهدأ()أوخاصأاتفاقااللهصنحلقد

منالهكمفييعدلواوأنرحماءيكونواأنمطالبرنفهمثمومنباسمهالشعبحكموا

حكمهم.أيامينجحوأنشدائدهمفيجوارهمإلييقفأناللهوعدوقد،اسصهأجل

الأثي:الملك

المثاليالمستويإل!بحياتهميرتفعواانداودفيهمبماإسرائيلملوككلفشللقد

قدبعضهمأنكمااآخرينمنأفضلالبعضكانلقد...إليهيصلواأنيجبكانالذي

إليادتالتيالأسبابأحدهذاوكان....الأصناموراءوذهبواعمليأاللهعبادةهجروا

هذهخلالمنانهعلي.ء.أرضهممنأخرجهمبأنكلهاالأمةالنهابةفياللهيعاقبان

يمسحونكانواالملوكرلأن....مثاليملكيوماسيجئبأنهيتجددالأملبدأالأحداث

و"المسيح"بالعبرية"المسيا"أو)الممسوح(بأنهسيعردالأتيالملكفإنبالزيت

الشعبوكانالأرضتحتلالرومانيةالجيوشكانتالجديدالعهدزمنوفى....باليونانية

داود()ابنبيسوعترحيبهمسببهوهذاوكأن-.الملكهذاانتالارفىبلهفةيتطلع

توقعوها،التيالطرلقةعنمختلفةبطرلقةملكاأصبحيسوعأنوالحق(..2:9ا)متي

هو.إليهأشارتإنما"الملكية*المزاميرمنكثيراأنيدركونالقيامةبعدالتلاميذبداوقد

الملكداعنالقديمةالمثالياتكليحققسوتالخصوصوجهعليالثانيمجيثهفىوأنه

"+الإلهى
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العامالهيكلى

!

الحالهة:الحياةعن

مز\

15

91

26

36

37

،9

53

82

112

اللهرجل

الصلاحنحواجماه

حباتيفيالربناموس

سهلعلىواقفةرجلى

ومحبتهاللهخوف

الخيروافعلاللهقىثق

فقطواحدةحياة

الحقيقبةوالعبادةالصالحةلحباه

بدومونلاالأشرار

العادلالقاضي

الحقجانبإليالوقوت

خاصتهينجعالرب

991

127

289

!

مز9

16

23

27

03

32

لمالهرامير

شئكلهوالربناموحه

اللهرعايةكنففيآمنين

يبنىالذيهوالرب

التفيالبيت

الاثمهادةعن

الأبدإلييحكمالرب

حاجتيكلهوالرب

شئيعوزنىلا

وخلاصىنوريالرب

الموتمنأنقذني

الغفرانفىحة

991



مير3االهز

وانوواذوقوا،3

مشيئتكأفعلأن،107(0

سررتإليىيا

اعداثيأخزلتانتء9

وقوتناملجأنا6،

الحياةمنأفضلرحمتك63

الحياةإليبناسارهو66

البشروشراللهصلاح78

وإلهبمملكي84

لث!يئاأخافلا61

للربالحمدهوحسن29

الهنينعليالآبيترأفكماأ30

اللهصبراختبار601

الأمان-ءالشفا-الخلاص701

صلاتياللهسمع691

عجببالربعملهما181

121

ء29

126

131

138

!

مز2

18

02

21

ه،

الربعندمىمعونتي

ساعدناالذيالربلولا

يحصدبالدموعيزرعمن

بالابتهاج

الرلبعنايةظلفيهدوء

وكلمتكاسمبه،

وملجأيصخرتى

الملك:عغ

التتويجلموم

داودجانبإلييقفالرب

ال!رةيعطيالرب

الربعلييكوكلالملبا

بنيمنجصالاأبرعالملك

لبشو



72

98

البارإلملك

داوداللهاختار

لأالمزأميو

الملكيالكاهن011

اكيداللهوعد132

903



اميلى"لهزا

الوسعالة

العالهةالمحماة-1

حياةيعيشحقاالصالحالإنسان

بريدوأنهصالحاللهأنيعل!لأنهصالحة

:اهـ29-5اة)5السلوكمنالنوعهذا

نأبإصراريقرروهو2-6(:01هـ1ا4

حياتهويحكم،اللهشريعةبموجبيحيا

بأثهالاحساسذلك،اللهخولىوأفعاله

ا:2،91أاللهعينيأمامحياتهيعيش

999:أ-3731،112011::9-11،

اللهأنأيظيعلموهو(9:،769128

،ه:أء)والنساالرجالاعماليدينسوت

أيضاالصالحةوالحياة.(8او،83::056

بكلشرهوماكللمجنبتعني

عدمهذابتضمنوقد.....العزم

شردعةيتجاهلوناشخاصمعالاختلاط

التقيالرجليختارمنهموبدلا،الله

الأولىالمكانةالربيحطونممنء،اصدقا

37،27:لمو،وه:،126ة9)تهمحيافي

،101:)3-8.

212

ةةدلشهاا-2

فيوأمانتهاللهصلاححقيقةتتكد

رعندما،فيههـشقبهيؤمنمنكلحياة

والألم،المحزنأزهنةفيإليهيلتفتوق

وتكون.وششجيبهاصلاتهمإلييستمع

لهالشكرورفعالربتسبيحهيالنتيجة

09ة23و1:،.أ-13،،4:3و9ةلم.)

(وعندماا-4؟18،1أ-3!ا:1-3،709:

فهذاالصلواتهذهمثلاللهيستجيب

ععناصنعهجماالآخرلنإخبارإليبقودنا

،.،ااوا.)9:كذللثهميختبروهحتي

....و3(:792.،66:16-1941و.:9

يسلمالمرنميجعلفهوذلكمنهـاكثر

الربليإناظرأ،للطاعةأخريمرةنفسه

الرباستجاباتمنالمزيدأنتظارفي

بالمزيدصلاتهتفيضوهكذا...للصلاة

21ة6:161-0418)التضرعاتمن

:269،ا-17ا:،.،\؟،27:7--91

،وكاا.



3-الملك:

هوإسرائيللملكالمميزالشئ"فان

كان-داو؟نسلهنكواح!-أنه

كلا-...وأنالعمللهذااللهمنمعينا

وعدعلياعتمدواقدوالملكالشعبعن

الأبد.إليسبملباداودنسلأنالله

بالتبنياللهكابنثرىالملككانولذلك

،-5،72،98:1؟79ه1،18؟ا-ا)2-

ولاا21-01و5-ا:37،321-91و

الملكيسئألاللغايةمهماوكان(.18و

نأمهمتهكانتفقد،ميزاتهاسمخدام

والهق،بالعدلاللهشعبعلييحكم

لمالهدامير

اعدائهمضدمعاركهمفييقودهموأن

29-و7)26،5-18:02،:7072:أ-،و

،1198:،او.32-3(.

المطالبهاهبموجبيسيرملكوكل

وعداللهانذلكبخشاهمالهيكونلا

حكمابمنحهوأن،أجلهمنبحاربأن

عملكلفىبنجحهوأن،طويلأصالحآ

الأمناءالملوكاللهعظملقد..-يعمله

سببابدورهاوش!يرتهمعظمتهموكانت

ا:،18وتكرممه-)2:،-9الربتمجيدفي

-7(5وه2اوأ:أ0،أ-5،2113:-.
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م!ميواالمز

التطبيق

!حكم:الإلهيالملبه-؟

المثاليةالأوصاتإليناتتحدث

والتي،المزاميرسفرفيالوار!ة-للملك

كلهإسرائيلتارلخخلالقطتتحققلم

اللهاينهولأنه...المسيحيسوععن

يمينعنوجلسالأمواتمنقامالدي

يمللةلأنالمؤهلوحدهوهو...الله

علىملكهولكونالأيدإليولحكم

الالأالعرشعليقائمفعلأف!و.الجميع

ليؤ!سجلالفىممايو!اسيأتيلكنه

ؤلئهوفى،الأرضعليالبارحكمه

والأوصافالصورتلككلسئرياليوم

حقيقيةأتهاعليالملكمجدعن

وصادفة.

الطاعة:يطلبالله-2

نافعليناسلطاتااللهابنكانإذا

نأيعتىوهذا،والآنهنالحكمهنسلم

02،

فىونطبقهابجديةاللهكلعةنأخذ

أندهذايعنيوقد.اليوميةحياتنا

بعضعطعننمتنعأنعليناسيكون

المحتمومن،الآننعمل!االتيالأشياء

حياتنالمجعلأنأيضاذلكيعنيأن

بالنسبةاللهمشيئةمعمتطابقةتسير

لنا.

صلاحمننعرتمابسببانه،علي

بكونفلنبكرمونهالذبنلأولئكالله

قرحسبببالأحريبلصعباواجبةهذا

لفا.وابتهاج

لنا:ملجاالله-3

اكقشاففيسنبدأاللهنطيعوحالما

كيفنتعلمسوفحياتنا،فىقوته

الضيقأزمنةفىإليهونلتجئلمجري

يستجيبأنيمكنانهوسنريوالخطر،

وهذهاحتياجاتنا.كلوسمددلصلواتنا



ميد"اليهزا

حتىالآخرينبهانخبرأنيتعينحقيقة

بهذهليعرفوهأيضاهميأتوا

أقويهيالشخصيةفالتزكيآ.الطريقة

.الشهادةأنواع



ط!الهزامير

الرئيسيةالموضوعات

ثالربيركات-9

يعملهأنيمكنماعنالكثيرهناك

هذهقى-فطيثقونال!ينلأولئكاللة

والنصرالحمايةيعطيهمفهوالزامير،

القوة،والحياةوالفرحوالإرشادوالتبرلر

هذهتبرزكيفانظر.والمغفرة

المختارةالفقراتفيالموضوعات

،و61:78"9-و9و.بمو،1:3،9)ةليةلتاا

"1132ب،527و.92-36أوا-186:8

-6و1،37:3-22اوه،،3:4-.ا-5:

-9:66،5و08كا،12اا-:،23-26،6

-18"8و-95أة،1630ا-ت،1219

2(.و9أ:.ا-4،،6أ"18أ1-.129:

اسثسيملك-للملكالعالميالحكم-2

9)2:8-امخلوقاتهكلعليالإلهي

سيتحققوهذا"72؟11،98:27-8(

عالكنالمسبحيعودعندماتأكيدبكل

هذاتأثيرهوعليهذاتأثير!و
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بالأخباركلهالعالمفىكرازتناعلي

والأن؟هناالسارة

كئابأرأدعندماو!قعقهتالوعد-3

الربجلالبصفواأنالجدبدالعهد

سفراستخدمواماكثيرااالمسيحيسوع

قدكاننفسهيسوعلأنربماالمزاميو،

في(2انظر)مز-الالمجاهذلكإلياشار

،:ه،5:ه:33،عباأ،س!26و4:25)أع

81ومزمورأ-و27،91:ه2:26رفلا

،:هومزمورأ:9-5رومي!هفي؟9،

في9-ومز!ل!98أ:كوعبفيو67

في9019:ه-وعزمور2:.!"رفلااعمال

ا:36،،ا:62،69:91،اعمال2مرقس

-02:أوافسس9:52أكوه،35و،2:3

أ:1،5:6،8و1:33وعب9:وكولوسس223

فى321-ومرمور9،29:2و213ة01،

-..(3.:2لعماا



مثالى!أ

لأمفالاسفو

حكبصاكن

الحكمة:سفر

!همبالاسمفيهمذكورونثلأثةمنهمالكئابمنالعديدالأهثالسفركتابةفياشترك

وقد...الكاتبمجهولالأقلعلىالسفرمنواحدقسم،وهناكولموئيلوآجور:سليمان

إليودنسب27(ةا-192-22:16025::اء)السفرمناكبرالحبزسليمانأمثالشفلت

عليالسفروبحتوي32(-و431:مل1)ناثميدا-.وهمثل.يا..كتبأنهسليحان

مختلفةأخريمصادرمنجمعوهاتدوالآخرونسليمانبكونأنلابدواقعيةملاحظات

أعدارهفيبصراحةموضحالسفرمنوالغرض،الحياةفيالخاصةبخيراتهموذيلوها

"..الرب!مخافةعنالسفرفيمتكررتكيدوهناك2-6(:1)الافتتاحية

المثلأهوما

جملألمجدوهنا...العالمعرقهاالتيالترليةوساثلأقدممنواحدهوبالأمثالالتعليم

لقدجيل....إليجيلمنللنقلوتابلةالحفظسهلةلكونانعليقادرةواضحةقاطعة

قوةلهتوافرتفيلسوفابلفقطملكايكنلمفهرالجوانبمتعددرجلأسليمانكان

ممالكنالكفابةامنمنكورغيرقدرعليعالماأيضاكانكماالتمييز،وحسنالبديهة

يعرفها.كانالتيالحكعةمعاييربموجبالخاصةحياتهفييعشلمأنهلهيؤسف

الله:محمه

بعيثتشخيصهاتموقد!الأزلمنذاللهمحمقيمهكانتالهكمةأنالأمثالسفريتمثل
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لىمكا!

يوحناانظر3(2-ا)8:سالمسيحتمثلكأنها)الحكمة(رؤبةالأحيانبعضفىأ!ن

همءوالحكعا....للجعيعمتاحةالحكمةأنإلىأشيركما-2:3اكولوسى9:2عب2،ة1

أهميةوللحكمةالحمقي....يتجاهل!ابينماهـلنفذونها-..اللهوصاياإلىينتبهونالذين

)4:7(.حباتناأموركلفىعظمي

السفر:ثركبم!

الأقسامإليالمعلقينبعضأشارفقداالأمثالسفرلتحليلعديدةمحاولاتجرت

نأأيضااقترحكما-(\،1:25:ا11،0:في(سليمان)اهثالبالقولتبدأالتيالثلاثة

فيلاستخدامهاسليمانععلميبيعضكتبهاقدالمخاطببضسيرتتكلمالتيالأمثالتكون

منلكن....نفسهسلبصانأمثالأكتبهاكانتالفائببضميرتتكلمالتىدتلكاتهذببه

ذلك..منالتاكدالعسير
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مثالىأا

العامالهيكل

!

1:2-6

أ:7

!

مةالمقلى

لأ-1ةا

العنوأن

السفرمنالغر!

الحكمةسر

الحكمةاوحه

98-9:89:

اختمارفيالحكمة8:1-9ا

الأصدفاء

الحكمةتحديات2-33

توفرهاالتييةالحما201-22:

الحكمة.

توفرهالذيألنجاح39-35:

الحكمة

كلفىالحكمة1-27:،

الحياةمجالات

يختصمافيالحكمةأ-523:

بالزواج

الحماقةضدتحذيرات1-35ة6

والزنا

النسوةضدلراتى-27ا:7

فطاتالسا

لهكمةاءندا-8:136

ووليمةالحكمةوليمة1-18ة9

الهماتة

سليمانأمثال

01:122-:16
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(إمثالى

!

!

!

092

-هحكمارجالاتوال

3،:2،-22:17

لسلبمانأخرىأمثالا

:25192-27:

أصوركلمات

كا

لمونعلالملككلمات

!

مصوؤالمثاليةالزوجة

:9301-31



ال!سالة

الأمثالسفررسالةقلخيصيمكنلا

أسفاررسالةبهاتلخصالتييالطريقة

نأويستحسنالأخريالمفدسالكتاب

التيالموضوعاتمختلفإلىننظر

رتبدو..-وهناكهناالسفوتناولها

السفر.فيواضحةالتاليةالموضوعات

الذيالنهاثىالهدفهىالحكمة!

-1:(22-سس0:ا!عنهنبحثأنيجب

1-36022:ا-8127::!،ا-22:3،35

ا-24:،7.3

يتجاهلال!يالرجل-الأحمقطردق+

الخرابطريقهي-اللهمشيئة

ها!1:9او64523؟،12لأ:ا)والكارثة

26(.و6:7،28و:0217،24:18،2:

الخزيإلييؤديأنلابدالكسل+

:99أ5،:113،4ه:،991)6:6ووالعار

لىمقاا!

91،:824.2:4،21:25،22:113،2:

16(.و:0261313

الهقيقيين،الأصدقاقدرإعلاءيجب!

.17و:26:،2.لأ،1717:18

محللمحلأنيمكنلاالكلعاتل!

2-28(0عنها)26:تغنيأوالأعمال

الحباةمنالجت!معفيالاستقرارينبع!

(913:ا0)السليمةالصحيةالعاثلية

،27اواو12913:8وه21:،17او،2:

91-28،او13-6ة1231وه،9122:6:

1711"03:راو،2،92:ه:287

و17(.

واطباةالربيباركثاالتقيآالهياة+

5،)3:35والموتبالعارتنتهيالشريره

12(.اةا:4،1:92،4
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مثالى11

التطببق

أحعق:-لاثكئ1

معاوالهصاقةالحكمةعوضوعيسير

تعنيفالهكمه،الأمثالسفرامتدافىعلي

وأوالجهلالإلهيةالمحاييربمقتضيالسير

والعيشةالله!اهلفيهيالحماقة

حياةحصادهـشمثلالنفسلأجل

الجاهلأماالبركةفيالحكيمالإنسان

والدمار.بالموتحياتهفتنت!،الأحمق

كلماتك:صكليرثيباكن-2

عنكثيرييالأمثالسفربتعدث

لهافالكلمات،الحديثاستخدامكيفية

عملفيوفعاليةعظيمةأحتمالات

212

يضبطمنالحكيموالرجلوالشرالخير

والتملق.الثرثرةويتجنبلسانه

الأس!يةحياتكإلي!جد!ةأنطو-3

الأمممنأمةوثباتاستقراريتقرر

هذهفىالعائليةالحياةنوعيةحسب

مسئولياتعليهموالوالدون.-.الأمة

خطية-الزتاأطقال!م....تحاه

:ياجتهاداعملى-،

ا:23(يعطي)،منفعهتعبكلفي

ضدالتحديراتمنالعديدالأمثالسفر

صالحفييقالماهناكوليسالكسل

والتواني-الإهمال



لىمثاأ1

الرثبسبةالموضوعات

ا-العمل:

ا6:6-اأمفىالموضوعطامفتاح

المصاعبيضخمرالكسلانوالمهمل

للحركةقابلعيرمتجمداولصير

26(و215125:او،"26؟3ا)22:3

،:01)والإهمالالكسلثيراتتألاحظ

.(ا:ها،9أ:3124:4ا21وه

الغنييحصئلالمجتهدوالرجل

ةا)ءالسانحةالفرصمنهـسشفيد

:)12بالمعشوليةجديراوبصبح(،وه

2:24.13-همتيقارن!هـشجح27(

وأفسىاو.)6:9غلأطية!:،9بوحمنا

.)5:16

:اللساناستندام-2

39أوأا:.):الموضوعهذامفتاح

الهكماءوالرجال32(و3وأ3-أ18و

التىالكلماتعلييحرصون

الحمقييفتقريينمايستخدمونها

)أنفسهموغيرهم.فيؤذونالتمييز

99و11:أ9110او8او6:6أيضا

9619::23059االح:18أ،13:2

،22،18:602:99،2-8،و"17:9

22092:ر2.و23،36؟9وه1ا25:

7121:ا-همتيرقارن31:26

3:هايعقوب18او7او9:ا-36"ه

إلى

أنظر

28:

،2:

،11

34:

.8

قة:لصداا-3

أصدقاءا-8اصحاحهوالمفتاح

المعارت،كثرةمنأفضلقليلونمقربون

تتطلبوهيتكتسبأنيجبوالصداقة

2وا9و)3:92512:8التصرفحسن

12014:21021اة91!او2،،22؟79و

أ:26(:.اا2

لاالذيالمخلصطوالحقوالصديق

:7719و6،و:أ!49:021اصديقهيخذل
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لىمثاا!

منكلاتستلزمالحقةوالصداقة

.ا:،،217:27،)والاحساسالحكعة

صداقةفإنهذاكلورغ!(اأو!:268

،716!)2:دأثماللخطرهعرضهالبشر

28،17:.)9:

والفقر:الفنى

وللغنيا-9اصحاحهوالمفتاح

إحساسايعطيفهوواضحةمزايا

ويفتع(19ة،118ه:01)بالأمان

ويجتلب(18:16)الأبوابمختلف

6و:1:020914)،الأصدقاءمنالعديد

ء92

يجعلأنيمكنالوقتنفسوفي

لاقوةوكنحه(2:كلا)89قاسياالإنسان

فيتربيهـهي)22:7(لهامبرر

9(و3:8-)بالنفسالثقةشعورالإنسان

دائ!مةاغيرالعالميةالثروةأنعلى

السخطيومفىتفيدلاوالثروات

المحفظةتساعدبينماا:،()اوالدينونة

اللهعلييعتعدلكيالإنسانان!يلأ

،28:6(15:69)معهباستقامةدشحير

عظيمةثروهالفقبرالإنسانيمتلكوقل

كو2و6:99-24متىوقالن)13:7

9(ء.6:



معةالجا

اجامعةممفر

أالحياةمغزي

السفرأم!م!ضوعما

والاعتقادباللهالإيمانمنالفرلببالخلي!مر!لأولالجامعةسفريقرأمنكليصطدم

الاملخيبةأسبابلكليستسلموكأنهالكاتبيبدوالأحيانبعضففيرالقدرءالقضافي

قدربالملذاثالاستمتاعإلييدعوناهـكأنهييدوأخريأحيانوفي،الحياةويطلان

مابكلعلمعلياللهأنإليكثبرةتلميحاتهناكأننجدكلهلكؤوخلال....،المستطاع

لهلنقدممابوماأمامهسنقفوأنناونخدمهفبهنثغأنيجبرانناالعالمفييدور

.الحساب

كاتبمنأكثروجودعلىدليلهدهالمختلفةالنظروجهاتأنالبعضاعتقدوقد

منليسالسفرفإنثمومن،الآخريننظروجهاتمنيعا!انمنهمكليحاولللسفر،

تعاليممنقليلغبرعددايناقضكمانفسهيناقضالسفرأنهـلرونواحد،كاتبعط

عليالسفرفه!ناإزاالاستنتاجطذاإلينصلاننحتاجلنلكنناأبضا.ءالقدسالكتاب

الكاتبكانلوكعا.العالمأهلحياةأسلوبعنالقديمالعهدتعبيراتأحدأنهأساس

وماذا...اللهوجودهنخلتاذاصقأالهياةتبدوكيفنتأمل"دعونالنايقولأنيرلد

الأرضيةالهياةإنحقأ؟...فقطالدنيولةالأمورأجلمنحياتكعشتأنكلوستنال

مختلفأ".شئكليجعلانإمكانهفياللهلكناليأسإليتدعوبائسة،معنىوبلاباطلة

أورشليم،فىوملكاأ-ةأاداود)ابنكانإنهالكاتبيقولادمتيالسفركتبمن

كانوإنالسفر،فييردلااسمهأنرغمسليمانيكونأنيجبهذاأنالبعضويعتقد
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الجامعة

الأفكاروأنفيه...-منعكسةتبدويالهكمةواهتمامه،حياتهاسلوبأنالمؤكدمن

إليهايصلأننتوقعأنيجبكانالتيالاستنتاجاتمننوعهيالسفرفيالواردة

الدنيولة.الأمورفيمستغرقأأوقاتامثهاقضيالتيالطويلةحياتبعدسليمان

21:9(أورشليمفيأسلافهعنيتكلمالكاتبانميهذهالتظروجهةصعولاتوأحد

التياللغةأنطيالثانيةوالصعولة4لهواحدسلفكيرفعلاهتالايكنلمانهحبنفي

سلبصاندملمنالسفركانفإذاسليحان.عصرلاحقعصرإليتنتميالسفربهاكتب

كما-السفريكونأنيمكناولاحقوقتقىالهالىأسلوب!قىصيغقديكونألأفلابد

.سليمانأقوالعليمؤسسةدراسةعنعبارة-البعضاقترح

فينسليطكتبهقدكانفإذاالسفر،كتابةزمنلمحديدتماماالصعبمنلجعلهذاكل

شخصعملمنكانإذاأما-.مق049سنةحواليذلكيكونآنقيمكنالأخيرةايامه

قا.م.0،2عامحوألىكتبقديكونأنفيمكنآخر

الواع!:

)واعظ(تعنيانجمكنكلمةوهيأحطه،أ(ولأصا-)كوهيليتتفسهالكاتبيسمي

عندماالآخرلنصالعذهنهفىكانلقد(..\:19جماعةقائدحتىأومحاضرأو-مدرس

نعتمدانايضانحننستطيعول!ذا(؟9-13ا)3هـالموتآالحياموضوعمناقشةفيشرع

.الأيامهذهالسفرنقرأعندماونصائحهخبرتهعلي
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الجامعة

العامالهيكل

!

كافهةالحباة

-2652ا:1

باطلالكل1ا-ا:9

تفيدلاالمعرفه1-2:18ا

شئلاإليتنتهيالمتعةاا-ا2:

الجميحنهايةالموتأ-2:216

للإنجازاتمعنىلا2:17-23

الذياللهسويلبس2-26:،2

الرضايعطى

!

الكل؟اللهصنعكيف

ا-322:

زمانشئلكل31-8:

صوضعهفىالإشمان3:9-51

الأمورتختلفبالله3:69-22

!

والله:والغنىالفقر

-6:6أ:،

الإنساننصيبالبؤسأ-8،:

تعزلةالمشاركةفي91-2ة،

التميزامخاطر:13-6،

داثماأمامكالربضع5:9-7

إمكاتياتبهمعتكمف:58-6:6

!

فيماثافضلألاستفادب

الهياة

92ة6:7-7

؟الفائدةما6:7-12

792



الجامعة

الحكيمةالنصائحبعض71-22:

البشردضلا!الهكمة7:23-92

!

وعليالبشرعل!بنطبقما

الله

8:1-79

الملكأمراحفظ8:أ-8

الأفضلىهيالصالحةالهياة89-15:

جداالكثبرهفال!او8:617

لنتعل!ه

892

!

نحعاها+ركيفالهياة

قصيرةالحياة9-109:

ظالمةتبدوالحياة9ا-998:

النصائعمنمرلد:18أ0:1-9

المحكيمة

كلمأ(للهاخلم11:9-21:8

استطعت

كله.الأمركتام9:1-،12



الجامعة

الرسالة

الله:يدونللحياةمعنىلا-\.

تبدوالحياةفيلنتأملنتوتفعندما

وهذاشئالاإليقضيوكأنهالنا

بلأكانلوكمايحدثوسيظليحدث

اا،3:ه1-ا)ا:الإطلاقعليهدف

نستطيع9،11:8،12:8..ولادا1.،6:

جوايايعطيناانيمكنشئاينفعلأن

شئالاإليبقودناتفكيرنافكلمقنعا

ترضينا..أوتشبعنالاملذاتناوكل

لاإلىتنتهيوالمجازاتنانجاحاتناوكل

و14،7:8،5-اا،2:ا-289لموة1)شئ.

تبدوالحياةفإنذلكمناكثربل.(أ.:

والأشراريتألمونفالصالحوناعادلةغبر

يوجدلاكانلوكماديبدواينجحون

وكيفماعملنامهماعقابول!ثواب

اهة6:2،7ا-79،سلكئا)،:ا-8،5:3

أ:ه-7(،120او1،9:1او،و.9ة،8

كارها.ساخراالإنسانبجعلتدوهذا

رل!تديكنلملوليتمنيحتىحماته

(6-6:3"71و2،5:61-2:713أصلا)

إلهي:ئعدإليا؟سمانكحناج-2

اللهإلينحتاجأننايريناهذاكل

الأوصافهذهكلفسببحياتنا..في

وضعناأنناهوللحياةوالحزينةالكئيبة

.الصورةخلفيةفيالله

المسعطر:السلطانهو!

هوأينهـدعلميشاءمايعملكو

حالتنامنتماماالعكسعليذاهب

ونعبدهنرقرهأنعلينايجبلذلك

و،1،9:1(.،7:39)3:14

جعمعيراقبوالدياقيالفاضيهو

يتقديممايومارسيطالبهـمالبشرشئون

عليهنردأنيجبولأننالطصاب،

نعيشأنعلينايتعينفإنهعنلىئذ-

3:15الاعتباراتهذ"ضوءفييوميا

.(4:1ة12او13"798:2-
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معةاليجا

ماكلوبعطبناوصانعناءضالفناهو

فينخدمهأنيجبلذااإليهنحتاج

:أ9)نستطيعماوبقدرحياتناباكورة

513!:.)1

الله:لتايعطيهمانقبلىأنيجب-3

عطايانأخذكيفنتعلمأنعلينا

فينمضيوأنبهاونستمتعالجيد!الله

لاكناولوحتيالحياةه!همهمة

واكراضد.اللهمشيئةنفهمأننستطيع

ونرضينقنعأننستطيعأننايعنيوهذا

بسبطة،حباةبأسلوبونسعدبنصيبنا

فقراءأواغنيا+كثيرأكوننايهشاولا

022

،4:6"23أواو23وا-8:،243-26ة)2

-(7:09-1،11.،9:7-1ه،5:29:8

المميزةاللهبركاتاحديهىوالزمالة

نشتركأننستطيععندماأنناحيث

يجعلهافهذاالحياةمصاعبفيمعا"

ناورغم)،:9-12(.احتمالاأكثر

علينابخفيقدللحباةالإجماليالمعني

اعتمادفيهالهياةمنالنوعهذافإن

الحقيقيةالحكمةهواللهعليبسيط

91،8:و12او)2:12-،أ.،:13،7:1

ا-18(+919:3



مدهالجا

الطبيئ

لعصرناءمناسيالازال-1

فما،غريبةمعاصرةرنةالسفرلهذ)

نأيحاولوناليومحتىالناسرال

فهموبالتالياللهبدونحياتهميعيشوا

لههدفلاووجودهمحياتهمأنيجدون

الحالكانكماطرلقة-كليجربونوهم

لحياتهميعطوالكي-الجامعةأيامفي

بهمينتهيماغالبالكنهم..-معني

"ماذاو؟،انا!منالتساؤلإليالأمر

-"؟ذاهباناأينإلي!كاو؟ههـناأفعل

اهم:هلاكل-2

العالم،فىالشرمشكلةإن

زالتلاالبارالإتسانمعاتاةوخصوصا

وليسجداظالمةتبدووالحياةهي،كما

لهذهجوايانعطياناستطاعتنافي

المشكلة-

الله.إليصابةفيفحن-3

يشبعأناللهسوييستطيعفلنإزن

التيالعميقهالروحيةاحتياجاتنا

يعنيلاوهذااعماقنا،فيهووضعها

كلعنالكاملةالإجاباتسنعرلىأثنا

وأنفيهنثقأننستطيعلكنناشئ

.والآنهناالجبدةبعطاباهنستم!تع

آدية:الد!نونة-،

نعيشلاأنتاأيضانتذكرأنعليتا

يوماسينادينااللهوأن،واحدةمرةإلا

ننتهزانعلينايتعينلهذاللدينونة،ما

لكيوالآنهنالنايعطيهافرصةكل

فق!الطرلقةول!ذهله،ونعيشنخدمه

لناتبيننفاذةبصيرةعليسنحصل

.الحياةمعني
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الجامعة

الرئيسيةالموضوعات

:الإسحان-9

كلخلالمن-نصلأنالغريبمن

منهامقدر-إلىالتساؤلاتهذ!

اللهصنعناالتيالطريقآحولالتبصر

الإنسانقلقحقبقةنفسإنبها.

الماسةوحاجتهالأمورابهلىهواهتمامه

وشاهددليللهى،لحياتهدتلوجود

اللهخلقهكماالإنسانفىكراهةعل!

تخبرناأنهاكما9(....وا31.1:

بالأمورالمحزن.الطبيعيجهلهعنأبضا

هـا2،8:6و،17:23لروحبةا

انهاهداكلمنوالأسوا6(ر17،19:5

ارادهمامستويعليلسناانناترشا

و)7:02يكونأنوقصدهالله

.)27-92

:.للفناالقايلهة-2

بحقيقةباستمرارالسفريذكرنا

22

جميعاانناوهينسيناهاأننالونتهنى

بهذاحرلاوكانما...يومانموتسوت

باستغلالبتعلقفيماهمتنايشحذأن

)انظرالانلناتسنعالتيالفرص

"16:6و21:،2105-16،3:18-9:ه

ا:9-7(-و29،8:76،2-189:2

الله:منافة-3

العهدفي،الله"مخافةتوصف

واالمناسبةألاستجابةيانهاالقديم

يأمعه....مناالمناسبالتجاوب

فىحياتنانعيشوأنكإلهعليهالتعرف

سوفأنناتعنيوهي...الاتجاههدا

ماكلفىنرضيهلأنونسعىنعبده

كليريأنهفكرةتتضمنوهيانفعله

ي!وماأمامهحساباسنعطىوأننادملنا

12و261:82اوا-7،7:8؟انظره1.ما

13.اوة،12و13



افكمأة-،

الأسفارتلكمنو(حدالسفرهذا

وامعنتالحكعةفكرةعليقامتالتي

قنتمىالحكمةوهذهفيها..،النظر

بعطيهالكنه،وحدهاللهإليحقيقة

كلأنلانظنوحتي26(21:للبشر

الجامعة

فإنه،المستويرفيعةعقلافيةأمورهذه

الحكمهفهمكيفيةعنامثلةلنايقدم

أ:ا-0)8:2-6،وماهبتهاالعملية

الختاميالجامعة!لبرأنوالحق(6؟11

عقلمةمعرفةمجردلمستالحياةأنهو

1(.ا-،أ:2)2عملبل
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نلفعادايأل!اثي!

:العنرأن

لأنشادائاثمي!سفر

حعباقصة

العبريالأسلوبوهوالعبركما....للاسمالحرفيةالترجمةهوالأنشاد()نشيداسم

الأناشيد(أعظمأو)أفضلعنللتعبير

نب:الكا

هوأنهعليتقليدياإليهينطروكانالسفر،فىسلممانإلىإشاراتشحهنابه

)يواسطة(أو(الأجلممانالنشيدأنتعنيأنيمكنالسفرفيالأولبموالآيةالهـاتب

منفإنهوعليهاتاريخيةكلفيةأيتوجدلاسليماناسمورودهـلخلاف...سليمان

ماالسفرفييوجدلاأنهعلي...كتابتهتارلخأوالسفركاتبمنتماماالتثدالمستحيل

.سليمانحكمزمنإلىكتابتتاريغإرجاعمنيمنع

السنر:عحتوى

وألابتهاجوامرأةرجلجماحبمناسبةتحيىحب()قصيدةأساساالأنشادنشيدسفر

.+..الجسديةالمفاتنتقديرعنخجلوبغيرصواحةفيتعلنجدأومعبرةقويةبها.واللفة

المقدسةالأسفارضمنادرجالسفرانالكئيرونأفترضوقد،للهذكرأيالسفرفيوليس

لانفسهالسفرأنعلي،للإنساناللهمحبةبصورأنبهعفصوداألحقبقةفىكانلأنه

.مستترةمعانىعنيبحثأنالفارئعلىأنتفيدإشارةأيعلىيحتوي
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نفادايأنقفي!

يناءالسفر:

ومن،متكاملةوحدةضفتيهبل!يحويالسفرانالمقد!االكتابعلماءمعظميري

الميسورمنوليس...الكاتبوحدةعليتدلوالأفكاروالعباراتالكلماتتكرارأنالمؤكد

ممانأنههـل!دو.-ء.معينوقتفىالمتكلمهومنمعرفةاوالمختلفةالشخصياتتمييزداثما

نأكماالمواقفبعضفيجاتباواقفة-العاشقينبخلاف.الأصدقاء.منمجموعةهناك

اورشليميات.مواطناتباعتبارهنمجموعةهيثةعليذكرهنءجاآورشليم(ابنات

السفر:إطار

يكونأنيمكنكانوإن6!ليعاكانالفصلأنويبدوالريفهيللسفرالأساسيةالبيئة

الريفبمعالمتامةمعرفةعليكانتبالكاأنولابد،الشع!لةالقصيدةمنجز!مجردزلبا

الهيوائات.مننوعأعشروخمسةألمرروعاتعنصنفاوعش!لنواحدايذكرف!و
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أن!فا2انلفيد

العامالهيكل

!لعد

الشنصيات:يم--

1:9-2:7

حبهاعنتعلنالمحبولة1:1-7

ي!مستجيمبهالحييبلأ9:8-1

بالعطورتقارنههي1:121-ء

متبادلاعجاب2-2:؟ه:1

صحبتهفىتبتهجهي2:3-7

!

الهبببقدوم

3-2:8:ه

بهلتر!بتنتظرالمحيولة2:89-!م!

عنهايبحثهوالأوه2:4

هـالصثورعن!ابالبحثحلم3-2:16:ه

عليها

226

!

العرساحتفالالت

3:6-11

4:9-15

-4:69

5:؟

653-5:9

سليمانموكب

اعجابيبديالحبيب

بعروسه

المحبولة.دعوة

الحبيب.استجابة

!

امضهما:بصفانالعاشقان

5:2-7:9

متوقعةغيرزلارة:52-8

الاصحابلمحدى!ا:5

حبيبهاتصفالمحبولة5:01-16



فيبساع!ونهاعطااصدقا61:

عنهالبحث

جنتهفيهوو6:23

محبوشه.بصفالحببب6:ء-لأ:9

!

الحبنيالبهجة

ا-8:،ا.7:

أتدفمادا!للاثببد

بنتميانالاثنان1-8:،75:

لبعضهما

بلاحظونالأصدفاهه8:

تجععهما

ثثمنيقلزلاالحبو8:67

الصغريالأص!ودا8:

الحبفىالثقه؟801-2:

ختامية.إعلالاتا-8:314
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(ألفادلداثي!

الرسمالة

سفرتفسيرفيمتعيزتانطريقتانهناله

:الأنشادنشبد

الطاهرىالمحنيصسبالعفسبر-1

للسفر:

الشعريةالقصيدةترىمسرصم!:!

إماترويمسرحيةقصةأنهاعليكلها

والفتاةسليمانبينحبقصة

سليمانمحاولةقصةأو)شولاميث(

بوفائهاتتمسكالتيالفتاةلكسب

ه!افىوالصعودةالراعى.--لحبيبها

المسرحيةالحبكةأوالخطةأنهيالرآي

لمنفسهالمسرحفنوأنمتابعتهايعسر

العبرانيين.لديمعروفايكن

فياليعضرأيرقالى:أنشودة!

كانالتيبالأناشيدكبيراشب!االسفر

الزفافولائمفييستخدمونهاالسورلون

ملكعلبمانهماالعروسانيزفكانحيث

وملكة.

228

اسه!عليهايطلقلمميثشولاأنإلا

ليسأنهكماوقت،أيفيق!ملكة

فىالزواجعاداتأنعليدليلهفان

الشكل.بنفسكانتالقديمةإسرانيل

:بكلصاند!

منعجموعةأنهعلىهناالسفريري

معينةبمناسبةترتبطلاالهب،أغاني

عرتبطةأنهارغممثلأ،الزفافمثل

فىتتسامىوهبمببعضها-..ظاهرلا

معينة.وامرأةمعنهارجليخاالحب

المسنتزالمعنىطربفة-2

المبانك!:المعنى!

غيرهناالسطحيةالقصةتعتبر

وكلشخصيةكلاناقترضبلمناسبة

فقد-.ء-.تماما.مختلفهشيئاتمثلصورة

لمحبةوصفافيهااليهودالعلماءراي



المسيحيةعلما!ورايلإسرائيلالله

لكن.للكنيسةالمسيحلمحيةوصفا

الخاصةالتفسيراتأنطيالمشكلة

القصةعل!تطبيقهايمكنلاالمختارة

اتترحتالتيالصوربعضوأنمملها

هذاأنعلي.الاحتمالثعيدةكانت

هويكونأنيحتملالتفسيرهنالنوع

إدراجتمبموجبهالليالوحيدالأساس

المفديصالكتابأسفارضمنالسفر

انداثادالشبل!

اللهمحبةأنالمؤكدومن.القانونية

تقارنللكنيسةالمسيحومحبةللإنسان

المقدسالكتابمنأخرياماكنفي

والزدجة-الزوجبينبالهب

النط:أدالنموذج!

تبوليتمعندماهذاعليالموافقةيمكن

نأالمفترضمنأنهإلا--.الحرفيالمعني

يجبآخوروحيمعنىأيضاهنالظ

.!ابرازهإليهالتوصل
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نشي!(إثلاثاد

التطبيق

اللهعطيةالإنسانيالجنسيالحب-أ

لدثمرالرائعة

اللهعطيةهووامرأةرجلبينالحب

ومرسوم،الخليقةمنومبهجصالحكجزء

وششمتعالكامليربالتقليحظيأنله

نتعلمونحنوالنساء،الرجالمنكلبه

نأالمقدسالكتابمناخريأماكنمن

القوانينحدودفييكونانيجبهدا

سفرلكن-.-نفسهاللهوضعهاالتى

علىببساطةيركزالأتشادنشيد

وعلاقاتهااالمحبةهذهبحقيقةالابتهاج

تتضمنلكنهاالمديبعيدةعلاقاتوهي

بالحبالافتتانعنالتعبيربالتحديد

الجنسبيهاتضاربالاالجسدي

الكنيسة!آبابعضرايوقد(والقداسة

023

خطيةذاتحدفىالجنسأنالأوائل

لالكنتماماعنهاالبعديجبكبري

إليإشارةأيالمقدسالكتابفييوجد

الأنشادنشيدسفرتضمينومجرد،هذا

نأعلىدليلخيرالكتابأسفارضمن

راثعشئالزواجفيالجسديالعامل

وثمين.وطاهر

الله:صإبرالإشا:ي!

يقدملاالأنشادنشيدسفرأنرغم

معانيهعنتفصحالتيال!اتيةحلولهلنا

الرمفلةالأسفاربعكس-المستترة

ناإلا-المقدسالكتابفيا!خري

أعظمبحمباتذكرناألحبعنأوصافه

البشر.محبةمنوأنقي



حقيقيةمحبةلنااللهمحبةإن+

وعميقة

احتياجاتناكلكتسديدلناتعهدلقدثا

نحنكمايحبناهو!

عظيمةقيمةذوييعتبرناهو!

إثشا+اتقيد

فيثامةثفةلنايكونأنيمكن!

محبته

الحبنبادلهأنإلييتوقهوول

له.حبناعننعبرأنبريدناهو!
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ن!اثادا!لفيد

الرئيسيةالموضوعات

ضوءفيالتاليةالموضوعاتتأمل

والمسيحبةالعلمانبةالالمجاهات

تستخدمأنيمكنكيفإلعاصرة...

هذهالزوجيةللعلاقاتومرشدكمؤشر

؟الأيام

باحبكاحسن)ما:الحبيهبة-؟

منأطيبمحبتككم-العروسأختي

1:2)أيضاانظر-(01:)،(الخمرأ

"7:6(و،

علىتمكظاجعلني1:الحبقوة-2

المحبةلأنساعدبهعليكخاتم4تلبك

)8:6((كالم!تتوبة

لم2

لحبببيانا1؟الحبفيالاستسلام-3

أيضا)نظر-6؟3لي(وحبيبى

.)1.:21:16،7

كلالإنسانأعطي)إنألحب:تممة-،

احتقارا"(تحتقرالمحبةبدلايتهثروة

)8:7(

اا!ب:الاستهانةمدميبمها-5

تيقظنألاأورشليمبناتيا)احلفكن

-()8:،يشاء(حثيالهبيبتنيهنولا

.(5:،27:3)أيضاوان!



إلفهعياء

إشعياءسفو

والدينونةالحلاص

رسالته:

الخلاصأنإلا،الخلاصنبينفسهوهو(المخلصهو)الربتعن!لمإشعياءكلمة

نأفلابدالخلاصثنللمفلوجنب...إليجنباالقدسالكتابفىيسيرانوالدينوئة

يأ-66(.)والخلأص1-35()صالدينونةموضوعيإشعياءيرلطوهكذا....تدان

36-93(.)صحزقياالملكعنتافلخيقسمالرئيسيل!القسمل!هذينبينوبرل!

السفر:كادلخ

...وحزقياوآحاروبوثامعزيا:همملوكأرلعهحكمفترةخلالله،إشعيارؤبم!عدجا

تكونوعليهق.م687فيماتوحزتبا(ا6!)انظرق.م،07سنةعرياماتوقد(9:ا)

قرن.نصفحواليمديعل!انتشرتقدالرؤيهذه

النهد:

كانوقد،تا!بخمجرددليسنجوةكلهوالسفرمماهـز،مجردوليسنبيأإشعياءكان

.نفاذةبصيرةمجر)وليسرؤيءلإشعيا

خططهمنأجزاءيكاثحفوالذيالمستقبليعرلهالذياللهوجودتفترضوالنبوة

للأنبياء.

الصفر:خلفية

.مق72آعامففيالانهماردرجاتاواخرفيإسرائيلكان!عملهءإشعبابدأعندما
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إلتفعياه

لكن.17(صمل)2الأشوريوناحتلهاقدالعشرةبأسباطهاالشماليةالمملكةكانت

فاسدينكانواالمصير،هذامثلإليتتجهنزاللاكانت-يهوذا-الجنوبيةالمملكة

الدينيه.معتقدات!موفيوسياسيااجتماعيا

كانفقد،مختلفأمعهاالأمركانيهوذالكناواختفتالشياليةالمملكةأدينتلقد

منيخرجفسولى.تخلصأنأيضالابدكانالأبدياللهعهدلأجللكن،تدانأنيجب

كله.العالمبليهوذاققطليسليفديالمخلص(الرب)عبدمايومايهوذا

ووعدت!:السلوكاثب

اقتراحذكرالأحيانبعضفيأنهعلي-(ا:1)فيء()إشعياالسفرتبكااسمةكر

أشخاصكتبهاقد4-66(.4يا،36-1:359)الئلاثالرئيسميةالسفرأقسامإنيقول

الأسلوبفيالواضحالاختلافيتضمنالاقتراحلهذااعطيالذىالسببركان.مختلفون

واسمبلالبابليةالآلهة-و)نبد()بعل(أسما،ظهورثمالممفرلىلاتيالأولالجزءبين

نفسهالسبيقبلالسبيمنرجوععنإشعياءوكلام.البابليةالامبراطوهـلةقاهركورش

ط!لل.بوفت

،272،\،:21-فيامثلاالمستقبلكشفعلياللهقدرةيؤكدنفسهالسفرلكلن

يوجدلاكمالإشعياءسقرلنوجو؟عليمكتوبدليلهناباوليس:3(،ء4:6-98،48و:8

ببساطهالإشارةمعالسفرأجزاءكلمنا!ثيريقتبسالجديدفالعهد.آخرينلكئابأثر

.ء(إشعيا)سفرإلى
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إلفثصا-

العامالهيكلى

!

1:ا-31

2:أ-22

:31-26

،:أ-6

5:أ-.!

!

الدينونة:

503ه-9:1

المتمرديهوذاإدانة

فيالدينونة:الربيوم

المستقبل

-وي!ؤأاورشليم

الحاضرفيالدبنونة

الفصن:الربيوم

ثمربلاكرمة؟يهوذا

لها.نفعلا

!ارسالبة:ردلا

:6113-

!حك!عإئرئب!

عمانوئيلآية79-25:

نفسه،اشعياابنآية-22ا8:

المملامرثيسآيه-7أ9:

إسرأثيلالدينونة:9:899:1-.

وأشور

لتخلصبقيةستيقي01:.2-،3

جذع:غصن،راية1-16ت11

.لخلاصاةأتشوفى-6أ:29

!

وب!ت،ل!بم32
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إفمعيا4

(1)يابلضدنبوة:123ا-،:31

آشورضدنبوة15:،2-27

فلسطينضدنبوة،؟-32-28

موآبضلنبوة91-69:هةا5

دهشقضدنبوة9-،1:1لأ

ضدكوشنبوة18:9-7

)إثيوبيا؟(

وكوشمصرضدنبوة2:6.-ا:91

(2)بابلضدنبوة92-101:

ادومضدنبوة2111-21:

العربيةضدنبوةا-21:317

أورشلبمض!نبوة-25أة22

صورضدنبوة23:ا-8؟

نحذبرا-2،23:

الهلاصاناشعد

ا-2527:13:
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!

:281-92

2،-92:9

-133ت03

31:ا-9

!

مجئا

-8؟:32

-32:902

33:1،-2

،7-3:9؟

35:أ-01

اللهلشعبهـدلات

ا-؟283:9:

الشعاليةللم!لكةتحذيو

الجنوديةللمملكةتحذير

ندبنللععايرى

سيينللسيايرتحلى

زلينلانتهاا

الدينونةومعهلملكوت

01ا-32:35:

والملكوتالملك

والبربالعدلالدينونة

الممجدالملبا

والأم!الدبفونة

والابتهاجالفرحمملكة



لارلخي:إسهام

:369-93:8

سنحاريبت!ديلانا-622!م!:

إلمفعيا!

ردحزقيا371-02:

سنحاريبمعالتعامل3721-38:

حزقياتسبحة38:9.2-

بابل.منرسل939-8:
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إضعياء

الرسالة

القلاسة:-9

05:،1)(إسراثيل)قدوسهوالرب!

:7،92:أ:01:0229،716،:،9951:2

911

القددس:اللهمنتأثىءإشعبادعوة+

.)6:3(

(الأقداس)قدسمنءإشع!ادعوة+

1-،(إ)6الهبكلفي

بقيةفإنيهوذاإدانةحتميةرغم!

9(.)6:ستخلصسولى

عليهبنيتهالذيصهيونجبل!

:11)(المقدس)الجبلسيكونأورشليم

9)27:13،

تكونأنتعنىسامقلىتكونأن+

الترجمة!هيتعتزلأن-مختلفا

الآيةهذهقي)مقدس(العبريةللكلمة

.)23:89(

238

القداسةطريقهواللهشعبطريقول

التىالأوليالأسماءأحدو)الطريق(

،9291:أعمال)المسيحيةعليأطلقت

إشعياء(انظر2:22،،،:،2322و:9

351.)8:

الهر:-2

بعض!طإلىيتتميانوالبرالعدللا

عادلاسيكوندينيا()البارفالرجل

9:26(.)اجتصاعبا

إليينتعيانأيضاواليرالإيمان!

إل!يقودباللهفمالإبنبعضهما.

ممايؤديالل!معالمحقطريقفيالصيوورة

البشرمع!كادلايصيرأنإديبالتالط

)أ:26(.

عليأنهالمقدسالكتابيعلمنا+

ماعلىشئكلسيكونالبعيدالمدى

،26:2(.9.ة)سللباربالنسبةيرام



الله،دينونةيميزماهووالصلاحالعر+

مركزهاوالإنصانبثروةيتأفرلافالله

و،(.أ:3)1

الشرر!،بفعلونلمنبلفنلاالبر!

هوتجعلهلنالصالحهالإنسانوببئة

.(09:)26صالحأإنسانا

الهرحكمهوالمسباحكمسمكونل!

9(.ة)32

لدوننة:ا-3

بطريقتين:الدينونةإليإشعياءبنظر

بالعدلنحكمأنيجبالهشر:اصكاملا

كلفىوامناءمنفتحيننكرنوان

و2اوأ)ا:7الإدانةيستدعىموقفط

ا-16(.2-23،09:1-،5126033:3:

إلثمعياء

نستطيعلنوهذه؟اللهدينونة+

وضعفياللهطريقةوهي،منهاالإفلات

لمظالممعنيوإعطاءنصابهافيالأمور

-ا-2:6،21،3:3؟،2-28ا)الحياة

أ-5،28:69-952أةا-5115:80309

.33:2-16

الردلا:يوآ-،

بفكرةوئيقا!ارتباطاالربيوميرتب!

)أزمنةهوأبضاالبومطالكنالدبنونة

،السلاميسودويخاشئ(كلرد

داثعانجدهماالربليومالمظهرانوهذان

9إ21:639-22،إشعياءفكرفي

ا-5"،ة-22122:ه-،2،،9:ا-23"2

-9،ا:ا-69،29:1-60،ا:أا:2-16

25:ا-9(.
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إلاث!يا4

التطبيق

الله:ومحيةالدينودة

يتعلقإشعيا!نبوةمنالجزءهذا

يتكررالل!الموضوعوهوبالدينونة

تايينفهنال!المقدسالكتابفييانتظام

(7أتبهفىوالطوفان)تك،(في

وهناك...(91)تكفىوعمووةوسدوم

ودبنونة12()خروجفىمصردبنونة

وفى32(.)خروجفيإسرائيلشعب

وسفي!رهحنانياقصةلمجدالجديدالعهد

)أعمالفيوه!رودس(هأأعمالفي

11)اعمالسالساحرفىوعاليم-(21

الدينونهمنظربالطبعهناكأنكما

رويكما*2(ارؤيافيالعظيمة

القىحيثولعازرالغنيقصةالمسيح

16(.الوقافىالهاهـدةفىالأول

،الناسبعضزالافلاذلككلومع

الصعبمنيجدونالمسيحيينوبعضبل

24

هـيوضحالدينونة،فكرةقبولعليهم

الحاليةالدينونةللدينوئة؟وجهينإشعياء

..والدأثمة.المؤقتة-المستقبلةوالدينونة

الدينونهعلي)2(اصحاحهـلركز

.الربيوماليومبدلكبتذكيرناالنهاثية

عنفكرةلديهممناوالكثيرين

:بالقولنشتكىماوكثيراالعدالة

التيهبموالدينونة...عدلأ(هذااليس

نأالواضمحومن..كاملةالعدالةتقيم

السليمالطريقفىتسيرلاالأمور

للحياةيكونأنأردناإؤالكنحاليا،

نأبعدذلكيتمأنفيجبأصلأمعني

الهالية.الحياةتنتهي

هذهمنليخلصناالمسيحماتلقد

عليهيحكممنأيفإنوعليهالدينونة

اللهطرلقرفضهبسببذلكسيكون

يعلمواأنالمسيحيينعليلكنللخلاص



(3)إش،حاضرهدينونةأبضاهناكان

السبي)الدينونةهذهمنيهوذاحذر

إ!عياء

عليبكونأنالمسبعىوعلىوالأسر(

.(ا-21:92)عبالحقيقةهذهمنحلر

9،2



إلاثعيا-

الرئيممميةالموضوعات

6(::)اصحاح9-الله

اعطيتهالتيالرفدة)6(اصحاحيسجل

وماذااللههومنبوضوحليريءلإشعيا

يعمل.

اللهخصائصهيما(ا-!)الرهـدا:+

هنا؟موضحةهىكما

الجمرةدلالةهيما)5-7(اطواب:بم

03:9)خروجاتت؟أينومنالملتهبة

-.أ(ء

بدعو؟أرسلمن-)8(:الطلب+

أوليهيما-ويرسلهمالمتطوعينالرب

يوحناأيضا)انظر؟الإرساليةمتطلبات

0:2.)21-23

الرسوليعطلم(9)9-يم!الحقيقه:+

أعطيبلالعظيمالنجاحضمانات

النجاحلبعضضعانا

وتتبع55:91(إشأيضا)انظر

عددفىءجالماالجديدالعهدإشارات

-12:23-3،هـلوحناا.ا-917)متيلا

28:يم!2-28،روميةالرسلواعمال

-8(.ا:اأ

نتكا:7()اصحاح:الفسيريةنيوة-2

فيمعينينلأناستعطيعادةالنبوات

نأعلينانبوةتفسيروعند،معينوقت

هدهتعن!هالذيما-:سؤاليننسأل

تعنيهالذيومالهم؟بالنسبةالأقوال

لناابالثسبه

منكلإليالنبواتتشيرماوعادة

وتلكالنبيزمنفيتقعالتىالأحداث

الحالةهيهـهلىهالستقبلفيتقعالتى

-7925:بعنايةإقرا1-7:،إشمع

.(92-أة28أي"27:9:2-16اهمل،2

ولدتعندماكانللنيوةلمحقيىواول



كيفيعرفأنوقبلارلدأشابةاهرأة

جيوشانسحبتلنفسهطعامهيختار

لمحاصركانتالتيوآرامإسرائيل

ثانىأماهفهومةغيرلأسبابأورشليم

المذراءولدتعندماجاءفقدلمحقيق

ا-23(9:8متياقرأ1بسوعالطفل

(هصحاحأ):لكرمةا-3

يفتخرون-اللهشعبالي!ودكان

العطأباموفيألرب()كرمبأنهم

ضخمةكرمةرسومهناككانتالجديد

إشعياء

ادرس...ءللهيكلالخارجيالجدا!علي

صاحبعمكالذيما)5(؟اصحاح

فكيفمثلاهذاكانفيه؟ولماالكرم

كنارإذ)؟الأعمالهذهتفسيريمكنك

الذيهـفماالأبامهذهفياللهكرمنحن

صاحبفعللماذافينا؟..هويفعله

ينثظر"الذيما؟الأفعالهذهكلالكرم

اقرأ-؟الأيامهذهفىشعبهمنالله

الذيماا-2:332:16-446.امتي:

لمامفهومناإلىالفقراتهذهتضيفه

صور"إشعياء!

3،2



إلاثعياهـ

والعه!ا!لاص

يأتيالربومرسلله...موضوعا)الخلاص(إشعياءسفرمنالقسمهذابتخذ

تتعلقكلت!اباتاىمناستبعادهايمكنلا(س)ا-9فالدينونة.اللهلث!عببالتعىله

بخلصأنمستعدهوالذياللهعنتتكلم04-66()الاصحاحاتهذهأنإلابالخلأص

الأمر.مملفهمهما

:(الأصحاحاتهله"لتهتلمن

السبيوطا...بابلسبيفىيهوذاشعبكلإلىالأولالمقامفىإشعياءرسالةكانيت

رسالهآعطىقدإشبا!أنإلاالسفر،منالأولالجفى!فىكورةالملالدينوتةنتيجهءجا

سيأتياللهفإنبابلفيالموجودالشعبييأسألايجب-...الخلاصرسالةهيجديدة

بابلكانتأيضا...فاكتبتقدبالطبعالأصحاحاتهذ!أنإلا،يخلص!موسوفإليهم

كان...الشيطانلمملكةكصورةالمقدسالكتابفيتتمثلماكثيرأانهاإلاحقيقبةمدينة

نحننحتاجالخلاصإليهماحتاجوأوكماأبضا-ن!حندهكذا،للخطبةمستعبدبنالبهود

ابضا.لناكتبتقدفهيلهمالأصحاحاتهذهكتبتدكما...أبضا.

:الربعبد

:52ا:،-!105-6،:194أ-،:)2ءالعبدبأناشيدإشعياءسفرمنمقاطعأرلعدعيض

8-53::،1)فيبوضوحقظ!رأن(الرب)عبدوفكر!)عبد(كلمةأنعلي(13-53:12

كله.السفرخلالبانتظامتتكرر،!عبدكلمةأنالحقيقةبل(12

:باعتبارهألث!كالبثلالة،!العبدلناويقذم

4،2



إفعيا!

ابراهبم.سلالةكل-ا

ابراهيم*فسلمنفقطوالمفىمنونالأمناء-2

.أيسوع(الجديدالعهدفياسعهدعي،اسعهي!كولمشخص-3

الانشودتينهاتينمنكلوتصور(أ-953012-6ء52:لم!)94:خاصةبصفةلاحظ

.أخريشخصيةبل-إسرانيلغيرأخرعبدأ

الله:تواضع

36أصحاحففي...اللهتواضععنعاديهغيرشهادةهبما)63-65الأصحاحات

إشياءيضرع64اصحاحوفىاالماضىفيشعبهمعاللهتعاملاتتارلخإشعياءيستعيد

!لا:اللهعدلعنيتساءلكانلوكمايبدوإتهبلالقوةبنفسيراللاأنهيريهأن(للهإلى

(69:)،!مملناشعبكانظر،هااالأبدإلىالإثمتذكرولأربياالسغطكلتسخط

ورد،ي!هلمالذيللث!عبنفسهاظهرإذالتساؤلعليالربيجيب(أ-ه)65:وفي

وتحين.لخطاةنعمتواعطيمعهبتكلميكنلمشعبعلي
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إلقنعياء

العامالهي!كل

!

!

العرضر،:

.،:ا-11

له:مثيللاإله

.،:2؟-48:22(ا

(1)الوثنيةوحماقةاللهالا-ا:2،.

إسراثبلمعبهأةالله92-،:،\

المستقبلأحداثرب:الله2-92:ه،\

(1)الربصكبد9-29ء:

للهتسبيحأنشودةا-17.:2،

والأصمالأعميالعبدا-2،0835

إسرائيلفادي:اللهأ-13؟4لا

الجميلالناكرالعبد1-28:،3،

ومانح!اا+لباةرلبا:الله9-5:،،

6،2

(2)الوثنمةوحماقة:الله:6-23،،

لاوهوعبد؟لرش،،:،2-45:7

يدري

الأعظمفالخرلم:الله8:1-3،ه

الأسميالرب:الله12-5:دد5

)3(الوثنيةوحماقةاللد6،:1-13

بابلعليمرثاة7:1-51،

والله،العنيدإسرائيل-8:122،

الصبور

!

توالخلاصالمعاناة

،9:-15513:

(2)الربعبدا-6د:9

وتجددورجوعالخلاص:9،7-26

إسرائيل



لم!كنانفصلتإسرائطا-0:53

!قتطلق

)3(الربعبد59:،-أ0

والبرالخلاصإ-5116:

والغضبالخلاصا-950723

والفداءالخلاص9-2أ:52

)،(الربعبدا-52:353:29

المجدمنولمحةالخلاص5،9-17:

.للعطاشدعوة:الخلاص1ا-لا:55

!

جد!د:منالضعيرإضرام

2!ا-95::56

الغريب؟تهجرلاذاا-568:

يستبعدلالماذا-57:13:-ده56

إسراثيل؟

للتولةدعوة2أ-ا57:د

حقيقيصيامإلىدعوة!ا-،:58

والرح-الخلاصالخطية95:9-اه

إلثهعياء

!

اليصر:مرسعليالمحلاص

ا-0663:6:

الجديدةأورشلممعنرفلا0:61-22

اليوليلعنرؤباا61:9-ا

المخلصعنلؤداا-29ة62

لدبنونةوالخلاصا-6؟3:6

!

اللهتواضع

-63:7:6516

الله؟كانماذاذك!لات:63:701-

ه!ايناضجاج:6:12ا-دأ63:

!الآن

هنادائماكنتلقدا؟-ا65:

!

جدبدةوأرضجديد!.سما

ا-61:،65:72

34لا



إقنعيا4

لةلرساا

الله:لشعبمقدمةالتعقلة-ا

واجبإشعياء:معاللهيتحدث!3

.،:29()،شعبي"عزوا:يعطيجديد

الطرلقليعهدايتكلعانمناديان+

6(و).،:3

صوتهوصوتهإن:بتكلمإشعباه!

كلمة!أما..هالبائسالبشريالكارز

:6-8(.04!كاالأبدإلىفتثبتالرب

إعلانهـلطلبيتكلمثالثمنادلا

نايستطيعإنهأكيف،السارةالأخبار

.(9:11-،.)قادمااللهبري

الوا!د:لاللهالإيمانهوالإيمان-2

لالكن....اللهوخدمةاللهشعبول

نأيجباللهشعبفإنتتعزيأنيكفى

.الأصناممعاواللهمعإماموتفهيحدد

.)1،4:9-23

2د8

يصيرأنيجبالمختار،إسرائيل!

فىيشوروندكلمة(المستقيم)إسرائيل

)4،.اخلاقياالمستقيمتعني2()عدد

(.أ-ه:

الرب،الفادي،الملك؟إسرائيلإلهد!

الصخراالغريدوالآخر،الأولالقدير،

)6-8:،،(

تكافىأنتستطيعلااصنام:البديل!

(9:02-)،،صانعبهاحتى

إلي،"ارجحواالقرار:اقغافىساعةد

ويمحييغتفر،أنيمكنفالماضي

2-23(.كالغبوم.)،،:ا

اللهبأعمالالإيمانهوالإيمان-3

المطبعة:

لنايعلنهالذيالإلهالمتالم:العيد+

نأفقطيستطيعلاسالمق!الكتاب

نألابدالخطيهثمنلكنالخطيةيغفر



رأنفسهالخافىبواسطةإمايدفع

الكنيسهاعتادتوقد،المخلص

الفقرةهذهانتعتبرأندائماالمسيحية

.(12:ا-3:53)52.المسيحإليتشير

الفقرةهذهتبدأوالمح!د:!الألم

مايوماالعبدفسيرلفعبالمجد...

انلامالكنأ(ا-ا2:)فيلبيوشمجد

الهالكانوكماأولأ....تأتيأنلابد

عبمدمعويتكررسي!صيرهك!االعبدمع

.(1ا-ه)52:3يومنافيالله

سهلةالعبدطفولةتكنلمالآ،م:+

تكنولم-(يابسةأرضهن)كعرق

أيضا....موتهولاسهلةكلهاحباته

إلتنعياه

أجلمنأجلنا:منكانطاكللكن

صيناومعاتناوتعدياوأحرانناتينانقصا

.(-9ا:5)3

العبدآلامتكنلم:وتوضيحشرح!

تطبيقسوءهىولااطارنةحادثةه!ه

يسحقهبأن"سرالربلكن...للعدالة

(1وا01:)53بالخذ.ا

برحبالأباللهفإنلهداالمبد:!

"،غنيمة!يقسمالذيعبدهبعودة

أنشودةبدايهإلىأخريمرةنعودوبذلك

يعقلعبدي"هوذاهذهالأخيرةالعبد

)52جدأ"وشساميولرتقي!يتعالي

13:.)531:12

9،2



إلثمعيا-

التطبيق

الله:ثخصض

فقدمرسر!مفرطوإشعياءسفر

له....شاطدأليكونشعبااللهاصار

أولئبهمنإلاتأتيلاللهالشهادةلكن

وبعبشون.بالحقإلبهبنتحونااللين

و)البر(....اللهيتطلبهاالتيالحياة

يستعملهاماكثيرأالتيالكلمةهى

.شهودهمناللهيريدهماليصفإشعياء

عنالبريتطلبال!يهواللهوشخص

مختلف،اي""قدوسفالله.شعبه

يكونأنشعبهعلييجبولذلك

مختلفاكذلك.

لسسنالأنناامشكلةتثوروهنا

ذلبهويتبع،الحقنصنعولاأبرارأ،

:احتمالان

البرنفعلاننستطيعلاكناإذا

شيثااللهيفعللموإذا،اللهيطليهالذى

25

لاشيئاالعقابفيكونأيرارأليجعلنا

...سيئةاخبارأتكونوهذه..منه.مفر

نظرف!عدةكثوبكلهابرناأعماللأن

)،6:6(-الله

جدبدمنلنافينيرالضوءويعود

بالأخبارالنقطةهذ"عنداللهشخصية

يعالجهازالاللهإنتقولالتي

منهـلتالمالربعبدفيأتى...مشكلتنا

.(5:)53ومعاصبناخطاياناأبل

المشكلةلبإليإشعياءينمذوبذلك

القدوساللهعنرسمهاالتىبالصورة

علينامستحيلةبربأعماليطالبناالذي

يجعللكىالطرينبنفسهيفتعئمكبشر

اللهنعمةبموجبوزلكممكناخلاصناأمر

وحدها.

يقالأنيجبآخرواحدشئوهناك

"فبمنأيضاومت!ميزفرلداللهانوهو



به؟"تعادلونشبهوأياللهقشبهون

9()25-04:18،،،:7،6،:هو

لهأاوفعالةحيةاساسيةكلمةوهناك

إشعيا،

الربأنا!أنا:اللهلنايقدمهاالجيل

9(.)دم!نها:أ"مخلصغيريولبس
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إلثععيا"

الرئيسيةالموضوعات

ل!بهاعم!د-ا

04-66()بالكاملالفقرهادرس

أعبدي(إلبمإشارةكلولا!ظبإمعان

ثلاثةإلىالإشاراته!هقم!مثم

إليئشيرالتىتلكمجصوعات:

ئشيروالتي-!إسرائيل"أو"يعقوب"

فق!يعقوبنسلمنامينةطائفةإلي

شخصإليبوضوحتشيرالتيوتلك

محدد.

تم"العبد"عنإشعياءتعليمفإن

إسرائيلقاعدتمثلثبواسالةتوضيحه

فيإسرائيلمنالأمينةوالبقية.كله

كيف...القمةعلي،و"المسياالوس!

عليالتوضيحهذاتطبيقيمكلن

الجديدالعهدفقراتادرس؟الكنيسة

:اهثل)بوحنالم"العبد!عنالعطبمة

\.متي-ه،،لاا:2.مرقس2،ا-.

2،:-،2).

25

وتوطهةاللهتفرد-2

04-!4()الأصحاحاتداخللمجد

فهووتوحدهاللهتفردإليإشارات

فرلد.

ا!ونخالقباعتبار!لأ

للبشر.الحياةواهبباعقبارهلا

يخططالذيالأحدالواحدياعتباره31

المستقبل.

.والدعوةالعهدإلهباعتبارهلا

الوحبد.والفاديالمخلصباعتباره!

كلتخصالتىالفقراتكلحدد

.الموضوعاتهذهمنموضوع

الوثنهة:صانة-3

معتتعاملرئيسيةفقراتثلاثهناك

:الموضوعه!ا



لاالذيالصنم(04:18-،2)ول

وأمربوطفهويتحركانيستطيح

علييدلماأبسطإلييفتقر4سثبت

الحركة.و!ما:الحباة

لاالذيالصنم)،4:9-.2(!

الحدادعملهفييعرق:ينفعأنيستطيع

لايصنعانهالذيالصئملكنوالنجار

شئافيينفعهما

:المحمولالصنم:ا-7()6،!

كانتامبراطو!يةتسق!كانتعندما

محالأسرإليعرباتفيتنقلأصنامها

لاحظئنقل...كحمل..المسبى.الشعب

الرحم"من:بالقولذلكعلىاللهتعليق

أناالشيبة!ألىهوأناالشيخوخة!الى

."وانجىا!مل...أحصل

هىليستالئلاثالفقراتوهذه

إلاثعياهـ

معتتعاملالتيالوحمدةالفقرات

.الفقراتباقيعنابحث....الوثنية

؟الأصنامعنإشعياءتعال!مهىما

الدياناتعليانطباقهامديوما

21-\،،اأعمال!1:انظر-؟الأخري

ا-16(.2:1أفسس

ةوسيادىاللهسلطان

اللهأنننسيانعليناالس!هلهن

تماماكماكورشمثلوثنيملكربههو

الإشاراتلاحظ-الكنيسآملكأنه

،45:\،)4،:28كورشإالطالعديدة

تحقيقأيضاوانطر(اا2،6،::ه41

لكن(.9وعزرا36أيفىا2النبوة

اللهمشيئةأعرفأنوأهتمأقلقلماذا

.(2او:21)روميةأنظر...؟.لحياتي
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مياإر

إرمياسفر

الشكلياتجدوىعدم

النبق.مشكلة

يكونيكلاد-طويلسفرلأنهالنهايةحتيإرمياسفرءةقرافيالاستمرارالصعبمن

تاهـلخياءترتيبامرتبغيرإنهعنفضلاامحددنمودجبلا

ثوضيح:

لمالسفرفهذادقيقاتا!يخيامرتباسفرأييكونلأنيدعوسببهناكليس:اولا

تبويسفراصلافهوتارلخيةأحدأثايحويانهرغمتاريخياسفرأيكونأنبهيقصد

الفانية.المكانةفيهيحتلالتا!يخفإنولذللث

الأصليالسفرمننسخةإلاليسإليناوصلعاأن36()أصحاحلنايشرحلانيا:

وأحرقها-الأ!ليةالنسخةييولاقيمالملكقراأنبعدكتابتهاأعيدت

يوشياالملكحكمبفترةغالباتختص،2ا-الأصحاحاتإنالقوليمكنوعصوما

الأولالجزءتصنيفيمكنكما..وصدقيا.هـلهومافييهولاقيمحكمفتراتيخصوالباقي

الثانيالقسمأما-الشخصيةوالسيرةالت!ارلخبعضمعنبوةأساساأنهعليالسفرمن

.النبواتبعضمعوتاريخشخصيةسيرةفهو

:وعصرهإرمباحباةقصة

يوشياللملكعشرةالثالثةالسنةمن-سنةوأردعيننيفاإرميانبوةاستمرت

إرمياشبق.م...لقد)587/586(فىالسييولدايةآورشليمخرابححيق.م()627

25،



مياإر

يوشباإصلاحاتخلالمنالمشجعاتبعضورأي)منسي(المرتداسفحكمفترةأثناء

حقة.قوميةتوبةهناكتكنلموإن

عليأشورلمجمأفلرقد،العظميانالقوتانهماالحقبةهذهبداقيفيومصرأشوركانت

ق.ما506عامكركممشمعركةفيبهريمتهامصرأمرفضيكماق.م61؟عاميابليد

التسليمعلىتوافقأنيهوذاعليإصرارفييلحإرمياأخذفصاعدأالتاهـلخذلكومن

بإظهارينتهىسوتالسبىانبعلمإرمياكانفقد...لخطاياهانتيجةالسبيوتقبللبابل

سبيهم.وردعنهمالإلهيالصفح

والقضاء"الدينوئة"نبيإرميايسميماغالبامتشانما(امم!لانلأإرمياكانهل

نأإلامنهمفرلاالخطمةعقابكاذوإنيقهر"...لاالذيالرجاء!نبيأيضاكانلكنه

هجومأيشنوهويففر...لكىالدوامعلىومنتظرمستعدوهووراءهالله!أيإرميا

خاصة:بصفةخطاياثلاثعنيفاعلي

9(9-ها:03-8:139)7:الوثنية!

)5:ا-9(الأخلافىالفساد!

.(4.:9-1-123116ةا9141)7:3-الكاذبةالنبواتل!

بلعلبهانعندمأنحتيولاخطايانانعرفأنبكفىلاانههوالعظبمإرميادرسإن

".!التولةهوحقأاللهيطلبهماإن
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طاإر

!

الد!ونة:سفر

92-صهص

!

المفدمة:

1-91ة9

وارسالمته.لإرمعااللهدعؤ

!

للدكونة:التمهعد

!م.-6:ات2

ا+لهامه2:1-3:

للتودةدعوة:ه3:6-،

بابلمنءالقضاتحذير:593-:،

دونالأتقياءعنبحث3أ-ا:5

جدوي

256

العامالهيكل

ممءالقضاالتحذبر:تجدبد03ا-ب6

بابل

!

الاضطهاد:عنهديث

92:ه9-.7:

الخارجيةالتدينمظاهرا-92ة7

(9)الوثنيةدينونةلا-7.8:3:

الخطاةعناد8:،-22

اللموعمنفصلا-926:

)2(الوثنيةدينوئةأ-16ا:.

الوشيكالخرابعن!ذير17-22اة"

(1)اللهرجل-صلاأ:25-23.

!

المتوفع:الح!كم

:27أ11:9-3



عهدولعنةا:1-17ا

اللهرجلضدالمؤامرةا-23أ:18

(1)

لماذا:!وقعةمعا!ضةأ9-لأةاأ

الشردر؟هريؤ

الخمروزقاقالمدفونةالمنطقة19-د:13

التالفة

بالسبيالتهدبد1-27،ة1يم!

!

المحثوم:المصمرطلالى

2:18.أ-:دا

وحربومجاعةجفاف21:أا-5:ا،

اللهببنعدعندما2ا-ا:16

العالمرجلمصبراا-ا17:

)2(اللهرجلعلااا-8أ:72

السبتحفظأهميةأ-17:927

الفخاريبيتفي1-12ة18

إرميا

الفخارياتهاما-183:17

رجلضدالمؤامرة2-لماا:188

21(الله

الفخالك!ءالإناآية91:1-59

المقطرةفيإرمياا-0:26

الله.رجلشكوي02:لأ-89

كا

:والموتالحياة

09-،2:ا:21

موتاالهماةتعنيعندما11-،21:

حياةوالموت

للملوكإدانة22-903:

الرحمةتقدمةالبر:غصن239-8:

لكذبةاءلأنيياا،32:9-0

التينمنسلتانا.ا-24:
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إرميا

!

358

لأخيراالنرار

52:1-38

السبيفيسنةسبعون9ا-،25:

الله.غضبها-25:38



الرسالة

بملخصالآياتهذهقردنا7:1-21:

-نريأنوبمكناإرمبالرسالةواضع

مراحل؟خصس.النبوةخلألمن

الحقيقيةالتودةويصفيطلبالله!

إحساسهمنالشعبيحررالله!

.والأمانبالأمنالوهمى

خطاياهمدسددبفندالله!

للشىدعةالحقيقيالمحتوييفسرالله!

الدبنونة.حتميةمنبح!رالله!

أطاكلطداين-ا

كاتباوليسومبشرأرزأكاإرمباكان

بابالجساهير...يكلمأنعليهفكان

الذيالبابكانأنهيحتملالرببيت

والخارجيالداخليالفناهيخايفصل

الداخلفىالمتعبدونكانحيثللهيكل

نأللجميعليمكنالخارجفىوالتجار

مياإر

2/أ(.يسمعو!)7:أو

يالمناشله:يمدأإرمبا-2

وأعمالكم"طرقيأصلحوا"

آسف،"أناالقولمجردليستفالتولة

رضالاحظ.السلوكتفييرهيبل

ي!قولون:إذالأحعئالذاتيالشعب

هذالناطالماوأنههو،الرب!هيكل

اللهوجودإنأيضا.اللهلنافإنالهيكل

وليسبسلوكتايتحققمعناالهقيقي

مثلالدينيةللرموزحيازتنابمجرد

والكناثسالمقدسوالكتابالصلبب

8(.)7:2/لي

*خو&:3-ننطئ

لنادامماالمشعب:يالنهكانماهذا

نشاء،كمانتصرفأنفلناالهبكل

وثنية،حتيبلاكذبازنا،قتلاسرقة

لمسةلأجلالكنيسةإلى.ولا.كلوبعد

925



إدميا

(71:9-91التدينمن

كممهلوهه-د

كنعانأرضإسرائبلدخلعندما

....شيلوهفيالاجتماعخبمةنصبوا

عصعرطوالالعبادةمركزشيلوهوظلت

78:56-ء6مزمورلكن.ء.ءالقضاة

تمردعندمادمرتقدشيلوهانلنايظهر

ناالأنالمهودوعلى-.-.الشعب

نأتستطيعلاالهيكلميانيأنيدركوا

.(11-،)7:2كذلبه.تخلصهم

26

كلها:الأسرةظية-5

عبادةفىالأسرةأقرادصميعاشترك

لاحظ....والحبالحربإلاهةأعشتار(

الصالحةالأشياءلمجتذبكماأنهكيف

الرديئةالأشياءايفط!تذبه،الإنسان

-(،وه:أتي52،2-أ7:6)

:الإكانيرهانالطاعة-6

الدباثعتقديمهوالتقوىجوهرليس

المقدسةالمطيعةالمتواضعةالحياةهوبل

2-92(*)7:ا



إرميا

التطبيق

:للنباحالملازمةالأعراض-9

عندماالمسيحيونيضللماكثيرأ

النجاحعلييحصلواآني!توقعون

والاحترام،المجتمعفيالمرموقوالمركز

حياةيعيشواأنبمجردوالسعادة

لكنأحيانأ.هذابحدثقدصالهة-...

يحدثلاذلكأنيدكرناإومياسفر

الاعتماديمكنألذيفالرجلىدائما....

سببأيكونقدالحقلمقولداثماعلمه

حقيقياللأرتباك.

يالدبنالمتطامثن-2

أحدعلييوماالهندوسأحدعلق

لبهأغفرأنأستطيع"لايالقولالمرسلين

ديانةأنهاعليللمسيحيةتقديمكق!

والحق".....الدياناتمنغيرهامنل

ذاتديانةمجردليستالمسيحيةأن

وأوأعياد.وصياماتتتبعقواعد

بلحباة()طريقهىبلتقالصلوات

كلها....الهياة0000نفسهاالهياةهي

فياليهودإدراكهفيفشلماوهذا

للجميعكانفقدإرميا....عصر

...-باللهيؤمنونكلهموكائوا)ديانة(

الأصحاحلكنما...ءنوعمنإله

العبادةجدويعدممنيحذرناالسابع

الذيالكثيروهناكالجوفاء..المظهردة

رسالةالخصوصهدافيلناتقوله

.القصيرةبعقوب

تغتفر:لاالتىالهطية-3

الله؟.هـفنستفزنتماديأنيكنهل

طوبلأونتاخرطوللأ؟....امدأونغيظه

نإ16الأصحاحلنايقول.-أالتودةعن

لدرجةاللهنفيظانيمكنلىانناممكنهذا

اخطرومنعناء..هـلبتعديتركنالمحعله

هذهكلهالمفدصاالكتابكلمات
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إرميا

:الكلمات

الشسبهذامنسلاصنزعتلأننى

ه:16والمراحمالإحسان،الربيمول
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مياإر

الرئيسيةالموضوعات

ا-المحطية:

عنمفلوطةفكرةالشعبلديكانت

مصطلحأ()الخطيةنتفكا...الخطية

"إهمالامعنىخعلفاصبحتدبنيا

لماللهفإنوعليه"الدبنيةالواجبات

واحدبومفىبحدثبماإلابهئميكن

ماشانهمنيكنولم،الأسبوعأياممن

الستةالأيامساثرفىأمورمنيجري

هط...تصفحالأسبوعمنالأخري

اعتبرهمابكلقاثمةوضعالأصحاحات

المشتركلقاسماهوما...()خطمةإرميا

16)بوحناإلىأفظرألهاالأعظم

الخطيةتعرثكيفوقل:ه-11(

الإممانيغبرأننتوقعولماذاأ....هناك

الشخمى؟السلوكبيسوع

ورموزها:االطبةالرلنبة:-2

ننظرأندانمانرلدأنناالفرلبمن

ماوعادةنتعبد...ونحنمماشئإلي

بعضالعالميةوالدياناتالعباداثتوفر

الضخعةالتماثيلمثلالأشياءهذه

آسيا....انحاءجعيعفيالمنتشرةلبوذا

رموز!ولتكيفأبضالاحظلكن

ادرس....أصنامإليالمقدسالكتاب

)عددفي(النحاسية)الحيةقصة

كذلكادرس(-،81:1مل2"-12:49

:25)خروجفي-العهدتابوتتارلخ

تحرلمولاحظا(4:ا-اأصم-01522

الصووانوأعمننوعلأيالقاطعالله

(و2223و4-02:6)خروجلعبادةافي

هلالمسبحبة؟عليذلكنطبقوكيف

فيصليباسشخدامفىخطورةهناك

؟العبادة

الصو!:!لالمنالوع!-3

الصورمنالعديدإرميايستخدم
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إرميا

الشعبأنليتكدوعظهفيوالرسومات

الزواجعنيتكلمفهوهأقوالهيتذكر

الخيامعنويتحدثوالدعارةوالطلاق

رالمر-لباتالمعاركويصوروالكروم

االأقفاصفيوالطبور،الأطفالومبلاد

إلغ.....الصحاريفيوالجمال

الصوره!همنمجموعةكؤن

التيالكلاميةالصوربنوعياتوقارنها

التشابههذالماذا...السيحاستخدمها

26،

الصورأنواعهيومابينهحا؟الكببر

يستخدمهاأننتوقعالتياللفظية

،أ.الحديث"إرميا

أ(:)!-الفخالكط،

الكتابفيالموضوعهذاتتبع

مزمورخاصةبصفة)انظرالمقدس

وروميه9و010،6:8و9:،هش!ا9-ا:2

الصحبحةالعلاقةهيما(-991:92

؟ولماذاوالطإ؟الفخاريبين



مياإر

النجاحمعنى

إرمبا:!اع

مانريدفيه،شخصيةسيرةهوإرميانبوةمنالثائيالقسمهذامناكبرالجرء

يعملهاناللهمنهيطلبمايعملأنهحيثهنناجعفهو...الأميناللهلمرسليحدث

كرسولاستخدامهفىيستحراللهولأن،!قققدبهتنبأماكلولأن،أقلولاأكثرليس

الله.يرضىولأنه،خاص

الأنبياءتعارضفقد،ناجحغبرأنهلمجدالإنسانيةالنظروجهةمنإليهنالرناإذالكن

وتعرضالغوغاءرحمةلمحتوتركتهعنهتخلتالرسعتالسلطاتأنكماإرميامحالآخرون

والسجن.للتهدبد

الكاتب:

آمالإلىبشبرطذأكانوربما..".يمجد"الرب:إرمبااسم!معنييكونأنالمحتملمن

نفسه.لإرميابالنسبةآمال!ماكانتأنهاالأ!جحلكن،لإسراثيلىبالنسبةوالديه

وفى،سنةأ!لعينحواليلمدةاللهبأقوالوتكلمفتيبعدوهوللخدمةإرميادعىوقد

الجديد.العهدفيسفرهمناقئبسماوكثيرأ،حياتهطوالللاستخدامصالهأ

بإصلاحاتبالترحيبلهيمسعوضعفىكانثمومنمنسىحكمأثناءإرمياشب

وأالشعبحيا!تلس!ولمفقطظاهريةكانتالإصلاحاتتلكانأخيرأتبينأنهإلايوشيا

مفرلاالتيالدينونةإعلانهوإرمياعمليكونأنضتمله!ا...دوافعهمأوقلولهم
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مياإر

الملدبا:

اعتبارهـلمحكنايامهمفيإرمياوكرزتنبأالذينالخمسةالملو،،ثالثيهورلاقيمكان

الفرصةليهوياقيمفدمت36أصحاحوفي....الباقينللأربعةقيللمانموذجألهكرازته

..ء.عليهوقرأتلهخصيصاكتبتالتيالكلماتتلك،بعمقإرمياكلماتليدرس

الدرجتمزلقهوالوحيدفعلهردوكان....،2عدد(الملكيخف)ولمالقوليلاحظلكن...

مضمونمنوالهروبالحقلإنكارالمحاولةهذهفشلتوقد،كلماتإرمياعليهكتبالذي

أنهدملهماكلبلالسفرتدميرعنبرضاهحتييحظلمالحقيقةفيوهوإرميا.رسالة

نتجاهلهاعندماتزوللااللهوكلمةالموضوعنفسعنليكتبأطولآخرلسفرطرلقافتع

:8(.4.)إشنهاجمهاعندماأو
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مياإلى

العامالهيط

!

الشخصمةالسبرآكثاب

:الأول

32:أ-26:92

بالموتتهديد9-5ا-26

وظصدفاع"26:162

الخشبيالنيرآية-22ا:27

الخشبيالنبركسر199-:28

حاول-يديح!نير-28:2179

تحطمهأن

رسالةيكبإرمياأ-9232:

!

التعزبة:سغر

؟-ثم:26ت-3

الدينونةبعدالرحعةا-24لا:.

تعودالقديمةالطمبةالأيام12-ء31:

طرقأتتطلبالجديدهالأيام،.2-!31:

جدبدة

حقلأيشتريإرميا52-ا:يم!2

الصفقةمفزي،3226-4:

والمثفاهبالصحةوعدا-326:!ا

!

الشغصبةالسيرة"لتاب

الثانى:

:3،9،،-:03

صدقباالملك!ذبر-97:،3

العهدنقض:العبودية:8-22دلا

العقودةلإعلأن
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مياإر

أبيهملعهدالركاييينأمانة1-91ة35

السفراإحراق-36:132

السجنفيإرميا92؟-37:

الوحلنييغوصإرميا389-6:

يخافلامثقذقيالتفكير38:7-13

الأسنلةبعضلمحسألصدقبا1-828!:ء

اورشلبمعليالإستبلاءلأ931-8:

إرمياسراحإطلاق1-6:،.

!دلياالمحلاممصرع:3دا:7-،.

والمذابحالجربمةقصة9،:،-15

عن!لا،يقولإرمياأ-2،:622ا،ة

مصر.إليالهروب

يقولنعممصر:إلىلنهرب1-13:ما،

يوناثان

مصر،إليللهارفيلاهـدل9-03،،:

الله.يقول

26"

!

الثانىالدينونةكتاب

6:د51-أ؟،ه

45

46

،7

،8

،9

،9

،09

،9

94

مقلمة:1-5

مصرإلىرسالر-28أ:

الفلسطينيينإليرسالةأ-7:

موآبإليرسالة-47أ:

ن!إليرسالةا-6:

ادومإليرسالة:7-32

دمشقإلىرسالة:23-27

وحاصورقيدارإليرسالةلم!:8؟-3

عيلامإليرسالة:،3-93

إليرسالة-الختام:،56أ-ا.

بابل



!
تارلخي:ملحق

مياإر

اورشلممعلىالاست!لاء2:5-103

الشعبوسبى

الرجاء.أناشيد31-،523:
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مياإر

الرسالة

مرسلتكونأنمعنيإرعبايرينا

الله.

إومبا:دعوة-أ

6()إشإشعياءمعإرمبايشترك

ويختبر،للعملاهليتبعدمالشعورفي

-(01ا-:1)اللهلمسةأيضأ

الحزفى:.ا+لاحادثة-2

مرئيةاإبضاحوسيلةإرميايستخدم

الدينونة.إلييرمزالمحطمالإناءكان

بالتولةالاستجابةتكونأنيتعينوكان

تمذلكمنولدلأق!4مح!ثلمالتي

وصرخفسبنإرمياإيمانعليالهجوم

كلمن!انتزعلقدالاذا02:7-18()

)91:أاللهفيرجاءهعدامارجاه

-)2:18.-

الأليار:ثةحاد-3

متجاوبغيرفق!الشعبيكنلم

027

الآخرين!الأنبياء"إنبلإرميامع

تخبلوكلكنهوقاوصوهعارضوه

تشملانيمكنالتياتهاماتهم

المبشرونبواجهأنويمكن.كا.."العجرفة

)27:أأيامنافيالمعاملةهلىهنفس

-8؟:79(.

والركايعلإ:إرميا-،

ولاهكانالعز)ء:بعضدائماهناك

هو8آبانهملعهدالبسيطالركابيين

نبالغأنينبغيولا...المشجعالاستثناء

91مل9فىإيليا)إنظرالاكتثابفي

)9-18:.)35:9-99(

الئزصا:صادثة-5

منمساندةبأيإرمبابحظلم

...الملكأوالكاهنأوالنبيأوالثمعب

خيبتقلسفرهحرقأنبا،أنولابد



أ-32(.:)36المسبرواصلأنهإلاأمله

الهب:إلىالزنزانةمن-6

عندعاإرصياأفكاركائتماذاتري

إطلاقمنبدلأالجديدةالآلامواجه

لممصدرمنالنجدةتجاوتد؟سراحه

الكوشي(ملك)عبديتوقعهيكن

مييارإ

(37:938-3:1).

.سعيدةنهايةهناكليست-7

إلاالنورالربمرسليبعضيريلا

معالحالكانكصاالمظلمالنفقنهايةفي

03(.ا-،،:)41:إرمبا
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مياإر

التطبيق

متشانما؟ككونمتى-1

للمبشرحيويأدرسأإرمياسفريقدم

بشارةتكونأنيمكنلاانهوعو

أيضاإنذارلطونالسارةبالأخبار

يعلمإرمياكانلقدالسينه..بالأخبار

وقدرةاللهوعهد،اللهمحبةعنشئكل

بخلصأنفيورغبت،الخلاصفىالله

اكثرالدينونةيعلنأنكانعملهلكن-

-الخلاصإعلانمن

اكثرنفسهبالخلاصاليشريجدوقد

فنصيببالدبنوئةالتبشيرأما..شعببة.

لشئوأنه.والسجنوالرجمالضرب

لكن....للشعبالخلاصنقدمأنعظيم

منالآخرالوجههيوالدينونةالإدانة

اللهرسمالةمنجزءوهيالعصلةنفس

بدونوالسماءتمامأ-..-الخلاص!ثل

الخلاصوكذلكرضيصةنعهةهىالجحبم

والتلمذةالعدلبدونوالحبالتوبةبدون

هانضباطبدللأ

27

وشفقته:إرعهاضان-2

يستمتعمنالمبشرينمنهفاك

إرميالكنالجحيمعنوالكرازةبالجحيم

منبتمنيكانلقدهؤلاء،منبكنلم

عنحناتيانبوءةتتحققأنقلبهصميم

(الربليصنعهك!ا)آمين:السلام

فييسشمرأنعلبهكانلكن)28:6(-

طريقليسهذاأنالقرلعليإصراره

الله.

يستمتعأنالنبييستطيعلا

يفعللااللهفإنالجحيمقىبالتفكير

لكنعنهاالتحذيريجبنعماذلكا

أبدا!وليسالشفوقةارمياروحبنفس

.والانتقامالتشفيبروج

الطدذتواضع-3

ولد(الأنيالأمرأولمنإرمياقال

مكانه،بعرفالنهابةحتيوظل(ا)6:

،الربقال!هكذادائمايرددكانحمث

.إلخء.-..(\19:5



إر!يا

الرئ!يسبةالموضوعات

ثارلش:تالبنىرسالة-أ

زمنبامرتبغبرإرمبماسفرأنرغم

صحيحافهمافهمهيمكنلاأنهإلا

فإنالنهايةوفيتارلخه....عنبعيدأ

سنةأرلعينلمدةامتدتإرمياخلمة

تكرنوقدملونخمسةعهودخلال

تاريخفتراتأعنفمنايامه

إسراثيل.....

خلالمنالتاهـلخيالإطارتابع

مثسيالملك)عهد2-25(ملا)2

أيلا!او)2صييا(إرمياكانعندما

للتواريخالمتعددةالإشارأت(لاحظ-36

،219:و3،يا.6،:2ا)إرميانبواتفي

92:42،23أ،26،1:27،1:28؟2،1؟

،38:،37:اا،36-او8،35:،،1:3:9

حاول،94:،3(ا،5،:1:41،1هـ93:ا4

والنبوهةالتارلغبينتربهأن

:لاهوتأيفاهىالنيوة-2

الثانيالكتابفيأنهلاح!

التى(6،-أه)أصحاحاتللدينوئه

عشرةضدالدينونةعنف!هاأعلن

بابلنالت-الشعوبمنمجموعات

-أ،51؟ا-05،6:)!نهااكبرالجزء

فيهاملاهوكيمامعنيلهاوبابل،6(

ضدالتمردمنبدايةالمقدسالكتاب

ونهايةا()تكأفىبابلفىالله

18(..،)رؤيافيبابلسقوطبإعلان

تسخراناللتينالأنشودتينأيضهلاحظ

)أصحاحيإشعياءسفرفيبابلمن

الففرتينهاتينوقارن7113،(

بابلتارلخباياعاوقابلببعفهما.

التيالدلالةهىماآورشليم...وتارلخ

كرمدزالمدينتل!لهاتينتعطبهاأنيمكن

.ألاهوتية
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إرميا

إسرانبل:إلىالمسهببنمردة-3

وإرمباإشعباءمنكللديكان

اللهشعبسبىعنيقولانهالذيالكثير

تتحققلمالنيواتلكن...وعودتهم

ون!حميا....عزرابقبادةبعودتهمكلها

حولاصيغتالتيالسبعالعياراتلاحظ

27،

تحققالذيوما(،يم!-32:79):العودة

الذيوما؟بابلمنالمسبيينبعودةمنها

لليهود؟الحاليةالعودةخلالمنلمحقئ

انظر؟.التحقيقينتظريزاللاالذيوما

ا:25،-26ا9،:،21ا-:أيضا)إش3،

2-1،0:61-2)2.



مياإلىمراثي

إوميامراكهسفو

الث!المدينة

:العنوان

فيهكلمةبأوليعرتكانبلالقديمللعهدالعبريالأصلفيعنوانلهليسالسفوهذا

الربيونعليهأطلقهفقد(الهداد)أغانيأو)المراثى(الهاليعنوائهأما.....)كيف(وهي

نل.الأوااليهود

نب:الكا

وريما،السبعينيةالترجمةفيإرمياسفربعدوضعوقدكاتبهاسممنغفلفعلأالسفر

لهالعاصرالملكمنالكاتبوموقفتا!لخيأ....السفرينا!تباطبسببذلككأن

أنههاإلاإرميا...-موقفعنيختلف41:17(أخرياممعليواعتمافىه2(.)4:

يريوكلاهما...الباكيالنبى:إرميايسميحيث-العامالمزابمناحيةمنمثشابهان

يمثلانالسفرانكانوإذا.أ-8(...:2)انظرعنهايكتبانالتيالمأساةخلفاللهدينونة

ععاصرالإرميا.كاتبهيكونانفلابدمتكاملةوحدة

السفر:كتايةتادب!

كتبهالذىهووإحدكأتبكانإذاماعليالسفركتابةلتا!يخالدقيقالتحديديعتمد

نإتقولمعقولةنظروجهةوهناكالععلية:هذهفيشاركواقدالكئابمنعددااناو

أورشليمسقوطلحادثةالعيانشهودأحدبواسطةكتبتقدكانت1-،()الأصحاحات

أصبععندمأ.مق055عامفىاضيف(5)أصحاعوأن.مق587عامأيالسبيية!لدا

آ75



إرمياهلىاثي

الوقت.لبعضمختبرةحقيقةالسبي

السفر:ثنيان

ياسلوباساسامكتولةالصياغةالجيدةالشعرلةالقصاندمنمجموعةعنعبارةالسفر

1-،()والأصحاحات....الخامسالأصحاحماعداللشعر-الخحاسيالوزنأوالمرئية

العبريةالهجاءحرولىمنبحرففيهامقطعكليبدأألتيالقصائدبأسلوبمكتدلة

فينجدهالأبجديللنظاممثالوخبراالنظامهذامنالقليلةالاستثناءاتبعض)وهناك

سهولةهوالنظامذلكوراءمنالقصديكونأنالمحتملومن(.الثالثالأصحاح

لاهوتي.طارإفىلاستظهارا

منه:والفرضالسفرخللبة

أعظمالسبىكانلقد...للمراثى.قصصيةكخلفية(2:8-12مله)3ةهقوايتعل!

.-..اللهعنمفهومناتطولرفىالموثراتأعظممنوواحدأيهوزاتارلخفيطمرحدث

الكاتب،بهيزودناماوهذاتفسيراإلىيحتاجق.م587فىالمفجعأورشليمسقرطممان

والهيكل)المدينةليهوذااللهاختيارعنالمنظورةالعلاماتهعظم!طمتفلقد

يهوذاخطيةعنالمدلمةالمحقائقبعضبشجاعةيواجهوالكاتب....إلخ(.....والخدمات

)الذيالسوالعنإجابةوفيالدينونة...طرلقعنتطهيرهاوراءالكامناللهوغرض

د!فيالكاتبيقول(اللههو)أين:(التجرلةوضعفيهوعنكللسانعلييترددطالما

الله".يعملهمادفهمأن"حاولاعميىة

276



إرميامداثى

العامالهيكل

!

النانحصرخة

الفجيعةعنالنالمحةالعزلة-7ا:ا

خاطئةمدبنةمصبراا:8-أ

العظيماللهغضبيوم2.:9-29

الانتقامتطل!صلاة22و2ا:ا

!

دعمعبه:ضدالله

الغاضبالمدمر:الله21-9:

العاجزيأسا-2.13:

العدوسخرلةأ-217:،

العونطلبفييائستوسلأ-28:22

!

وصلاةشخصبةمرناب

أ-366:

الآلامسببالله02-أ3:

اللهصلأحفيالثقةي3:21-9

للتوبهدعوةفى3:.4-2

الخطيةئتائج3:3ء-!أه

اللهعدلفيالثقة6.-ه3:ه

الاشقامأجلمنصلاة361-66:

!

والحاضرالماضأووثملمم:

-22،تأ

الحاليوالذلالسابقةمةالكراأ-4:12

والأنبياءالكهنةدينونة902-،:3
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إرميامر(ثي

أدوممنالانتقام21-22:د

!

278

طلبفيجماعيةصلا

العىن

-22ا:5

الاضطهادتحتشعب5:9-9

لأحداستثناءلا11-،،ءه

الباسألما-18ه5:

السبي.ردأجلمنصلااا-5:922



لةلرساا

الأليم:والحاضرالجيدالماضى-ا

91وا:38والأحرإنالأمجاد!

ه:4والفقرءالثرا!

5015والنوحالفرح!

الماساهأسباب-2

0412:6ا:اللهعليبهوذاتمرد!

القادةلديالمسثوليةروجائعدام!

13:،،2:14

تفاديهيمكنلاالذياللهغضب!

اأ122،ةو22؟ا

:918وصلاحهاللهبرثباتإ!

؟الماساةطععة-3

12:،1:112والموتالمجاعة!

ولأ:214:6اوالهيكلدمارالمديئه!

و.2و8،:7!الوؤساءالملكفقدك

إرميامراثي

5:9-هالاجتعاعيةالحياةانهيار!

16أو5ة2ءالأعداسخرية!

2وا16اوا:2الآخرينعنالعزلة!

و39:3:8،44اللهعنالاغتراب!

الماساةفعلرد-4

:64-366الانتقامفيالرغبة!

2.او:23اللهإليمنذهلةشكوي!

302:وإحبا!اكتئاب!

كقاضاللهعل!النعرف!

و338:أ-3

ا:518:17بالخطيةالاعتراف!

51221:و.9:9للهمتجددةصلاة!

بصبرالتأديباحتمال!

93و3:26-03
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إرميامرافى

الرجا+اساس-5

البشرمصاثريضبطاللهإن!

3:37"2:17

5:91الأبدياللهحكم!

:333العقابا،إنزامناللهتضرر!

028

3:222-هورححتهاللهمحبة!

رجا.رسلة-6

:22،السبىانتهاء!

22و2ا،-ي!وؤاءأعداإدانهثط

:333والمستمرةالدائمةالل!معبة!



التطبيق

الإنسانرغبةإليالآسيبعضترجع!

رغبةلعدموليسالحنطيةا!تكابفي

بخلص.أنفيالله

اليأسإليالمآسيتقودأنيمكن!

الله-فيالثقةتعميقإلياوالأسود

معالتعاملمنيمكنناالذيالعظيمالإله

.الآلام

عليهنعت!دالذيالسورئريعندما!

نستطبعفإننابنهارأنيوشكالحباةفي

نتعاوناوبالورقالشقوقنغطيأنإمما

السور.ءبنالإعادةاللهمع

نعم!هعلاماتعناقديبعدالله!

إرميامراثي

هوإليهشوقناويزدادإيماننابتعمقحتي

حفرته.رموزإليوليس

من(أخطأتالقدعبارةتكونقد!

المؤمن،مفرداتنيالكلماتاصعب

قدرةأكثرهامنالوقتففسفيلكنها

والخلق.الإبداععلي

لكنشعبهبمعاقبةيتلذذلاالله!

العلاقةمطاهراحدهوالعنابةتأديب

وابنه.الأببين

رفضنامراحلتتجارذكلاللهمحبة!

يعيدناأنعليهـلعملينتالر!هولد

.أخريمرةشخصهإلي
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إرميامراثي

الرثيسيةالمرضوعات

الضيق:نيءدالرباالأمانة-ا

بكلالسفركاتبيصفطكيفلاحظ

وعزلتهوأحزانهآلامهوأمانةصراحة

في)وخاصةإلخ....بالهرمان!احساسه

بمثابةتعدالتيوالفقرة-3(أصحاح

هيوالأملاليأسبين"الجسر"

صياغةتعيدأنحاول-(-99:24)س

عفزيزاتتكونبلغةالفقرةهذه

لك.بالنسبةحقيقي

شعط:معالكالبتطايق-2

كلهالسفرخلالتماماظاهروهذا

يميزوكثيرأما(:8،واهأ،س2:أ)مثلا

عاموسمثلأانظر.النبويةالكتابات

(22و831:.إرمياه6:ء،إشع!ا2و71:

بمعاصريهالاهتماميسوعأظهركيف

مرقس27،ة23متيانطر-ئحن؟وبنا

عب-2:6،8فيلبي،ه،01:

28

.2014-18

الله:إلىالكاتبتضرعات-3

:التضرعاتهذهمغالعديدهناك

6و،22،2:0203:65اووا01:9)مثلأ

يعملأناللهبسألوهو(92و66،5:1و

طلبةكلتعلشاماذا....مختلفةيطرق

بحالةيتعلقفيطالطلباتهذهمن

الله.عننظرهووجهةالعقليةالكاتب

إلبه:الناسإرجاعفياللهدوو-،

إليقويةإشارة2(51:اتتضمن

ا8:،)مزهأبضاادرس-الدورولا

(ء:2،رومية1:81لاعماأ،31:81رمياإ

تؤكدآياتنجدأننستطيحهل-

والرجوعالتوبةفيالإنسانمصئولية

بمزمورالم!انىآياتقارنأاللهإلي

55؟6-9(.إش،:95اا)!



ثزقيال

حزقي!السفر

الرقببتقرير

السفر:ظفية

آلافعشرةمعبابلإليييورلاكبنالملكبابلملكنبوخذنصرنفيكاق.م79عامفى

أورشليم،فيخلفهتركهاالتيالعميلةالحكومةتمردتثم....إسرائيلمواطنيأشراتمن

منأكبرأخريمجهوعةونفيبالكاملاورشليمهدينةنيوخذنصردمرق*م587عاموفي

سكاتها.

الكاثب:

لاحق،تاريخفيكقبانهأوكاتبمناكثرجفعهقدحزقيالسفرانيظنعنهناك

الشخصيهوالتفاصيل،للأحداثالدقيقوالتأرلخ،المتكلمضعيراستخدامأستمرارلكن

عليدلائلكلهاهذه،كلهالسفرمديعليالكتابةاسلولياتفيروعدمالسفرفيالمعطاة

عليب!عنايةبترتيبهاقامحياتهنهايةوقييلكتيتقدنبواتهأنمن!ققنفسهحزقيالأن

)سفر(.شكل

ونبواتيوشيابإصلاحاتشبابهفيتاثرقديكونأنويحتملبهوذ)فيحزقيالشمن

عاميهولاكينزمنفيذلكيكونوقدبابلإلىنفواالذينالكهتةأحدكانوقد....إرميا

فيالنفىفياستقروقد...الك!نوتيةبخلفيتهقورلاتأثيرأكتاباتهتاثرتوقدق.م.795

اللهأعطاه-الثلافيسنبلغعندما-سنينخسىوبعدخابور....نيرعندأبيبتل

إنرغم(ا:1141(8:هامامركزأيشغلىكانأنههـلحتمل..نهيا..يكونلكيودعاهرؤيا
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قيالىثر

.3-32(-3:)ياالجدمحملعلىيأخذهالمأو(2ه:)يم!تهلمحذيرارفضشعبه"ضطقة

السفر:

ومادةق.م057-795عنالفترةخلالونبواتهالنبىلحياهتسجيلآالسفريتضمن

النيواتأساساتشمل1-،2()الأصحاحالتاةمتميزةمجموعاتأرلعمنتتكونالسفر

نألهمويوضحبخطاياهمالشعبحزقياليواجهحيصق.م587قبللهأعطيتالتي

والأصحاحات....جدارةعنيستحقونهالديءوالجزامنه،مفرلاأصرأكانأورشليمسقوط

لمجى3-93()لاوالأصحاحات-بهمالمحيطةالأممعلىدينوئةعننبواتهي(لا)25-2

السابقةخطاياهمعنيتولواأنعليالمسبيينحزقياليشجعوفيها،أورشليمسقوطبعد

بنظرةيتطلعالسفرمنالأخيروالجزء..ء.وخدمتهللهمكرسا!ديدأمجتمعاليصبحوا

اورشليمعنحزقيالرؤياهـلصف،الأيامأواخرفيالسبيمنالعودةلعدلمامستقبلية

معين،شعبإليكرسالةإليهنظرناإذاحزقيالمنالكثيرنتعلمانوتستطيع....الجديدة

الراهن.هوقفهمفيالرسالةإلىالحاجةمسيسفيشعب

28،



ثزقيال

العامالهيكل

!

:حزقيالدعؤ

27:-93:ا

التاردخ1:1-3

الحيةالكائنات!ذبا2:،-،1

الربمجد2-28ا:ه

الإرساليةبشملمحؤقيالأ3-9:ه2:

تحذيرأيعطيانعليه:16-27س

لإسرائيل

!

أورشلمم:دينونةعننهوات

،تا-12:28

اورشليمصارعنصور:79ا-5:د

إسرائيلجبالضدنبوات69-41:

النهايةاتتلقد79-27:

الهيكلفىالوثنية8:1-999:

ال!بكلبهجرالربمجد01:9-22

إسرائيل!ادةعقوبة1ا-91:5

سوفمتجددةإسرائيلا-116:25

تعود

السبي.منصور9-28:ا2

!

وأورشليمإسرائيلخطايا

أ-،13:2:27

الكذبةءالأنبياإدانة-39+923

الأصنامعيدةإدانها-1:11،

منهامفرلاالدبنونةا-يم!2:2ا،

ثربلاكرهآمثلأورشلإلم15:9-8

فاندةولا
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قببالىثز

زانيةامرأةمثلأورشليم69:1-63

وكرمهنسىلنعن!ل12-،:17

عنالشخصيةالمسئولية18:1-32

الخطية

إسرائيلرؤساءعنعرثاة1ا-،أ:9

المتمردإسرائيلماضي02:1-92

والرجوعاللهدبنوئة-3-،،ب03

بالسبفطالدينونة12:32،-هت02

والنار

خطيةاورشليمأخطأت131-:22

عظمي

أختانولهوذاإسرانيل23،1-9:

زاتشاق

صدئقدرمثلأورشليم91-،ةء2

حزقيالنرجهموتأ-2527،،

!

الأمم:ضدنيوات

أ-2532:32:

286

ضدعون25:9-7

8-أ؟ضدموآبث25

أدومضد1ا-،2ء25

فلسطينضدا-2517+ه

ضد!26:9-28:91

صبدللأضد2802-26

مصرضد1-9232:32:ا

!

المسعقطع!فيوات

92تا-3393:

الرقيبحزقيال33-102:

أورشليمسقوطتفسير21-33ة33

محليحلالصالعالراعي93ا-،3:

باءلأز(اوعاة

خيانت!اثمنأ؟ومستدفع1-3515ء

إسرائيللجبالجديدأمل361-38:

الجافةللعظامجديدةحياة19-،37:

جديدوملكمتجددةأمةأ-37528-



()جوجضدنبوة02:-93ا:38

لإسرائيلاللهمقاصد9321-92:

!

جدبدةلأورشلبمخط!

.،:9-48:35

قيالىثز

الجدبلالهبكل02:أ-2،:،.

يعودالربمجدا-329،:

للهيكل

للعبادةترتيبات:،2ا-3،6،:3

الحياةالمعطىالنهر1-4:12لا

الأرضتقسيم35:محأ-73:98،
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قيالىثز

الرسالة

الله:طهبعة-1

السبيفياللهشعبكانربما

كانوقد،اللهقوةفيللشكمعرضا

يعلنأنفىشديدأحزقيالاهتيام

الفشلموقففيحتياللهعظمة

هذا.الواضح

ومهولبهمجيدالله+

25-13428:23؟

ا،536:23:اقلرسالله!

مكانكلفىقويالله!

،5:ها-3:227

الأممكلفوققديرالله!

ا-2532:33:

02-18:33125عادلالله!

شعبههـلرشديهديالله!

وه2:219:1،

اليشركليعرفهحتييعطالله!

288

38؟1،02و،6:7

صالحكراعبشعههيعتنىالله!

ا-16ا،3:

جديدةحياةيعطيالله!

:3625-32

الحطمة:خطوؤ-2

وعقابالسئالمصيررسالةتبدو

ولاقاسيةحزقياليقدمهاالتيالخطية

يعانيالذيالشعبلمشاعروزلاتقيم

ضروريةكانتإنهاإلا..-.السبيفى

كانسببهمانالمسببونبدركحتي

يخجلهمولكي....خطاياهمعليعقابا

هـلقدم،الحقيقيةالتولةإليهـلدفعهم

اعماق!ه.إلفاسدانهعليالشعمبه

اللهاسمعليالعارجلبوالقد!

02:9،36:02



قيالىثؤ

اللههيكل!سوالقدلأ

234:38ا5-ا

أوثانعبدةكانوا!

،:،22و02:789

تراببنأطفالهمتقدبمفياشتركوا!

3وا:0226للأوثان

،4:6-8الشرلعةجماهلوالقد!

12و22:7الفقيرظلعوالقد!

الد!نونة:ضروؤ-3

اللهلأن،إسرائبلتعاقبأنبجب

بسببإلاالعقابهذايتأخرولم.عادل

الأمهعليوصبرهاللهأناةطول

اعلنتحزقيالرسالةأنإلا،الفاسدة

بلغقدالشمبعلياللهصبرأنللشعب

اخيرأ.ذرونه

و2122:27تزاحانيمكئلاالإدانة!

!نبهايمكنلاالإدانة!

:222،49أ-لأ7:،

الآنهىبلقرببةليستالدينونة!

2،،9:01:،ا

يدة!كحيا-الوعد-،

خلاصإلهيمودااللهزالما

تعنيكانتوالسبيفالدينوئةاإسرائيل

وبمكنعقابهااستوفتقدأن.خطاياهم

والربوصاالتجديدرسالةتاتيأنالأن

للتولةبإلحاحمدعوونوالجصيعلله..ء.

المجتمعإلى-بالإيمان-والا!مام

:أنيجبالذياللهلشعبالجديد

تلولهماللهغبرتدأفرادمنيتكون!

36:2527-

37:هجديدةحياةاللهروحيعطيهم!

1-3779:هيكونواغيرمنقسمين!

اللهمعأبديعهدلهمبكونأن!

ا،37:23ا:ا4

داودسلالةمنعسيانىملكيقودهم!

37:24-28

أ-47:12للعالمجديدةحياةيقدم!
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ثزقيالأ

التطبيق

الطريفةعنالكنيرفبحزقبالشر

العملفيإسرائيلحكامبهافشلالتي

إسرائيلشعبفشلوعن4للهكممثلين

إلا.-..اللهمتطلباتحسبالعيشفي

للهستقبلىالطرلقإليأيضاياث!يرأنه

.الحياةتكونأقيجبكيفليرلهم

المكبل!د:الشخعىمممزات-أ

يوجهه.الذيهواللهأن!

نحوالله.متجهقلبهأن!

الله.تمجيدهدفه!

*بفرحاللهمشيثةيقبل!

للهوطاعتهبطهارتهمعر!ف!

092

بعنايةمعرفتهظلفيآمنايحيا!

اللهب

بقرليه.اهتمامهييديان!

الصالح:القاندكبزات

شئكلفيللهمطيعايكونأن!

الفوةطلبفياللهإلييتجه!

عملهلأداءنف!مهبكرسان!

شعبهمعهـشماثليقطابقأن!

بالشعبيعتنيأن!

ألعدلاأساسعليقراراتهيبنيأن!

يريد.عماالإفصاحيخشيألا!



لىثزتي

الرئيسيةالمىضوعات

الله:كرامة-ا

كرام!أنالإسرائيلبوناعتقد

ولذلكواحدشئاللةوكرامهإسراثيل

كانوتدتدمراإسرائبلاللهبدعفلن

نفسهاإسرائيللأنخاطئاالاعتقادهذا

عملهتمماللهولكنااللهاسمأهانتقد

ثمبعقابهماولأوذلكهوا)سمهلتمجيد

.،-02::)اقرأخلاصهمعليالعمل

أ-26،36:638123:79و2814،25:

2-92(5وكوه-23،93:7

بهايجلبالتيالطرقهيهذههل

الله؟اس!إليالإهانةاليومالمسيحيون

الله:منان-2

حتيبإسرائيلعنايتهفياللهاستمر

17.اة)1انظرعاقبهمقدكانوإن

أ-3:9،،2،26-ا:.6:63،28-6

31037:2527-).

كمالإسرانيلكراعاللهصور!قارن

الواردالتعلبممعلا4اصحاحفىهر

الراعيعنا:7-18(.)يوحنافي

الصالح.

3-المسئوليه:

عمااللهاماممسئولإنسانكل

علياللومبلقيأنيمكنولافمله،

بالطريقيتعلقفيصاالطروفأوالأسرة

وحدهفعلمه،الإنسانإليهينمهيالذي

فيوسشراللهيخدمأنإمايختار:أن

-81:9)اقرأيخدمهلاأو()خدمته

-32033:7..)2

لرليب:ا-،

دعوتهإليالجدبهبكلحزقيالنظر

مراقبا-أورقيبايكونلأنالخاصة
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قيالىثز

قادمةاللهدينونةأنزملاءهيحذر

طرلقوقيولللعودةالفرصةوبمنحهم

12ة3)أنظر-اللهيعدهالذيالنجاة

292

هذهمن-قائمةاعمل1-!(،21:33-

التيالمسئولياتببعضوغيرهاالفقرات

العالم.فيلعبيدهاللهيعطيها



لىنيادا

ئبالداسفو

الرؤىوجلى

ةدانمالهومن

معواقتيد6أورشليمسقطتعندمابابلملكنصرنبوخذأسرهحربأسيردانيالكان

الحكوميةاالوظائفسلكفيووضعتعلمحيثيابلإلىاليهودمنالقومعليةمنغيره

536حواليإلي.مق506عاممن-دارلوسثمدللطشاسرفصر،نبوخذحكملمحتفخدم

اسمهكانوكما،بابلفيج!بدأاسصاأعطىانهإلادياني()اللهبعنيوأسمهق.م.

بابلإلهاسماحتويقدالجدبداسمهفإنكذلكإيل(اإسرائيلإلهاسمبحويالأصلي

(.الملك!بل"اليحمييعنيقدالذي-بلطشاسر()بل

صلا-.ورجل(الاستقامةشديد،اطكمةوافرممان:دانيالعن.أشياثلالةلاحظ

حقدن:لسؤالالجواب

دانيالنبوةمثلتماما،بابلف!كتب137مز

جلسناهناكبابلأن!ار!علي

صهبون!اتذكرناعندماايضابكينا

بداوقد،وأسرهمنفيهمبسببالحضيضإلىوصلتقدالن!سيةالمسبيينحالةكانت

.الغناءررفضواأعوادهمعلقوالذلك،هجرهمقداللهأنلهم

؟01.غريبةأرضفيالربترنيمةنرنممميف

392



لىليادا

اللهأنلموضوحلهميظهرإذسؤالهمعليدانيالىويجيبالحفلن،سؤالهمهوهذاكان

بابل.فيحتياللههومازال

اييفاقيس()انطيو!وسوالملبهد)نمال

قدانهاالأننريانيمكنناالتيالتصويلةبالنمواتزاخرالسفرمنالثانيالجزء

وسورياالص!غريآسياسظمحكمالذيأبيفانيسأنطيوخوسفىتفاصيلهابأدقلمحققت

ق.م164حتيق.م175عاممنوفلسطين

الإطلاقعليهنان!بواتايةوجوددانيالسفرعنكتبوأممنالكثيرونأنكرودقد

فىانيالابيدولمسمجىلكاتبوببدقءم،،16عامكتمبقدالسفريكونانو(قترحوا

عنحقبقياإخبارأباعتبا!طاالنبوةمفهوآعليمبني-يبدوكما-الرئيسيواعترأضهم

عليه.يوافقونلاهادهذا-ألدقيقالتفصيلمذأبمثلكانتإؤأخاصةمستقبلةاحداث

لمحققاعتياريتعينكانوقد(1متي،2:هانظر1بجديةالنبواتهذهأخذيسوعلكن

ميلادية07عامأورشليمسقوطرعنداتطيوخوس،زمنفيهنها:نقا!ثلاثاونقطتين

:طرقبثلاث)7(دانيالفيالأهـلعةالوحوشتفسيريمكنكما-الأخيرةالأزمنةفيثم

والمسكقيل.والهاضرالماضفيالعطعمةالعالم)مبراطو!لاتأنهاعلي
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لىلييادا

العامالهيكل

بل:يا!ادانبال

12-1:ا

بابلإلىدانيالءجاكيف-7ا:1

تي()نباإلييتحول/انيال:8-16؟

اللههبات1:17-21

الثمثالعننصرنهرظكل

،2:1-9

الحلم2:ا-13

صلاكرجلدانيال1-23:،2

بفم!ئرالحلم2:24-5،

القوةمركزفيدانيال:6،-2،9

الملتهبالأكنا

53-ا:3

الملكأمر-7ا:3

الحكموصدلرالاتهام3:8-23

النجاة302-27،

المكافأة3:2803-

!

الشبرةع!نصرنبوظ!لم

ا-37،:

1-18:،

،91-27:

،:28

!

الحلموصف

الهلمتفسير

الحلممحقيق

ييلشاصر:وليمة

1-31!5
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+اليالى

الهائ!علىالكتابةأ-5:9

دانبالااستدعاءا9-؟50:

الكتايةبفسودانبالا-53:28

وخراب،مكافاة5:92-31

!

الأسودجحفىدانبال

أ-628:

الأمانةالكاملىالرجلا-64:

المؤامرة-69:ه

الأسودجبأ-6.89:

أخريمرةينجيهالربأ-6:923

ملكىإعلان6:ء28-2

!

692

الأديعةالهيواناترفلا

ا-5728

دالتيسالكبش!

ا-827:

!

للصلاةوتفة
؟-9!9:

!

أسبوعا:السبعون

02-لأ92:

!

للنبوأتمهط

9-21:ا.

فيهاتجاالتيالظروت1-1:3ء

الروبات

دانيالقوةانهيار:،-17ا.

مقويةلمسةا-21"ا:8



!
ثالملوكرديا

،:21-اء11

الملكان91:1-35

الملبامغتصب،ا:36-ه1

29:أ-،

!

الملبهمثقذ

النهر:عندوؤبا

-13ا:ه2

لىنيادا
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لىانياد

الرسالة

الإنسانلهيكعرضال!يالحطر-9

بعقيدته:المعمسبا

تكوينهلاحظللعمادآإعدادموضوع!

وحجمهالثبر،الناعمالذهبمن:

)3:أيضاالمثبرالمظهرذوالضخم

.)1-3

للعبادة!يدةطقوس:يعلنمرسوم!

كانوسنعمله"...نعملماذالنا..قل

نأاعتقادهفيحقعليثصرنبوخذ

علييساعدانمجتمعانوالخوفالرهبة

)3:،-6(.العيادة

الغنممثلالشعبءالطاعةثقديم!

يأخلفللسيراستعدادعليوهو

)يم!:7(.للقادةتحذيروهذاراع....

أجلمنللهشكرأ!دئوءاتهام!

الذين4الرايعستقليالأشخاص

كانلوحتى،والخطأالصوابيعرفون

892

(1)3:8-2:الملكمنصادرأالخطا

قد...الموتأو3الارتداتيقدمبديل!

دائمالناتقدمالتيالبدائلتكونلا

زلاثمعأنناإلاالصرأمة،ه!هبمثل

يكونعندماحتىالمسيحننكركثيرأما

وأمناالسخربةمجردأمامناالخبار

.(1ا-ه)3:3شاذأشيئااعتبارنا

عظبمردمنولاله؟تقدمإحاية!

الأبواقسماععندآلهتك(نعبدلا)إننا

3:16-18().

هؤلاهإيماناخنبارنم:الحكمكنفي!!

لاأنهظاهرأوكان،النهايةإليالثلاثة

)3:99-23(.لهمخلاص

...رابعشخصهناكالحلاص:تم!

الثلاثهمعيتمشى-الألهةبابنشبيه

ملفتةتوضيحيةصورة)وهذهالنارفي

3،:3(.إشعباءفىجاءلماللنظر



)2-27،:3(

علىنصرنبوخذكانجدرر:موسوم!

إسرائيلإله)الله(لإضافةاستعداداتم

نأذلكمنوأكثرآلهتهمجموعةإلي

علسالفريدةقدرتهعلييتعرف

)إلهزلك:معببقيلكنهالإنقاذ...

(92و)3:28وعبدنغو(وميشغشدرخ

إليالسجنمنبيد-:ترثعة!

أعليإليوالعارالخزيمن...السلطة

يوسفتعرضوقد....الشرفمراتب

)3:03(-1،()تكمماثللاختبار

يالممصتقهل:الكاملاللهملم-2

مر-دانبال!دهناللرؤيا:قهيدول

بلليطلبليس،يصليوهوأخري

لىنيادا

9:02)اللهمنموقفهوبصححليعترلى

.)23-

لبستأسبوعاسبعونموجزعلخص!

بمثلللهبالنسبةإنهبلسنة09،مجرد

اللهخططفيالكاملةالزمنيةالفترة

.)2،:9(

اجزاءثلاثةهنالثللتفسير:الإرشافى!

سنة،لم!،سنة،94:البرنامجفي

تكونأنويحتمل،سنوات7وأخيريى

عن:كلإليتشير27الآية

بالشعانرالمذبحلمجس)الذىانطيوخوس

فيتيطسأيامإلىأو(الوثنية

توقفتعندماميلادية17/7/07

الأضير-الأيامإليأوالذبائحوانتهت

هـسجبالرؤيا.ء..سفرفىالواردة

الرفلاسفرضوهعليدانيالسفرتفسير

-)9:25-27(
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لىليادا

التطبيق

9-المسب!كسيي:

نحن!سيرتنابالقولبولسعثركما

(302:فيلبي)-،السماواتفىه!

لاسيروأقائلأينصحنابطرسأنوكما

:79(.-ااب!أ!بخوفغرشكمزهان

غرلب-4منفيةدانيالكانهماوهذا

أجنبى.

راثعدليلالسفرمنالأولوالجزء

نأاللهشعبعلييتعينالتيللطردقة

معادعالموس!فىبهايسلك

:-الأوليالأصحاحاتهذهوتعلمنا

مغرياتأوالعالمبمديحنتأثرألا!

.(5:79)وعطاياه

العالم-تهدبداتأمامنفعفالا!

أ-31:6118بقالأنيجبماولنقل

عدويإليكتتسربأناحذرول

واتركاللهمعولتبق،العالممعتقدات

(1.أ-)6:النتائجله

لله:.كشركااللهشعب-2

طولفي-دائمإحساسهناك

شعبه،معهناكموجوداللهأنالسفر-

فىمعهمهـلشتركخططهفييشركهم

الذيالدرسهووه!ا....اختباراتهم

فىدلشعببعلمهانموسيعليكان

لماللهلكنوصلوا،تألموالقد-مصر

رأيت)قدلموسياللهفيقول-يخلصهم

صراخهموسمعتمصرفيشعبيم!لة

أوجاع!معلمتإنيمسخردهمأجلمن

.8(و:7)خروجدالأنقذهم(ننزلت

يمكناللهأنرغمأنهدانيالويذثرنا

أنهإلانتألمأنلناأحيانايسمحان

رهويحررناأنقادرامناقريبدائمة

الآتيمجدهمنبلعحاتلنابسحح

لى-شركاءأحيانأبماعتبارنما



لىأنياد

الرنيسيةالموضوعات

ةلألامااخر

بطريقةولكننبويسفردانيالسفر!

غيرو!مو!أصورأيحتوي-خاصة

الأيامبأواخرمبدئيامهتموهو،عادية

لكن-الرؤياسفريشبههذافىوهو

فيجاءبماأيضايقارنأنيجب

21(.24،لوقا13،متي)مرقس

)مرتسفييسوعالربكلاممنول

وهوهامامبدألنايبرز13:33-،3(

بالتحديدنعرتأنلنامقدرأليسأنه

والمعلوماتألنهاية...ستأتيمتي

كافيةليستلمانيالسفرفيلناالمعطاة

النهايةزمنمنهانستنب!لكي

بالتحديد.

دليل،بدوننتركلمفإنناذلكومع!

دينكرالنبواتمنيسخرمنوهنان

للزمنالفاجعةوالنهايةاالنبوردةالرؤيا

سائرأكانلوكمايمضيشئكلنإن

نأكما-3:!-13(بط)2القدممنذ

مماأكثريعرفواأذيرلدو!آخرلنهناك

نأودحاولوننعرفهأنلنامصرحهو

.الأيامآخرتارلخيستنبطوا

لسرالهلولمنالكثيرقلمت!

منالكدنةالأولىفالفترة:()السبعات

فترةإلىئشيرأنيمكن(سبعات)سبح

سقطتعندماق-م587منالسبي

أمرعندماق.م537إليأورشليم

نأكما....أورشليمءبنابإعادةكورش

)أوالممسوحأنعامااتفاقأهناك

نأكماالمسيع...إلييشيرالمسيا(

الأسبوعوفيأسبوعا96البينالفترة

الأولالمسيحمجئبينأي-الأخير

طدللةصمتفترةهناك-الثانيومجيئه

.السارةءبالأنبافيهايكرزأنيتعين



لىليادا

9:27أحداثتقارنماكثيرأ!

جاءيما(الأسبوع)وسطإليوالإشارة

لاأنهوالحقيقة(ا-13ا:9)رفلافي

الإشارةبدوندانيالاكلماتتفسيريمكئ

سفرمناخريوفقراتالفقرةهذهإلي

)دانيالى9بلإ:وقارنادرس-ألرؤيا

3،يط2-،4"متى،2:أ2-27،.:

له71(رقمأنكيفلاحظ-(األؤلا

-....المقدسالكتابفيومريةأهمية

203

رقمفيهاجاءالتيالمراتعددتتبع

الرقمأخذوإذأ-الرفداسفرفي)7(

فستكونحرفيآوليسىرمزيا")7(

فهما.اسهلألنبوات

..الأيامآخرعنتعرفهبماكشفاضمع

عناكثرنعرفأنإليفعلأنحتاجهل

القدرهلانعرفكناوإذا؟الموضوعهذا

يجبالبشرمننوعفأي،المعلوماتمن

ء؟(!ا-5اب!3:)2نكونأن



هوللنع

سفرهوشح

أمينوإلهخائنشعب

السفر:تاهـيخ

بينماموثمعلنبواتالأقصىالهدبأنانطباعاتعطي(أ:ا)فيالمدونةالملوكألساء

بينالوقتفىتمتدكانعملهمعطميكونأنالمحتملمنلكنق.م296و078عامي

أرلعةثانىهووهوشع.ق.م-755722بل!أيالسامرةسقووووبينيربعامعهدأواخر

.(وميخاءواشعياوهوشع)عاموسوهمالميلادقبلالثامنالقرنءبانبيايعرفونكئاب

الكا!ب:

نبوته-بقيتالري-إسرائيل-الشماليةالمملكةأنبياءمنالوحيدالنبيهوهوشع

البعضهـلعتقد.الأوليكلفيتهأوموطنهعنشيئانعلملالكننا)بئيري(والدهاسمكان

يشملأيضالكنه4-8()7:الحرفةبه!هتفضيليةمعرفةيظهرلأنه"خهازأ"كانهوشعأن

مهنته،مننتكدأننستطيعلافإنناوعليه:3(ا،يم!11-0:113)الزراعةعنإشارات

.محترفكنبييعطكانهوشعانالمحتمللكن

له:كتبال!يالموقف

افرايم--عادةعليهيطلق)الذيإسرائيلإليعوجهةهوشعنيواتكلتكونتكاد

عقيدةفسدتلقديهوذا.-..إليقليلةإشاراتهتاككانتوإنالأسيارو(اكبراسم

مكانكلفيمختلطةكانتعبادتهملكناللهيعبدونرسميافهمتاما...فسادأإسرائيل

تحتيهباسلاالذيوالنجاحبالاستقرارتتعتحالدولةكانت....والبعلالأصنامبعيادآ
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هولقع

وسياسبا،اقتصاديااوفاتهبعدماسنواتفىءجاالسربعالالحدارئكن،يريعامحكم

ق.م721فيبلادهمآشوراجتاحتوأيخرا،اللهتجاهلدالكنهمومصرآشوربينوتأرجحوا

أسرته:

!لوفيةتكنلمامرأةيتزوجأناللهأمرهفقدمأساويةحياةالعائليةهوشعحياةكانت

حقيقتهافى3اسماؤكانتأطفالئلاثهمنهاوأنجب)جومر(زوجتههوشعأحبوقد

يحبهالابزالهوشعوكانزانيةوأصبحتافترةبعدمربتجومرلكنلإسرانيل.رسالة

كزوجةمقامهااستردتوبذلكواستردهافاشتراها)جاهـلة(تكونتكادأصبحتوأخيرأ

استعادةمنتتمكنأنقبلادرانهامنفيهاتتطهرفترة!يانعليهاكانأنهارغم

بالهـامل.وضعها

السفر:رسالة

إسرائيلاوشعباللهبينللعلاقةبالحياةمفعمةصورةالزوجيةهوشععلاقاتلناتقدم

نأإليويتوقيحبيمظل،أخريآلهةوعبدتهجرتأنيعدوحتي،إسرائيلاللهأحبلقد

بجلاءيشرحأن!وجيتهمعماعاناهبسيب،هوشحاستطاعوقد،كشعبهإليهيستردهم

عليموشعهجومكانهناومناخائنلشعبحبهبسبببهابعانياللهكانالتيالطربقة

وسمرهبحبهمالذياللهعبادةإلىويرجعدايتدلواأنلهمودعوتهللأصنمامإسرائيلعبادة

السابقة.مكانتهمإليلىلردهم،عنهميصفحأن

03،



هولتنو

العامالهيكل

!

الله:وأسرةهوشحأسز

أ-3:ه:ا

العاملإطارواالمقدمة1:أ

وأطفالههوشعزوجة2-9:ا

اللهكأولاد-إسائبللأ9!ا0:ا

الخاثنةالز!جة-إسراثيل2:93-1

المحبالزوج-الله1-23:،2

مرةزدجتهيشتريهوشعأ-35:

أخري

!

إسرانيل:فساد

\ه:ا-45:

،:ا-3

9-،:4

إسرانبلضدالدعوى

الكهنةضدالدكلوي

كالعاهراتيتصرفونإنهما-91.د:

المقبلةالدينونةعن!ذلر5:9-12

حمايةتستطبعلاأشورا-5:315

إسوائيل

!

ئرفض:اللهحب

أ-68:6:

لتودةأاطيهل-يا6:1

القلبمنليسللهحبهم6:،-6

كلأهما!لهوداإسرائبلا6:لأ-ا

خائنتيها

استعا!تهمإلييتوقالله؟-7:

7:2-7

7:8-13

إليه

ذلكبريدلاالشعب

الأممعلىيعممدرنإتهم

الأجنببة

5+3



1-16،:7

8:1-6

!

كعلإليكتجهونإنهمبل

اللهبمحبةتزدريإسرانيل

الهـبنونة:عنمفرلا

اأ:ه8:7-.

جلريع!مستط!رلأ8:7-.

حلفائهم

الفصاصيأتيأنبدلا؟-49ا8:

خطيتهمبعد

هىالأعيادليستقفواة1-6ة9

اللهيريدهاالتي

وإنعاديةغيرالرسالة:97-9

صادقةكانت

إسرائيلاللهسينبذا-9.17:

خيانتهمعليلايزالونإنهم01:1-15

603

!

ممكنين:والتودةالندملايزال

9ة11-د؟11

إسرائيلاللهأحبلقد91:ا-5

لهمكوالد

رفضوهأنهمإلا:6و197

شعبهإليالأنيتوقاللهر118:9

خطاياهمرغميحبهمإنها-12.:19

عليمفتوحالعودةباب21:1-6

مصراعيه

الخيانةمعاقبةيجبلكناا:لأ-،2

سويماإسراثيليخلصلنا1301-6

اللهمحبة

للتودةأخيرةضراعةا-1:3،

منكلاللهيعيدسوف:،-9ا،

عنه.يبحث



الرسالة

لال!:اللهمحة-ا

وشملهإسرائيلاللهباركلقد!

ا،11:ا،)2:هالماضيفيبعنابته

13:،وه(.

يسترجعأنإلييتوقالآنوالله!

(9و:1،118)7:لبهإإسرائبل

المط!تقبلفيالخلاصفىأملوهناك!

وليسفق!المتفاضلةاللهمحبةبسبب

ا:،-9(.،914او.اة1)آخرشبلأي

الك!مر:كتطلبالمهمحة-2

كانتاوإة(2ر.99ة2)تدوسوالله

اللهشعبتكونأنتريدإسرائيل

حباةبحبواأنأبضاهمفعليهم

مععلاقةتقومأنيمكنولا،القداسة

طيالشرو!هـوله،شروطهوفقإلاالله

وحدهلهخالصةالشعبعبادةتكونأن

!ا.)4:7-مستقيمةحياةيعيشوان

!ش!

-7(.:ها11:لح5

الخطهةةخطوز-3

يشبهاللهمعإيمانناعهدنقضإن

:ا)الزواجفيالزناخطيةكطووتفي

3:1-ه(42

)3:اجومرزوجتههوشعاستعاد

ألزوجيةالعلاقةاستردادأنإلا(.-ه

والتأدبب،التطهبريستلزمبالكامل

حبفإنلإسرائيلبالنسبةالحالوهكذا

معالتعاملضرورةيعنيكمانلهمالله

اللهكانلقدلمجاهلها....وليسالخطية

نألابدكانلكنعنهمللصفحتومتة

.(-9!ة9)،أولاالتولةتأقي

تكونأنيج!اللهوععادآالتولة-،

!تبقبة:

ضحلأ..أوشيئاسهلاليس!تالتودة!
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هولفمي

مجردليسعليهايشهدأنهـلجمبه

ألحياةبلالمتجددالظاهرىالتدين

-(،-أ:6)ةي!لجلا

803

تسليمدون!لىما!هالذبائحإن!

لديمقبولةغيروطاعتهللهالذات

)6:6(..0000.الله



هولتف

التطييق

لشعهه!م!محأناللهلمستطعلاما-ا

بعمله:ان

الذكطوحدهفهو،غيرهأحدأيعبدأن!

ليستبالثمركوالعبادةاجمرامايستحوا

.الإطلاقعليعباوة

فالطاعة،غيرهاحدأيخدمأنثا

واحدالسيدتكونأنيجبالمطلقة

لله.خبانةتعنيآخروخدمة

يمكنفاللهاغيرهآخرعلييعتحدأن!

والاستنادكلم!ااعتمادأعليهالاعتماد

عنايته.قيالشلظيعنيآخرينإلي

بالنسعةاللهسيمثلهالديما-2

لشعبهأ

هوالزوج!

وهوالوالدأط

وهوالطبيب!

الراعيومد!

كلاللهسبملأأخريوبكلمات

نحداننستطيعلاونحناحتياجاتهم

منأعظمحبهلأنمعينةصورةفيالله

نتخيله.اننستطيعشئأي

شعبهأمناللهيرلد.ال!ىما-3

التذببرتتضمنالتىالتوية:!

السلوكفيالحقيقي

يجتهـدواأنفيجب:شخصهمعرفه!

عناللهلهمقالهماوفهمدراسةفي

لهم.بالنسبةمشيئتهوعننفسه

سلوكمنتتضمنهبما:الطاعة+

أيضا.اللهولمجاهالأخرينتجاهمستقيم

وهويحبهماللهفإنالتكلريس:!

كلمنمحبةبدورهميجوهأنيريدهم

القلب.
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عفيقدأمرأالولاءكان:الأماتة!

الهالهوك!اهوشعأيامفيالزمنعليه

بمكنلااللهخدمةلكن.اليوم

093

تتطلببلمنقسمبقلبتكونأن

مناقشة.ولدونتسليماكاملأ



هوفث!

الرئيسيةالموضوعات

لعلامةتا-ا

اساسأنهوشعسفرلنايوضع

الله،معالهقيقيةالعلاقههوالديانة

اللهشعبمنمطالبهالهاالعلادةوهذه

بالنسبةمكلفةالوقتتفسفياثهاكما

حبهالشعبيرفضعندمايتألمال!يلله

:عهدهعليأمناءغيروبكونوا

أ:3-7(.)7،8-7:1:أ-5،ا

يمكنالتيوغيرهاالفقراتهذهمن

اللهارادالتيالالرقلاحظ..لمحدها.أن

التيوالطرلقةبإسراثيليرتبطانبها

معه.بهاتجاوبوا

إسرانييل:أعانةعلم-2

فياللهعنإسرائيلإنحرافأثر

والأخلاقية.هـالسياسيةالدينيةحياتهم

التيالكتابيةالشواهدعنابحث

كلفىخطيتهمضدهوشعفيهايتكلم

-المجالاتهذه

الله:محبة-3

....خطاياهمرغمإسرائيلاللهأحب

قياللهلهبالإشاراتبكلقائصةاكتب

التيالمختلفةالطرقولاحظهوشعسفر

البركةبطرفيها:محبتهعناللهبهاعبر

والدينونة.

المعوفةهإليالهاحة-،

مشكلةلبأنمتأكدأهوشعكان

اللهيفهمواأنفىفشلهمهىإسرائبل

لكانحقأعرفوهقدكانواأنهمفلو

:2)أنظر-تماماتغيرقدسلوكهم

6،4،8:49:31و،1،5و.2،،:أو39

.)6:
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!ثيلى

سفويوئيل

والرحمةألدينونة

أ.يوصلهومن

لكننا8:2(صمأ)اكبرصموئيلابناسمنفسوهو(اللههو)يهوهيعنييدثيلاسم

فينفسهعنإياهيعطيناالديالمختصرالوصفمناكثرالنبىيوئيلعنشيئأنعلملا

كانلابدوأنهالقديمالعهدأنبياءأتدممنواحدأكانانهالاعتقادهـسمودا(...)ا:

ودلمحا()يورذاالجنوليةالمملكةفيتنبأوقد،شبابهأيامفيوإليمثمعإيلياهنكلايعرف

.(12ر9أأصحاحالثانياملوكيوآشالملكعهدفيذلككان

ظفبكه؟كانتماذا

الجرادءلولاحديثا!تعرضتقدالبلادكانت....(الرب)يومعبارةهيالسفرمفتاحإن

إلهياتضاءكانالجرادأناعتقدفقدروحيةأهميةلهاليوئيلبالنسبةهذهوكانتالمدمر

ذإالطريقفيلاتزالكانتالكبريالدينونةلكنالشعبخطاياعلياللهردعنكتعبير

فيهوالوحيديهوذاأملوكانالجرادأسرإبيشبهونمعادينبامممحاطةيهوذاكانت

المحيطة()الأممالحاضروفى()الجرادالماضيفيالدينونةعلىالسفرهلاهـلركز4التولة

.(ا-022،2:79ا-:يا9).بهايأعرالتيالتولةطريقعناللهرحمةطلبوإمكانية

رسالتهأكانتماذا

-(الدينيالبعث)نبىدعىإنهبلالرجا-نبيهويوئيلكانققدةلكومح

تحققتعندماالخمسينيوماحداثفيخاصةبصفهذلكفىيأنونستطيع(لي)2:18-2
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يوثيلى

92و2:28)يوئيلبالطبعالتحميقبفتظربعضهالايزالكانوإنايوئيلنبواتبعض

(21ا-26:واععال

اليهوديالشعبشطجمحإعادةعننبوءاتأيضأيوثيلسفرفىنريأنهـكلكننا

32(.:2هتيهمع2-7:س)يوئيلالأممدينونةوعنأرضهمفيأخيرا

نيولة:!هز

آضرموضعأيفىلمجدلافنحن،نفيسةجوهرةالأدب!ةالناحيةمنيونيلسفريعتبر

المكتسحة،الجرادسحبدواماتفيهتسببتالذيللدماربالحياةالنابضالوصفهذامثل

لقواتينسيلاتصويرأالجرادمنالأرجالهذهفييريآنهييوثيلعبقريةوكانت

عليهم.للهاعقابلإنزالالاستعدادأتمعلييهوذاحولتتجمعنتكاالتىءالأعدا
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يوليلى

!

القومبةءالكارثة

2أ-.1:

الجرادولأ1-12؟ت

للتولةدعوة1:392-.

!

:!ومالرب

2:ا-32

العظيمالخراباا-ا2:

اللهإلىللرجوعألحاجة2:12-17

314

العامالهيكل

لمادياءلرخابالوعدا-27أ:28

الروحيةبالبركةالوعد28-32ة2

!

لمسكقهلى:ااءلإفهاا

3:9-12

إسرائيلءأعداتحدي31-51:

جمانبإلييتدخلاللهو6917ة3

إسرائيل

إسراثيلعلياللهبركة3:18

الأيديةالمملكةتأسيس92؟-3ء9



يوثيلى

لةلرساا

(الرب)يومفيلوئيلرسالةتتركز

فيالربفبهسبدخلالذىالوقتوهو

كملك،بحكمعندمانهائياالعالمأمور

الموضوعهذافإنوبالطبع،!بتبررشعبه

2:6)إيشالأخريالنيواتفىموجود

2؟أصفنيا021-81:هموسعا،2-3

8-9).

:الربلبومالإعداد-9

بكونأنبههقصوداالجرادوبأكأن!

أ-3(.7:عاموس)أنظركتحذير

1-11.ة9؟ا-12؟2

الشعبيتوبأنهواللهطلبكان!

132-)21:ا-3(صفنيا)انطر

ا-79(2:2

الرل!:إبالة-2

21:89-27(للأمة!بركة

:28-32(2)الروحانسكاب!

ا-8(:)3المحيطةالأممدينونة!

بتبرراللهشعبالقضاء:وادي!

2(.)3:9-ا
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يوليلى

التطبيق

الأمرر:كلغتلعندما

ايامآذاننافىالرب"يهمس

،الفيقاتفىإلينايصرخلكنهالصرود

وألنابالنسبةالأمورتختلعندما-

صوتهوذلكبكونفقدلأمتنابالنسبة

النكباتيستخدمقهولنااللهدعو-

ولكننماإليهالناسئرجعلكيوالألام

لأنناالصوتهذاسماعيفوتناماكثيرأ

للأحداثالعلميبالتفسيرمقتنعون

أنبوئيلمهعةكانتوقدال!ليعية.ء.

طردقعنلهماللهيقولهماللناسئظير

.الجرادولأ

نصاب!:إليالأمورإعادأ-2

للشعبيبينأذيونيلواجبكان

كانتالشعبمهمةلكنأععال!مخطا

فعندما-الخاطثةالأوضاعبصحعأن

نافيجبواضحاثحذيرأاللهيعطى

.التوتهوالوحيدتجادشايكون

693

والمففرة:التوكة-3

هذيندينالمقدسالكتاببرلط

نتوبأنفماابقصملابرلاطالأمرين

فلانتبلمإذاامالنا،اللهيغفرحتي

لنا.ئففرأنيمكن

الكنمسة:إلىبونطدسالة-،

اللهشعب-للأمةيوثيلكرز

عليالكارثةتصويرتمدقد-المختار

درسهذا.الروحيللفسادنتبجةانها

مذايومنافيالختاراللهلشعبهام

ررحبة؟مجاعةمننعانىهلللكنيممه.

غيريفحكهلأروحيةهزيمةنختبرهل

مكتثيوننحنطل؟الكنيسةهنالمؤمنين

فقدكذلكالأمركانإزا؟...يائسون

الإيمانعدم-الخطبةهوالسبببكون

الحليكونالحالههذهوفي.والعصيأن

اللهشعبسمحفإزا)التوبة(.هو

لناسيغفراللهفإنوأطاعوتابولمحاوب

البركة.موضعإليهـدرجعنا



يوثيلى

الوئيسيةالموضوعات

:الربيوم-ا

هنامراتخسىالعبارةهذهترفى

وانظرا-3:،،93أو9وا،1:2هت1)

وهناك(اليومذلكيا:89-أبفآ

الموضوعهذاإليكنيرةأخريإشارات

-2:29،22)إشالقديمالعهدفي

2،أ:،1-سصفنياا:أ-7،ياحزقيال

الصفاتهىما2...14:1-ازكريا

؟الربليومالرثيسيةالخمس

:القدسالروجانسكاب-2

لروجعظيماانسكابايوئيليتوقع

كل)عليسيكونطاأنولاحظ،الله

مجئقبلذلكوسيتم()2:28-بشر(

...(اسة)2-المخصفالعطيمالربيوم

نبوةإنالخمسينلومفيبطرسقالوقد

-2(2:أ-ا)اعمالتحققتقليوئيل

؟...تحقققدالنبوةمنجزءأيتري

فيإنسانكلمنالآنالمطلوبهووما

جزءوأي2:38(أعحالا؟مكانكل

انتظارفيمازاليوئيلنبوةمن

)مرقسأيضاأنظر-؟--.التحقيق

.)13:3-37

3-نضاءالله:

تأدببيقصدعندما-اللهكان

المجاعاتأحيانايستخدم-شعبه

أنهإلاي!ونمل(جراد)مثلوالأوشة

وسفر،الأخريالأممأحبانااستخدم

الأممهذهلكن،هذهبامئالزاخرالقضاة

فيفتبدأالأمرفهمتسئأحياناكانت

يحاقبواأنفيتحت!موالافتخارالغطرسة

فيهذاأنظر...بدورهمأبضاهم

")1،-3:1(

فيلنااللهاستخدامأننفكرهل

سوفأنهمعثاهالأحيانبعض
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!ثيلى

الأشياءهىوما؟الدوامعلىيستخدمنا

وكيفالتكبر؟إليتدعؤئاالتيالأخري

الل!أيعاقبناأنيمكن

ومملكفه:الملك-،

هناككلهالمقدسالكتابمديعلي

تكشفالتيوالأياتالفصولامننهر

علييملبهاللهانوالمتوقعالرجاء،عن

جزءهما18(وو)3:79مايومأالأرض

و97؟6إشابضا)أنظرالن!ره!امن

ثيالألفيالحكمونبوءةو.،(وهيا
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يسوعأنعادةالمفهومومنيثيا.2(

الفعلي.الحاكلمعوسيكون

ملكلقبيسوعيقبللمإذنلماذا

الناسيكاثمفأنرفضولاذااليهود؟

7،،93:،،،3:4120:)مرقستدرت؟

:6(فيأ)أعماليساعدناهل(يم!6و4:2

8:18-22()روميةإقرأ-السرأفهم

تئنالخليقةاكلبالقولالمقصودهوما

ينتهيأنيمكنوكيفمعا(وتتمخض

الا؟مر؟هذ)



عامو!ل

عاهوسسفر

الوفرةلمجتمعنبوة

الن!:

سلي9ب!كونأنيحتملأو()راعيالأصليعملهأنإةمحترفانبيأعاموسيكنلم

هذهإحديفينبوتهبدأتدكانوريماكنمه،لببيحالأسواقإليذهبوتد"ماشية

أنهوحيث،أورشليمجنولىميلأعشراثنيتبعدالتى)تقوع(فىموطنهكان.الزيارات

الشمالفييكرزجنولياكانلأنهكرازته!فضتفقد()إسرانيلالشماليةالمملكةفيكرز

أنهشعروهكذاالربصوتسمعفإنه9()7:،محترفائبيايكنلمانهوركم)7:12(

.(2او:1)بكرزانسويخبارامامهلشى

السفر:ثالغ

وقتهافيالزلزلةأحدثتوقدبسنتلإ(،الفىلزلةاقبلبالقولكرازيهعاموسيورخ

الزلزلةهذهتالىلخكديديمكننالاولكنأ:"(هدزكرياء8:489:)انظرعظيعاتاثيرأ

عرياهعاملكيناسمىعاموسدلذكو....مق076عامحوال!تكونأنويحتملبالضبط

.م.ق6،7-786نداممنالثانىودردعام.مق742-من783هلكال!ي-

الموفف:

وصلالذيالنجاحمثلىإليالأياممنيومفىيصللممجتعإلييكرزعاموسكان

الأبام.تلكفىإليه

ولذلكءضعفاحكامبحكمهاكانالمسبطرةأشورقوةفإن-سلمزمنالزمنكان-1
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عامو!

وشأنها.إسرائيلتركت

تصيرةلفترةإسرائيلفأصبح-التجارةزادتفقدوالرخاءالوفرةزمنالزمنكان-2

م!موق.ثراءذا-

ثراءفزادالمجتمعفيبالعدلموزعةتكنلمالثروةقإنمشاكلزمنالزمنكان-3

نفسوفىالأغنياء،تحكموطأةتحتورزحوابلفقطفقرأالفقراءيزدلمحينفىالأثرياء

تكنلمانهاإلاالخارجيةالديانةبمظاهرفاحمتفظواته!،حياخارجاللهطرحفيبدأواالوتت

لهمءبالنسبةشيئاالهقيقةفىتعني

الأسلولي:

يحاوللافهوالموضوعصميمإليبكرازلهتوجهإذشجاعأرجلأممانعاموسأنلابد

نبوتهأنكما)7:17(.....الكهنةاحديناتشكانحينحتىكلعاتهمنالتخفيفت!

وهويتخيلهأنللإلساذولمحكنزائر()ممأسداللهيقدموهوالمصير،وسوءبالإدانةمليثة

أمنهمهددتالتيكلماتهمنمتضايقينومستمعينراغبغيرلشعبعظاتفييزآر

بخشونة.

يختمالسفرأنوكمااواللالفالترفقهنلحظاتمننبوتهتخلفلمهذاكلومع

رجاء.برسالة
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عاموس

العامالهيكل

بم

ورسالته:عصؤ-النبى

2أو:ا

بم

لل!س!اب:المدعر-الأمم

ه:3-2:أ

الإنمنمانحقوقاهملتسوردا:يا-5

بالمالالشعبياعتقلسطين:6-8

عهودهانقضضفينيقيا1و.:9

أخاهاأيفضتأدوم29او:ا

لامنعليتاسبةعموناأ-5!3

لهسند

الأمواتعلىحاقدةموآب:9-3

إلههاخانتيهوذا:دره

!

:الإتهامثفصنىإسراثط

الخطبرةجرائمهم-9:ة2

الضعيفةةاكرتهم!ا-2:52

علبهاالصادرالصارماطكما-91:لا2

!

القاضي:صكم

:3،-9:3

المحيةمسئوليات2او3:

العقابحتمبة3:3-8

العقابوصف:39-43:
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عامو!

!

كتعلمون؟متى
ء:،-13

للهتجاهلكمفياستمروا،:هوه

المجاعةطرلقعناللهتكلملقد،:6

الجفافطرلقوعنو7:8،

المحاصيلنقصطرلقوعن،:9

الحربطربقوعن01،ت

الخرابطرلقوعن91:فى

إلهئهللقاءاستعدو2913:د

ما
الدبن:ثم

ا-5:27

الجناثزياللحنأ-5:3

الرلبالطلبدعوة:،-!ا5

المولتهأسباب:57-13

322

الربلطلبدعوة1وه9:،5

الرلاءيتبعهالدينموت:569-27

الديني

!

:ءلأغنياامصعر

6:1-،\

الترفؤدطلفراغ1-7ة6

الدبنونةهولا6:8-.

الظلمحماقة19-،61:

!

النبي:لذى

7:ا-8:6

الجرادعنلؤلا71-3:

النارعنرؤبا7:،-6

البئاءمبزانعنر!لا7:7-9

)الزيم(



7:01-17

8:1-6

!

اضطهاد:إضافىفصل

عاموس

الناضجةالأثارعنر!لا

الله:سكوت

\.:8:7-9

و8:78

8:9-،ا

!

عاموس

ائلهذأكرة

اللهسكوت

أللهاحدثهالذيالدحار

للمستقبل:أمل
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عامول!

الرسالة

الهاطثة:الأمم*تالله-9

العالمأممكليليناذفيالحقلله!

الخالقهولأنهالمختارةامتهفقطوليس

)ا-ي!-2:3(.

فيطرلقتهمبسببيدينهمإنه!

زملأ-ع!م.البشرمعاملة

صدرتالتيالأحكمامكلتنفيذتم!

التادلخ.مجريخلالأمهكلضد

الاجتماعية:العالالة!ريدالله-2

هي:بدبنهاالثيوالشرور!

اللازممنأكئرالمالشأنإعلاه-

61:،-6(1اوه.)3:

(7:41:105:11آ)الفقيراستغلال-

القضا،تعويج-

)؟:517:لأو.9،8:،-6(

(1:،27:1)الاخلاقيالتسيب-

،32

!ت!وقعهةالديلسلوكا!

(1وه49؟")لصلاحاأحبوا-

124أوه:5)العدلعليحافظوا-

:،2(5)بالاستقامةعيشوا-

الدبنى:النفاقكرهالله-3

إسرائيل:كانتلقد

(1!2:.س:،وه2)للعهدخاثنة!

:8(2)الهيكل!ترآلا!

للماضيشاكرةغبرجاحدة!

(29-12:)

5:92،:،وها،عبادتهافيهدعية!

(-2708:ه

(1ة)6تمرفاتهافيمفرورة!

أ-17(.الا:.للنبيمحتقرة!



لاالتىإسرائيليحبالله-،

نستحق:

برسالةأساسهيعظعاموسأنرغم

باعتبارهاللهعنيتحدثأنهإلادينونة

المحبة.إله

حريتهبملءبحبأنبختارالله!

عامو!ل

)س:3(

صبربكلبهلممأدأبحاولالله!

9()،:6-ا

)5:6(كرمبكلمعوننهبعرضالله!

بالإحماءالسخيةوعودهيقدماللهلأ

1(.1-ه)9:أ
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طمعاعو

العالم:نىنعهـشكمف-9

تلأثرة

مهمة.الإذسانحقوقأن!

مهمةالمتحيزةغيرالعدالة!

اللهلديقيمةلهم،الفقراالناس!

خطرةحياةالمرفهةالمحياة!

إلينا.طريقهافىآتيةالدينونة!
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التطببق

الله:أمامضباكيف-2

ط،لر:

المكسب.قبلاللهضع!

حقيقية.تكعبافىانتثد31

اللهصوتإيىاصغ!

اللهلمقابلةمستعدأكن!

فيبلالعقيدةفيثقتكثضحلا!

نفسه.الله



عامو!

ألوثيسيةالموضوعات

اللة:عهدكسر-ا

خطشهمعلىالأممعاموسبدبن

من6(أياو،و2:،1او93و9و6و:13)

اساسإن-اللهشريعهضدتمردهماجل

وقدااللهشريعةنقضهوخطيةكل

ال!ثخصىالمستويعلىالتعدياتكانت

فائمةضعكلها...ايأ!مستريوعلى

هنابسبب!االشعبأدينالتىبالخطايا

عصرنافيلهاالمماثلةالخطاياهىوما

الحالط؟

الله:عقابمواجهة-2

:فيكونالشعببخطىعندما

تاقيالخطيةلأنهنهمفرلاالعقاب!

و13،اوا9و6د)1:3أعقابهافيبه

و6(.2:أو4

اختاراللهلأنمنهمفرلاالعقاب!

مجراهافيتجريالأموربتركأن

1(.)3:13-ه

لهملمنبالنسبةواعظمأكبرالعقاب!

معخاصةعلاقةفىيكونواأنامت!از

)3:2(اله

علىإلاالعقاببتنفيذاللهيقكلملا!

ا-6()7:شديدمنهكره

اللهعقابعننقكلمأنيمكنمميف

اليومأعمالمفيواقعيا

الله:صرتسماع-يا

نأللإنسانممكنمصبرأسوأإن

فيهاصامتااللهيكونفترةبعبش

عامرسزمنفىلكنه12(.و)8:19

طريق.عنتكلم

)،:4-؟1(الأطاث!
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عامو!ل

ااوه9الأ:،النيي!

هوبلمحترفانبياعاموسيكنلم

وظبفتهمناللهأخذهعاديرجل

لكيملتهباحماساوأعطاهالعادبة

الله.بكلمةبتكلم

فيالطرقبه!هيتكلماللهلا!زالهل

الأمثلة.بعضفيفكر-!طذهايامنا

كيفيةعننفسهعاموسيعلشاماذا

اللهأخدمة
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الله:مشبئة-عملء

نأطالباإسرائيلعليعاموسنادي

مجردمنأكثره!رالتولةايتولوا

فيكاملتغييرفهي(...)آسفالقول

الناسيعطيأنعنهبنتجمماالفكر،

لكىالقديمةحياتهملطرقظهرهم

العملوكان....اللهيريدكعايعيشوا

إسراثيلمناللهطلبهماهو

و،2(.1)5:،اوه

نأيجبالتيالتويةثمارهيما

حياتبه؟فىتطهر



لموناثوعوبديا

وناحومعوبدياسفرا

جاءقدالم!نتقم

ناحومعوبدبا

الكانب::الكاتب

(..المعزيأوإالمريح(سنىاسمهإلا(الرب)عبديعنيعولديااسم

منكانانهإلاششاعنهثعرفولا...هؤكدةليستبالتحديدشخصبتهأن

عليهذهكانتو!مما)القوش(مواطنيالقديمالعهدرجالمنعديدوهناك

أورشليم.غربميلأعشربنبعد.الاسمنفسيحملونالذين

شخصيتهما.عنيفصحانكونهمامنأكثرمن!ماكلومهمةعملإليالاسمانيشيروربما

:التارغ

الخصوصهذافيالكثيريتوقف

أو!شليمعليالاستيلاءتا!لغعلي

كمانإلأ-(01-14)فىإليهالمشار

هذهوفيق.م.587فىبابلبواسطة

منتصفعولدياسفرتارلغيكونالحاله

نإأو-الميلادقبلالسادسالقرن

:التارغ

سنةببنفيعاالسفركتابةتارلخيقع

يدفيطيبةسقطتعندماق.م663

نينويوغزو(ا.)انظر3:8-الأشورفي

منمشتركبجيشأشورعاصمة

.مق612عامفيوالبابليينالمديانيين

نابضةبصورةالموقعةهذهوصفتوقد-

932



لمثولا9ياعوب!

القرنفيوالفلسطينيينالعرباستيلاء

القرنالعلماءأغلبويؤلد...التاسع

للسفر.كتاربخ.مقالسادس

:6-!(.2)فىبالحياة

الخلفية:

يهاجموناحومآدوميهاجمفحولديا4اللهشعبءلأعداالكراهيةجوفيالسفرانيشترك

الأدومبونكان...والاضطهادالعجرفةفيغاية،ق!وتهماؤردةفيالأئتانكانتوقدأشور

وقد،يعقوبشقيقطوالأدوميونتسلهمنجاءالذيعيسوفإدالإسرائيليينعمهأبنا

!بالمتعددةالحروبفيوتجلتالأمتينبإاالعلاقةعليالأخوسبينالعداوةانعكست

لماآسياغربلكلرعبمصدركانتمجدهاقمةفياشورأنكماوأدرمء..إسراثيل

مصرهضدخاصةوبصمةحرولهافيفظائعمناقترفته

السفرين:ملامح

لعمليةواقعيةالأوصالىأكثرعليو!ضولانشرلةصورةفيالنبوكامنكلكتبت

بالرغبةينفثمنهماكلكانوقد-.القديمالعهدكلفيمامدينةعليوالهجومالحصار

إسرأئيل.ءاعداسقوطاحداثتفاصيليكلرششمتعالانتقامفي

للتوبةدعوةأيولالإسرائيلإدانةأي-العادةغيرعلى-السفرلنفييوجدولا

كماوميخاعاموسمثلالميلادقبلالثامنالقرنأنبياءكتاباتفيالمألوفةالدعوةوهي

الجديد.العهدأسفارفيعنهمامباشرةإشارةأيتاتلمألسفرلنأن
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لمولاثوعوبديا

العامالهيط

عدلديا

!

:ضاب%وم

-9

و23

د

انةلإدادقرا

مزدراةلكنهامتكبرة

مفرلا

نصاصوم

!

اللهصوو-عن

1:لأ-8

ررحمتداللهكضب9:9-3

الطبيعةعلياللهسلطان:،-6أ

للأمئاءاللهحماية:7ا

لأعدائهاللهتعقب:18

شئبتركلم6و5

الأصدقاءبل!خيانآ7

آدومعليهيعتمدماكلفشل9و8

!

آدومخراباسباب

اأ-،.

!

ثصنويخراب

اا:9-ه

اللهتجاهعجراا:9-ا

يهوذاخلاصو12:13ا

331



لموناثولدياعو

الأخؤةشعورانعدام-01

مبالا-اللا-11

الاحتقار-21

السرقة-31

العنف-1د

!

الرهيبالرليبوم

16او5

!

لإسرانط%لروحعؤ
17-21

قبدعليالباقبةالبقيةهروب79

الحياة

لآدومالنهائيةالهزيمة18

الأرضاسترداد2و.91

كلهءالعالمعل!اللهملكوت21

332

ناحوم

ن!ينويمامعالمطمس1،ة1

يهوذافيالفرح51ةأ

نينويعليهجوم!

3-2:1:د

للمعركةالاستعدادات21-5:

والفزوالهجوم6-2و7

ونهبهروب؟.2-!ه-

المدينةوهجرخراباا-3ا2+

المديفهفيمذابح1-،3:

فهنوىضدالله

-99ه3:

المنتقمللها-057يا

طمبةمثال9يم!:8-ا

المقاومةجدويعدم11-،32"

القادةمنفائدةلاأ-618ت3

نيثويءاعدافرحة3:91



لمثولا9يابرعو

الرسالة

نحاحدمياعدسد

أددم:عدوالله-9

الأرضإليآدوماللهيعدرسوت!

21-،و8(

و7(1)أخرياممايستخدموسوف!

اللهمغالهردبدأإيسعطعلن-2

الطبيعيةاستحكاماتهاتستطيعلن!

و،()3تنقذهاأن

9(و8د6)مصادرافتخارهاستزول!

عفاكهاتستحقومإ-3

(12)أخاهاإسرائيلكان+

إسرانيلبليةفىشمتت!

او13()2

(11)إسرائيلمساعدةفيتصئرت!

الله:شخصبةدجها-أ

!7(9)شعبهعنا!يدالمدافع!

6(و1:2)لأعدائهالمدمر!

ينونثها:وفىأشورجربمة-2

و،(1)3:وتضليلوكب!كذب!

(9)3؟9يديهاعلىالكلعان!لقد!

(1ا:ا)اللهضدتآمرت!

اللهمعتتعاملأنالآنعليها!

)3؟ه(

تنقذهاأنآلهتهاتستطيعلن!

)19:49

كانتالتيالأسدقوةخارتلقد!

ا-13()2:ألها

-7ه:اس2001)بها!لزدريستخزيثا
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لم!لاثولدباعو

عدلدبا

فعلأإسراثيلاعداءساعدتيل!

)9،(

()15بالمثلئعاملسوت!

ثانية:إسرائيلسننهض-ء

والنكباتالدمارعرفتلقد!

أو13(21

مقدسأصهيونجبلموطنهاسيصيو!

)171

)17-.2(تخومهاوتتوسعستمتد!

ديتساس:اللهسيععطم-5

دينونتهالأصمكلستواجه!

(او5169

(21)العالمعل!كملكسيحكم!

33،

لساحوم

ونهاثيةمطلقةهر!يتها!ستكون

(1اوه:،1)

دانتصارها:إسراثيلماساة-3

والالامالمتاعبمنعانتكم!

3412:2(و)أ:7والضردات

(1:51)بهبجاعبدأستقبم+



التطبيق

احص:عالمفينعيشنحن-ا

اللةعليهوشميطريحكمهعالمفهو

الأمورويفعالأخطاءسمصححالذي

نصابها.في

محب:أنهكماقدوسالله-2

قصير-المتقاضيالإلههولمس

أحيانا.نتخ!لهقدال!يالنظر

ربخ:لنااف!لأمدااني!هوللها-3

خلالمنأحيانااللهينجزهماوطذا

اللهأنهـلبقى...الدوليةالسياسات

كله.للتاربغالوحبدالتفسبرسيكون

الستوط:إليداثماتقوفىالهـورلاء-،

لمثونا9يابةعو

لمإذاخاصةبصفةحقيقيوهذا

لله.مجالأالكبرياءتترك

لله:حساياسنعطىكلنا-5

عنحسابانعطىبأنمطالبونكلنا

ولنالبعضبعضنامعمعاهلاتناطرلقة

الله.مواجهةمنلهروبانستطيع

المتاعب:مقمعفباليساللهشعب-6

لكلللأمانقويمصدراللهلكن

عليهالاعتما؟وككنإليهينتمونمن

لهم.الأبديةالسعادةتوفيرفي

المتالم؟بعانىسعاللهمتيإلى"-7

هتافإلييوماالصرخةنتغيرسوف

.أخيرأ()الانتصار
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لمثونا9يابرعو

الرئيسيةالموضوعالتا

الله:ثمخصيةعنوطلالأضواء-أ

)روميةفيالرسولبولسيتحدث

إلا(وصرأمتاللهالطفعن22(11:

علييركزا!وناحومعوبدياان

بعضمناككانتوإن!الصرامة،

سفرفيوخاصةلطفهعناللمحات

استمرثملهذاامثلةعنايحث-ناحوم

)إشكا!:التاليةالشواهددراسةفى

:9-12:209138،هزه7:7:18.ميخا

مظاهرماهيا(..-.-.،5:هو!!ث!

إياهاتعلمناالتيالمختلفةاللهلطف

؟الآياتهده

كيور:إلهالرلي-2

)غيور(بالقولالمقصودهوماقيي

قد؟رأيكفي)ا*2(فيجاءتالتى

التاليةالأياتتساعدكأنتستطيع

336

)خروج،3:السؤالاهذاعليالإجابةقي

122و21:ا.كو1و8،3؟2زكريا،1،

1(ءو.2:9اط،ا29:،تيطس

الله:أمامالإشمانمسثول!ة-3

بجلاءوتاحومعولديامنكليوضح

بواجهاانلابدوأشورآلموممنكلاان

يم!3)مز-جرائمهماعناللهدينونة

6:7،عيرانيين،:1513-039،غلاطية

تعزيزفىالشواهدهذهستساعدك

مرجعناهواللهإنتقولالتيالحقيق!ة

الوحيد-النهائي

يبميحوعثايتهاللهاهكمام-،

الشمع!ب:

وناحومعولديامنكليعطينالا

الكتالبهتعاليممنواحدةناحيةسوي

إليهينتمونلاالذينأولثكتحاهالمقدس

الشواهدتتوازنوحتي،خاصةبصفة



22:،2505-91ش،111:ن،بونا)ادرس

.(:3-26تيا،3:17،يوحنا

للرد!:اللكسمكوق-5

الكتابيشيرماكثيرأ-21عوبديا

البشر،علياللهسيطرةإلىالمقدس

لمثونا9بدياعو

وهو-()ملكوتأو()مملكةبتعبيرات

قيسيتركزألحيهذاأنيوضح

ملكوتعنالحقاثقماهي...السبح

دراسةمنتكتشفهاأنيمكنالتىالله

18بوحنا،21:28متيتليةلتااهدلشواا

.؟(01؟21ر!لا4117:4،رومية36:
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نانببو

يونانسفر

الأشرارأاللهيباركأنيمكنكيف

المننلف:اف

عنيختلفانهإلا-الأنبياءمجصوعةضمنالقديمالعهدفيمدرجيونانسفرآنرغم

إنهثم()3:،جدأقصيوةالععليةورسالتهالنبيحياةفيلأحداثسردأولأفهو،الآخرين

الأخريالأسفاريخلاتالغائببصيفةيونانعنيتكلمآخرشخصبواسطةكتبأنهيبدو

فيءجاعماالنظربصرفيونانعننعرتماوكل،..المقدسالكتابمنالقسمهذافي

(2ه:41الثاني)ملدبهالثانيي!لعامعهدخلالالشماليةالصلكةفيكرزأنههو-السفر

فيجمعهتمقدالسفرانيعنيلاطذاولكنق.م078عامحواليإلييتارلخهيعودمما

إلىإسرائيلاحتاجتعندمالاحقوتتفيتمتدةلكيكونأنيمكنبلالمبكرالتارلخهذا

صعبة.بطرلقةيتعلعهأنيونانعليكانال!يالدرس

االهوتعنمازا

أنهيصدقواأنعلبهمالعسيرمنلأنهفهصهاجدأيصعبيونانقصةأنالحدثونيري

الكتابانالواقعوقي.....(:17ا)(الحوتبطن)فيالوقتهذاكلحيايظلأنيمكن

نعلملافإننا.،()،(وعليه12:)متي-البحر()وحشاواضخمة)سمكةيسميه

بالضبط

نأيبدولكن!الحوتبطنقييوتانكانكما!لأنهتقولإليهـاالمشارالأية،+(

(.)المترجمذلكغيرتقولالإلمحليىلةالترجمات
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يونان

مننيكونلذلك.تحدلثانيمكنلاالأشياءه!هإنيقولونوهماالمقصودالحيوانهوما

المهموأن،فعليةحادثةتأكثر)الأمثال(منضرلاباعتبارهالسفرفيالتفكيرالأفضل

السمكة.نوعوليسالسفررسالةهوالأمرفي

""الأمثالعنمختلفأالسفريجعلذلكفإنصحبحاايكويأيكادالقولهذاأذررغم

نأيبدوفإنهذلكمنوأكثر،تا!لخيةحقيقيةكشخصيةلثايقدميوئانأنفيالأخري

الحادثةبهذهقيامتهيقارنوطوبجديةوهغامراتهيوئانيأخذيسوع

فليسالسفر-رسالةهنجزءوهذا-خليقتهربهواللهكانولما...(.93:4-اأ2)عتى

الط!لقة.بهذهالأحداثترتيبمناللهيمنعالإطلاقعليسببمنهنابه

نينى:

الغيرضدالفظائعممارسةفيكبرىمتعةوجدالقديمةالشعوبمنشعبهناكليس

يسحقواوأنالشماليةالمملكهيفللواأنبعدفيمالهممقدرأوكان.الأشوريالشعبمثل

الله،لشعبمرعباتهديدأمئلواوقدتتعاظمقوتهمكانتيونانأياموفيأيضة.يهوذا

الأشوريةالعاصمةسكان!مفيكونوا،وجودهاللهصلاحيستحقلامنوجدوإن

نأإليهطلبعندماالطبيعىيوناننفورمنبعضانفهمأنيمكنناهناومن)نينوي(....

.(2؟4)عنهميصفحسوفطاللهبأنشعورلديهكانوأنهخاصةهناكولكرزيدهب
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لانيو

!

الهارد!:النبى

9-79:ا

الإلهيالنفوبض2او:أ

يونانعصياذ:3ا

البحرفيالكل،-16اة

عادبهكيرسمكة:17ا

!

الشكور:النبي

يغرقيونان2:9-6

ينقذاللها7-.ة2

0،3

العامالهيكل

!

و3:92

دء3:3

3:5-9

3:5؟

!

المطيع:الثبى

\.ثا-3

ثانبةفرصة

يكرزيونان

تتوبنينوي

اللهغفران

القلب:القاسالنى

1-11:ء

كاضبيونانا-4:،

5-8:،

،:6-لأ\

البقطبنةرسفى

رحيمالله



يولان

الرسالة

الله:عننتعلمنحن-ا

وأئهعادلاللهانكلهالسفربقرر!

الأممكلوانالثرافاعلىسيعاقب

إسرائبلفقطولبسامامهمسئولة

و.1(9و)أ:2،3:2

وهوصنعهالذيالعالمسيدموالله!

والجو،مخلوقاتهيضبطأنيستطيع

فىاللهاستخدمولقد.النباتاتوحتي

الشعوبحتياللاحقإسرائيلتا!لخ

9و:4أاالأشورلبنمثلالقاسيةالوثنية

411:6-8(..ةو2117

ويعتنيوشفوقرحيمأيضاوالله!

كما-أيضاوبالحيوائات،كافةبالبشر

)2:8خاصةبمفةإسرائيلإلههوأنه

.(1وأ1و.،14:2و.!93:9و

:بونانعننتعلمونحن!

يعرفالذياللهشبيمثليونان

بعلاتتهبفتخرأنهـسمتطيع.اللهنعمة

لهيصليأنبستطيعوالذي.اللهمع

اللهيسبحنجدهإننابل،الضيقوقتفى

)ا:9،2:ا-لهحياتهتكرسىويعيد

.)9

ومتمردمتقلبشخصأيضأوبونان!

صانعاللهمنيهربأنوهودحاول

اللهرحمعنل!ماغضبوقطى،الكل

منهبالنباتاهتماماأكثروهوانينوي

9(.وأ!4:ا-3و.)ا:3بالشب

الوثنعين:عننتعلمونحن

مظهرفيالصورةفيهولاءيظهر

كانواءسواالنبييونانمظهرمنأفضل

التائبينانينويأهلأوالوثنيينالبحارة

حقهوبمابإحساسهميدهشوئناوهم
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نانيو

لرسالةللاسشجابةالحقيقيولاستعدادهم

شطبهميونانأنإلا....الله

2،3

شعبمنيكونوالملأن!مواستبعدهم

-(-9ه،16:3اوأو،:93)إسرائيل



يونان

التطبيق

متتلى:أيضأدنحن-ا

استعدادعلينكونماكثيرأفنحن

نأدرنباللهوثقتنابإيمانناللاعتراف

سوفمانويلأناستعدادعلىنكون

نكونأنيمكنأنناكماذلك....يعنيه

غبرنكونوأحيانابإرادتنا،عاصين

اللهمنيهربأنيريدكمنمنطقيين

نايمكنفإنناذلكمنوأسوأالقدير،

مشاعرتجاهمبالينولاقساةنكون

نعرتإننانقولماعندحتيالآخرين

ورحمته.اللهنعمة

مثله:أنانبونابضا!نحن-2

فييوئانرغبةأسبابأحدكانرمما

أنههونينويشعبعليالدلنونةحلول

كنبيسمعتهفإنذلكيحدثلملو

نرتبكأنيمكنأيفاونحنتتاثراسرف!

نهملببنماتستعقلاتافهةبأمور

حولنا.الناسأحوال

بالكل:يعتنيالله-3

فق!لبسالناسككلمشغولالله

اصلألأئهبليحاسبهمأنينويلأنه

لاهذالكنيده....صنعفهميحبهم

نأيعنيبلسيخلصونالجممعأنيعني

لكيشخصلكلستعطىالفرصة

كنافإذا....اللهمعوضعهيصحح

شهودأنكونأنيعنيفذلكمعهواحدأ

غيرإليعنايتنانوجهوانلهومرسلين

أبضا.المسبحيايه

أخرلى:فرصايعطيالله-،

ليدنانثانيةفىصةاللهأعطيلقد

نأعلينايجبأنهوحيثرسالتهليتمم

رحمته،علياعتمادأاللهمعنتلاعبلا

معنايتعاملماكثيرأأئهنعلمفإننا

الطريقة.بهذه

343



لانيو

الوئي!سبةالموضوعالتا

9-النعمة:

إله،اللهأنبونانعرفلماذاأما

وكثيرالفضبب!طئورحيمرؤوف

هوبرحبماكاناللهلأنفهو"الرحمة

-2اصحابمفىالواردالمزمورادرس-

الأخرينمعالفظتعاملهيجعلوهذا

فييسوعتعليمقارذ-غرابةأكثر

89021-35(.)متي

ثمحقق:لمنعو-2

لبوناناللهوعدقطيتحققلم

أنهي!كرناوهذا(1.)3:نبنويبمعاقبة

وتحقيقتنفبيتمأنالضروريمنليس

3،،

مقدو!فىلبسأنهفرغم،النبواتكل

،؟يعلملامنفإنهاللهمع!ناورأنأحد

الإنسا!ت!لةمحيتجاوبإنه)3:9(

بمختلفوعودهينفذأنقادروهو

.الطرف

وشسع:يونان-3

كصورةبوناناختباريسوعاستخدم

:-لم(16،،ا93-:21متي)انظرلحالته

بنجاتهللهكعبديوناناختيروكما

مطالبفإنكذلكالحوتمنالمعجزية

عليهايصدقسوفورسالتهيسوع

.(و،03ا)روميةالأمواتبينمنبقيامته



سفرميخا

ورجاءدينونةرسالة

الناريخ:

ق.م2،7عامفييوثامملكبدأوقد.كنبيميخاعملبدءتاهـلغيحدد(اا:)في

فييتنبأكانالذيميخاعنإرمياوشحدثق-م....68لأعامفيحزقياعهدوانتهي

725بينماالسنواتفيتمقدعملهمعالملمجونأنهـلحتمل(:2618)إرمياحزقياعهد

قا.م.107قا.ما

الموت!:

عل!تتقاتلانوأشورمصرالعطميانالفوتانكانتإزأ!مةرمنفيميخاعاش

المستقرعرلاعهدعنالمتغلفالرخا-منقدرعليتزاللاعيخابلادوكانتاالسيادة

من-حزقياكان.....يرامماخيرعليتكنلمالأمو!لكنق.م()973الأمدالطولل

-قادوقدسياسيا.ضعيفاكانلكنه(02-89مل2)صالهاملكا-الدينيةالنظروحهة

فقد(الشعبقلوبتغيرلمإصلاحاتهلكندينيا،اصلاحا-ميخانفوذتأثيرلمحتربما

القضاةوانحارالفقراء4غشطريقعنوذلكغنيالأغنياءا!دادإذفاسدةالبلادكانت

شريعةالشعبوصاهلالربأمامفضةوضعواوالكهنةالأنبياءوحتى،أكثربدفعمنإلي

عنهمسيدافعاللهأنيعتقدرنكانوافقدزلكومع،مكانكلفىالأصناموانتشرتالله

يكونأنيجبوكان4الشماليةإسرائيلمملكةتخريبتمق.م722عاموفي-هـلحميهم

السلكنفسبهوذاشعباتبعذلكمنبدلأولكن)يهوذا(الجنوليةللعملكةإنذارأهذا

إسرائيل.لشعبالفاسد
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لرحيلهأ

معالحدودعليالأقاليممدنمنمدينةوهى)جت(في)مورشت(منميخاجاء

رلمىوكرجل-التجارةطرلقعلىيقعخصبواديعنعبارةالمنطقةوكانت،فلسطين

عنتاتجكأنهيهوذافسادمنالكثيررأيوانهخصوصأبحذرالمدينةإلىينظرميخاكان

الشخصيةحياتفياللهولقوةالنبولةلدعوتهالإ؟راكعظيمكانهـاذالمدينةحياة

.العامبالرايميالغيرتدنسأنمنسيرتهعلييحافظأنيريدكان)3:8،7:7(

الستر:

رسائلمجموعةهوبلواحدوقتفيللنبيأعطىواحدحديثكلهليسهيخاسفر

آخر.إلىموضوعمنتنتقلماكثيرأأنهايعنيوهذامختلفة

نابضةبأوصافخطايامابسببي!وذاعنقيلتالتيالديتونةنبواتبينيتراوحوالسفر

الإرانة.طدهبعدبالرجاءالمشرقالمستقبلنبواتوفي،والعقابالخطيةمنلكل،يالحياة

6،3



العامالهيكل

!

!

بميخا:التعردف

العواصم:المدنهـ!نونة

12-69:

السامرةستدك102-8

الطريقنفستسلكأورشليم:99

نحويتقدمونالأشورلون-16أ.:9

ألرشليم

!

هك!ا؟اللهكضبلماذا

2:9-11

22:اد

2:3-ه

زملاءهمهـلغشدنيتآمرتإنهم

لديهممااللهسبنزعلذلك

يبالغلامبخاو2:67

الفقيربظلمونإنهم2:8!9

الهسيطردهملذلك2:01

الحقبرلدونلاإنهم2:11

!

للأمامسىدعةنطرة

د2:2913

للسشقبلاملاو2:213

!

اشحفانااممشرهمالفاد-

للوم

ا-312:

؟رعاةأمجزاللنا-34:

رشوةيأضذلنءالأتبباكل-8ه3:

ادعاءدبائتهمكل3:9-12
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!
ذمىومستقبلاسودعاضر

أ-"،:
يعيشعالممركزاورشليم:ا،-

سلامقي

وتتعلملتعبدأمةكلىستاتي،:2-ء

مشيئةعملالآنمنلنبدأ5،-

الله.

!

قادمةع!يمةأزمنة

\ه:،ء5-6

قوةإليالضعفسيتحول":6-8

لمجا-إلىالمحنةستتحولاو.9،ت

منتصرأالمنهزمسيغدو؟11-3،:

حكاماالمحكومونسبصبر5:1-6

الناجيةالصغيرةالجماعةء59-7

بالرخاءستنعم

منالفساديجتثسوتا-5+15:

أصوله

8،3

!

إلىي!سرانملببئالله

المحاكصة:

-69ا6:

المحماكمةقاعةهوالعالم2و61:

اللهبفعللمالإدعاء:كلمة6:3-5

تغيظوهشيئاحتي

-جدأمتديثوننحن؟الدفاعو667:

منأكثرمنااللهيريدماذا

ذلك؟

وقت:كلوفيالأنيرلدالله8ث6

والتواضعوالرحمةالعدل

تفنضعإسرائبل6:9-16

!

الحزبنة:ممناقصبدة

شعبه-لخطيئةميخامرتبك7:9-5

صلاحايعملمنليس



6ر7:5

7:7

نثقأنالآنبعدنستطيعلن

أسرتكمنحتيباحد

تثقأنتستطحلاتزاللكنك

الله.في

!

المستقعلإلىنطؤ

-7:8.2

الأمما!رواا7:8-.

أورشلبمإليالجميعسيأتيا-3أ71:

ر)عبناوكناللهياتفضلا7:49-لا

للهبالتسبيحنختمدعنا2ا-.7:8
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الرسمالة

:تدرسالله-ا

أنهمظنواإذاأنفسهمالناسبخدع

انانيتهمطريققيييستمرواانيمكن

فالله.عقاببدونوفسادهموقسوتهم

يسمحأنيستطيعولاوطاهرصالح

نابجبخطيةوكل،الخاطئبالسلوك

15)ا:2-هتعاقبوسدفتعاقي

:.ا-ها(.

:عافىلالله-2

بقبللاهو،إسرائيلحكامبخلاف

وأالأغنياءيحصلولن،الرشوة

وسيعاقبهم،خاصةمعاهلةعلىالأقوياء

خطايامممعيتناسبعقالأالله

)2:3-7،3:،و9-12(وجرائمهم

ئطإلب:الله-3

شفتيمنعبادةمجرديتوقعلاوهو

035

ألمجاهاتممتتطابقانيطلببلشعبه

مامعبالكاملوحياتهموسلوكهم

)6:8(5يقولره

السبطر:هوالله-،

بدونيسيرالعالمهـكأنيبدوقد

الأممهعزمامهأفلتقدأ!انضبا!

فيالأمرتتعكمهـلكنالتىالوئنية

هوالعالمهذالأنكذلكليسحقيقت

قيماحتىعئهمسئولوهواللهعالم

(7:8،01-8:1-3)4بالتارلخ!تعلق

هـعثني:منمالله-5

وسيظلالدوامعلىشعبهاطهأحب

يعاقبوا....أنلايدولكني!حبهم+..

...المستقبلفيأملهناكذلكوبعد

مجيدةجدبدةحيا!هناكتكونسوف

بالحق.اللهيتبعونالذفيلكل

9(.وهاو5،7:14-13،6:3)2:2



أبع:يالعالممهتمالله-6

إسرائيلفق!تشمللااللهخط!إن

عليالأممكلوستعاقي،الأممكلبل

مكانلهمسيكونأبضالكنجرائمها

)4:ا-4!7:المقبلالوائعالزمنفى

اد17(.6

مخلصا:اللهسيرممل-7

شخصسيولدطويلزمنبعد

لهمحقيقيأراعيأويكرنالاثمعبيخلص

لحمبيتمنمتواضعةإئساناوسيكون

القديم!منذ"مخارجهلكن!الصغيرة

.)5:2-6(
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التطبيق

افي:مينايعلمنا

!اطلة:السطحبةالدبانة-9

وأسلوبالديانةبيهةالرل!يجب

وكلالعالمذبائحفكلالهياة..

بكنلمماتفبدلاالتعبداجتماعات

والتواضعوالرحمةالعدلايضأهنالظ

معنا()الربللقولسببلفلا)6:8(.

حياتنادامتمايحميناأننطالبهثم

اللهيريدأبماحقيقةتعتدلاأنناتظهر

)3:11(

ك!لك:مهمةالععليةالحياة-2

للآخرلنمعاعلتنابطرلقةاللهبهتم

الناس)كلمثلبمعاذيرنايعتنىلاوهو

فيالتواجديمكنكالاأوهذأ(تفعل

قد(..ا-هو)2:.....(بدونالسوق

ناعليغبركعليتطأأنبساعدك

كماتك!نلنآالمكافألكنالسلم!!عد

ميليستالماديةفالثروةتمامأتتوقعها

352

(1)6:9-هالبركاتأعظمدأئما

هودانحالعساللبنالجواب-3

:الصواب

التيالإجاباتننتظرألايجب

الرسالةتوعيةأنكمافق!،نتوقعها

دائماتأقيلادافناانطباعأتعطىالتي

رأي9()2:انظنهالديالمصدرمن

يجباللهمنقادمةأنهاتدسرسالة

الكتاببهبخبرنامامعتتطابقان

اللهوعدلاللهمحبةعنالمقدس

)3:ه-8(-

الله:منالمرسلف!نصبة-،

حقي-أميناللهأنيعلمالذيهو

ا!تباكفىحولهمنكليكونعندما

عندماحتييا!دقيتكلموهو)7:7(

الصدقإلييستمعواأنالناسيريدلا

قوته-ليستلقوةمدركوهو6(ة)2

)3:8(.اللهعدلرسالتهوتعكس



الرئيسيةالموضوعات

ا-الد!ندنة:

جميعبهوذاشعبجوائمشملت

،16:9ا-1:3،2اا-)2:حياتهمنواحى

الشواهد-مذهمن-قائمةضع-16(

اللهبقولالذيهـوالعملباهمخطابجمبح

كيفولاحظ،ضدهمسيتخذهإنه

وأيضااالجريمةمعالعقابيتناسب

اللهرفضائتيالأشياءمنلاح!كم

العالممشاكلهيمازالتعندئذمحملها

.اليوم

العداك:-2

منيتوتعوهوالعدلإلههوالله

بالعدلبسلكانشعبه

التلميحاتبكلقائعةضع

ولاح!....ميخاسفرفيإليالعدالة

أغلبفيعمليةبصورةئريأنها

.معنويمفهومكمجردوليسالأحيان

:الرثاه-3

فىواضحرجاءميخالديكان

عنيعرفهكانماعليموسسالمستقبلى

6-واقرأ،و:،124ت2)انظروكلمتهالله

المستقبلءيتراكيف-(59-9:ه،:

:ببتعلقفبماميخاعبنيامام

1(و13و8ا-3)4:أددشلبم!

:140و.و6:7،ء22:1)الباقيةالبقية!

؟و8(7

()4:2-4الأممكل!

الفنراذ:-،

اللهلمففؤبوصفسفرهميخايختم

نأاليهوداعتادلقد.ونعمتورحمته

عيليومفىالآياتهذهيقرأوا

خطايامنيتطهرونعندما)الكفارة(

المنتهي.العام
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لناتقولهالذيما(2.أ-)7:8أقرأ

شئايهنالتهل؟اللهعنالأعدادهذه

ء35

يشير(لسفرمنسابمهأجزا.فيآخر

؟.الختامية(لرسالةهذهإلي



ثبقوق

سفرحبقوقا

الأيفمراواللهبستخدمأنيمكنكيف

:المجهولالنى

وأحدةإشارةعدافيماكرارتزمنعنولاحبقوقعنشئاينعرفلائحن

منكضرنسقعلىمكتوبالثاكالأصحاحلأدأنظراأنهالبعضولرممط....مختصرة

الموسيقيةتوجيهاتحيشامنمكتملأ-العامهللعيادةالمخصصةالمرامير

هيكلفيعملالذيأللاوبينأحدهوالكاتبيكونأنفلابد99(و13و9و3)3:أو

وأالكلدانيينإلييشيرلديناالذيالوحيدوالتلميحقبيا،الوقتنفسفيوكانأورشلي!

أنهأوالسلطةإلىصعودهمعنيتنبأحبقوقكانإذاماحولجدلوهناك:6(أ؟ألبابليين

القرننهايةحواليقىيضهفهذاحالأيوعلي....أيامهقيفعلأيحدثكانمايصف

البايليينأمامألطريقالأشورلةالامبراطورلةأفسحتالوقتهذاففيق.م*...السابح

هـلقهرواليفزوا-كركميثىمعركةفيالمصريخاهزعواأنبعد-ذهبواالذين61.ق.م()2

عشربعدبتدميرهاقامواثمأورشليمعلىاستولوأق.م795سنةوسحلول-فلسطين

.اليهوديالتارلخمنحقبةبابلختمتولهذاأخريسنوات

علولهأانعلبهكانال!ىما

نأيبدوأنهإلاكئابعدةأعصالمنعكونالآنيدناتحتالموجودالسفرأنالبعضطن

قيتريالتى()الألمعشكلةأخريمرةومي..-كله.السفرخلالتسريمعيتةفكرةهناك

كانوبينما....الدوليةالسياساتمجالفىترهـلعاأكثرنطاقومكللي.المجتسعمنكل

إلاهنهسماحبدونشئيحدثأنيكنلاوأنه"المطلق!السيدهواللهبانمقتنعاالنبي
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ثبقو!

عملاءيستخدمآناللهيستطيعفكيفولاروحقتدوساللهانأيضايحطمكانأنه

ا؟إ؟يدبينجسأندونأشرار

طلبفيملحا-اللهإليبالشكويالنبيفيهيتوجهحوارهوا!سفرمنالأولوالجزء

في-نثئأنيمكنأنناإلاللمشكلةحقيقيحلأييتلقلمأنهمنالرغموعلي.الإجابة

الأوضاحتصحيعيعيدسوفاللهأن-البشربينالمستمرإنسانىاللاالتعاملموأجهة

المناسب.الوقتوفيمشيئتبمحض
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كبقوق

العامالهيكلى

!

ربايالم

9:ا-،

اث!مهذهكل1-3-أ

الطلمهناكل:،ا

!

سيأتيال!يالكثمرهناك

أ-ا9:ه

للأحداثمترقعغيرتحولا:ها

قادمونالكلدانيون؟:6-؟ا

طانفعلأنثستطبعفي

رببا

ا:2-12:\

الكلضابطانت12:ا

قلوسأ!الكنك13:1

تسمحأنتستطيعكيفاا:،ا-لأ

بهذا!

جواباأرلد2:9

ول

فاعلههومايعرلىالله

2:2-ه

و2:23

2:،وه

!

وصادتةحقكلمت

تتبعسونادبندنته

الطلميكلهالله

2.-2:6

يقتلواأنيعبونالذينأولئك:26-8

دلسرتوا
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ثبقو!

بالأمنيشعرونالذينأولئك2:9-99

جر(نمهمفهـ،

لهمقلبلاالذينأولنك2:121-ء

الآخردنيخزونالذينأولثبا-17أ:ه2

آلهةيعبدونالذبنأولئك02-أ:28

عزلفة

358

!

الطرلق:في.ثافىمإلهنا

-91أ:3

الدينونةفيقادمالله9ا-35:

ونصرئقة-ارتعاد319-1:!



ثبقوق

الرسالة

يا*م؟ملئالحالم-1

المجتمع،فينظرهالثبيوجهاينما

ذلكمنوالأسوأ،الآلامهناكيجد

واجهوقدفيها....العدالةانعدام

كما-الأشرارلأ!مخيفةأزمةحبقوق

منوصلاتم،الا3منيفلتون-يبدو

!إدافيقرل؟تستجابلاالعدالةأجل

تستمربأنيسمعفلصاذاعادلأاللهكان

(-،1:2)"؟هكذاالأمور

النبي،عليالأمورتصعيبولرلادة

بكثير..أسوأهوعمارفلااللهيعطيه

لاالذين-البابليونيجماحقسوف

بحقوقاأوالإنسانبةكالحباةكئيراببالون

.-(511-:9)البلاد-الإنسمان

هنالهكانتالرعبهذاإليوبالإضافة

لهظةاللهفييفكرونلاالغزاةأنحقيقة

درجةلأكعدبأنفسهمواثقونفهمواحدة

(69اواره1و107)

ومسيطرتضاب!الله-2

"كلربموإلههأنيؤمنحيقوقكان

تدلابدكانالسببلهذاوأنهالأرض

اللهأنوبريالأمورهذهبحدوثسمح

أغراضهلتحقيقالشرقويمايستخدم
نهأكما(91:،6،2:023و1:5)لخاصةا

سيحاكموانهعادلااللهأنبدرككان

والشر*الظلمهذا

عليتختمالمتكررة)هـلل(فكلمة

1(.عصير3)ا:12"2:6-.2"3:3-ه

كيف:هيمشكلةمعهذاتركهوقد

الأمرطافىاصلااللهبنور!أنأمكن

.إ:113)البار؟التدوسوهو

الثقة:رسالة-3

اللهإليشكواهيرفعحبقوقأنركم
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ثبقو9

يعطيهلااللهأنإلاالإجابةهـشتظر

نأنجدلكزمنولدلأ(.9ة)2إجابة

والآوامرالنبييكشفهاالتيالحقائق

لتسهلبوضوحيكتبهاأنعليهالتي

البارالإنسانأنهىقراءتها

الظروثهذهكلخلألاللهسيحفظه

:2-،(-)2للهأمانتطربقعن

036

منلمحةيريأنحبقوقآعطيلقد

الكلي!عترفعندماالرائعالمستقبل

ثقت!نافىإنولشرلعتهء...بالله

منثحد-سيفعلهوماهو،من:بالله

الأزمنةتحتملآنفقطليسالمصكن

فعلأفيهائفرحأنبلالصعبة

5)1،3:79-99،:2(



ثبقوق

ألنطببق

ساق!:مكانالمالمه!ا-أ

يتعلقفيماواقعييننكوز،أنيجب

فيأرالمجتمحفيءسوااالبشربشرور

لا+والنسافالرجال...الدوليةالشئون

انيمولو،بشرلعتهولاباللهيبالون

الآخرينعليلداسواالفرصهأعطوا

وأوالقوهوالأمانالثروةعلىليحصلوا

والمتعة.ائلذة

تسأل.انالخطأمنليس-2

مننوعأحبقوقتساؤلاتتكنلم

!لجب،المؤمنحيرةهيبلالأثمالك

خلالمننفكرأنأبضانحنعلينا

التيالصبةالأسثلةمواجهةفيإيماننا

ولوحتي-وجوهنافىالحياةبياتقذف

.وجاهزةئعذةإجاباتلهاتكنلم

الله:قىتثقأنيمكننا-3

مانفهمأننستطيعلاعندماحتي

يعملأنهنثقأننستطيعالل،بعمله

وفيالخاصةبطررلقتهلصالحناثمئكل

نأأبضأنستطيعكما...الناسبالوقت

بلظروفنافيليس،نفرحكيفنتعلم

وفيماهوافيمنهو..+فيهنيفرح

سيفعله.

المحثمة:بتطلبالتارلخ-،

ماالإنسانشرورمنالكثيرتناللا

فيأوالحياةهذهفيعقابمنتستحقه

فلابدعادلأاللهكانوإزأ،العالمهذا

يوماومعاكمةدينونةهناباتكونأن

إليانظارناتوتجهالألمومشكلة.ما...

الأخريالحياةإلى،الهياةهذهبعدما

القادمة.
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ثبقوق

الرئيسيةالموضوعات

1-الله:

لأنهكلهاحبقوقمشكلةنشمات

هو)منعنواضحةفكرةلديهكانت

بهايصفهالضالطرلقةإلىانظر(:الله

3(إ3113اد)ا:2القدوسباعتباره

21:المطلقوالسيدأ:12(اوالعادل

)ا:1203:متغيروالغيو02،3:91(

31:يم!)لمخلصوا(2:س)لرحيموا(6

(1-ه،163:3و:13)2والقاضي(89و

(2:)2الهقوكاشف

:الإيمان-2

النبيسؤالعلياللهإجابةكانت

وأ-بحما(بالإممانالبار)إنهي:

362

كفررغمللهبالولاءأي(،:)2بالأعانه

به.الأخرفي

إليالرسالةلقراءقيلرقد

المسلكهذابمثليت!مسكواأقالعبرانيين

استخدمبينما35-93(:09)عب

عنمفهومهيوضعلكيالآيآهذهبولس

)ا:17(روميهفي"بالإيثان"التبىلر

لهبالنسبةفالإيمان-(91:)ييوغلاطية

نجدهناومن،المطيحالتسليميعنيكان

الإنسانأنحبقوقفييظهربينماأنه

فإننالله،الولاءيعطيأنيجبالبار

معكوسةالفكرةبولسكتاباتفينجد

اسمسلمإذاإلابارأالإنسانيصبحلاإذ

أولأ.بالكاملللمسيع



سمفرصفنيا

خلاصهفىومقتدرسحقهفىمقتدرالله

تب:الكا

أ!بعةإلىنسبهأعطيالذيالوحيدالنبيرهوبخبئ()الرببعني!صفنبا"اسم

فيحرقئاشخصيةتحديدويمكنالملكيةارتباطاتهإليليشيرذلككاوةوربما.سابقةأجيال

ق.م،686-715منيهوذاعليوحكمالاسمهذانفسحملالذيالمللئهأنهعلي(ا:9)

بعيد.من-يوشياالحاكمالملكعومةأبناءأحدصفنيايجعلوهذا

وا!ام،الثاتيوالقسم،السمل!بابمثلأورثمليمفيةمحدفىهناطقإليإشاراتهومن

المدينة-مواطنيمنكانأئهببدو(اأوا.:ا)

السنر:ثاهـلخ

إرمياقبيلإرساليتهبدأوقدق.م-السابعالقرنءأتبياأولهوصفتيايكونأنيحتمل

إزالتهاتمصفنيابهانددالتيالزائفةالدينيةالممارساتمنوالعديد....بقليلوناحوم

السلبمالجانبفينكونثمومنق.م962عامحواليبدأتالتيبوشيااء*حاتخلال

الأنبياءمنواحدأصفنياكانوربماق.م.063عامحواليفيإرساليتهبدايةأزخنااذا

.(2:مل233)يوشماإصلاحاتحركةمعشخصياتهملمحددتالذين

الموتت:

آثارمقيعانييهوذاكاناللكتوليوعندما،وأصلحهميهوذاملوكأتقييوشياكان

الجنودية،المصلكةحكمواالذينالملوكأشركانالذيق.م.(2،6-)686منسىحكم
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أظهروقد....الأخريالوثنيةوالآلهةاللهعبادةمنعجيباخليطاالعبارةكانتحيث

لكنالوضعيصححلكييستطيعماكليوشيابذلوقد....باللهعاماتجاهلأالشعب

إصلاحاتتنتجولم،الروحيالخرابإليالمؤديةالمهاويفيكثيرأانزلققدكانالشعب

الشعب.قلوبتغيرأندونالظاهرلةالدينيةالممارساتتصحيحمجردمنأكثريوشيا

فيميدئيارآهاالتياللهدينونةمنيفلتأنيستطيعلني!وؤاأنصننيارايوقد

أجمح.العالمإليأثرهايمتدأنلهامقررأكانوالتيالربا)يومقرينة
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!
الله:دينونةتراو

9-89:أ

كونيةبدينونةتهديدا-3:ا

المريفونالعابددن:،-6ا

الفاسدونيهوزاةتافىأ:7-اا

عنالراضونالاثرياءاو1:213

انفسهم

الرهببالربيوم1-18ا:،

!

لبهوذا!اتاستدعا

ا-23:

العامالهيكل

!

اللهدينونةمجال

\:،-ه2

الفلسطينبون:الغربمن:،-27

ةالموآببرنالشرقمنا2-8:1

والعمونبون

الأكركلن:الجنوبمن2:29

الأشوريون:الشصالمن9ا-2:35

!

لعهوذاءاستثنالا

8-أ:3

الرؤساءنز3:9-،

وقتهناكطالماللتولهالدعوة2أو2:

الربلطلباللحكوة2:3

-3:5

ولأ3:6

إلههمتداسة

اللهيبتأدفشل

الدينونهحمتمية:8م

365



!

366

توىتإلهوعود
3:-902

01و3:9

19-13ت3

3:18-02

اللهإليالأممستعود

الطهراللهشعبسيامن

اللهإليالعائدةالبقية

ستفرح



الله:محيهر؟امعاملات-1

6(ات)موجودغيرلوكانكما!

(ا:29)يهتملالوكانكما!

سامياسيدأيكنلولمكما!

(،وهو11:9

21:3(أهلأللثقةبكنلولم!كما

:يهوذاضدالله-2

4-6(:1)الاوثانعبدةمدموأ!

(1:8)القادةمعاقبا!

(:12أ)الخطاةعنباحمثا!

الله:غضبلهوم-3

14(و)1:7بسرعة!يقترب

)1:91(لامفرمنه!

(ا-17ه:1)فاجعةممارثة!

الرسالة

العالمية:اللهدبنرنة-،

4:،2؟118)أمةكلإليتصل+

(1-ه

و3(:2ااالطبيعةعالمفيتؤثر!

العالم:علياللهسيادة-5

أجعالعالمعبادةيتقبل!

(01ة،3ا)2:ا

(9:)مأجمعالعالمخدمةيتقبل!

الله:إليالعاند-اليقية-6

(2و.)3:91البشرجميحيكرمها!

(أ-113)3:الحظيةمنمطهرة!

)2:3.س:اللهحميفيآمنة!

9(13-ه

(1:،)3اللهبخلاصهبتهجة!

)3:79(ائربمسرةسببتكون!
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التطبيق

ععلياملحدين،"المؤمنونلصبح5

دجودلااللهكانلوكعايعيشونعندما

الله.عالمفيله

العالمفيالل!عقاصدتعطيليمكنيم

لمجوقهاقاهاكعااأتباعهبعضبتساهل

اعدائه.وتعصبحماس

مواجهتهمإلىالناسيحتاجلا

إلييحتاجونكمااللهيتحذيرات

بوعودهوتعزيتهممواجهت!م

يأخذوهأنعليتفريهمفكيف!الا

حياتهم؟فيالجدماخذ

عنفيهنختفيموضعهناكليسى

نآوهذايمكنالفاحصةاللهعين

368

بكونأن!عنلناتعفلةسببيكون

الوقت.نفسفيلأفكارناتحديأ

!هيوجدلامادامال!ب"طلبأن!

بأتىوقد،الآنللجمحالمتاحالخمار

أغلقلقد-لا؟يقالعندماوتت

.لبابا

االحسابتصفيةبيوماللهسيأتى!

منللهروبطرلقا"أيضاأعدوقد

محبته.فيللأمانومصدرأدينونت

إدخالعلىالإنسانتد!ةتكونتد!

لاسرأالعظيماللهقلبإليالسرور

حقائقإحديأيفالكنها،عقليصدقه

،المقدسالكتاب



الرثيسيةالموضوعات

لربةاورم-9

ماعنبكخاصاملخصااكتب

)1014)اليوم(هذاعليهسيكون

عددفيموجودالموضوعوهذا(..اوه

المظاهرادرس..الكتابيةالأسفارمن

عاموسفىإليهاوالمشاربهالخاصة

وإش2:2يونيل،02-81ة5)

التيالأضواءهيوما....(39:9-13

ذلكطلامعليالتاليةالآياتتلقيها

92و2:28،يوثيلا-18؟22)إشاليوم

32(؟و

الجدبدالعهدفياليوملهذاوالمقابل

فأي".....المسبحيسوعيوم9هو

عليهيحصلأنيمكنتحفيزوأيتعفلة

:االتاليةالشواهدمثلمنالمسيحي

،:17،2اهـايوحنا.1:تسالونيكى

11و.ا:6فبلبي:112أتيموثاوس

2:112ابطرس

الله:شهـال!-2

سببالتاليةالآياتمناستخلص

صفنبا:زمنفيشعبهعلياللهغضب

هذهمنكم7(و،و903:2و)1:6

نأاللهبستطبعرأبكفيالشكاوي

؟اليومضدنابوجهيا

الله:مراوا-3

علبهاوتعرتالأوامرهذهاستخرج

عا(....14و14،2:أ-3!3:8وا:7)من

وحقوتهااللهشخصعنتتعلمهالذي

هذهمنومسثوليات!مالبشروامتيازات

؟الآيات

الجيع:نوقاللهحكم-،

عنا(و.،13:9ا)2:فيصفنيايتكلم



فمابالولاء،الجميعلهيدينالذيالله

العالمىاللهحكمعنالآخريالمظاهرهي

037

،1191:5)إشفيلمجدهاأنيمكنالتي

4:1-ء(؟اميخا22:



سفرحجى

العمليينللملحديندووس

الثى:

فبهبسجلالذيالسفرفبخلاف،قصيرةلبرهةإلاالمقدسالكتابفيحجىيظهرلا

أحدثتهالذيالطيبالأثرعلييثنيالذي(651:،51:9عزرافيإلاحجييذكرلمرسائله

وكرازته.تهعظا

إنهلقولمعقولأاقتراحأهناكأنكعادينيعيديومفيولدقدكانأنهاسمههـلوحبم

وثيقهصلةءعلىكانأنهالمؤكدالشئلكنبذلبا،لمجزمأننستطيحلالكننا...كاهنا.كان

يالله.

القدلمالهيكلعنرسالتهوكانتيكر!بدأعندماعمرهكانكمنعرلىأنالصعبومن

تلكيتذكرشيخارجلأكافيأنهإليالبعضدفعتقدق.م.587عامفيدئرالذي3(إ)2

إلىذهبوقدشابةرجلأكانريماإنه-السببهذالنفس-قالواآخرلنلكن،الحادثة

ق.م.538سنةفىالسبيمنالعائدينجموعإليانضمعندماالأرليللموةأورشليم

تقريبا.زكرلافيهكرزالذيالوقتنفسفيكرزوقد

الموكف.

وفيق.م.052عاممنونوفمبرأغسطسبينفيماألقيتقدبانهاعظاتهحجييؤرخ

الفعشررلنعنتعدادهيزلدلامناضلصغبرمجتمععنعبارةأورشليمكانتالوقتذلك

معظمأنحتيالهاصلاتلبعضالجزئيوالفشلفقرالمحاصيلمنعانواوقدشخص....
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فيالوضعيجدولم....الحياةأسبابتوفيرمحاولةاستغرقتهاقدوطاقات!موقتهم

الدولي.المسرحفيسائدأكانالذيالقلقبسببخارجيةمعونةأيأورشليم

حجيابتدأعندماشديدإحباطبحالةعصاباالثمعبيكونأنالمحتملىفمنوعلبه

لهم.كرازده

الأسل!ب:

موضوعاتفييتكلمأتهورغم،المزمجرلنالدموفيالأنبياءطرازمنحجييكنلم

الاتهاماتاسلوبمنأكثرالهادئةالمجادلةباستخدامذلكيفعلأنهإلاكبيرةوقضايا

خطوةخطوةجمهورهيقودفورنبيمنهأكثركمدرسإليهينظرماوكثيرأ....الصارخة

واضحا.محدفىألمجاولأمعهالتهجاوبإلييحفزهمأنيحارلثميرلدهمحيثإلي
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العامالهيكل

!

!

مةةلمقلىا

:رتبالأولىالرسالة

تبا:أول!يا

أه251-

22:او

2:3

2:،وه

يكرزأنالنبيمنمطلوب

عندماترصدونماذايسألالرب

الماضي؟إليتنظرون

فيالآنتشددوا:يقولالله

الرب

أفضلءأشياهنالايعد:الله:26-9

تادمة

؟ءللبناالوقتيحنألم:سؤال:2-،أ

بحرشكمإلىانظروا:تحديو56:أ

للعملامضواأمرةو1:78

الفقراللهأرسللماذا:توضيحاأ:9-أ

الطاعة:التجاوب1:295-1

نيةلناالةلرساا

المسنقبل:إليانطروا

ا-29:

!

الآنمناللالثة:الرسالة

نصاعدأ

2:01-39

2:،أ

2:15-91

الطهارةعنلفز

القداسةعندرس

المستقبلعنوع!
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نىامان:الوالعةالرسالة

العاصفة

2:02-23

374

وبحكميضبطالل!2:02-!2

الدوليةالأحداث

المصاثرولحكميضبطالله:223

الشخصية



الرصحالة

الله:عنالشعبحجييعلم

الجنود:ربإنه-ا

الذيالمففئلالاسمهووهذا

اسموهو،اللهعنحجىيستخدمه

يأمنأقويإلهفهو،اللهعظعةلصف

الأرضمنوأغنيالأرضعليأمه

او23(واو49،2:6-99وو7)ا:2نفسها

الأوامر:!درللياابهإنه-2

ينتظراللهفإنحالتيمبمانتمهما

كماشعبهحياةفىالأولولةلهتكونأن

و3،2::2ا)ء.والنقاالتط!يريطلبأنه

01،-1).

الأحوالفىالمتحكمالإلهإنه-!

الاتتصاد!ة:

ضعفإنللشعبحجييقول

أحداثسببهيكنلممحصولاتهم

أعمىتدرنتيجةولاعرضيةطبيعية

فيعلإلممجلبهاقدالهىاللهإنبل

إليبصلأنطريقهاعنيريدمحاولة

الأحوالاللهيشخدموقد،شعبه

ه:1)روحيةدروسلتعليمالاقتصادية

11-)

:عهودهعلىبحان!هو-،

الربإنبالقولالشعبحجيبشجع

يفيوهوعليهائعتمدإلهلأنهمعهم

()2:ه.بوعوده

حي:إلهإنه-5

الهبكلوبيناللهبينالكثيرونرلط

أنهمويبدو...فر.فىتدكانالذيالقديم

حتيفغالوأنهحياإلهأكانأنهنسوا

للغد،مدخرةعظيمةءأشياولديهاليوم

المتاحفإليطرلقةبأىمقيدأليسفور

.(:3-29)بالماضيالخاصةالروحية
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شعبه:يباوكانيريدإنه-6

الماضيفيذلكعنمتعهماوكان

وضعواوقد،الآنأما.حياتهمنجاسةهو

قدفهمأخريمرةالهيكلأساس

نأللرببسمحوضعفيأصبحوا

)2:.ا-91(بباركهم

االأفراد:!عتنيإنه-7

أساساايخامبةحجيدسالةكانت

376

والذي-()ز!لابلهوراحدلفردرسالة

تنقلبسوتالأممأنرغمإنهلهقيل

آمنا"هوسيكونعقب.عليرأسا

وسيكونالس!ةمركزإليرسيرتفع

اللهانشغالورغم....لشعبهمفيدأ

ينسيلافهووالشعوبالأممبشئون

(5ب2)الأفرادق!



التطبيق

للملحدبنرسالةهيالنبوةهذه

بوجودبقولونالذبنلأولئكايععليا

غيراللهلوكانكمايعيشونلكنهمالله

موجو.

م!جودأ:اللهكانإةأ

مجالهناكيكونانبمكنفلا!

له:اتباعنافيالوس!للحلرل

وشئون!لاهتماماتهبحعلأنفيجب+

الشخصية.اهتماماتناعنالأولوية

6:33(-)متي

لكىالأعذأراختلاقتستطيعلنلا

الله.عملتؤخر

كيفلمريحماتكتراجعأنعليك!

خلالها.مناللهبكلمك

بالماضي.تتقيدألايجب!

لابالعطتوشكتثبتأنيجب!

بالكلأم

فىحتىتشعرلأنحاجهفىلست!

المسيطرهوالربأنالثمدةأوتات

.الأحداثعلى
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الرثيسيةالموضوعالعا

الكثيرالقصيرةالنبوةهذهتتضمن

الماك!ة.الأقوالمن

غيرهاأو.التاليةالأياتاستخدم

لأفكاركأساس.الخاصاخقياركمن

..-ورعةتقوية

:المالعن-1

فيتسكنواأنأنتملكمالوقت!هل

؟"خرابالبيتوهذاالمغشاةييوتكم

)أ:ء(

الحياةإلمحازاتعن-2

طرقكم!عليقلبكم"اجعلوا

)1:هو7(5

الله:نحوثوجهكمعن-3

!الربوجهامامالشعب،وخاف

)1012

المسيحية:الهدمةعن-،

378

(،:2)"عملواوا.-ء.تشددوا"

الله:مواردعق-5

بريقولاالذهبوليالفضة!لي

الجنود،)2:8(

الله:عملمستقلعن6-

منأعظميكونالأخيرالبيتهذا!مجد

(2:9)"الأولمجد

الهشرى:العنادعن7-

)2:79(،إلي-.رجعتم"وما

الله:وعودعن8-

()2:91!إباركاليومهذا!فمن

:هو!اصلاللهمبهةكا9-

الجنودرببقولاليومزلك!في

شألتيثيئل..بنعبديزرلابلياآخذك

"..اخقرتبه.قدلأنن..كخاتموأجعلك

(2:23).



ثرياز

سفرؤكربا

والكاهنالنبي

تبةلكاا

فياسمهالمذكورالكاهنموالأخيريكونأنوبحتمل)جمدو(ا:أحفيدزكرياكان

فلر..أورشليمإليبابلمنعودتهمفىوبشوعلزرلابلمصاحياباعتباره(:294)نحميا

اهتماميفسروهذااالوقتنفسفيوكاكلهانبيازكرلايكونأنفلابدكاهنأكان)عدو(أن

(6،1:)عزراإلهيكلءبنابإعادةركريا

الموقن!:

سحقكورشلكنم.ق.587/586عامفيبابلفيالسبيإلياليهودكمل

ال!هودأناعلنالحالوفى(.89،:)إش(الربمسيح)كورشفجاةبابلإمبراطورلة

هنانكانفصاعدأمق.538عامومنأورشلمم-إليالعودةفيأحوارأأصبحواالمسبيين

ءاببطمضتالهيكلءبناإعادةعمليةلكنوطنهمإلىالعائديناليهودمنمنتظمسيل

الشعبيشجعابتدأ-شابالابزال!كرياكانعندما-الملكلدا!لوسالثانيةالسنةوني

للعمل.وبدفعهم

ذ"ل!دا:لنيوأالمميؤا!عاثص

القسملىلحتوي9-14(منثما-8أصحاح)عنقسمينإلىكبساطةالنبوةتنقسم

بتوجيهفيهاالشيطانيقوممحاكلمةمنظرإليبالإضافةرائعةأخاذةرؤيسبععلىالأول

.العظمم()الكاهنيهوشعإليا،تهام
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زحريا

وخلأصالمؤمنينلغيردينونة-والخلاصالمحاكمةبموضوعيأساسأالثانيالجزءهـلهتم

للقداسة.واضحةدعوأمع،الربيوم!بمنظرالنبوةوتختم،اللهلشعب

زكرياأنإلى،البعضيراهالذي،النبوةقسعيبينالكتابهأسلوباختلاتيرجعوقد

ذلكبعدكتبهفقدالثانيالجزءأماالع!رهنالعشر!ناتفىوهومنهماالأولالقسمكتب

.عديدةبسنين

حدفنتيجةتصفأنهاهوؤكريانبوةمنالئاننللجزءالعاديةكيرالخصائصوهن

أعداءمحاكمةبصف19:9-8(أصحاحفىفسثلأ،نفسهالحدثوصفقبلمعين

فياورشليماستردادوصفأنكما)9-39(فيلمحاكمتهمالملكيجئبينماإسرائيل

ضديحارلونالرينإسرائيلءأعداأصابتالتيالضرباتقبليأتى1(،)أصحاح

.الهجوموانسحابالحصارفكفيتسببتوالتيأورشليم

والذي(09،19)أصحاحىفي(الوعاةعنالإليي)الوحىذلكبالذكرالجديرومن

!الراعيعنالجديدالعهدفيجاءمامعوالتناقضالتشابهنقاطمنالكثيريتضمن

الفضةمنبثلاثينوتبيعهالصالحبالراعيؤرعاتضيقالغنمأنلمجدهنافإننا-،الصالح

.(1.-27:سر1-16،:26ومتى09يوحنا-انظر9وس:12ا1)

038



زحريا

العامالهيكلى

!

السبع:االل!ماسفر

ا:اء:23

للتولةدعوة؟المقدمةا-6:؟

راك!برجل:الأولىالر!داا:17-7

أحمرحصاتا

القرون:الثانيةالرفلا21أ-!98

الأرلعه

معهرجل:الثالثةالرؤيا2:ا-13

تباسقصبة

يهوشعاتهامقاصلة:فقرة19-.3:

وتبرثتهالكاهن

الرابعة:الرفلا،:أ-15

والزيتونتان

ةرلمناا

الطائرالدرج:الخامسةالر!لا1-حأ:5

فيامرأة:السادسةالوفلاا-أ5؟ه

)قفة(سل

مركباتأرلع:السابعةالرفلا99-65ء

التولهإلىالدعوة:ملحوظةأ-،ا7:

سنتينبعدتتجل!

المجيداورشليممستقبل2-!اأ8:

!

عنوس(:)1سفرالوحى

الدينونة:

9:ا-17

الأممدينونةأ-98:

لصهبونمخلص:91-13

الربمجئ1-17:د!ا
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ياحمرز

!

الرعاة:(2)الوسسفر

1175ا-01:1

لي!وارشا5-ا:09

معاالأغنامتجمع:016-12

الهلافه)ختارتالتىالأغنام-99:؟1

الراجمهتثمينا-لاا.11:

!

عنوحى)3(:الوحىطر

ائلاصو،:

9ة1-13اة2

أورشليمإنقاذ21:1-9

382

الخلاصطىدقهىالتودة91-ء.12:

تطهير:الخلاصنتيجة131-6:

أددشليم

الراعي:الخلاصوسائل7-9ت13

المتألم

!

عنوحى)،(:الوحيسفر

:الربيوآ

9:9-92،

والظلمة:الرببوم1:1-7،

المحطءالماورب:الربيوم9-8-91ء

والقضاء:الربيومءأ:91-12

والقداسة:الربيوم2وا1:02،



الرسالة

الجزءيتعاملمزدوجه،هناالرسالة

وعلىأورشلبمأستعافىةمعمنهاالأول

الهيكل.ءبناإعاد!الخصوص

الأرل:القسم-9

أحعر.فرسعلى:رجلالأولىالرؤيال!

بكونألابجبلكنسلامفىالعالم

الذىللاضطهادنظرأهكذاالوضع

،يتجاوبالله-اليهودبدانبه

(:7-117).قادمةفالدينونة

ترمز.القردنالأرلعة.:الثمانيةالرفدا!

إمبراطوولاتإلىد!مماممالكإلىالقردن

الأرضأركانممالكوالى،الأرلعدانيال

يحطمهمأناللهأوشكوقدالأرلعة،

(2ا:18-1)الأرلعةالصئاعبواسطة

فصبةمعهرجلالثالئة:الرفهالا

وهذاآدرشليم..يقمسأنيحاولقياس

عددسيفيضماسرعانإذمستحيل

حدياز

تسعهملاحتىأورشلممسكان

توسحالاحتىعط!مةبركةأسوارها..

)2:أ-13(

تفسر:الكاهنيهوشع:فاصلةفقؤلما

بكلكانواالذيناليهودأنكمفالرفلا

وهذايباكواأنيمكن..خطاةتأكيد

ثيابايلبسهمنحمتهفىفاللهااللهصفح

(01-ا:)3جديدة

وشجرتنالمنارةالرايعه:الرف!ا!

أشارالتىالأيامنهايةصهذهالفشون:

فىووضوحبصراحةالرفلاسفرإلبها

،:ا1رفلااالمنارةعن(:12ا)رف!ا

والرؤيا..والىشونتينالقياسقصبةعن

-وحده-الذىالقدسالروحإلىتشير

(1ا-4:)،بالقؤالكنيسةيزود

طذاالطائر:الدرجالحاهسة:الرفلا!

..القداسةفىالطاعةبدورتذكير
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حرياز

عواقبالجميعيريحتيمفتوحوال!رج

-،(ا5:)العصيان

سلفيامراةالسا؟سة:الرؤيا+

يهوذاخطمةانتعنيرمزيأومى)قفة(

مدينةإلىبهاوألقيرفعتقد

)بابل(المعاديةالمديفة-الشيطان

1()5:ه-إ

الأردع-المركبات:السايعةالرفدا!

المركباتمنهاتدلفالتيالجبالترمز

أعطيتالتياللهوشردعةاللهج!إلي

حالةإلىترمزالتيوالمركباتءسينافى

384

اللهشعبلتدقعالعالمفيتتحركالقلق

السلاممدينةفيالراحةعنالبحثإلي

فىمعا"يشاركونحيثاورشليم--

(1-ه9)6؟الهيكلءبناإعادةعملية

الثاش:.الجز-2

ا-17(19:بالمحاكمةببدأ!

-1أ:).المخلصالراعييقدم!

17(أ:ا

9-39:!()29:بالتولةتقضيل!

21(ا-:1)،الرببوميصف!



حمرياز

التطبيق

أورشليم:ودورالنبؤا-

هذافيأورشليماسمذممر

مرة،أربعيننسبيأالقصيرالسفر

الأخرويةبالرؤيمبدئيةمختصوالسفر

قراءةالصبومن..الأخيرةالأيامعن

أسفارفيوغيرهاالأصحاحاتهذه

لليهودأنندركأندونالمقدسالكتاب

خطةفيادوارأخاصةوأورشليمعامة

التحقيق.تنتظرلاتزال،الله

لشيطانتا-2

صورةالثالثالأصحاحلنالقدم

..يعملوهوللشيطانمسرحيةدرامية

هنانراهونحن)المشتكي(يعنيواسمه

ئريالذيألكهنة--رئيسيهوشعيتهم

)نجس!ة(قذرةثيابايلبسأنهرمزلا--

؟(الرب)ملاكالقاضييدبنهلافلماذا

ناالحقيقة3-93(8:ا)رومية

أعطيبينماأدينالذيهوالشيطان

غاليةمزخرفةتيابا-رمزيأ-يهوشع

2:12(ايوحنا)أنظر

3-ثفسمراالنى:

السبع،الرؤيتفسيرالصعبمن

كلمعانيمنالتحققالبعضحاولوقد

التفسيراتلاحظلكنفبها..تفصيل

الملانكة،قدمهاالتيالهدودالضيقة

مممنلتاقيلالأوليالرؤداففي

الآساشجارأماالأردعة..الفرسان

لكن..إسرائيلإلىترمزأنفئحتمل

ممانولماذا؟..الخيولألوانعنماذا

خمسةوعرضهقدمائلاثدالدرجطول

غطا4عنوماذا)5:2(قدما؟عشر

الرصاصمنالمصنوع()القفةالسل

العهدأمثالمعنفعلوكما)5:7(أ..

العامالمعنيإليننظرأنيمكنناالجديد.

التفاصيل.فىنتعمقأن؟ون
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يازحر

الرئيسيةالموضوعات

مه!لإ:اشغاصثلاثة-!

ثلانةعليالانتباهالسفريركز

رئيسهـلهوشع،نفسهزكلرلا:أشخاص

حاكماأصبحالذيوزدلابلاالك!نة

(1:لأ)حجىاليهوديةعلي

فيا!لذكورالرا!ههووزكركا

مثالأ.يصبحبذلب!وهو(11)أصحاح

منيعانيفهواللمسيحهصورةاو

نأيحاولالتىنفسهاالرعيةسخردة

أدصبح،معحدثكما-تمامابرعاها

)متيعبددثمنوش!لمبباعأبضأوهو

21؟32(.وخروج261:ه

هوبصبحالكهنةرئبسوكهوشع

اللقبهـدعطىللعسيحنموذجاالآخر

أنظر)6:12("!الغصنالمسياني

ا23:هإرمبا11011)إشأيضا

5(1هت33

386

سلالهمنكان(بابل)ذربئيلذول

المجموعةمنوكانيهوياكيناللك

إليالسبيمنرجعتالتيالأولي

منوكانق.م.537عامفيأررشليم

رتدالرجالمنعليهبعتمدالذيالنوع

وهوالهيكلبنا.إعادةعملبةابتدا

الخاصةكنيتهوكانتأيضا..أتهالذي

إشارة(22-2:03)حجي.(تملخا)ا

الله.عننيابةيحكمكحاكمأنهإل!

هؤلاءهنالعديدةالإشاراتادرس

212:او)عزرافيأشخاصالثلاثة

حجى2،و5:ا،:3:1-9،1-3،

زكريا2،23-وه2:1-5أ:ا،

6:9-ها،،:6-.3:1،9-.1،

19:12(متيوكذلكأ:17-4(9

عليمنهمكليعتمديفولاحظ

اي!خ!لن.



الكمايبة:الموضوعاتمفارنة

نأفىالهريةمطلقللمسيحيليس

الكتابفقراتمنفقرةأييفسر

ففالبأالأفضلأنهيعتقدحسبماالمقدس

نفحصهاالتيالفقرةلأنحريتناتحددما

وأشرحهاأوعليهاالتعل!ىلمقد

الكتابفيآخرمكانفيتفسيرها

زكررلاسفرمن()،وأصحاح..المقدس

ذلك.عليمثالخير

المطايقةنظبرتهالهاالذهببةفالمناؤ

الرلتونوشجرتي(:12ا)رفلافيلها

ملاحظةمع()11رفلافىالمقأبللهصا

حرياز

للنبوةتفصيلاتبضبفالرفلاسفرأن

كيفنلاحظأنيجبأنناكماالقديمه-

المنارةبينيجمع(19:4(رفلاأن

فيالحالهوكماالفلتونوشجرتى

تساعلمنهمافقرةوكل)4(زكربا

لالكنالأخويالفقرةوتفسمرشرحعلي

بينهما،تناقضأييوجد

فيكذلكمفسرلأ:14()إشعياء

و23()1:22متي

عليلتحصلالمقدسالكتابافحص

-هـدونان،الخروج)سفر:أخريامثلة

-(53واشالأعظمالكاهن
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م!فم

ملاخىسفر

اللهأأتسلبون

ملاشأ:مق!ى

لكنللنبيالأصليالاسمهوهذايكونوقدأئرسلي()محي(أويعنى()ملاخياسم

يالدينافليسحالأيعلي..نفسهبهايصفالتيالطريقةببساطةكانأنهالأرجح

النبي.عنمعلومات

السفر؟:كمبمتى

إلياليهودمنالكثيرونرجععندماالسبيبعدمأعهدإلىملاخيسفرينتمى

حينالسبيبعدمافترةعليواضحدليلوهى)ا:8()الوائي(إليبشمروهوموطنهم

الهيكلبناءإعادةإليإشارةالسفرفيوليستا(؟9)حجىاللقببهذازرلابلوصف

فيالمشروحةالظروفإن..سنواتببضعذلكقبلتمقدكانزلكاناقولفيمكنوعليه

عندماررحيانحطاطأيامكائتحيثونحمياعزراأياممعخاصةبصفةتتعاثلالسفر

لابدوكانالأنبياء،آخرهوملاخيكانوتدشكليأت..مجردالإسرائيليةالعبادةصارت

الل!الجسرأنهما-بشكلملأخي-اعتبردلذلكالمسيحيولدأنقبلسنةأهـلعمائةتمرأن

والجديد.القديمالعهدينبايايرلط

السفر:ملاخىكعبلازا

علييظهرؤهو..للأمةالاجتهاعىوالترهلالدينىالبرودعظاهرعنملاخىارتاعلقد

يوحناإرسالبةكبيرحدإلىتشيهإرسالشهكانتبالتولة..للشعبيناديكمصلحالمسرح
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م!في

علياللهيردحيثالئصحبوفياللهبينحوارشكلعليغالبيتهفيالمعمداذ.هـوالسفر

الشعب.ييديهاالتيالمتشككةالتساؤلاتمختلف

يقدمواأنالشعبعليهـلناديوالأمةاللهبينالقائمةالعهدعلامةعليملاخيهـلؤبمد

الله.سلبواقدبأنموبتهمهمالعهدالتزاماتمنعليهمالمفروضبالجرء

عليهاأطلققدالتماليةسنةالأرلعمائةفإن.العصور.منعصرنهايهعلاخينبوةوتئل

.الفترةهذ!خلالالمقدسالكتابأنبياءعننبيأييكتبأويتكلملمإذ(الصمت)عصر

اللهوضعهالذيالتحديهو-البعضنظر-فيإثارةملاخيسفرملامحواكثر

يجبعندئذ،بهايعدالتيالبركاترنلنابأمرنامافعلضاومتي)جربونى(:لاختباره

.(301:)ملاخيشعبهجانبمنكاملتسليمهناكيكونأن

938



م!في

العامالهيكلى

!

لإسرانيل:اللهمحبة

1-هات

العنوانا:1

اللهمحههفيالشبه:2ا

اللهمحبةبرهان3-5أت

!

الكهنة؟كوسغ

:6-2:9ا

منجمعمةزبائح9:6-ءا

منهمفرلاالذيالعقاب9-9ث2

!

الشعب+ثوليخ

093

المجتمعفيالخهيانة؟.:2

الحياةفيالآمان!عدما-2:116

العائلية

!

ستأتى:التىالأمور

ي!:،17ة2

المعاييرمنمتضايقالرب17ت2

المزدوجة

البشبرمجئ3:؟

نفسهالربعجئ3:2-5

!

واللهةالأمهيينظلى

ا3:6-ه

اللهسلب6-9ة3

البركةإليالسبيل31-12:



اللهضدالكلاما-3:316

!

الأينة:البقية

ا-3:618

:الرببوم

،:ا-6

الأشرارعليأثرهأ،:

للأبرارتهبركا2-،:،

الطريقيمهدالذىالتبىو56:،

م!قي

993



م!كي

الرسالة

عحبة:رسالة-أ

اللهبمحبةالشعببتذكبرالنبييبدأ

انحقيقةتوضحهاكمالهمالعظيمة

امتازقدورفقةاسحقابنىمنواحدأ

(-ه9ةا(الآخرعن

:وعتابلومرسالة2-

اللهإدانةعنبالكلامملاخييبدأ

لاذبائحللهيقدمونالذينللكهنة

لاإنهم،نفسهالإنسانحتيبهابرضي

واجمراموالتوقيرالاحترامللهيظهرون

موضعأصبحواثمومن،يستحقهالذى

293

لدينونته.وعرضةاللهغضب

الشعبإليذلبهبعدالنبيهـشحول

فيسواءأمانتهمعدمبسببويوبخهم

الزوجي!ةصودهمفيأوالعبادة

)9:6-2:69(

:ءدربادكونةرسالة3-

اللهمنالمعينالرسوليهيئسوف

والدعوة،الربيوممجئأمامالطريق

فعند..الأوضاعوتصحيحللتوبةعقدمة

الباريبرئسوفالربيوممجئ

الباريعودولنالأوضاعوستنقلب

(.)3:9-،:هالآنبعدئضطهد



م!في

المطييى

ملأخيئبوةخلفيةتكونتكاد

ثمومنالحاضرزماننالأحوالمطابقة

للعالمجدأوأضحةرسالةللسفرفإن

-اليوم

الله:محبةت!كروا؟-

سبةعليأكيدأدليلأالآنلناإن

الوقتاذلكفيمتاحايكنلم.الله

فوةأكثرأسبابهنالفإن!عليه

لهم.ممانممامحبتهتذكرإليتدعونا

إليه:ارجعوا2-

عليوالشكلباتالمظاهرطغتلقد

بالنسبةشبئاتعنيتعدفلمالعبادة

ذبائحللهيقدمونالكهنةكا!لله..

بشفتبهيعبدهالشعبوكانامعيبة

الهالةهذهأثرتوتد-بأعمالهوشكره

والعائليةالاجتعاعيةالحياةعليالسيئة

الشكمنعامجوهناكفأصبحأيضا"

الأحوالهذهمثلوفيوالاستهزاء.!

ألاممكنواحدعلاجسويهناكليس

اللهإليوالعودةالشعبتولةوهو

هنسحقة.بقلوب

الله:اختبروا3-

عليروحبةببركاتاللهبفبضسوف

بالتزاماتنانفيأنيتحداناومواشعبه

الذيالتعديهووهذااونختبرهله

.ومكانزمانكلفياللهشعبيواجه
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م!كي

الرئيسيةالموضوعات

إلهى:ص-ا

محبةبحبهمأنهشعبهالذبذكر

لهممعاملتسببهوهذاوأن،خاصة

الطريقة.بهذه

إلص:سخ!2-

الرضيعنيكونماأبعداللهكان

فقدواأنهم:اسبابلعدةشعبهعلى

-6)ا:ول!يكلهلشخصهأح!ترامهم

التعليمإلييفتقرونوأنهم14(

بكونوالمانهـمكما:7-9()2الصحبح

مستهزنينبلىا-69()2:.أمناء

مكترثينغيرا(اوه3:،،21:17

،93

أنهمكما(هة)3البشرباحتياجات

عليهمالتيالحقوقتقديمعنامتنعوا

9(.و)3:8لله

إلههة:وعود3-

وقعهايخففماالدينونةلرسالةكان

هـلباركيتدخلسوفاللهيآنبالوعود

(12ا-و.3:أ-،،ا؟،وأأأنظرا

إلهى:ت!كارء-

لههمعمنشئكلاللهيعلم

)4:2يبرثهموسوف69-18()يم!ة

و3(.



أدبا
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منقبقنار!

متىبمثماوة

الأناج!لىأكمل

اليشاوة:!فتبتلمازا

بشارته:!تابةواضحسببمشأكثرمتىلدىكان

القديموالعهديسوعبينالارتباطيظهرلكيا-

لتلاميذهأعطاهاالتيالكثيرةالمسيحتعاليمليسجل2-

تلاميذهسلوكيكونأنالمسيحتوقعكيفليبر!لا-

وأ.الباممرةيسوعحياةعن)مثلإ(الكنيسةأعضاءأثارهاالنيالأسئلةعليليرد4-

الثانيمجيئهعن

الكنيسة.حياةعليهاتكونأنيجبالتىالطررلقةعنليتحدث5-

تبتالكا

هو"متى"أنيؤكدالمبكرالتقليدأنإلا.."!متىهوكاتبهأنالإلمجيليذعيلا

نعلمأنناإلا؟3(أ0)9:9،فىإلايذكرلمأتحيثالكثيرعنهنعلملاونحن6الكاتب

الله()هبةيعنىواسمه..شخصيةدعوةدعاهيسوعوآن(ضرائب)جابىعشارأكانأنه

.29:،-مرقس(ألاويأخرىمواضعفى!لدعى

هءالقرا

الذيناليهودمنكائواقراثهغالبيةبأنبإبرازهاالكاتباعتمالتيالموضوعاتتوحي
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متيبلقفارة

ليحثأيضآكتبقديكونأنجمنىلكنهالسيحية..اعتتقواقدكاتواأغلبهمأنلابد

طورللأ.زمناالي!ودانتظرهالذيالمسباهويسوعبانرلقنعهمالآخرلن

إليبتفكيرهيتجهوهوكتبتديكونأنوممكن،كليةالأمميتجاهللافهـوذلكومع

اليهودية.العقيدةبخصولتتعلقالتيأسئلتهمبعضعليالإجابة

الهشاره؟كثتمتى

نأبعدكشبتقدتكونأنلابدأن!اإلااليشارةكتايةتاهـلخنحددانتستطيعلانحن

يمكنلاأن!اإلا.ءمرقسبشارةعلىالاطلاعحسنكالأمتيأنحبثبشارتهمرقسكتب

والتييهوويأصلعنبالمسيحيينالخاصةالمثماكللأنممأخروقتفيكتيتقدتكونأن

البشارةلكتابةتواهـلخعدةاقترحت!قدالزمنبمرورأهميتهاتفقدكانتالإلمجيليعالجها

ميلاديةء9،-..بينما

ضاصة:سمات

فييخسوعتعاليممنفقراتدفتيهابل!تضمالترتيبدقيقهكشارةمتيبشارةا-

نشاطاته.تصفأخريفقراتوس!

نأإثباتفيرغبتهغعرةفيالقديمالعهدأسفارمنالاقتباسمنمتىأكثر2-

العهدأسفاركلمنالإلمحيلفىاقتباسأ65وطناكالمنتظرالي!وديالسياهويسوع

لقديم.ا

اليهوديةالخلفيةمعيتناممبومذامرة33(السموات)ملكوتعنمتييتكلم3-
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منىبشارة

الله()ملكوتعنالأخريالبشائرتتكلمبينمام!نهايكتبالتى

كراعيكتبفهوالكنيس!هءعنبالكلامالأناجيلباقيعنمتيإلمجيلينفرد،-

.والتساؤلاتالمشاكلىيعالج

893



متيةبفمالى

العاع!الهيكل

!

المسبا:مبئ

2ا:ا-،:ه

يسوععائلةشجرةا:؟-17

بسوعهيلادأ-25ا:8

المجوسقلارة-23!:2

المعملانيوحناعمل1-17:لا

يسوعتجاربا4:،-ا

كرازتهيبدايسوع12-25:،

!

الهطعليالموعطة

ا-57:92:

.التطودبات1ا-5:2

والنورالملح:513-16

الناموسمنيسوعموقف:517-48

الديانةعلييحثيسوع:69-792:

الهقة

!

:يالملكوتالكراؤ

ا-89:38:

المثفاءطردقعنيكرزيسرعاا-87:

التلمذعنبتحدثيسوعا-8822:

قوتهعنلكثمفيسوع8:23-9:8

لدعومتييسوع9:9-13

الصومعنيتكلميسوع9:،1-17

أخريمرةيشفيلسوعا-9:838
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بفطر،متي

!

عشر:الإدفىإرسالعة

ا-2ء0-1

بهكلفواالذيالعمل0:11-51

نايمكنالذيالمستقبل:16-2،ا.

يتوقعوه

!

الشعب:باوب

105-12:ا:ا

المعصدأنيوحناأسثلة11:1-99

الكئيرلناستجابةعدم11:0-2.3

الفرشميينمعارضة1.5-:21

!

:الملكوتعنأمثال

هط9ت13

!

!طهرنفسه:الرب

1:9-17:27،

المعمدانيوحناموتا-12:

الطببعةرب:39-36

التقلمدمنيسوعموقف2ا-.:

وئفممئرئجريمعجزأت:،12-16:

القادةعنتحذيرات1-2ته

الدبنمين

بطرساعترافا-3:28

بسوعلمجلي1-13:

ساق!عالمإليالعو؟ة9-27:،

!

الكني!معة:حياةاسلوب

:181-35



!
الصلبب:إلىالطربق

أ-.2:،3أش9

بسوعأعطاهالذيالتعلبما-9112:

بسوعتابلهمالذينالناس03ا-:913

يسوعأعطاهمثلا-02:69

يسوعآلامعننبوةا-02:728

يسوعأجراهءشفا2:92-،03

!

أددشليم:فىايام

أ-2123:93:

92:ا-!\

92:29-27

الانتصاريالدخول

الهمكلفي

متيبدشارة

واستفساراتأصثال:1228-22:46

يسوعبهانطقدبنوناتي-9ا:23

!

!

المستتيل:شكل

206،،2:1-ه

إرساليته:زدد

:269:28-02

جثسيمائىقبلأحداث26:1-52

د-!ف-بضا13:-62:6227

وصاكمتهعليه

الصايب27:32-66

لعدهاوماالقبامة2ا-.28:

ا.،



متيبشارة

الوسالة

المسئا:هويسوع-9

(9-9:17)يهوديهسلالهمنهول!

مثلاالقديمالعهدلنيواتتحقيقهو!

(.الخ16و1،،:هو23و33:2:6،18ا)

منالشعبليخلصياتيمو!

)9:21(خطاباهم

:24(151أولأإسرائيلإليبذهب!

القديمالعهدمنموقفهيوضح!

)5:لاا-8،(

ضللواالذينالدينيل!القادةيتحدي!

ا-36(:23-291)16:هالشعب

وقاضكدبانمالوماسمعمل+

)،25:31-6(

:الملكوتعن!نكلم!سوع-2

ليس،اللهملكوتهومايشرحهو!

يحيفعلأاللهإنبلمكانهو

304

35(:9)كلهالعالم

2:2)هلكأيضأ(يسوع)نفسههو!

611:28)

الثوريةالمواصفاتعنيعلنهو+

21و.01و:53)مثلأالملكوتلدخول

و،2(23ر1:،721،99:

:28(ا2)الآنقعلأواقعملكوته!

بعدفي!ابالكاململكوتهسمأتي!

)16؟8(

كانولوحتيمؤكدالملكوتنمو!

مختفيا)13:ا-23(

الأولولةيحتلانبستحقالملكوت+

ا:61:1333الإنسانلديالكبري

(.لح44-6



الضربعة:يعززبسوع3-

ا-8،(:57)الشىدعةيتويماهو!

)22:37-الناموسي!لخص!و+

)04

(2)23:سالناموسيفسرهو!

مثيبلاثارة

كنيسته:يفرضىبسوع-،

(5:02)أخلاكيك!خصعلا

ا-18()1805منظمكمجتمح!

2-)18:اغافرمسامحكمجتمعلا

)22

304



متي4بشار

القطبيق

!متي،إلمجيلرسالةتطبيقيمكن

أساسيتين:مجموعتايأعلي

المؤمنبن:غير-ا

لهميوضح:المؤمنينغيراليهودإع

كانواالذيالمسيامويسوعانا!!يل

لهالإعدادتمقدمجشهوأنينتظرونه

اطلاصوأن،التارلخ-المنبعثاية

طرلقه.عنالآنمآحأاصبح

لهميقول(لمؤمنين:غيرالأمم!ا

وآثارطاالخطيةمنالخلاصإنالإنجيل

مخلصيسوعلأنأدضاللامممتاح

عنيعبرورمنبكليرحبوهوالعالم

يه.إيمان!م

،.،

2-للسمحيين:

عنأساسيبتعليمالإنجيلسيزودك!

.يسوعوكلماتاله!اة

قيمة!!ارفيالإنجبلشبدأ!

لك.بالنسبةالقديمالعهد

الحاجةمديالإلمجيللكسيوضحل!

تسهوحقيجديدبناموسالعيشإلي

الأخلاقية.المستوداتأعليإلي

معتعيشكيفالإنجيلىسيريكلا

المسيحيين.منرفقاثبه

علىالإلمجيليشجعكسوفول

العالية.(لإرساليةفيالإندماج

بعودةبالرجاءالإلمجيلسيمدلا!

.يسوع



مننىبشاره

الرئيسيةالموضوعات

موضوعاتعليمتيإنجيليركز

معالتاليةالملاحظاتادرس؟معينة

تئبحلكيالكتابفهرشطاستخدام

دراست!ا:فيوتتعمقأخريشواطد

السمالكط:أيوناهوالله-أ

فىالمفضلةمتيطريقةهيوهذه

8،،و4أوه)5:6اللهعنالحدبث

33.و؟32ا2،0اوا79:،او!6:

91(-و1او،.18:"29.5016:17:

لبسوع:المغتلنةالأرصا!-2

(اا:)في!او!ابنيسوعدعي

فىاليهودوعلك92(:ا)فىوالمخلص

هيما(:223)(والناصري2:2)

نأ؟دكنالتيليسرعالأخريالألقاب

تجدها(

القديم:العهدمنأ+لتباسات-3

لكىهذاالقولمتيلرددماكثيرأ

وأ21:ه(القائلبالنبىقيلمايتم

الإثاراتواستخرجابحث..مماثلةعبارة

عنإياهتعلمناالذيماوانظرالأضممط

.يسوغ

!سوع.تعليم،-

بسوعأكمل)فلماعبارةمتبمكرر

)7:28،مراتخسىالأترالا(هذه

وفى(ا26:،1139153:91:1:ا9

بعدتاتيالعبارةهذهكانتمرةكل

مالخص.يسوعأقوالمنمجموعة

.الأقوالهذهمنكلتقوله

:يسوعامشال5-

لكن،بالأمثالتلاميذهيسوععلم

فهمسمعهامنكلليسانلنذكر

ه.،



متيبلقتارة

لمجدأنهـكلكن(.-ا-79.:)13مغزاها

)7:24-27،قيالأمثالبعض

-ا".2:ا:335-18152:23-3

لخص25:1--3(ا،ا-لحة6922،

الأمثالهذهفىجاءتالتيالتعاليم

دغيرها.

:يسوعمعجزات6-

معجزاتمنكثيرأمتيبسجل

المختلفةالمعجزاتمنآخروعددأءالشفا

هوأشدخلا!امنيسوعأظهرالتي

وقد..الخليقةكلعليالمتسلطالرب

فيهعجزةعشرينمتىوردأ

-ا8و-8ا:!-134؟و3أ-97)8؟

،!6

ا-33!ا:ه224،ارا-3ا:.332،

02:!2-2-!3!17:،ا-15121؟ا

92(.ا-34:928،

فيوعئركشففىالمعجزاتضح

معجزةكللكتظهرهعئاواحدةجملة

.بيسوعيتعلقفيمما

الس!اوات:ملكوت7-

يسوعتعليمتلخصالعبارةهذه

الكتابفهرستاسثخدماالأساسي

فيكاذكرالتيالأماكنعنللبحث

لماصودةهـكلؤنالموضوعهذايسوع

هذافيكلامهعنبسوعاستهدفه

المرضوع.



مرق!بلنعارة

مرتسبيثعاره

المسيحىالمعلمدليل

مرتس)هو!وحنامغ

(01:،)كول!س!برناباأخ!هوابنا-

بيت.فيتجتمعالكنيسةوكانت:39112أعمالأسلمأمهمعأورشليمفيعاش2-

(13:5)اعمالاالأوليالتبشيرلهرحلتهمافي()خالهوبرنابابولسمعذهب3-

أعمالابرنابا-موطن)رهىتبرصفيزهثاأمضواأنبعدزمبلبهيوحناترك،-

.القيادةبولسبتوليأنعليموافقتهعدمبسببعودتهكانتوربما:36(4

.(:13!3أعمال)أورشليمإليرجع5-

أورشليم.فيبطرسإليليتحدثكثيرةفرصلهكانتأنهولايد6-

يدعوهفهو،المسيحيالإيمانفيمرقسيوحناأدخلمنأ!لهوبطرسكانوربمالأ-

.ا؟ياهبطأفي(ابني)مرقس

منسمعهاكعا()البشارةالسارةالأخباركلتبمرقسأقعليعاماتفاقوهناك8-

.بطرس

لكن2"(وأه،1:)مرتسفيالمذكورالشابهومرتسإنيقولمنوهناك9-

ذلك.عليدليللديناليس

7.بهأ



مدقطبقنادة

التا!لخ:

!لادية6507-يل!فيصاكتبتوقدالأرلعالبشائرأقدمهيمرقسبشارةكانمت!بما

مرقس.إنجيل)ستخدمقدولوقامتيمنكلأأنولبدو،آورشليمهيكلت!ميرقبل

م!تس:سر

علييشجعلايسوعلمجدمرفسإلمجيلففيسرأ..معهدممأنيسوعمرتسلنائظهر

.المجاهرة

-(:12س،4!م!و25:ا)ساكتأييقيانأمرالشيطانفقد!-

5:143)1:44،الشفا!هذاعنشكلمواألاشفاهمالذينأولئلهيسوعأمر2-

.)7:36

.03()8!المسباأنهالآخرلنبخبرواألاأنفسهميسوعلأتباعقبليا-

.(1-029:)4اللهملكوتيسرانفرادعليأتباعهيخبريسوعأنكما4-

اليهودأنليسوعبالنسبةالمشكلةكانتأ..هذهالس!لةفكرةنفسرأنلناكيفاوالآن

نجد:الخاطئةلفكرتهميسوعمواجهةوفي()المسياعنخاطنةفكر!لديهمكانت

منبدلأوبشريةسياسيةكانتالمسياعنالساثدةالفكرةلآن:لها!سوعاتراوعدم-ا

إلهـية.روحيةتكونأن

بذلكتشهدالكثمرةمعجزاتفإن،المسياهوكانيسوعلأنلها:إنكارهعدم2-

(.مرقسبشارةفيمدونةمعجزةا7عنيقللامااهناك

الخادمالمسيايررلهمأنيسوععليكانلأنه:للفكلرةتشكليلإعادةهناكيل3-

804



مرقليةبالتالى

كامل.دإلهكاملنسانإهوالذيوالمتألموالمخلص

ضاصة:س!ات

منللقارئمحتاحةالأساسياتبجعلبحيثومضغوطمركزأنهإلاالأناجيلأقصرهو

تحثناكانتلوكماولبدوالإلمجيلفيمرة،.منأكئر()رللرقتكلمةوتتكررنظرةأول

لها.التاليةإليمده!ثمةتصةمنالانتقالفيالإسراععلي
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مرقل!بشارة

العامالهيكل

!

التمهيد:

9:ا-؟

والروحبسوع:والأردنبوحناأا-9:1

التجاربمنيوماأردعدن1و1:213

!

الجلبل:نىياياياذهايا

ا-7:23:،9

بسوعأتباعأول9.2-:،9

شفاءمعجزات،21-ه:9

النزاععنقصصخمسا-23:6:

والممارضة

وتلاميذهالمعلم7-35ت3

بالأمثالدانماأ-،3:،

01ء

؟هذاهومن،35-9:،

والموتوالمرضالشياطين1-3،:5

الإيمانعدمعواقب69-6:

الطاعةتتبعالتيالقوة6:7-13

منبتخلصهيرودس6:،1-92

المعمدانبوحنا

وسمكتينخبزاتخمس6:03-،،

رجلآلالىوخمصة

.الأمواجعليالمشى،-656:ه

المعجزاتكلتفوقمعجزة

والداخلالخارج71-23:

!

الشحال:ني!سوع

:2-9،:705

ءوصبداصور:الساحلإلي7.3:،2-



العشرالمدن731-37-

سمكاتوبضعأرغفةسبعةا-839:

دجلآلافوأرلعة

القلوبغلاظتلاميدا-8421:

أخريمرهصيدابيت822-26:

تيصريئالشصال:أتصيا8:27-9:

فيلبس

حادثة،،مجده!رأينا9:2-13

التجلى

انعدامبعنيااعلاةانعدام9-92:،9

القوة

والصفرالعظبم9:03-.ه

!

:الجنوبنحوالتحرك

:كلمأ-13؟9+

والأطفالوالطلاقالزواجأثا-16.

الينيمخاطر17:3-ا01

بيسوعالتشبيةيعنيماذا،ا:32-ه.

قكلمرب!دثار!

فيالأعميبرتيماوسا:6ء-52.

أرشا

الهيكل:أورشليمفييسوعأا-9أ:ا

للذببحةفعد

الإثمارعدممخاطر2-026:اأ

الكهنة:منءالعدا4،:11:72-21

رالشيسوغوالكتبة

والهيرودسيينوالفرسميين

والصدوقين.

الهدفعنلمحة-نبوة1-9:37يا

!

ممله:التاودخهؤ

8:أ-1:16،

عنيابيتفيتمسحالذبيحة1ا-أ:أ،

الربءعشاا-25ا:2ء

منلحةجثسيماني:،ا:42-26

ا*م

علبهالقبضدا:3،-،أ:ها

ومحاكمته
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قىمر4نجشار

وزفنوماتوصلبا-لأ،:516

الأ!اتبينمنثانيةوقام9%8:ا6

،12

!

ا!انمة:

16:9-02

69:9-02

فيها.والبدهبها

الأمر:للعالمالإرسالية



الرسالة

الله:اين!موع-؟

:الكلماتبهذهمرقسإلمجبلببدأ!

الله"ابنالمسبعيسوع!!بل"بدء

)1:9(

ا+سمان:انا!عموع2-

:يسوعأيضابشريةمرقسيرشا

()3:هوحزنهغضبهفي!

وحنانهالجماهبرعلىعطفهف!!

)6:34(عليهم

:33(ا(4واكتئابهاضطرابهقي+

(الإنسان)ابنلقبمرقسيستخدم!

عنلديهالمفضلاللقبهوفهذامرةأ،

هـيسوع

الفعلمة:يسوعأتوال3-

تذكرهمابعض-مرقسلنايسجل

مرقلرلفار"

قالهاالتييسوعكلماتمنبطرس

مثل:الأراميةباللفةفعلأ

للثصبيةياأي-!توعي!طليثا!

41()5:قوهيأقول

)7:،3(انفتحأي""إفثأ!

إلهيأي"شبقننيلماإلوي"إلوي!

:34(ا5)تركتنىلماذاإلهي

:يسوع،-ضان

عنبالرسذكرهمامرقسيسجل

ومدي-عليهالخاصةيسوعشفقة

لقديستحقها..لاأنهبالرسإدرابخا

بسوعكلماتبتركمرقسبطرسجعل

وقتتذكربطرسلأنصخرةكوئهعن

92(.وا:618)متيكذلكيكنلمأن

394



موقل!بلانمارة

ألتطبيق

إلمجيله:فيمرقسيرشا

الصحيح:التعلبمأهمية-ا

الشياطينعنيصدرأنيمكنلاإئه!

تخصعلسلطانه.أنيجبأنهارغم

شفاهمعمئيصدرأقيمكنلاإنه!

شاكردن.ولوكانواحتي

إلاالرسلمنياتنأنيمكلنلاإنه!

أولآ.التعليمشلقواأنكعد

مجردليسالمسيحيوالنعلبم

إلهية.حكمةهوبل(السليمة)الفطرآ

كالفسبةطبيعىشئالمعجزاتإن2-

لله:

معجزةايعنق!مرقسيعتذرلا!

تفسيرألهايقدمأنيحاولولا

طبيعته،إليتشيريسوعمعجزات!

حياتمنالمعجزاتاستيعدتإذابحيث

ء9،

ألوهشه.عليالشكبظلالتلقيفإنك

للدهشة،مثيرةأعمالالمعجزات!

دائما..ستظلوهكذاكانتكذلك

بملحوظةمرقسئعلقمعجزةكلوعقب

)فتعجبأو(الجميعبهت)حتيتقول

!فوتعجبوا)فبهتواأوالجمبع(

الخ...ء(للغايةجدأأنفسهم

مجموعةخاصةبصفةلاح!!

تظهرالتي5()أصحاحفيالمعجزات

على:بسوعسلطان

(9.2-:5)الشباطيهأ

:24-،3(5)الأمراض

35-3،(:5(الموت

الناسمنالمعارضاتتأتيماغالبا3-

المتدينين:

!الكقبة)2:6(



)2:34(!الفرسيبن

(6:)3الهيرودسيايا!

مدقل!نجشمارة

)11:18(ل!!ذساءالكهنة

(21:81)الصدرقييهأ!

،15



مرقل!بفالىه

الرئيسيةالموضوعات

بسوع:معبزات-9

فيالمسجلةبالمعجزاتتائحةضح

الأمثالبعددوتارنهامرقسبشارة

يضعلماذامني.بشارةفيالمعطاة

معجزاتعليالتركيزهذاكلمرقس

؟يسوع

ناحاول؟المعجزاتيسوعصنعلماذا

الأقل.عليأشابثلاثةتجد

الشعب:باوب-2

مرقسفيهابعلقالتيالأماكنحدو

كانواعندماالشعبدهشةعلى

)مثلأأ:27،يسوعمعجزاتيشاهدون

05:،5156:"ا،2:12:41

وهكذا(.

أفعالردودبمختلفقائمةأكتب

أختلافها.فىالسببوفسئر4الجماهير

ا،

ييسوع:خاصةالقاب-3

ولاحظكلهمرقس!!يلافحص

مرقسيسجلهاالتيالمختلفةالألقاب

كلمةاستخداميكلررمرةكم..ليسوع

)ابنأو(الله)ابن)ابثي()الابن(

1(الإنسان

)ابنلقببستخدمالذىمن

ولماذا)(الإنسان

(-128يا7:نبالدا)لةبعنارساد

:يسرعسلطان،-

التىالتاليةالفقراتبعنايهادرس

)أ:22،بسوعسلطانإليتضبر

أ:3،16:711:ه2:.1،ا:827

بصفةولاحظيا،:31ئم(72-33

!كأنما:يقولالذيالأخيرالشاهدخاصة

عبيدهوأعطيبيتهتركمسافرإنسان

"..السلطان



لوقابش!اره

لوق!ابشارة

إنسانيةالأناجيلأكثر

لوتاأإبيل!لتبمن

بولسللرسولوزميلأصديقاكانلوتائدعيطييببواسطةالإنجيلهذاكتب

يسوعلهياةالعيانشهودأحدلوقايكنولم(ا،:ات!3،2،فليمون،4014)كولوسي

الرابعهبلغحتيوعاش،زواجبدونظلوأنهاممباكانإنهالتقلبد!لقول1-،(.ءا:)

والثمانين.

الكنابة:منأهداتعدآلوتالديكانأالإصيلكسيلماذا

عيانشهودأقوالعليهذسسةمنتظمةبطرلقةيسوعسيرةيكفأنأرادأنه1-

)1:ا-4(فيهمموثوق

سفرثانيهماجزئل!فيةلكتمموقد4المسيحيهوفوبداياتيسجلأنأرادأنه2-

التىالطريقةفيوخاصةالتارلخفييعطاللهكانكيفلوقاولربنا..الرسلأعمال

روما.إليالجليلمنبسرعةيسوعأتباعبيااتنشر

مختارةلمجموعةفقطوليسالبشر،لجعيعمخلصأكانيسوعأنيوضحانأراد3-

.الناسمن

سياسيلنظامتهديدأتمثلتكنلمالمسيحيةأنالرومانية!سلطاتئظهرأناراد،-

صالح.

،79



لوقابفاره

إنححله)لوقاكلعبلمن

الأممينمنالقومعليةاحدكانربماالذي:3(ا)،"ثاوفيلسإليإثحيلهلوقايوجه-9

آخر.شئأيعنهنعرفلآلكنفااالله)عحعو!بهاسمهومعنى.المسيحيةإلياهتديالذي

يمكنكانالتىءالقرامنأوسعدانرة)عتباؤفييضعكاقلوقاأنلابدذلكوفوق2-

خاصة.بصفةالروهانالدولآرجالبعضوربماآخرلنأمميينتشملأن

الإلمجبلأك!بمتى

آخركانتولما..)الأععالا(الأخرمجلدهكثابآقبلإلمجيلهكتبقدلوقايكونأنلابد

نأئخمنأنفئمكنم.62عامحدودفيحدثتقدالأعمالسفرفىمذكوزأحداث

65م.-06بل!ماكتبقدلوقاإبحيل

خاصة:ملامح

أسلولهفياللغولةإمكلانياتهظهرتوقد،مسبوتةغيرطريقةلوقاسردطريقةا-

.التفوقاليوتاكط

حياتهعنلنماويحكي،يسدعحياةمنالإنصانىبالجانبيهتمأيضالدقاكان2-

الآخرد!.كتبمماأكثروطفولتهالباكرة

المزلديسجلقهووجوعدةعنالأناجيلياقىمنأيضاا"اكتماأكثرلوقا!ألمجيل3-

الأئاجيل.باتىمنأكثر-يسوعقيامةعنوالكثير،الشعبعنوالأخبارهالأمثالمن

وخاصةالأناجيلكئاببقيةمنأكثروالأفرادبالأشخاصاهتمامالوقايظهر،-
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قالو6!فمار

المجتمح.ومنبوذيءوالنساالأطفال

الفرحوموضوعالقدسوالروحالصلاةمثلأخريإهتماماتلوقالديكان5-

.والابتهاج

941



لوقا8بلاثار

!

!

المفلمة:

1:1-4

الأود:المخلصأيام

!\-،:ه:1

يوحنابميلادالبشارة-25ه:لأ

المسيحمميلادالبشارة:26-38ا

لآليصاباتمريمفلارة1:93-56

بوحناميلاد1:57-85

-38!يلاديسوع2:9

يسوعطفولة3:93-52

يوحناكرازة31-22:

،02

العامالهيكل

يسوععائلةشجرة323-38

بحرلةيسوجد:39-1

!

الجليل:فىالمخلص

هه1-9:،5،

خلمتيستهليسوع،:،9-.3

تاحومكفرفييشفييسوع31-،،،:

معجزاتيجرييسوع5:1-26

ومادبته(الاويمتيدعوة5:27-93

السبت(1حولمجادلات61-11:

تلاميذهيختاريسوع6:12-16

للجموعبكرزبسوع9-6:17ء

أمواتواقامةءشفامعجزاتا-717:



يوحناأسئلةعليالردا-0835

تسجدليسوعزانيةامرأة:36-.ه

اللهكلمةعنتعليم2ا-؟:

أخريمعجزاتثلاث:22-56

للكرازةالتلاميذإرسالة-96ة

بسوعمحاههبرودسفعلرد:7-9

آلافالخمسةإطعاما-17.:

الهاسمالسؤاليوجهيسوع18-27ت

يسوعلمجلييا:28-6

تلاميذهمعيتكلميصوحس-.ه:7

!

أووشليمةإلىيلىهبالمغلص

:115-91:،،

بسوعانباعتكلفةه-62؟9:

السبعايأإرسالية2-محأا:01

الصالحالسامريمثل25-لألا:؟.

لوقالمفارة

مرثاومريم،01:38-2

الصلاةعنتعلبم!:أ-13ا

الأرواحعنتعليم9-36ا-ممها

والعلامات

الفرسميينمعمواجهة3-،195:لأ

والناموسيين

كبيرجمعتعليمأ-95:ا2

تتولوا..لمإن1-!ا39:

المنحثيةالمرأهءشفاا-79.:13

اللهملكوتيشبها-.138:3

والأدبياءأورشلبم31-35:ا!ا

فرسيمعالطعامتناول-،2ا:ا،

لمسوعالتلمذةمكلفة25-35:ا،

الضالينمنقصصثلاث1-32:ا5

المالعنتعليم13-ا:16

الخدمةعنتعليما؟-.17:

ئرصشفاءعشرةا-91ا:79

21



لوقاللاثار"

اللهملكوتمجئ17:02-37

والتواضعالعدالةعنتعليم18:1-17

شابارئيسأيقابليسوعا-،898:3

غنبا

بسنرداعميمتسول18:35-3،

بصره

ركابقابليسوعاأ-ء:ا9

ا!لذناتمثلا-27ا:91

أورشليمدخول:28-ء،91

اورشليم:فىالمنلص!

:253-دهه:أ9

،22

الهمكلفيبعلملسوع2-5-أه99:ه

الستقبلعنيتكلميسوع-38ه21:

الأخيرءالعشاا-2238ء

البسحانقيالمنظر22:93-53

بطرصانكارإ6-2،ه-22

يسوعمحاكمات22:63-23:25

والدفنالصلب26-56ة23

الفبامة-!اءا:2،

الصعود،2:-5-53



ادسالة

الخلاصعنصاؤءأنيا-إ

جاءفداللهأنهيلوفارسالة

وموقفهخمته!منالإنسانليخلص

منها:

ا:7،(امخلصالله+

او.3،اة)2لئخلصيسوعولد!

)3:6

)91.هلكقدماليخلصجاء!

و.1(9

(05،8:12)7:بالإيمانالخلاص!

الحاضرةالهياةكسارةبعنىالخلأص!

:9()2،

يخيلصلمالمسيحلأنممكنالخلاص+

4()23:35-سنفسه

(21،91:9:،)الآنمتاحالخلاص!

:الملكوتعنساز+أفيا2-

-اه)9:الإلمجبلمنالمركزيالجزء

لوقا8بفمار

عنليقولهالكثيرلديه:4،(91

بسوعكرازةمركزكانالذياللهملكوت

(44:81يم)،:

:33(1)أبدياللهملكوت!

(602:)الفقراءنصيبمنوهو!

)9:2بهيكرزواأنتلاميذهعلي!

91(و

فيالأولودةلهيكونانيجب!

:913ا62-62،.)9:اهتماماتنا

أجلهمنيصلواانالرجالعلى!

ا:2()1

ا:22132:92()2!هوه!الله

(3.أ-:8)13اللهملكوتيشبه!

)18؟بسهولةيدخلونهلاالأغنياءل!

18)3.-

:ا1،1واا:9.)الأنقريبإنه!

92(و2.:01217

،23



قالو6لفار

(31:)ء2أيفاسياتىلكنه!

بسوع:فىئريالسارةا!أنباء3-

مجردالسارةالأنباءتكرنلم

مفلدةكانتبلخياليةقصةأوأسطوره

.يسوعحياةخلالوتتالتيبالأحداث

-،(1:9)التاردخأهمية!

طوللةآجالمنذلهاللهخط!!

)2:23-38(

وقديسوعحياةخلاليعملاللهكان!

،24

:الكثيرونذلكرأى

(2:03)مبلادهفي-

(22)3:معموديتعند-

7:16()4:36،معجزاتهفى-

)23:93-9،(موتهفى-

ا-94()،2:قيامتهفي-

تلاميذهخلالمنبعملبسوعلازال!

)،2:8،(

العالم،أنحاءمملفىيعملدسوع!

:7،(.)24بدايةمجردأورشليموكانت



لوقابشارة

التطبيق

علبلوقارسالةتطببقيمكن

أساسيتين:مجموعتين

ايسوع:بؤمنونلاالدينأولئك-9

بيسوعوإيمانكثقتكوضعفإن

بعني:

التارلخشهادةعليتبنيأنك!

وغفرانهاللهصفععليتتعرفأنكلا

مرةالهباةاستئنافمنتتمكنأن!

أخري

اللهمكوتضمنتندمجأند

مسبقاأحتراماأوصلاحانتطلبلا!

عنوالخضوعالتواضعيتطلب!

شئ.كلليسوعتعطيلكيطواعية

المستقبلفيعظيمةمجازاةله+

:ليسوعنعلأيؤمنونال!رزاولئك2-

:معاناةبيسوعإيمانكإن

حباتكفيوشكورأفرحاتكونأن!

البشرلكليسوعبحبتتمثلأنول

الأنباءنشرععليةفيتندمجأن!

الملكوتعنالسارة

بومكلنفسكتميتلا

يسوععلمكماتصلي!

الواضحةالأولودهاللهلملكوت!عل!

حياتكفي

فيومتحكمعسيطراللهأنثقلا

العالم.

،2،



لوقابفمارة

الرثيسيةالموضوعات

لوتاإنجيلاهتماماتبينمن

الأخري:

9-الصلا-:

الصلاةحياةعنيتحدثماكثيرأ

ة6!:569!92)3:لبسوعكانتالتى

17:121-أ920،وأ-126:8،22

6،(و23:،22:93،2-6،"ا:11

التييسوعأمثالأيضايسجلوهو

18:ا:ه-391)1الصلاةعنقالها

.)1-8

عن:منهاتتعلمهأنيمكنالديما

فيتقولوهاذاتصليوكيفتصليمتي

صلاتك؟

:.الفدسالرح-2

القدسالروحعملىعليلوقايركز

بالمراتقائمةأكتبلسوع،حياةفي

،26

4:اا)ا:هسمثلأفيهاذكرتالتي

،،2:9،(22و21ا:180،وو،1

منالقدسالروحعننتعلمهالذيما

؟الفقراتهذه

وا!:النسميح3-

التسابيحمنبعددالإلمجيلئفتتح

2:92-32(68-97،و6،-55)اة

التيالفرحإليالأخريالإشاراتهيما

الإثحيل؟..فيتجدهاأنيمكن

المففز:،-

علىاساساالسارةالأنباءتتركز

الخطايا.غفران

الصفحعنيسوعتعليمكانلماذا

.شهدا؟.والغفران

هذاعنيسوعأقوالكلبدقةلاحظ

7:36،05-6:37،:17-525)الأمر



اة،171؟3-3412314:47(.ا،

المالا:-5

الأناجملكلمنأكئرلوقايتكلم

مكانةعندهوللفقراءاالمالعنالأخري

تتبحثو!لة-أيفاطناورسالتهخاصة

)1:53،:التاليةالفقراتفيتعليحه

59:8-ا-،3"ا:4:180623:.2،

ا-3:1814،ا-ا9و16؟أ-01059

02؟91-26(.ا:ا-9،127

لوقاةلى!

والأطنال:5النسا6-

الذينالنسوةعددعنمذكرةأكتب

المجتمعكاناإنجيلهفيلوقاإليهمأشار

أهمبةللنساءيعطىلاعادةيسوعأيام

محبةعلييشددلوقالكناهتماما.أو

والأطفالاالنساءحتىالشعبلكلالله

الأياتإليانظر:المجتمعمنوالمنبوذين

منتحودهماولخصالأطفالعنالتالية

6،و9:37-3،كاه،-6.)8:تعاليم

(هـ1-17:ه8،18،-
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يوثنابفمارة

يوحنابشارة

للإنسانالأخيرةاللهكلمة

المختلف:ال!!يل

التيالمستفيضةرواياتهأدتوقديسوعوأعمالحياةتناولفيالخاصةطدلقتهليوحنا

قرلبوقتوإلي..إلمجيلهدقةبعدمالبعضشعرأنإلىيسوعأقوالعنإيخيلهفيعتهجا

001سنة)حواليمتأخرزمنفيكتبيوحناإنجيلأنبعتقدونالدارسينمنالكفيركان

هوبكنولمالأخرلناستخدمتدوأنهاليهوديةالصبفةعنبعدأالأناجيلأكثروأنهم.(

أمامنكونوعليه.،حقيقةيسوعكلماتتكنلمالكلماتهذهوأنعياقشاهدنفسه

الأوائل.منمسيحيكتبهايسوععنالأفكارمنمجموعة

نأالأنيرونالأغلببةأنحتيالصورةهذهغترتالحديثةالأثرلةا!تشافاتلكن

وأنهيسوعأيامعلىجيدةمعرفةفلسطينجنوبعرفوأنهالآخربنعنمستقلأكانيوحنا

الأناجيل.كتابباتيمثلمبكرزمنفىإلمجيلهكتبنهوأعيانشاهدكان

:إبوحناإلمجيل

فهو-الأقلعليمادتهقدممناوكاتبهاسميوضحمفتاحانفسهالإلمجيلفيلدينا

أقروقدأيم!ا:23-25(هـانظر21:.2-.24-(يحبهيسوعكانالذي)التلم!ذ

كانأنهرغمالذي*.يعقوبأخويوحناكانأنه-الأوليالكنيسةفعلتكما-الكثيرون

ذلكمنيوحنا..وأكثرإنجيلفيبالاسمئذكرلمأنهإلاالأناجيلباتيفيالورودكثير

فلابدثمومنالأخير،العشا-وقتيسوعبجوارمجلسهاتخذقديكونأنالمحتملفمن
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يوثنابفارة

التيالطرلقةعنوالشخصيةالسريةالتفاصبلبعضعليالحصولعلىقادرأكانأنه

.يسوعبهاوعملتكلم

الإلمجبل؟كتبلماؤا

!عليه3(وأ)02:03،المسيحهويسوعأن"لمؤمنواذلك:عننفسههويخبرنا

الإعدادجبدإنجبلبخطوطةأشبههومامعبلإنسانسبربمجردمعنتعامللاهنافإننا

للسمبح،ععجزاتسبعإنجيلهيضئنوهو..بعنايةالدليلاختارقدأئهيخبرن!وهو..

شهودهيوحناوبقدم-يسوعلأعمالالدفيهاالمعنيلناقعطيبمحاضرةعادةمنهاكلوئتبع

ولعل..النهايةفيالمسيحيسوععنالخاصقرارهيقررأنالقارئوعليفواحد)،راحدأ

فيإلمجيلهكتبأنهإزاليهوديةرالعاداتالتعبيراتمنللكشرلئرحهفىائسببهوهذا

الهلإ.دلكمنذالإيمانإليالكثيرلنقادفقدولهذااليهوو-لغيرالأصل

تدقي:إضانة

عليوشفقتهيسوعحنانعنتعبيرأالقصصأكثرمنقصةيوحناإنجيلفيلدينا

هذهأنالغريبومن(1أ-8:ه)7:لم!الفعلذاتقىأمسكتالتيالمرأةقصةوميالخطاة

عاماتفاقوهناكهكذا..دائماتظهرلموأنهاالقديمةالنسخفيموجودةتكنلمالقصة

واضافتهاوتددشنهاتذكرهاتموقديسوعحياةفيحدثتواقعيةالقصةأ!حالكلعلي

جدأ.مبكرتاردخفيالإلمججلإلى
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يوثنابخفأرة

!

المقلمة:

لأ-؟ه51

والخلبقةالمسبح101-5

جسدأصارالكلمة61-":ا

اللهحملا-،3إ:9

المسيعا:95-35

!

جنوكارشعالأ:

2:أ-5:،ه

المجدلمحاتأولا-212:

الهبكلرب2:13-25

ليلايأتينيقوديموس2اا-3:

،03

العامالهيكل

فوقمنيأتيالذي6-3:22!ا

ينوالمنبؤالمسياا-2،،:

الثانيةالعلامة3،-،5،ت

!

سيت:يومفيالمقعدشفاء

1-لأء5:

!

!

7:ا-52

+د:الحمسةإطعام

:6-971

المطال:عبدفي

فى7:1-91:

الهىءالما



بالرناالمتهمةالمرأة7:5311-!ا:

العالمذل!ا-8:295

البمرمانح-ا،؟9:

!

المالح:الراس

؟-2،ا:-

!

الحياةميل

لأ-57ا:لأ

!

الأفبر:الفصح

ها-.ا:2

مربممحبة1ا-ا:ا2

اورشليمإلىيجئالملكا-122:91

الحنطةحبة2-036ا:2

ملض35-.29:لأ

يوثنابقتارة

!

الفلية:في

أ-03ا:3

الخادمبسوع902-:13

الخائنبهؤأ21.3-:13

!

لل!هاب:الاستعداد

:1331-69:33

الرحيلرقتحان13:31-،ا:،1

بالروحالوعد9-93ه:1،

الهقيقيةالكلرمة1-17ت15

العالمفيضبقااا-5:16؟:8

والحبرةالوعدا-16:233

!

نفسه:اجلمنبصلىيسوع

ا-17:26

،93



يوثنابشا،ة

تلاميذه1دا-أ:71

المقبلةالكنيسة2-026ت17

!

الصلب:المحاكمةا.لاعتقالا

"9:991-

البستانفي)رتباك11ا-:ا8

خاصفحص2ا-لأا:82

والملكالوالاا:16ا:89-28

ودفئهوت1-42:لأأ!ا

32،

!

التعامة:

2:52أ0:2-1

البستانفيمردما5:29-8

الأحدءمسا02:91-23

لإلهىر!ي02:243-ا

للإفطارسمك21:ا-،1

غنعيارع1-9225:ه



يوثنابلثدارة

الرسالة

لدلمل:ا-ا

قاعاتفيالمتداولبالمعنيالشهادة

إنجيلىفيرئبسيموضوعالمحاكم

الذينالشهودمنعددوهناكيوحنا..

هويسوعأنئثبتماليقدموادضوا

الله.ابنالمسيح

لا5،5:9،:ا):القديمالعهد!

"49)3:وانظر(ء46147856-و

:6-32.)35

9وه:6-8أ)المععدانيوحنا!

3363-5:،2503-3:،-36هـ91

.(4-042:ا.دانظر

931:!93ر:92)4عامهتالشعب+

.(79و9؟27121ة38019و-33

.94051و4146-:1):التلاميلى!

(؟033102124-:02502:،2717

0:818ر337وآ5:31):الأبأكا

.(28و2:لا21"5و،05و

"26ة1126:15،):القدسالردح!

،(1ه16:2-9

:5او23،)2:ابسوع:اعمال!

37وا:25-،33-3وا369:3،

2ا،،ا:ا،وه42وا:،389،-

(.س1و0203:

)3:دمطالبهكلماته:نلسه!مموع!

1386:35وا-814.!م320و11

اواأ:7.،9:ه8:112،واهو8،

انظر15:ا!ا:11411:2504،6و

"الموضوعاتو(1،:3كااخروج88:

".ألرثيسية

الحكم:2-

ااواا.ا:)رفضوهالذينعلياح
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يوثنابقنارة

،66و6و،6:36،ءبم،،،8،:4

و،2(91ة59،،78،وو37أة2

؟)لم!:91-21،:لماذارفضوهوالأسباب

3،-ة608و،،وه5:،،،6:37

أ:37-3،،47،9:934،2-ا

أ:37(.8

معه:بحاهـلواالدينثا

)ا:،أ،إياهوسماعهملهبرفلتهم

27،و16وا:3-وه،،ء64:

18:37(.،ا:7،9،"و،ها:2

21،2011و:17)يهتيالإيماق!

692:"81،5:42و3:61"22و

:11،يم8-2،9:35،:7،8،و

ا:04،13:910،1و52-27

3،د

17،0802:8وء91،16:27،3و

31(.و92و

)6:96،علعهتوالععرلىيالاتعراب!

"9و:17،،7:79،8:91،01:41

فىالحياةتعنيماوهي2(وه17:3

21،ا-39؟9،و)1:،-5النور

36وأ:11335؟9:93،9"8:12،

و17،)ا:،1الحقيقةومعرنة6،(و

ا،17-بها،أ-32،6،ة8،:23-،2،

بعضناومحبتناالمسيحبمحبة18:37(

1:15،،3وه،3:)39البعض

12،واو.أ-209-،42وأ

فيهالثباتيعنيبما1-17(21:ه

ا-.1(.)،10



يوثنانجقاره

النطببق

للم!ثس:الأحيؤاللهكلمةهوالمسيم-ا

ي!نا:وهو

اللهصدق!

اللهمجد!

اللهمحبة!

الوحمدالطررلقهو..وبموتبحياته

الله.إليللعودة

وأيطرلفةمعهننجاوبأنبحمبا2-

واضمح:والدلبل!اخريء

لالأنناذلكفليسرفضناهإذا!

نأنريدلالأننابلنصدقهاننشطبع

نصطته.

قلبيتسليميعنيفذلئاقبلناهإذا!

له.تامةوطاعةكامل

يقدم:ا3نداهناكبداالأيد!ةالهيا-3-

القدس:الروحطرلقعغبسوعلنا

احمتفاء!

والخطيةالشيطانمنالتحرر!

الجديدةالإمكانيات!

المستجابةالصلاة!

الحقيقىالفرح!

بكملهسوتالآنمعناببدأهوما

ثانيهيأتيعندما

إيمانك؟نيالأخرلنتشارك3ا!جب،-

مقتكمايمقتكسوفالعالمان!غم

تكونأنأيضأعليبهيجب.يسوع

.القدسالروحبمعونةشاهدأ
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ثثايو4بفار

الرئيسيةالموضوعات

:والأب!سوع-1

نأتبيهةالتيبالطرقزاخرالالمجيل

فىطرفأكانفقد،اللهابنهويسوع

العالم،هذاإلىجاءثم،الخلقعملحة

الشرعيمجدهإليعادصعدوعندما

له.كاقالذي

تراماالتىالصورةلنفسككؤ!

3"وه3وإ1:9-89،3:13)

يم!6:8د.2730و26و5:79-23

928:28،و17و657،7:16،وو

و.923و1ها:2،0،و38و92و

،وه:،4ا4422و41؟3819،و

:7-ا،3-32،وا:95،393،و+و

16:و،12إ:93523،و28و.2أو9

\و.وه4و2و17:ا132و28وكاا

02:79(.21-23ءوأوا

36،

الهطاةعنالمسمحموت2-

المسيحعليكانلماذايوحنالنايقول

يفعلجعلتهالتيالمحبةوعن،يموتأن

كلهاالأناجيلباقيمنأكثراذلك

2؟91-22"360و)أ:92-أنظر

6،8:28:اكاو53-56،ة،ا-3،17

91:.ه-18152،واوه01:11

15:13(-32،34وو2927:،2

الصس:لرحا-3

الروحعنيوحناسفرفييوجد

فهو،الأناجيلباقيمنأكثرالقدس

محلسيحلالذيهوبانهلنايصفه

)ا:32الابإلييرجععندمايسوع

و،2،،؟33و،8،3و6و3:ه33"و

:39)سهأنظر7:37-93(6:63،

26،و2وه17و،1:16و،1،



15:12616:7-590.)02:22

الأيدية:الحياة-،

ومرتسمتيمنممللصفهاماوهي

بالهياةمرتجطةوهياللهبملكوتولوقا

)1:4أنظر:الثانيالميلأدأوالجديدة

1364:14و69و3:3-7و12،13و

وء،6:27-92"و،522:ا136و

.ا:168.28و58و4"و57و47و

يوثنابلثطرة

و3(01715:2و11:25!29:25

الله:عواعبدجدول5-

للمسيحصورةبوحنابعطبنا

إليالبدابةمنالموقفعلىكالمسبطر

بنفذإنماأنهيعلمكانفقدالنهاية

ياخذهلمماشيثأإنمخططأكاملأحتي

الأتي:لاحظ(!موتهحتي،غرةعلي

ا:ا"23،أ:لي7:6-8!2)2:4،

،)،:18
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الرصلىأعطلىهقر

الوسلأعمالسفر

الشماهدةالكنيسةقصة

3:السفركمبمن

حدثعمايحكيلأئه،القدسالروحأعمال،ةيعنونأنيمكن!كانالطبيبلوقاكتبه

منالوحيدوهو-لوقاكتبوقد،الخحسينيومفيالرسلعليالتدسالروححلولابعد

اسمه.يحملالذيللسفرممتكملةالأعمالسفر-يأيهوفىيكنلمألذيالجديدالعهدكتبه

السفرأ:كتحدثععا

بينما4بطرسالرسولأنشطةعنمعظمهافىالأوليعشرالاثنيالأصحاحاتتتكلم

بولس*الرسولعنالأصحاحاتباقيمعظمتتكلم

وسفر،لهشهودأسيكوئونعل!!مالقدسالروحيحلحايةإنهلتلاميذهيسوعقاللقد

ذلبه-نمكمفيردناالأعمال

واحزانها،أفراحها-الأوليالكنيسةعنالكثيرالأعمالسفرعننتعلمونحن

فيوانتشرتتأسستبحيثامتدادهاعنالكلفوقهنتعلملكنناوعآشهاانتصاراتها

كله.المتمدينالعالمءأرجاإليقليلةسنواتمدي

أمامهناأننانثقآنونستطيغجدأمدققامؤرخاكانأنهالطبيبلوقاعننعلمونحن

للمسيححة.الأوليالأيامعنوأقعىتقرير
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الرصلىعهالهفر

الم!بؤ(السنرصفاتصما

هىالحقةالكنيسةأنلتذكرنامرةثلاثينمنأكبر()ضهادةكلمةالسفرفياستخدمت

واحدجيلفيأنهالمذهلرمنشاهدأ،تكونلأنمدعومسيسكلوأن،الشاهدةالكنيسة

قبلوقدالمتمدين،العالمءأرجاجميعإليالإنجيلرسالةحملالمسيحيونأولئكاستطاع

ممتاب.دفتيضمتهقدللإرسالياتمرشدأفضلهوالأعمالسفرإنحق-عن-

السفرلهذأالمناسبةالنهايةلكنمبتورأء.كانلوكحايظهربحيثفجاةالسفرهـلختتم

أبرزتقدفالأناجيلثاتية.-المسيحيجئأنإليالشهادةتقديمف!الكنيسةاستمرارهي

عملهفىاسممرمايريناالأععالوسفرالأرضعليكانعندما!عملهالمسيحبدأمالنا

الدينيةالعاصمة-أورشليمفىالكرازآععلالسفرلىلفتتح..تلاميذهفيالقدوسبروحه

.الأيامتلكفيالمتمدينالعالمعاصعةروما-فيالإلمجيلبإعلأذوتختتم!اليهودلشعب

السفرأ:ئمتبمتى
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اصتفاشس-الكلنيسةءشهداأول5-

:7(06)

المهتديقاثمهرتستقيلالكنيسة6-
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يحدثقدالمتحمسينالمسمحيابة
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ولئهالإنجيلقلب
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بمدهاوما،نفسهاروماإلىغرلاالذطابعنالبعيدالمديعليخطةذهنهقيكانت
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الإمبراطورلةطولفيدانمهحركةفيالشعبكانوقدروما(إليتؤديالطرقكل

روما.العاصمةإليالمطافبهمبمتهيمنهمالكثيروكان.التجار.وخاصة!عرضها
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(:الرسالةك!دتلماؤا

فيلكنيستهاإنجيل!بشرحروماإلىلفلارتالطريقيمهدكانالرسولبولسأنيبدو

وقدكرارت..انتقدواممنللبعضالأعوريوضحأنأرادبولسأنيكونقدبلكلصات-.

للأخباروافياموجزأيقدملكييولسانت!زهافرصةالوقتنفسفيالرسالةهذهكائت

الجديد..العهدفيآخرمكانأيفيلمجدهأنيمكنمماأدقبتفصيلالمسيععنالسارة

أحدصارتفقدولهذاترتيباوأكثرهاالرسولبولسكتاباتأعظممنروميةإليوالرساله
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قدأنههـلبدوكسجينروماإلي()شحنهتمثمومن،رومافيقيصرإليدعواهرفعوطلب
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الصليب.فيطبعاوالسر،خافىايببراءةينطقتجعله
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الرسالة
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!؟عى:اللهمع

عنالكثيرمناك:للأمميالنصية!

الله:

(2ا-.)1؟9الطبيعةفي-

)2:،ابهاخلقناالت!الطرلقةفى-

-)15

منأكئرهنالاللعهوفى:!يالنسهة

17-،2.و)2:12كلعتهفيالكفايد

2(3:او

)3:9-.2وفسدوازاغواالجميع!
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ا-لم!(:)2آخريدبنأنيمكن-

31:27(يفتخوأنيمكن-

2:9،)1:.2،عذرأيلدله-

)3:91

،52

02)لم!:نفسهيخلصأنيستطيع-

و23(

أصحاحاتأشمئكلىعملىالله2-

3-ه(

الثمن:سددكسوعموت!

2،الم!:عنابدلاهاتقدفهو-

2(وه

5:6-8()خطاةبعدونحن-

)يا:،2(نتبررأنيمكننا-

وكذلك..اللهكلامإيراهيمصذتا!

ا-6،:،312:هنحئنؤمنأنيجب

(أ25:5،

مننعانينزالالاشيئ!آدمعملثا

آناره:

الصليبعلىالمسبحفعلممذلبا-

ا-91()5:2



حياةبهانحياالتىالطريقة3-

6-8()أصحاحات:مختلفة

الهاطنةال!شرلةالطببعةهصالمشكلةثا

صالحةتكونأنتستطيعلاالتي-

الأ.18(

)8!17للهيةالمعاد-

)8:اللهترضيأنتستطيعلاالتي-

)8

الفدسالروحطرلقعنداثىالنول!

(ا)8:9-افينابعيشالري-

ا-)"1:3الصراععليجثناالذي-

)23

2(وه)7:،2النصريعطىالذي-

معهنتعالنأن!حب!

91،ر!69)6:13الخطيةبرفض-

)8:13

؟-169وا6:يا)السبحبإطاعة-

(أ:21وانطر
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!يمكمنا:

)6:،1(ننتصران-

(11)8؟الحباةننالأن-

9-17(81:،أولادأللهنصبحأن-

27(و)8:26لنامعونتهنعرتأن-

)8:28-للس!يحمشابهيننكونأن-

:2(29وانظر03

93-93()8:لهاننانتاكدأن-

)أصحاحاتصانعهومايعلماللهء-

(99-أ

اليشرمعمشمحطالله!نف!!

)9:آالعصاالبهودكانوألوحتي-

)1-33

)99:االعطمىخطتهلهلأن-

)32-

ععهنتباوبأننحتاجونحن!

(92-ه:09)الإيمانطاعةفي-
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5-لق!خلصناجميعامعا:

1(ا-ه2)اصحاحات

الجسد:اعضاءفنحن

أ:لم!-8()2للآخرالواحدبانتمائنا-

:9-21،)12البعضلبعضنابمحبتنا-

45،

)13:8-01

1،1:1-،ا:لبعضاكضنابقبولنا-

)7

جديدأسلوبفيمعةباشترأكنا-

1(.ا-،وا909-7)سللحياة
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التطببق

أوفاعنالتصححمبانبة:العطعة-ا

الله:مع

نحنمابسببذلكيتمأنيجب!

شرمنعليه

عملهمابسببذلكيتمأنيكن!

المسيع

يعنى:دهلا!

نشتربهانيمكنلاأننا-

بالإيماننقبلهانيجباننا-

صيا-نحممالكىالتؤت!دهناك2-

مسمحط:

ذلكنفعلاننستطبحلنلأننا!

بأنفسنا

فينايسكنبمكنالقدسالروحلأن!

!وطا!عنى:

الخاطنةطببعتناإئكار-

المسيحيسوعإطاعة-

عالمس!حبل!:لناالشر!لةصياأ3-

الآ!لن

بعفناإليننتمىلأننا!

نحبكيفالآننعرفلأننا!

بعنى:وهلا!

قيمتهاونقدرنرعاهاأنبجبأننأ-

مننعتبرهاأواستفلالهانسئلاان-

بها.الأمرالمسلم
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ميةرو

الرئيسبةالموضوعات

ا-النعمة:

القائلةالحقيقةدعاثمرسختلقد

أصلآمسيحينننكونأنأردناإذاباننا

ونعمة،العملعذااللهيتممانفيجب

وفينشتردها،أنيمكنولامجانيةالله

أمرأنعتبرهاأنيجبلاالوقتنفس

خلالالموضوعهذاتتبعمنه-مفروغا

27،و3:،2:4،2ا:7،)الرسالة

،9وه26:1،واو5117:ه،،:16

-6(ا:ها

الإلحان:2-

اللهنعحةعطيةعلينحصلنحن

الوقتنفسفيوهذابالمسيحثالإيمان

بلعثهيقالبماالتصديقمجردليس

وإطاعتهااللهكلمةتصديقيعنى

بالمصيع.والاعترالى

الإيمانعليبولسيشددكبفلاحظ

،56

هلأيضا..يعرفهوكيفالرسالةفي

وانظر)ا:هكافيةالإيمانعنفكرتنا

26-و5173:22وأ:1816"ة59

،31،1-25:،،5:10-9:8،11

ا:17(.ء

ءالإيراه3-الثيريرأو

ساحاتمنمأخوذةالكلمةوهذه

مهلمناالخاطئأولبرئيبررفاللهءالقضا

يسوعالمسبحعملهمابسبببارأنه

بينبولسيرل!كيفانظر-عنهنياية

)1:17،والإيمانالمسيحموتوفيه!ا

ا5:8-اا-250،:،2-26ا3:

(1ا-.0:9أ-210وه

معا:كلنا4-

نخطئإننالنايقولبولسأنلاحظ

صورةيستخدموهومعا،وسنخلصمعا

أهميةمدييرشاأنيرلدعندماالجسد



..العملفيمعاارتباطنا

فيالمسيحيينمشاكلاختلافورغم

انقسامهمإليأدتوالتيبولسايام

يعطيتاهل..الأيامهذهمشكلاتناعن

نطبقهاأنيمكنناقواعدايبولمس

1،9:أخاصةيصفةانظر؟اليوم

ا:7(-5

الملل!:هوالله5-

انطباععليالرسالةمننحصل

مية9ر

فإنالشعبإيمانعدمرغمبأئهواضح

أنهكماالعالمفيمشيثتينفذالله

وهذا،المسيحيينحياةويضبطينظم

الذينلأولئكرائعاتاكيدأيصبع

نأنستطيعلاكناولوحتي،يؤمنون

ذلك.يفعلكيفنفهم

أخريمرة1(و.)9أصحاحاقرأ

بعضهما.بوافلالأأنهحاكبفولاحظ
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ليو11لم!نثوحور

كوونثوسأهلإلىالأولىالرسالة

هنقسمةكنيسةإلىرسالة

؟:كورتكوصكنهسةثدأتكيف

،(ا:18)اعصالالثانيةالتبشيريةرحلتهأثناءمرةلأولكورنثوسمدينةبولسزار

منعددمع،المسيحية-المجمعرئيسكرشمبسضننهممناليهود-منحفنةاعتنقتوقد

كانإزاستفزاقلايكنوإناستراتيجىمكانفىععهمالكتابمدرسةبولسهـلدأ.الأعم

عشرثمانيةحوالىلمدةهناكيعملوظل18:أ-18()أعحالللمجمعمجاوربيتفي

.المقدسللكتابكمدرسأبولسوخلفهشهرأ،

أ:يولسإلىالكنحم!أخماروصلت!لبد

في)69:8(افمسسفيكانربما16:91(اكو)آسياقىمامكانقيبولسكان

رسالةومعهموصديقيهاستفاناسوصلعندماالثانيةالتبشيرلةرحلتهمنلاحقةمرحلة

.(71:،:17)16كورتثوحمافيالمسيحييهةمن

منقسمة:كنهسة

(2:9ا)القيادةحولمنقسمينكانوا1-

ا-؟(:5)الأخلاقيةالقيمحولمنقسمايئكانوا2-

ا-8()6:ومتهمينقضاةإلىمنقسمينكانوا3-

12(7-)8:ءأقوياومسيحيينءضعفامسيحيينإلىمنقسعينكانوا،-
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ليأواحورنثوس

ا-22(:7ا)1ءوفقراءأغنيابل!منقسمينكانوا5-

ا-26(:2)12انقسامهمإليأدتالروحيةالمواهبحتيبل6-

!دورنكوس:إلىرصاثلأ!يع

الثانيهالرسالةهوالأنلديتاماوأن،رسائلأرلعكورنثوسإليكلتببولسأنيبدو

فقط:والرابعة

لبستلفى،الرسالةفيإليي"كتبت)5:9(فيإليهامشارالأولبمالرسالةا-

الرسالة.تلكعنأخريمعلوماتأيهلدينا

.كورنثوسأهلإليالأولىالرسولبولسبرسالهالمعروقةميالثانيةالرسالة2-

توصفماغالبأالتن(و،2:3كو21قيإليهامشارأنهيبدوثالثةرسالةهناك3-

هذ"لكن-الأوليالرسالةإلىببساطةالإشارةهذهتكونوقدالهزيند"!الرسالةبانها

!ا.الهرشةالرسالة!فيبولسيتولهمامعالحقيقةفيتتناسبلاالرسالة

(كورنثوسأهلإليالثافبة)الرسالةباسمحالباالعروفةميالرابعهالرسالة،-

أسثلتك:علىالرد

تثارالتيالأسئلةمنالكثيرعليتجيبأنهاإليالأوليكورنثوسرسالةأهميةترجع

.اليوم

قادتنا؟تجاهنأخذهأنيجبالذيالصحيحالموقفهوما!

المسيحي(حياةقىالتعليممكانهوما!
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ليو(!!لثوحور

الكنسى؟التأديبعنماذا!

المحاكمأفىآخرص!ميحيامسيحييقاضيأنيمكنهل!

الأخريأالأديانحيالنتخذهانيجبالذيموقفناهوما!

؟()الهريةبكلمةالمقصددهوما!

الكنيسة؟فييصلينأنللنساءبسمعهل!

الروحية؟المواهبهىها!

ال!حيةأالمواهباهمهمطما!

؟الموتبعديحدثالذيما!

الرسالآ.فيكثيرةأخريوأسئلةالأسثلةطهإجاباتالمدققةالدراسةتوضحوسدت
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ليو11نثو!حور

العامالهيكلى

!

المقلعة:

تحبات1:ا-3

المدهشةالتعليقاتيعض:،-19

!

المنقسمة:الكنيسلأفضعحة

والمسمعيتمجدالإثسان3ا-اا:.

يصلب

ال!حيةالهكمة-ع!:،ا2:

هكذاقادتكمفيفكروا-،:ه3:ه

الفقر-ءبالكبرلاالانتفاخ6:2-ا،

والقوة

!

الأخلافية:الفضبحة

5--1-602

مشينهجنسيةفضيحةا51-3:

مخؤيةقضاثيةدعاوي61-8:

الروحهبكلطهارة6-9.2:

!

افرا!اةعنأسئلة

1-.د7:

والواجباتبالحقوقيتعلقفيما؟-79:

بالطلاقيختصفيماأ-،7.2:

المتزوجينغبرعنماذا2-738:ه

الخلاصة،.3-7:!ا

،61



ليإوارتتو!حو

!

كبفأ:لقد!ررتم.ءلكن

8:أ-11:ا

..الأوثانعبادةمن!ررتم؟89-3:

لكئ

وقيمميادئمنمحررتم9:9-27

لكنالمجتهع-.

لكن.-اللهبنعمةلمحررتما-39ا:.

الناسلتخدمواتحررتم91:1-9:،ا.

الله.وترضوا

!

الحدماتفىالفوضي

الكنس!ة:

ء.:ا:112-4

وغطاءالطودلالشعر91:2-16

والبرقعالرأس

كنيسةفيالربءعشا:79-،113

منقسمة

،62

الررحيةالمواهب1-؟3ت12

العظمىالموهبةا-13:39

والنبواتالألسنة،ءا-:ا،

!

القيامة:

ا-58:ا5

السارةءالأتباهىهذه919-:1،

قامقدالمسيحيكنلملو15012-91

نحنوسنقومقاملكغه2-،03ا:5

القيامة؟تعنيماذا59:35-.ه

القيامةمجد51-58اة5

!

الحاتمة:

2،-16:1

بولسخططأ-169:

المهمينالناسبعض16:0-1.2

شخصيةتحيات1621-24:



الرسالة

)تطحهيثةهليالرسالةكنيت

واحد.مركزمنبدلأعصودينلهناتص(

هنقست:كني!سمةفضمحةا-

ا-،()أصحاحات

أ!بعإليمنقسمةالكنيسةكانت

الخاصشعارهامنهالكلامجموعات

المختلف:

لبولسأنا!

لأبولسأنا!

لبطرسأنا!

للسسيحأنا!

الأصحاحفىبالضعفالخاصوالجزء

بعضقالههاإلييشيرأنيمكنالأول

(29:1!)أنظرعنهبولسناقدي

ثفسفيبالمحكمةالخاصوالقسم

إلىإشا!ةيكونأنئكنالأصعاح

18!24()أعمالوثقافتهأبولس

ليو(1ط!نلورحو

مذهلةشعاداتخمسةبولسدسشخدم

الكنيسةقياداتبافيوعننفسهعن

نكونأنيجبالذيالموقفليظهر

عليه.

(3:5)(ياكونويد)امكخد!

(9:)سالععلفيكزملاء!

(01)3:مهـرةكبناثين!

(1:)،مساعدبنوعمالكخدام!

(1:)،كوكلاء!

يالحردةيتعلقفبماالفوضى2-

(81-.)اصحاهات

أنهمالأقوباءالمسيحبوناعتقدلأ

الوثنيينهياكلفييثلواأنفيأحرار

إلىذلكأديلوحتيكورتثوسفي

.ءالضعفاالمسيحبينعثرة

أنهنالمتحرراتالنسوةاعتقدت+

الحشمة،مظاهرعنيتخلينأنب!شطعن

،63



أوليانثول!حور

المحافظونالرجالابعضظنلوحتي

متقكات.صرنأنهن

التفاهاتهذهكلبولسسفهوقد

يأخذأنفيحقهعنبسيطاهثالأهـلقدم

يستنبطوهو.كبشر-خدمتهعنأجرأ

فيالواعظأحقبةبهابثبتحججسبع

أجر:عل!الحصول

(5:)9الرسلمثال!

)9:7(المجئدصورة!

19:7(الفلاحصورة!

:7()داالرأعيصورة!

46،

)9:8(الشريعةتعليم!

(1:يا9)الهيكلكهنةسثال!

)9؟،1(نفسهيسوعتعليم!

أجرعليالحصولفيحقهاثبتولما

واضحةوحجتهأ(19:هفرفضعاد

بالضرورةبعنيلامعيالحقكون)أن

أستخدمه(أن

المبدآ:هوهذا..والأن

الجميعمنحرأكنتإذ"فإني

لأربحللجميحنفسىاستعبدت

1(.،)9:!االكثيرين



ولي11حورلثوكل

التطبيى

معالهنمرىءال!كابصطدمأنلايد-ا

الله:حكمة

فادتهم:يؤلهونالذ!نالمسيحبون2-

الكنيسةيقسمونثا

قادتهميضللون!

اللهقيمةمنبغفضو!!

ماكثيرأال!يالكنسىالتأديب3-

الفرب:نيأدل

عصيانهمعنالعصاةئرجع!

ينللمترددك!ير!

للعالميشهد!

اللهيمجد!

المسب!:صررلقد،-

نفسهيرضيلكيلا!

اللههـلعبديخدملكيبل!

آخرلنيرلحأنبستطبعوبذلك!

جوهرالمسيحيةهيالقيامة5-

اختياريةإضافةليستوهي
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ولي(1فتول!رحمو

الرئيسيةالموضوعات

(:17:39-2)1بعنايةاقرأ

الحكلسةإلىالإشاراتكلملاحظه

بولسفإن4الضعفأوالحماقة8والتو

الكل!اتهذهمنكلايستخدم

يراهاوكعااللهبراهأكمابطرلقتين:

الأفكارهذ!شرححاول.الإنسان

الثمانية.

بولسيبدا56،أصحاحىفى!

(تعلمون)ألستمبعبارةأسئلةسبعة

كلهالعجينتخمرصغيرةخميرة-

)5:6(

(62:)العالمسيدينونالقدبسبن-

)6:3(الملاثكةسندبنأننا-

اللهملكوتيرثونلاالظالمينان-

)6:9(

المسبحأعضاءهىأجسادكمأن-

466

)6:15(

واحدجسدهوبزانبةالتصقمنأن-

)6:69(معها

القدسالروحهيكلهوجسدكمأن-

)61:91

!لمأنبرلسيتوقعاساسأيعلي

المبادئهذهكورنثوسمسيحيو

المبادئهذهعرفنانحناوإفى؟..السبعة

سلوكنا؟علىالمعرفةهذهأثرفعا

فىللإلمجيل:اساسيةمبادئأرلعة!

إلىالإنجبلبولسبختصر(:3-ه15)

:أصولأرلعة

خطاباناأجلمنماتالمسيحأن1-

الكتبفىكحا

دفنأته2-

اليومفىالأمواتبينمنوأقيميم!-



الكنبفىكماالثالض

لكثيردن..وظهر،-

نألتظهرالقديمالعهدف!ابحث

حسبخطايانا(أجلمنأماتالمسيح

اليومفي)قامالمسيحوأن،الكتب

الكتب.فيكما(الثالث

بعضهيما(51)القيامةأصحاح!

بعدمالاعتقادعنتنجمالتىالنتائج

؟(ا-291)الأعدادتيامةوجود

الثلاثالمزدوجةالإشاراتلاحظ

إوليا!نثو!محمو

،5)الأعدادفىبولسإليهايشيرالتي

-:)،9

الأخيروآدمالأولآدم!

الثانيوالإنسانالأولالإنسان!

.السماويوالإنسانالترابيالإنسانول

الأخير(.)آدميسو!ااعتيرلمأذا

بعناية-ادرس1،الثائي"الإنسانلكن

اللحصول،":6-21(روميةرسالة

المذهلةالمقارنةعنمنالمعرفةمريدعلي

(.والمسيحآدميين
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الثانيأنثوماحو

كوونثوساهلىإلىالثانيةالرسال!ة

تصيرةلثورةمحزنتاويغ

الرصالة:ضلدالكامنةاثعصة

ابتدأنفهمها..أننستطيعلكيالرسالةخلفالكامنةالقصةأساسانعرفأنيلزمنا

ويقول(-17أ:18)أعمالالبشررلةالنظروجهةمن-كورنثوسفيالكنيس!اقامةبولس

لكن-.كو(2)لرسالةالافتتاحيةالكلماتكذلكولاحظ(أ9:كو9)،"رسولإنهبولس

فىعاهمالذينوهؤلاء(\ا-"ا:12كو)2كورنثوسفىيتجولونكانوامزدفيهةرسلا

(12:1-ه11كو)2مختلفبإلمجيليكوزونوكانوا(ه:9مموا)2(الرسل)فائقىبولس

.الرسولبولسسلطانولمحدوا

إليالأوليالرسالةفيبولسنصيحةالناس!اهلفقد،كورنثوسفيبلبلةوحدثت

(21:كو)2الآلاممنالكثيرلهسببتكورنثوسإليبرلارةبولسقاموعندئذكورتثوس،

بهيثزأونببساطهكانوا(الرسل)فألقالمفلفينالرسلانواضحاكانفقد

جدأعنيفةبرسالةالكنيسةإليتيطسأرسلثمكورنثوسبولسوتركا(...:اكو.)2

كو)2بولسإلىالرائمةبالأخبارتبطسوجاءكورنثوسكنيسهوتابت(أ7:ه+لاكو21

المؤسف.الخلالىهذاتارلخعليتعليقهيالرسالةوهذه..7(و7:6

ا:الرسالةكعهتمتى

)أعمالاخائيةعليحاكماغاليونكانعندماكورنثوسفىكانبولسأنتعلمنحن
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نيةالتنال!نثوحو

نأيتعل!كورنثوسإليايأوليرسالتهفإنوءلميه،ميلاديةا25)أو("1)عام(89:12

عام.بحواليبعدهاالثانيةوالرساله.م،هعامحواليكتبتقدتكون

وتيطس:الكورنثيون

الرسالةطهفيدكرالذي8:23()2:113تيطسيقدركانبولسانالواضحمن

وقداكورنثوسإليالقاسيةبولسرسالةحملالذيالمبعوثهوكانوقدامراتتسع

تابعندماارتياحهفيشاركهكماكورنئوسفيبالهالةاهتمامهفىبولسشارك

الثانية()الرسالةمعهلياخذكورننوسإليأخريمرةارسلوقد()7:13الكورنثيون

81:6(.أ!رشلممفقراءأجلمنالجمعترتيباتوليكمل

أ:الرسالةكلهتالماة

تغييريعنيهماعنكلورنثوسأهلإخبارهوالرسالهكتابهمنالأساسالغرضكان

افكارهفيحادلوهمنمعبقسوةالتعاملمنتحذرهمالرسالةأنكمالبولسبالنسبةفكرهم

رسالتهفيأعطاهاأنسبىالتيتعاليمهبعضترديديرلدبولسدئمالثاكان(ا-اه)2:

)فاثقيمعالتعاملهوالرايعوالسبب2(1-.6:هكو9معمقارنة9-)6:،الأولى

آخرإلمجيلأيحملون(كذبة)معلمونالحقيقةفيكانواالذينالتائبينغير(الرسل

ا-6(ة)11

أورشليمافيالمسيحييهاءفقرالمساعدةالجمعبخطةيذكرهمأنبولسي!لدخامسا:

ناالآنيريدهموهو9-3(16:أكو)الأوليالرسالةفيقبلمنعنهتكلمالذيالأمر

أ-6(.)9؟تيطسببدجمعوهاالتيالأموالبرسلوا
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(لثانيةرتتوسحمو

العامالهيكل

!

ا:ا-ت\

المحلالى:نفاصيل

:11-2:17

انتظارفيبولسعانيكم

تيطس

عنهمغيبتهسببتوضيح9-2:د1:ه

ضومىعناصفحواا2:ه-ا

بعودةبولسابتهجكم2:12-17

تيطس

!

الجديدالإلهىالتدايرمجد

العالم:لشثويأ

21:ا-35:

البشريوالقلبالإلهيالروج-396:

للإنجيلالأعظمالمجط3:7-18

047

الهالكينفىالمكتومالمجد9-6،:

ايكلامءوراالمختفىالمجد:7-18،

المجدإليمدخلالموت9.؟-.ه

وسلوكالمستقبلمجد112-ات5

الحاضر

!

والسلوفى:الهلاص

9ا-6:7:

شهادةالمسيحيالسلوكا.ا-ة6

نداءالمسبحيالسلوك7-6:91:ا

ؤعوة

!

المسححمونلخملفعنلما

7:2-69



بلاسببنزاع7:2-،

بينالاختلافاتآلام7:ه-13/1

المسيحيل!

عنالناجمالارتياح13/ب-69

المصالحة

!

أ:المالع!هل!كل

هاا-8:9:

مكدونيةمثالء-العطاا-لأ8:

انتمعنيماذا-العطاء8:8-59

؟الأن

العمليةالترتمياتبعضها-8:6:9

روحىالعطاء-هبدأ9:6-15

والسلطانالكنسيالتأديب!

الرسوليث

21:31-أ:01

الث!اليةحورتتوس

روحيةضرورةالتأديب01:9-6

بعدعنيبالتأد7:9-2ا.

للتأدببرسولىحقا-18أ:3!

النفسلضبطرسوليمثالا-59ا:ا

رسوليضعف11:69-23

رسوليامتباز1ا-125:

بيننااحكموا:والآن51291-13

!

المحاتمة؟

ا:14ا-1203،

محبةفيإليكمقادمأنا2اأ-:،ا2

لأحاكمإلبكمقادمأناا-،:سا

وعندنذ،أنفسكمامتحنوا09-5:الا

نأإلى!تاجوالن

امتحنكم

تحياتأا-!أا:31
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ليةالثال!لثورحو

الرسا

موضويخاصعالرسالةتتعامل

هامين:

والألم:ألاممياز-1

مثلمسبحبةقحادةتعنيمادانما

وسو.للمصاعبالتعرضايولسقيادة

التشجيعإليبالإضافة،والمعاناةالفهم

هذ!إلييولسودشيوأيضا..والبهجذ

مواضعسبعةفيوالآلامالمصاعب

الرسالة:خلالمتفرقة

عندمااليأصحالةمنالاتتراب!

(8:9-أا)الكورنثيوقدفضه

بولسعاناهالذيالمبرحالنفسيالألملما

21:12رسالتهعليردهمانتظارفي

)17-

النزاععنالمتسببالبدنىالارهاق!

(ا-618:)4الروحىوالخلاف

أجلمنتلينلاالتيالمعركةمشقة!

472

(301-ة)6المسيحاسم

الداخلفيوخوتانرج!طحرب!

-8(ه71:

فهعهمسوءعنالناتجالألم!

(01-ا:أ9)الباطلةتهمتهاماوا

للععلتحصيلاالتيالآلامل!

2-92(ا:ا)9التبشيري

3-ه()أصحاعات2-المبد:

الموضوعمذاإلىالطرلئبولسيفقح

التي(اقوصية)رسائلإليبالإشارة

بأعضائهاللإشادةالكنانسكتبتها

..الأخريالكنانسلديبهموالتوصبة

مدحهميكتبالذياللهعنيتكلمث!

وتلوبحجاةفيبلالورقعلىليس

يقوفىهوهذا،المخلصبنوعبيدهخدامه

لوحيكتابةعنالقديمالعهدقصةإلي

تتطوركيفطلنريوالأن،الشريعة



:الفكرة

لموسيالشربفةنفسهاللهأعطي!

اللهمجدرأيموسي!

المجدوذلكالبربقطذاغروقد!

يلمحصاروجههأنحتىموسيشكل

بالضياء.

حل!الشعبعيونالمنظرهذابهـر!

.رأوه

يفطىأنموسىعليكانلذلك!

.بنقابوجهه

لمأنهإلاراثعاكانالمنظرأنلابدول

لأنبسرعةوائتهيطوللأوقتايستغرق

هذهعليالوبمجدبرلمموسى

ليةالثانفول!رحو

.أخريمرةالصورة

يوميا..اللهمعالمسيحيونيتقابل!

ويبقي.التوهجيستمرأنلابدل!لك

كلهالبستاطباةفإنذلكومع!

الألم.أبضافهناكمجدأ

نفسهالموتحتيفإنهئرتعبلالكنثا

المجد.إلىتؤديبوابةإلاهوما

هووالموتخيمةإلاالجسدوما!

لها.النهائيالنقض

وتحركحركةببساطآيعنيه!الكن!

بيتبلخيمةهولشجديد،بيتإلي

ثمهدا

إليه.نصللكياللهخلصناماوهذا!
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الثانيةحورلثوص

التطبيق

:ءأشياعدةالرسالةهذهمننتعلم

تجمعمجردالكنبسةليست!

.القادةأيضاهناكبلءللأصدتا

فيالديمقراطيآتصاحبأنيجب!

والمسئولية.السلطانالكنيسة

مجردليستالكنيسةفىالقيادة!

الألم.تستدعىهعبلامتيار

،7ء

فلاسهلأاعملأليستالإرسالبة!

نأوعليهمالقلوبضعاتيستطيعها

وشأنها.بدعوها

ألاالحقيقيالمسيحيعلييجب!

الموتهذافيكاذواناالموتبخات

عل!ينتظرناأعظممجدأفإنمجد

الآخر.الجانب



الثانيةل!لثورحو

الرئيسب!ةالموضوعالت

9-ا+م:

الألامعنالرئبسبينالجزأينادرس

منكم-11وأصحاح6أصحاحفى

الأصحاحينهذينفىالمذكورةالأحداث

حياةسيرةمنعليهاتتعرتأنتستطيع

الرسلأأعمالسفرنيالرسولبولس

المعونة.رفدمةالمسبي2-

بحاجةالاهتمامشديدبولسكان

مساعدةبضرورةللاحساسآسياكناثس

كانواال!يناليهوفىيةفىالمسيحيين

المنتشرةالمجاعةبسببمعاناةأكثر

أعمالادرسا:27-.3(-أ)اعمال

مح1ك!8:9-9:ه2ا،،:5-32:ا

أ:،2-592رومبة16:9-،"اكو

العامةالمبادئلتري،:2،17واعمال

العطاءخدمةتقودأنينبغيالتى

المصيحي.

هذاعنيسوعكلماتأدضاولاحظ

.(أ-صأة)6متيفيالموضوع

:الموت3-

ضعفعن(01:،:7-5كو2تتكلم

الفقرةهذهادرس.الموتوحتمبةالجسد

59:35كو)9ف!جاءبماوقارثها

عنتتكلمانالفقرتينكلاأننجد(58

)خروجالمجد؟هذاهوفما،.!المجط

ا:26-28(حزقيال،:ها-2،17

المجدكانإذاالموتنخشىفلماذا

منبولسخاترهل؟ثعدهينتظرنا

:6-8(4تى518:2كو2)أالم!ت

الرسولي:السلطان

المقدىسالكتابفهرستاستخدم

لا"الرسلعنفيهجاءماكلل!راسة

رسلأ.زعوامنكلبأسماهتائمةوضع
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الثانيةل!نثورحو

خاصة:يصفةولا!

)عبراني!3:1(-يسوع

:2(01)متيعشرالاثني-

:7(16)روميةنكوساتدرو-

(1:أاكو)بولس-

خاصةمجموعةهمعشروالاثني

،76

بينالصلهإلىيشيرواأنب!مقصد

القديمالعطقيسبطأعشرالاثني

الجديدالعهدكنيسةوبين)إسرائيل(

".اللهإسراثيل"16-6:اغلاطية

الذين(الرسل)فائقيأخطاءهيما

كو)2مفلفينرسلأالحقيقةفيكانوا

2(؟91:ا-ا



غ!طية

غلاطيةأهلإلىالرسالة

الحقيقيالإنجيلىعنرسالة

؟:الرساككمهضلمافىا

عنبعيدأيتحركونكانواكلأطيةمسيحيىلأنالهامةالحبولةالرسالةول!بولسكتب

الذينالمتنمريناليهودبسببثاتجينغيركلائوا.ا؟6(.أالمسيحيللإيمانالحقيغيالفهم

هوهذاإنلهمقانلين(\)3:اليهوديةالشرلمةوطاعةالخثانبممارسةيخملوهمأنارادوأ

الله.معالعلاقةبمزاباالكاملالتهتعلهميتيحالذيالدحيدالطريق

باللهعلأقتهمفىالي!هوديةالشرلعةعلىأعئمدوالوبأنهمقوياشعورأبولسشعروتد

عليتدتمدباللهالإنسانعلاكةأنوهيالإنجيلفىالأساسيةالنقطةسينكرونفإنهم

.الأعمالعليوليسالإيمان

ايضا"هـبوضح،أورشليمكنيسةمعالشخصيةعلاقاتهالرسالةخلالبولسولشرح

محاولتهمعنوليسالمسيعبيسوعالناسإيمانعنشتجالتيالمسيحيةالحريةطبيعه

الشرردعة.طاعةطردقعناللهإرضا،

وقراوةالكاتب

:شالكا-؟

عنتعليمهجوهرعلي!تويوهي)1:ا(غلاطيةرسالةكاتبهوالرسولبولس

نأبخشىلاوكرجلكمبشر،إياهرتريناشخصيتهعنالقويةحججهوتكشف.الإيمان

فىثذكرلمالتي،حياتعنالتفاصيلمنالكثيرالرسالةوتعطينا.وحدهالرسالةيعمل

،77



غ!طية

الكناب.فىآخرمكانأى

2-القر)ء:

لصيقةصداقةبعلاقةهموتمتعوا\(،:يي!.9و:98القراء)هؤلاءبشرقدبولسكان

آسياشرق)شعالالشماليةغلأطيةمسيحيىإليكتبإنهالبعضوقال1(-)،:همعه

التبشيريةرحلتهفيبولسزارهمانسبقوالذين()الفالشعبمنكانواالذين(الصنري

)تتضمنغلاطيةجنوبفيرومافيةمقاطعهإلييكتبكانإنهآخرونهـلقول..الثانية

الأولي.التبشيريةرحلتهفيزارهاقدبولسكانالتى(ولسترةودرلةوأيقونيةأنطاكيه

الرسالة:كتايةتادبخ

كتبتأنهااكثرونويعتقدلهم،كيتبتمنعليالرسالةكتابةتارلختحديديعتمد

كتبتقدكانتإؤاامام.48عامحوالىكتبتقدالرسالةأنيعنيوهثاالجئدل!يةلفلاطية

وأحدةتظلفهيذلكومع،ذلكعنمتاخروقت!هفيذلكيكونانفلابدالشعاليهلغلاطية

الجدبد.العهدرسائلاولمن

ضاصة:ومميزاتسمات

موضوعههـلعززقولةبلغةويكتب،يتساهلأنبولسيرفضإة:!راعوسالةإتهاا-

الحججءمنالكثيرباستخد)مالرنيسي

.الرعاةأعظممنلواحدالتيوالعنايةالاهتمامبكلكتبتوقدمحهة:وسالةإنها2-

نفسف!يهاتمضحيث(روميةلرسالة)مسودةإنهاعنهاوقيل:مختصرةوسالةإتها3-

قلقا.أقلظروففيأكملبصورةالرسالة
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غ!طية

مثلأ..بالعقلتلتصقالئيالأتوالمنالكثبرعل!و!تويد!كا!لة:وسالةإنها،-

.(61:،،23و22وا!20205:)

947



غ!طيآ

!

ما:ترا!حيىاهـلس

9-هلأه

وقر)ؤهالرس!ل؟-12:

يولستحياتا:5-3

!

غابنه:!عرضلثو

\-،-.ا

اهنمامهموضوع:96

إداننهموضوع:97-9

دوافعه9:01

!

،08

العامالهيكل

العامالهبكلبحددبولس

لشمادده:

12ا-2:ا:؟

تعليمهمصدراا-2ا:؟

دعوتقصةا-1:317

بأدرشليمعلأقاته1:89-2:09

بطرسمعهناقشتلأ9-عأا2:

للإلمج!بلمفهومه2ا-أ2:ه

!

عببووضحلولس

يالكمصمل:

31:،-3:9

ال!غلاطبيناختبارات39-5:



إبراهيممثال3:6-9

الناموسلعنة؟1-،30:

الوعدمزايا1-18ه3:

الناموسغايها-3:992

البنوةطهيعة،:ا-11

ئداءشخ!يا-.2،:2

الأبناءمننوعين3ا21-:،

+!

المسمحمة:اله!كةيصفالولس

01ا-5:6:

الحرلةفياثبتواأ5ء

الختانفىالمحرلة:52-6

غ!طية

آخرشخصىنداءا5:7-2

حريتكم:استخدامكيفبةأ-5:315

المحبة

!بةلبسهوما5:16-؟2

الحربةهيما22:2-،5

وعلاتاتناالهرلة201-5:6:ه

!

بده:لن!رسالعهاوقعلولس

نظرهوجهةبؤكدبولس691-15:

ختامية!يات-6:1618
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غ!طية

ادسمالة

مسدود:طرلقالناموسأ-

بظهرأنكانالرئيسيبولساهتمام

أوضاعهميصححواأنيمكنلاالناسأن

علياعتمادهمطرلقعناللهمح

فإنالناموسةحفظاوالصالحةالأعمال

:الناموس

الإنسانبينصحيحةعلاقةيقيملا!

)2:16(والله

المسيحطريقمعمتعارضهو!

)،:2:9511(

وها31:2القدسالروحيعطىلا!

)5:18

(14أ-.)3:اللعنةسويينتجلا!

طوللةاللهلخطةمفىتتااعتراضةكان!

(17)3:لأجلا

(2-129:دم)وغايةهللىله!

82ء

الناسمنالمطلقةهطالبهله!

5:13(

)5:49(بسهولةتلخمصه+يمكن

الله:إلىالوحيدالطريقهوالإيمان2-

جعلهالمسبحالمجازاتأعظمكان

الله.إليالوحيدالطرلقالإيمان

معالإنسانأوضاعيصححفالإيمان!

9(3:أ2:16،االله

ممارسةفيالمسيحىيستمرانيجب!

3:3(012ة)2الإكلان

الإيمانطربقعنيأتيالقدسالروحول

و،1(وه31:2

6-9(ة31الطوللالإيمانتاهـلغ!

26(-22:)3الإيمانوص!لتأثير!

نفسهالإجمانبهايظهرالتيالطريقة!

)5:6(

الإيمانأسرةيكؤنونالمسحيحبون!



)6:01(

الح!لة:!عنى!سوع3-

ضغوطمنالحريةيعطييسوع!

)3؟ا-،:7(الناموس

-21)4:للحريةالعظيمةالتقاليد!

)31

(51:)عليهاالحفاقتتطلبالحرلة!

الخاطئةوالطريقةالصحيحةالطريقة!

:6ا-)5:3الحررلةعنالتعبيرقى

)01
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غ!طية

التطبيق

موضوعاليومالختانيكونلاقد

بولسرسالةانإلا...ساخنجدال

لنا.مناسبةمازالت

المدققينللمس!حيل!لالنسعة-9

نأيعتقدونالكئيرونيراللا

فيالمسجلينضمنالبشردخولإمكانية

ماقدرعليتعتمد(الحياة)سفر

نوعوعليالوصالاودطيقونيحفظون

ناإلا،يعمشونهاالتيالمحضرمةالحماة

وليسالإلحانهوالمهمأنبوضحبولس

.الأعمال

المنرودنللمسبحبينيالنس!ة-2

لاالمسيحبهايأتيالتيالحربةإن

يسلكأنيستطيعالمسيحياقتعنى

كركهاأنيجبلافحياتهيشا.اكما

عليهفإنالجسديهأوالأنانيةالرغبات

عنلعبرأنجديدةمسسثوليات

48،

وسلوكهأخلاقهفيالروحثمر

وعلالاته.

شيئينعنتعلحناالرسالةوهذه

آخرين:هامين

المسبحى:التعلبمعن-؟

بماتؤمنانفيالحقلكنيسةليس

بالطري!قةتعليمهاتحددأنولاتشاء

فقد(الأغلبيةرأى)حسبالديمقراطية

اللهبواسطبماالمسيحيةالحقائقأعلنت

بولسديؤكدللتغيير.قابلةليستوهي

قدعمابختلفبشئالإبمانأنعلي

ناحيةمنلأنهخطيرشئاللهأعلنه

أنهأخريناحيةومن(حقيقيأغير

الحقائقوضعتلقدالدينونة.إلييقود

يركزهـولذلكالرسلطربقعنأولا

عليغلاطيةإليرسالتهفيبولس

الرسولي.سلطانه



المفدص:الكمابدصدةمن-2

بينالعلاقةأنالكثيوونيعتقد

ضثيلةوالجدبدالقديمالعهدين

مختلفينإلهينعنبتكلمانوأنهحا

غ!طيأ

لكنالبشر.منمطالبهمنهصالكل

الوصدةوأنواحداللهأنبوضحثولس

.المقدسالكتابكلفيقانحة
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غ!طيآ

الرئيممم!يةالموضوعمات

بعضالرسالةهذهفيلمجدأنيمكن

الرئبسيالموضوعحولالهامةالأفكار

للرسالة:

الهسد:-

يعدةالكلمةهذهبدلسيسثخدم

هى؟فماطرفا....

وو92"ه:2،3:339،،:2116:23:ه

و12.13وأو،92،6:8وأو617

ية:لعيودا-

بهايصفالتىالطريقةهيهذه

إليياتواأنقبلالناسحالةبولس

مسيحيين.!لصبحواالمسبح

4؟218:،.؟6ناالشكلةهيعا

الصليب:-

عثرةالناسلمعظمبالنسبة

لبولسبالنسبهلكنه(،16:29أة5)

،86

)6:14(.مفخرة

المسيحموتعنأيضايقولوماذا

بسوع؟.

الله:اين-،

لليسيحيالمحببالرصفهوهذا

الإنسانكونعكسوهو،بولسعند

مزايابولسبصفكيفعبدأ....

26و3:7؟اللهأبناءكونناوامتيازات

6.22وه،:هو

:القدسالرح-5

إليبالإشاراتزاخرةغلاطيةرسالة

التاليةالأياتادرس...القدسالروج

حسبمجموضاتفيوصئفها

بولسلتعليمالرئيسيةالموضوعات

هي:الموضوعاتوهذه...عنه

ثمارحمل-القدسالرهـحقبول

فيهوالحيماةبالروحالسيراالروح

2وه2و؟81و41،4:6،5:61ووهو3:23

.9ولمو6:18،



أف!ع!

أفمم!صأهلإلىالرسولبولسويممالة

أدور!خطاباهى

الرسالة)كمهتلمن

رسالةمجردمنأكئرالتداولمنواسعن!طاقئهاتصدالرسالةهذهأنالكثيرونيعتقد

بينالعامآللاستخداكتبتقدقصيرةدوريةرسالدتكونأنهـلحتملافسسإليموجهة

نأبولسعليكانوما..-أفسسلمدينةالمجاورةالمناطقفىالمسيحيةالمجموعاتمختلف

بعينها.كنيسةإليموجهاوليسعامةاللهشعبعليتطببقهيمكنالرسالةهذهفييقوله

التيالوسالةفعلأكانتأنهاالحتملومنالرسالةفىشخصيةتحياتهناكوليست

تيخبكسإليعهدوتدلاودكية(من)بأنها،016كولوسىفيبولسالرسولإليهايشير

كتابةطرلقةبنفسالرسالةممتبتوقد22(.و21)6:إليهالموجهةالمكانإليبتوصيلها

ومصيروشخصيةطبيعةهوالرئيسىوموضوعها،سجنزنزانةمن،وكولرسيفيلبىرسالة

أسماها.كصا-الجديداللهمجقمع-المسيحيهالكنيسة

افسس:فىالكنبسة

مدينةكانتوقد31(1،02:و.91:8)اعمالسنواتثلاثأفسسفيبولسهكث

يمارسونالذينوكان،أرطاميسأو)ديانا(معبدؤجدوهناكالأوثمانعبادةفىمغوقة

التعرتإليحاجههناكليستاالرسالةهذهبقراءةأنهعل!،المدينةفيمنتشرونالسحر

.عاممطهرذوالرسالةمحتويأنطالماإليهاكتبتالتيالكنيسةخلفياتعلي
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أقممس

الرسالة:

اسموترفعتمجدانمنهاالغرضلكنبعيثهامحددةمشاكلمعالرسالةتتعامل!

..ءالعالمفياللهأداةباعتبارهاالسيحيةالكنيسةأهميةإليتشيروأنالمسيحيسوع

يسيرأنيجبأئهيريإذالأخريما،رسائلهفىبولسكدأبعمليتطبيقألتعلي!مهـشيع

بأنوقتهفيبتذكيرالرسالةوختتمجنب.إليجنباالمسيحيةوالحياةالمسيحيالتعليم

بالسلاحأمدهمقداللهلكنالشر،وقواتالشيطانمعينتهيلافىاثمصراعفىالمؤمنين

العدو.هجماتكلأمامالصمودمنليمكنهماللازم
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أفسس

العامالهيكل

!

فىاللينالقدبسينإلى

المسيحفىوالومنبنأفسعهى

2-اا:!سوع:

!

كمسمحيلإ:معراثثا

2:22ي!9

لهدتمختاللن:3-6ا

لفرضمفدبدن1:لأ-،ا

لغايةمستنيردن؟-23ه:ا

لغرضالهياةأعطيثاا2:،-.

لغايةاللهمعمصالحونأ-22!2:

!

استعلن:صر

معهمأبضاالمومنونوالأمم-396:

ثيجيةاسترابولسخدمة3:7-12

حيوىأمرالكاملالفهم21ا-3:دا

!

الكنيمحة:طهبعة

،:؟-32

الدحفىمتحدةا-6،:

السماءمنروحبةمواهبلها،:7-12

الروحيللنمومهيأةاا-6:س4

شخصيتهافىمتجددةا-،47:2
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مظهرهافيمتغبرة2-32":ه

اخ!ته،المسيحىثمخصية!

وصراعاته:

تء52:أ-6

،09

المسيحإتباغ2أ-.5:

الأخرلنمعالحياة5:21-6:9

العدومواجهة92-،60:



الرسالة

له:سنتمثعال!ىالميراثغنى-9

خلاصنافيمشتركسالأق!الثالوث

:4-6(1)الآبالله-

ا:7-29الابنالله

أاو،:93:القدسالرحأدله-

منصلاتهفىبولسمطالبلاحظ

الأفسسيين:أجل

يتفواالذيالهدإليالاستنارةطلب-

(:79-91ا)-عيرائنامع

عظمتهاحدودأقصيإلىالقوةطلب-

2(أ-أا:9)

والئعمة:الم!علاماخكباد-2

21:امنهاطلاصلنا!ققالذيما

.؟(12اووا-3

:4-9)2أالخلاصلناحققالليمن

(ا-18و3

(ا-922او.:2)؟الخلاصنلنالماذا

أفصى

محليناالتىالروحعةالمنايع-3

امشكشانها:

(8:9-يا)3يستقصيلاغني!

2()3-،أ-اإلهيةقوه!

عليها:الحفارويجبروحيةوحده-4

ولابدأساسبةالصحيحةالمواقف!

-3(ا:)4عنها

نقفأندجمباالذيالعامالأساس!

؟،-6()8ضرورةعليه

المختلفةالمواقففيالاكاد!

(1أ)4:مستهدت

مستهدتأمرالمسيحيالنضج!

(أ،:13

المتناغمة:العلاقاتعنالهحث-5

:3-6(5)الظلمةمنبدلأالنور!

الحماقةمنبدلأالحكمة!

9-17()5:ه

،19



أفص!

الجسدأنيةمنبدياالروحانية!

(2.أ-:58)

الت!ردمنبدلآالخضوع!

:5(21-133

،12

كحبالتىالردحيةالأسلحة-6

استخدامها:

(-12ا.)6:نراجههالذيالعدو!

(2.-6:39)لديناالذيالسلاح!



التطييق

أفسس:رسالةتعلمنا

كردم:سخىاللهأنكيف-ا

مخلصاإعطائنافي+

إليناالقدوس!وحهإرسالفي!

السهاويوطنناعليتأكبدهفي!

لنا:التىالامتيازات-2

اللهببتأطلنكونان!

اللهعرشإلىقدوملنابكونأن!

النعفل:إلى!احمننامدى-3

الآخرينمعمواقفنافي!

البعضبعضنامععلافاتنأفى!

أف!عل!

الأمورإلىالمسعحيةتنطر!ليف-،

الأتبة:

!الزواج

لأمومةواالأبؤ!

وألخدمةالاستخدام!

واثعة:خيقةالشيطاناقكليف-5

تأثيرهفي!

نشاطهوفي!

س!تعدبن:نهـونانيجبكيف-6

اللهبسلاح!

بالصلاة!

،39



أفص!

الرئيسيةالموضوعات

1-النعمة:

في)المفتاح(الكلحةهيالندمة

إلىتشيرأنهاحيثالمقدسالكتاب

خعلالتيالإلهيةالذاتفيالصفةتلك

خطبةبسببفإنهممكنا،أمرأخلاصنا

هناكيكونأنيمكنكانما،الإنسان

تعنيفالنعمة.النعمةبدونرجاء

نستحفالاهجانياهإلهيامعروفا

فىاللهنعمةعلىالإنسالأردهـشمثل

الله.منلناعطيههوهذاوحتي،الإيمان

.(101-:2أفسس)خاصةبصفةانظر

متقابلانوالناموسالنعمةأنلاحظ

التب!لرخعلوقد(61:،)روميةدأنصا

3:،2()روميةاللهنعمهلسببإ:ممكنا

5:9()روميةالمسيحوموت

ا!اد:

شعبأنالرسالةفىبولسأوضح

،6،

منكلأيضمالجديدالعهدطلفيالله

الحاجةعلييركزالآنوهووالأمماليهود

المحافظةوضرورةالهقيقيةالوحدةإلي

نأتستطيعلاكعسيحيينونحنعلي!ا.

الررحعملهوهذاأنإذالوحدةنخلق

بالمحافظةمطالبونلكنناالقدس

هوليسلناالذيوالا!ادعاي!ا...

نوعياتففاكبينناالتامالتعاثل

الهشعبافرادبينالمواهبمنمختلفة

اساسية.وحدةهناكلكن

تشددالتيالأخريالفقرةإلىائظو

يوحثافىالاتحادأهميةعلي

117.)أصحاح

-العلالات:!ي

بلنراغفيحياتنانعيشلاتحن

البيت،في،العلاقاتمنسلمملةخلال

المجتمعوف!الكنيسةوفىالعملوفى

أهميةلضعالمسيحيوإيماننا،عامة

نأولمحكننا،العلاقاتهذهعليحيوية

انالزمنمنمعينةنقطةفيلمجد



يقبلهاالتيوتلكالكتابيةالمقاييس

صثلوفي،متصارعانالمعاصرالمجتحع

منأكثراللهنطبعانعليناالأحولهذه

الناه،.

رسالةنيهتجاالتيالفقراتقارن

الوا!دةتلكمعالموضوعطاعنأفسس

انهكيفولاحظ،كولوسىرسالةفى

ماكثيرأالمسيحيةالقياداتاختيارعند

منأكثرالاعتبارفيالعلاقاتتفىخذ

أ:6-8(.وتيطس:أ-35تى)9اللازم

:-الصراعء

كجندممطالمسيحيعنبولسيتحدث

أفعس!

هناككانتلههـلالنسبة4(و2:3تي)2

المسيحييتورطأنولابد،دائمةحرب

فيقطيجادللموالكتاب.الحربفي

بصورةتواجدوقداال!ثيطانوجود

البرلةفيالممميح!اربفيحقيقية

ألتلاميذائظرفىأيضاموجودأوكان

عنأفسسرسالةفيبولسوب!كرنا

لمجسرلاونحن،وخداعهالشيطانحيل

حمابة-أوسلاحبدونمواجهتهعلى

عنالمسيحقالهاالتيالشواهدانظر

أ-19121:،2)4:متيفىالشيطان

أ:8:1120891ا:92513:ا،الوقا،3

.(8:44اتصبروو
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نيلبىأهلإلىالرسوليولمىوسالة

+اشكركم-تقولىرسالة

ليالى:مدينة

التامو+لهمعليوظلوافيهاوأقامواالايطاليوناستوطنهارومانيةولايةفيلبيكانت

بالقيمتشتهرلمأنهاإلاهاما،باهـلاومركزأكبيرةدوليةمدينةكانتكمالروما...

الرفيعة.الأخلاقية

الرسالة:

فيكانهلاأنوالأوجع(:912)سجنقيزنزانةداخلمنيكعبكانبولسأنهـاضع

قالوقدم....61-63سنةحواليكتبتقدالرسالةتكونالحالةه!هوفيررمامدينة

هذاقبلكتابتهاتماريخيكونالحالةهذهوفي.أفسسمنكلتبتالرسالةهذهإنالبعض

فيلبىكنيسةإليأبنرودتسأرسلهاشكر()تقديمرسالةأساساوهى-سنواتبعشر

وزمبلهيولسمنصدرتوألرسالةأرسلوها...التيللعطيةالامتنانعنتعببرأ

تيموثاو!ا.

فبلبى:فىالكنبسة

منبمجموعةالتقيفهناكفيلبيفيالكنيسةبهاتأسستالتىالواسطةهوبولسكان

بياعة-"!ليديااسمالامنهنواحدةواستجابتاالنهربجانبالمتعبداتالنسوة

وسيلابولسمنكلىوقفبعدوقيما(1؟،16)آعمالالإنجيللرسالة-أرجوان

وفي-السجنفيوألق!ضرباتعليهصافوضعت،ملفقةلمتهـمةالمحليةالسلطاتأمام
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أساساتلهااهتزتعظيعةزلزلةحدثضاللهوشمبحانيصليانكانابينمااالليلمنتصف

ينتحركادهرلواقدبكونواأنيمكنالمساجل!أنالسبنحافظأدركوعندما-السجن

أفعلأنينبفيماذاسيدي!ياقائلأالسجنحافظصرخوعندئدثولس،منعهأنلولا

واعتمدبلفقطهوبومنلمالخلاصطريقعرفوعندماايا.:69أعمال،-؟أخلصلكي

أبضا.لبتأهلجميع

للرسالة:عاصةسعات

هناكالمسيحيونكانفقدقيلبيلكنيسةخاصاحبةيضمركانبولسالرسولأنيبدو

الرسالةاكلفيظاهرةوالبهجةالفرحنغمةوتبدو(ه:يا-1)لهوتشجيععطيمفرحمصدر

يصيرأنقبللديهأثيرأكانمابينموا!نةبولسيعقدمنهاالثالثالأصحاحوفى

لاستسلأمهنتيجة!لحتدأنهوواضح.كس!يحىالآنلديهأصبحماكلويينمسيحبأ

.خسرهماأضعاتلل!سيع

،79



!
ا*ملىال!رح

ا-03ةا

وهو:يولسالرسولهنا!د

تهتحبابرسل2او:ا

تشكراتيقدم:93-7

مصلباا:18-1

منتصرأا12-،:ا

رائقأأ-26ا:ه

متحديا2-.3ا:لأ

!

89،

اطدمه:نىالفرح

:23.-9

العامالهيكل

العملبةالنصانحكعضلولسكعطبنا

المسبحهةالمحدمةعن

انسجامفىمعةعي!ثمواا-24:

المسيحمثالاتيعوا2:ه-91

لخلاصكمبحقكماعيشوااو2:213

التذمرعنكف29-18:،

:الربخداماكرم03ا-9ة2

(2-،2:99)تحموثاوس

(203-2:5)ابفر؟وتس

!

المسيع:فىالنرح

2ا-أ3؟

إليتحولتالتىالأصولا9-ا3:

خص!م



إتمامهينتظرالذيالسباق321-16:

يجبالتيمالمواطنة3:172-ا

تقديرها.

!

القناعة:فىالفرح

لفرحامصدر-،؟.،

الؤح:سر،:ه-9

بشئتهتملا-

شئلكلصلوا-

شئكلعليداثمااشكروا-

ا!:منزادنا2أ-..،:

بالامضنانتقابلعطية-

الدداغ.لمحبات213-يء:
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الرسالة

عليها:نشكوأنيجباشيا.-ا

و7(1:5).الإلمجيلفيالمشاركة!

المضادةألظروفعليالسيطرة!

)ا:12(ء

ولوحتيبالإنجيلوالكرازةالتبشيوثا

(9-18ه:9)الدوافعاختلطت

أطها:مننصلىاشبا.-2

:9(9)أعطممحبةأجلمن!

(09:ا)حقيقيتمييزأجلمن!

(9:11)الربتكرمحياةأجلمن+

.3:نتبناهاأنيببعواقف-3

)2!4(الأنانيةعلبهتسيطرلاعقل!

2:7()بالخدمةينشغلعقل!

)2:8(التضحيةيتقيلعقل!

ققعبمها:إعمادةيجبلبم-د

()3:هدينيةخلفية!

)3:6(واضحاخلاص!

)3:6(بارةاخلافيةحياةذ

نؤلعهعلعناءاللىالمبد-5

(2او02)3:

!

!

!

!

!

بم

لنتعلمهاهدددكل-

)،:2(انسجامفىنعيشأن

ا،:،(حينكلفىنفرحأن

)،:6(القلقعلإنتغلبأن

:8()،الايجابيلتفكيرا

(11:)،مكتفينقانعيننكونأن

()،:91باللهنثقأن



التطبيق

فيلبى:رسالةتعلمنا

المسيحيون:بكونأنبحبكيف-لأ

شفوقينمحبين!

خلقيامستقيمين!

فرنجاول

مكتفينقانعين!

مميزينفطنين!

هتعاونينول

+متواضعين

الحياةمركزف!المسيحواضعبن!

القادةعلطبكونأنبجبما-2

المسبحبون:

!معتنبنبغبرهم

ذواتهممنكربن!

هتذمرلنغير+

عطبنها!

شاكرلن!

نتعلمأنيكنال!بنالناسعن-6

منهم:

يستحقروحيابن:تيموثاوس!

التقدير

المتعاطفالرسول:ابفرودتسلا

تانامرأوسنتيخى!افودية!

متخاصمتان
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الرئبسبةالموضوعات

9-النح:

فيالكلمةهذهوقعأنشبهلا

كتبالنىيأننعرفحينيردادنفوسنا

كتبياقد(حينكلفي)افرحو)يقول

نأالسهلفحن...زنزانةفيسجينوهو

الطيبةالظروففيفرحاالإنسانيبدو

سريعلمواأنيجبالمسيحيينأنعلي

لاالذىالدائمالعميقالداخلىالفرح

لفرحاهوفهذا.انرجيةبالظروتيتأثر

لتابعيه.نفسهيسوعبهوعدالذي

.(1ا:لأ)يوحناه

الرسالةخلالالفرحموضوعتتبع

كانتالتيالخاصةالدوافععلىوتعرف

فيلبي.بكنيسةإلرسولفرحسبب

يالمسبع:التشب-2

أحد(اا-ه2:)فيلبيالآباتكانت!مما

فيوهي،الأوليالكنيسةأناشيد

اللاهوتيةالفقراتمنواحدةالكنيسة

الجديد..العهدفيالمسيحعنالبارزة

التىالخطواتأثرتقتفينهي

عمليةتنفيذفياللهابنخطاها

مثالأتعطينافهيذلكومعخلاصنا.

يكونأنفعلينا...نتبعهأنعلينابجب

للمس!عكانالذيالفكريالاتجاهلنا

ذ!اتنا.ممحوأنأخريكلماتوفي

التمثلعنبوئممر،كتبماوكثيرأ

شخصياهوبهوالتمثلبلبالمسيع

فيليي،وا!4:61،91أكو11:هأفسسأ

الآخردنمنظلبأنعليناهل(3:79

بنا؟يتمثلواان

الفبم:-يي

يعنىلبولسبالنسبةالتجديدكان

التىفالأشياء،للحياةكاملأتغييرأ

أصبحتةالسابقفيعليهغاليةكانت

،...الإطلاقعليشيئاتساويلاالآن



بهايفخركانالتىالدينيةترلبتهمثل

الوضعهنافهلغيرهوبالنسبة-

وأالعلميةخلفيتهمأوالاجتساعي

يوجهالمسيحفإن.+.الماليمركزهم

بأنناولذكرنااسعياشياهإليأنظارئا

تكلمماوكثيرأسماويون-..مواطنون

.الموضوعهذاعننفسهالرب

المقتنياتعنالربتعليمادرص

-6:91.متياأ:ه2لوقافيالأرضية

فيالسببهوهذاهلتري-ولم!!ي!21

انالأموالذويعليالصعبمنأنه

:0123)مرقس؟سميحيينيصيروا

و،2(.

القناعه:-"

نأتعلمانهالانطباعبولسيعطينا

النصهلمنيكنلموركامكتفيأيكون

فهوالدرسهذايتعلمأنبولسعلي

مع"التقويآخر:مكا!فييقول

(66؟تيا)-"عطيمةتجارةالقناعة

منوتحققأ:،2-28(1كو)3انظر

اختباراتداضوءفيبولسعبارةصدق

بتعلمأنبولساستطاعكليفوفكر

القناعة.درس
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ولي11ت!عالوعيحي

تسالونيكىأهلإلىالأولىالرسولبولمسرسالة

المسيحىللشيابرسمالة

وموقعها:الكنبسة-ا

هيناءذاتغنيةمديطوكانتمكدونيةمقاطعةعاصمةتسالونيكيمدينةكانت

مختلطةكانتلذللتونتيجةشرقأ.المتجهالعامالرومانيالطردقعليواقعجعيلطبيعي

.والدياناتالعقاندمختلفلاستقيالومتفتحةالثقافاتمتتوعة،الأجناس

الكيهسة:تاسمس-2

بولسرحلةفيالكنيسسةأسساوسيلابولسإف(أ:ا-.)17الأعمالسفرلنايقدل

اليهودبعضأنإذشهرمنأقلإلالتسالونيكي!يارتهماتستعرقرلمالئانيهالتبشيرية

المدينةتركعليوسيلابولسواجبرواالمدينةفيشغبااثارواالناسمنجمهورأاستأجروا

المدينة.فيالسلامعليللحفاظمؤلديهممنمجموعةعليالقبضألقيكما.عجلعلى

يولس:إليهايكمبالمىالكميسه-3

اعضاؤهاكان...عاديةكيرقوةأظهرتفإنهاالواعدةغيرالكنيسةبداياتعنرغما

لهم.معاديةوثنيةبيئةالآنيواجهـونوالذيناالوثنيةعنالمئحولينالأمممنأساسأ

!كعاكتهابوتماهـلخالرسالهكتايةأسباب

منالكنيسةلمحرزهمامعرفةعليمتلهفاظلتسالونيكيمدينةبولسكادرأذمنذ

وأ!رضاهعنيعبرأنبولسأرادوعلبه)3:6(بأخبارهاالآنتيموثاوسأتاهوتد،تقدم

فيكانبينمابقليلمفادرتهمبعدالرسالةكتبلنقدولذلكبإيمانهمالتعسكعلييشجعهم



إولياتسالوليحي

بولسرسائلاوائلمنغلاطيةرسالةمع،جعلهاوهذا،م.ء...عامحواليكورنثوس

.الرسول

ضاصة:سات

المعقدالتعليممنالقليلوتحتوى،الجددللمتجددبنمتابعةرسالةببساطةهىالرسالة

الثانيالمسيحمجئعنخاصةبصفةبولسهـشكلمتشجيعمم...إلىتهدفياكثربل

ء..والخدمهالمسيحيةاطياةفيللسلوككحافز(:523،-18ا6:،،31ة01:2،9131ةا)

وئحبة.رقيقةيطىلقةمكتولةالرسالةكانتالأخطاءتصحيحعنيكلعهـمعندماوحتي

الرسالة:لكعايةاخرىأسهاب

؟الأخريالأهدافبعضبولسلديكان.عامهتشجيعرسالدازكتاإلىبالإضافة

.(لأ-212:)الباطلةالاتهاماتضدنفسهعنيدافعأن-9

(ا-12:)،مميزةمسيحيةأخلاقإلىالحاجةعلىبشددأن-2

ا-18(:3ا،للمسيحالثانيالمجئحولالخاطئةالمفاهبمبصححأن-3

الكنيسةفيالشبابعليهكانالذيالنضجعدم!يعاقبيه!بأن-4

(5:21-22).
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لي119تمهالوليحي

العامالهيكل

!+

ثولىسبؤهودفاعهممحيذ
الشغصية:

!

شهتسالونبكىكنبسة

!!

أخلافهمو1:23

إختمارهم1:،وه

تجاولهم1:6و7

سمعتهم9:8-01

605

ابداهاالتيالشجاعةاو!2:

لهالتيالدوافعو،2:3

تبنماهالذىالأسلوب2:5-7

فدمهالذيالدعم2:هر9

وضعهالذيالمثال؟209-2:

احدثهالذيالأثر:213-16

!

الأعطم:بولساهتمام

مشاعرعنثعهير

:!م9يما2:7



بولسرغبةاو20718

بولسحاقى2.أو2:9

بولسرسول5-ا:3

بولسارتباح61-.ت3

بولسصلاة311-13:

!

المسبحىالاجتماعىالسلوك

للارن!اد:مدض!ع

،ء12-1

جنسيةأخلالبات9-8:"

الأخ!لةالمحبة1وه:9،

ثالعمللعيشهالإنسانكسب29اوأ:ء

!

مجال:الثانىالمسيحمجئ

للعساؤل:

13-5:11:،

لي119تسمالوني!حي

؟للأمواتيحدثماذا-89ا3ت،

يتم؟أنينتظرمتي5:1-3

حياتناتكونأنيجبكيفأا:،-5

؟نإؤ

!

ثسالونيكيكفبسةحماة

للتقدممفعوحمجال

رالتحسن

الفادةمراعاة9اوالم:52

الآخرلنمراعاةااوه55،

الظرولىمراعاة:516-18

العبادةمراعاة2ا-92هـ:

!

ولمحيةختاميةصلا

5:23-28
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ولي11تممالونيحي

الريم!الة

يعمل:الله-ا

هؤلاءالمسيحيوذيحتاجماأولكان

هوليس-عنهيتعلمواأنالأحداث

الإله-بلالمسيحيةألحياةآليات

فيه.يثقواأنعليهميجبالذي

عن:بولسهـشكلم

(7:،1:4242:14)اللهدعوة!

(9ه:،،6:8،2:39و9)اللهكلمة!

(4)2:اللهاستحسان!

(:24)اللهاختبار!

)2:16(اللهغضب!

:553:18(ا،اللهمشيئة!

)،:9(اللهتعليم!

(3:،5)اللهسلام!

:23(5)اللهأمانة!

ثانية:المسيحسياتى-2

فيفقراتبضعيستهلكبولسأنرغم

805

لكيليسوعالثانيالمجئعنالحديث

المتعلقهالباطلةالأفكار!ضيصحح

إليها.مختصرةإشاراتيشيرهـفإفهبه

هي:بسوععودةفإن

(01:ا)المسيحيينلشهابإلهام!

21:91(العاملينللمسيحيينإثارة!

(:13)ييالأخودةالمحبةعليحاقز!

المسيحييهامنللحزانىتعشلة+

18()،ة

2(:س51القدسةالحياةعليالحفز!

المسبحي:الاختبارطببعة-3

نأيجبماعنكثيرأبولسيتكلم

يمكن!محتىالسيحمونعليهيكون

أختبارهمفيبتوقعوهأنبجبما!رفة

هسيحبا:الإشمانكونفإن

)9:9-قاطححاسمبتجدبديبدأ!

)15

(4،1:)2:13ونموأتقدمايتضعن!



،8)3:ومثابرةيقظةيتطلب!

)5:5-8

)3:13المقدسةللحباةأهداف!

)8-،-

ول!11تصالونببحي

القدسالروحعليالاعتماد!

)،؟8،5:99(

للشركةالكاملالتسليم!يعنى

أ-22(.)،:!ا،5:أالمسيحية
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ود11تدالونيحي

التطبيق

نأالأوليتسالون!كيوسالةترينا

مناك:

نحطيها:-امثلة؟

بالآتي:تتميزكانت

الع!ل-ءالرجا-المحبة-الإيمان-

الضيق-فىالفوح-الشاق

عرمفيالثبات-اللهإلىالإصغاء

الشدائدفي

.مسيحي:كعاملكانثولس:عثال

وعطوفارقيقا-شجاعا-

وقدوةمثال-وكاملأمستقيما-

الثاسمنأكثراللهلإرضاءيطوق

051

إطاعكها:جبتعليمات-2

مسيحيةبأخلاقيختص+قيعا

هعاصرة.وثنيةببئةفيمتميزة

والسلول!بالعلاتاتبختصفيما!

المسيحمة.الكنيسةداخل

لهلوغها:السعىيجبأهدالى-لا

نحياماأنتستحقحياة!

الله.لكلمةمتفتحعقل!

.قويإيمان!

لنصليها:صلوات-،

فيالصلاةإليإشاراتثلاثهناف!

لحياةأساساتجعلهالالم.الرسالة

فيستجدها-بكالخاصةالصلاة

و،2(.ا-13،5:23و313:ا)9:2



إولياتسالونيحي

الرئيمميةالموضوعات

ال!!طلة-ا

كشارةالرسالةفيبولسبعرضلم

إلابصساحةبهايكرزكاناقيالإنجيل

منتستنتجهاأنتصتطبعأنك

ذلك....تفعلأنحاولأتواله...

ماأكثرهىاليشارةطهأنواضح

الإشاراتانظر..ءالحياةفيبالهيشغل

ثم3:2(.9وو8و2:2،4)ا:هفى:إلمها

التجدبد.-2

تعبيرهوو،9ا:9فيجاءماإن

رسالةهعالإنسانلمجاوبكيفيةعنرائع

الثلالهالعواملردطوبمكنالإلمحيل...

التجدبدمظاهرعنللتعبيرفيهاالواردة

كالآكط؟

إيمان-دجوع-

وعبادةخدمة-

الماضفي-

فى-محبة-

دجاء-نتظا!ا-لهاضرا

المصمتقبلفي

المسيحية:المحدمة-3

العلاقةهذهصوربعضبولسيلوق

:كانفقد..التسالونيكيين.مع

7(.ة)2مترفعاكحرضعةلا

(9)2:حىضميرذوكعامل!

(91ة)2سشجعك!الد!

.(29:1)بجاثزةيرجوالغوزكمن!

الله:-كلعة4

عدةفيالتعبيره!ابولسبستخدم

الإشاراتإلىائظر-مناسبات

تائمةضعثمأ(هةة8،2:134وا:6)

هاعةيعتبرهاتجعلهالتيبالأسباب

لهاايحدثأنتحتاجالذىوما،هكذا

يصحبها.أ!يجبالذيوما

الله:ءإرضا-5

هذهفيءجاماشديدباختصاراذكر
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ولي11تسالونيحي

لقد...اللهإرضاءموضوععنالرسالة

يرضيهمايفعلونتسالونيكيأهلكان

عليتشجيعايجدونكانوالكثهم

المزبد.

512

قائمةوضحكلهاالرسالةادرس

قعلا،للهإرضائهمكيفيةعنبكخاصة

لبرضوهإليهبحتاجونزالو)لاوما

أفضل.بصورة



الناليةليحي4نعما

تسالونيكلأهلإلىالثانيةالرسالة

الأخيوةالأيامعنأخباو

تسالونمكى:إلىأضوسالة

بعدهاوليسالأدليرسالتهلمكتبالذينالأشخاصلنفسالرسالةهذهبولسكتب

ذهنفيكانتالتىالكنيسةنوععليالتعرتيمكنالرسالةمقدهةهـلقراءةطولل.يزمن

فيهوكماسبلا)أوسلوانسالسفر،فيرفقاءهءأسمايفبفنجدهأخريومرةهالكاتب

اس!ر.إلي-وتيموثاوس(الأع!السفر

اضىامؤكتبلمازا

نعرتلاونحن،تعانيقائمةتراللاكانثالكنبسةأن!دالسطورفيمابقراءة-ا

بأزهنةيمرون-حالألىعلي-كانواأنهمإلا-اليوردكأنربما-المضطهدونهممن

...صائبةأمرأبالمسيحيةتمسكهمكانإذاعممايتساءلونبداواتديكونواربما....صعبة

الظروت.تلكمثلفيإيمانهعنيالتخلىشخصأكطيجربأنالطبيعيومن

منحيرةفىلا!الواالتسالونيكبونكان-إليهمالأولىرسالتهلولسكتبعندما-2

-الموضوعهذالئهمسلبقدالبعضأن!لبدو،الثانىالمسيحبمجئيتعلقفيماأمرهم

إلايفكروالمبحيثالشاغلشغلهمفأصبحالمسعيحيون-لهيتعرضماكئيرأالذيالأهر

كانعندماالموضوعلهذاالعريضةالخطوطلهماوضحبولسأنورغم...عداهفيماقليلأ

يبدوأنهكمايقولهانيودكانماكللهملبقولالكافىالوقتلهيتحلمأنهإلامعهم

يسوعيعودأنالبعضتوقعإةالخصوصبهذالهمقالهقدكانمانسوأانهمأيضا
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النانيةتصالونيحي

يضاف،الكنيسةاستقرارعدمفيسببأهذاقلقهموكان-اليوميكنلمإنغدأفورأ..-

بلقعلأ،عادقديسوعإنبالقولالكنيسةيضللونكانواالدينالبحضهناكانذلكإلي

بعدهمجاؤواممنالكثيرلنمثل.نفسهبولسقالهماهذاإنقالوابأنذلكعليوزادوا

التارلخعنمعيثةنتيجةإلييتوصلوالكيالثغر)تملءشكبلايحاولونكانواالذين

الثاني.المجئحدوثفيهيتوقعونالذي

كانورمما،عطبأييقومونلاتسالونيكيفيالمسيحيينمنبعضهنالهكان-3

ببساطةرأيبعضهمانأوالعالمونهايةالمسيحعودةيموضوعانشغالهمإلييرجعذلك

إلا،بالضبطنعلملانحن،المسيحيةألشركةءسخاظلفيوالعيشالسهلةالحياةفرصة

عليينصبهداكلامهأننتذكرودعوناشديد،بحسممعهميتعاملبولسأننعرفأنثا

ولايعملواأنيرلدونالذينأولئكعليوليس،يعملونلالكنهمالعمليستطيعونمن

ما.ع!يجدون

ذلككا!لوحتيالمسيحيةوالمثلالقيمعلىيالمحافظةيطاليهمأنبولسأراد-،

المستقيم.بالطرلقيلتزمونلااللينالبعضعنانفصالهميعني

ثكمب(الرسانل!لانتكمف

لكتابةمتخصصونكتبةالناسيستخدمأنالأيامتلكفيالمعتادمنكان

بمالقلمجمسكونالكتابةتتمأنوبعد.بقولوهانيرلدونمابإملائهمفبقومونرسانلهم

لعلم!زلكإليالإشارةيتعمدبولسكانو!مماالرسالةنهايهفيعبارةأوكلمةهـلضيفون

ضلالاتهم-نشرفيوش!رتهاسمهاستغلالءواأساقدالكثيرينأن

51،



نية(لفاليحيلولنلط

العامالهيكل

!

منا...!ليكم

ا:ا-2

الكنيسةبحيونورنقا،يولس

!

ثماتكلمعلىاللهأشكلر

ث3-،1

ومحبتكمإبمانكم:3لأ

ل!ميرتكم:،ا

!

الطريق:نىالدينونة

،:1

ولاا:6

ا:8-

تتالنلماذا

عادلالله

حين-الكبيرالانفصال

يسوعيأتي

!

أصلكم:مننصلىنحن

ا-29اأ:

ثنمواأنأجلمن11ا:

المسبحبتدمجدأنأجلمن:113

!

نايجبعحددةءأدفمياهناك

المسيح!اتىانت!!دث

21:9-12(ثانبة:

كثيراقنزعجوالا2او2:
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لتالية(نيحيلفالو

المقاومةادستؤ2:3-لأ

سيصحقهاالربلكن2:8

بشرهمالأشرارسيؤخذ2:9-13

+!

من3مسنرلحولكننا

عتكم:

ا-2:317

ولالتاكبدبالهقتجددتملأني2:13

العملاللهسيتتما2:ه

اثبتواا-لأا2:ه

!

695

صلوالكلمإلىنحتاجنحن

أيضا:

3:9-2

3:3-ه

كراذشافى

صالحاللهلأن

!

والسلوكالتسكععنكلئوا

للاثرتيب:

1(3:6-ه

العملعنالبعضامتنحلقد3:6

متكاسلينيومانكنلم3:71-.

بسلكونالكلأنتأكدواا-15ا3:

يلباقة

!

لله:اوليبارككل!..عا.اود

د37:118



الرسالة

رهؤكدةحعمعةالد!نونة-ا

ايأشرارمعاللهسيتعامل!

و!و!(6)إ:هو

:7(ا)المسبحبيناللهسمريح+

وتحملهاالاضطهاداتعليالصبر!

(5)1:زللتبثبت

يسوعلعودةنستعدانعلينا!

)9011(

مجدهفيالمسبعمعسنشترك!

)أ:.ا،2:،1(

2(21:اونصبرأنعلينا!

لاذيبمنئحترزانيجب!

(01:)2الشيطان

ولت:اللهعندثمئلكلل-2

ثانيةيسوعسيعود!

و8(و9،2:9)1:7

أبضأخطتلهالشيطان!

(1و.9و،و)2:3

القانيةنلمعالوليكي

الوس!منالإثمسرسيرفع!

و7()2:6

الشيطانعميلالأثيمسيبيد!

)9.&:2(

)2:3(والخطأالإثممن!ذروا!

نأفيجب:أعماليشاشمروا-3

لا:

(6)3:العملمننخجل!

(21)3:الآخرينعليعالةنعيض!

(9)3:ياتتضجرواأوتفشلوالا!

الكساليتشجعوالا!

(1أوهو،)3:6

ادأثم:كل!ااستمروا-،

اللهلدعوةاستحقاقكمحيثمنول

1()ا:ا

والنتبجةالهدفتحديدحيثمن!

9()ا:ا
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الثاليةتصالونيحي

(1؟12)المسبحممجدينل!

(1)2:هالتعليمفيثابتيها!

(1)2؟هبالحقمتمسكين+

صالحوعملكلامكلفىثابتين!

)2:17(

!دجانهكم:معيالله-5

والملكوتللعطأهلأيجعلكماللهول

(1او1:5)

الخلاصلثالوألكياخماركمهو!
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)2:13(

(!)2:3بروحهلهخاصههـلجعلكم+

(1،ة)2دعاكمهو+

)3:3(ثقةبكلجديرهو!

:3()3سيقولكمهو!

)3:3(سيحفظكمهو!

(أ)3:!السلامسيعطيكمهو!

)3:16(معكمسمكونطو!



الثانيةتسالونيحي

التطبيق

الثانية:تسالونيكيرسالةتعلمنا

اللهلأن:العقابمنتفلتوألن-ا

:عادل

الأشرارسيعاقي!

الأبرارفاسبكا!

عقوشهالشيطانسينال!

رغم:مستقيلللمسيحيين-2

ةلصعوداتا

نتاكدأننستطيع+ا

الأمامإلينتطلعأننستطيع!

راسخينناللاننستطيع!

الراحةعلينحصلأننستطيع!

والعزاء

القيادةمقعدفىالله-3

مسيطرفهو

ظروفناعلى!

العالميةالأحداثعلي!

الأشرارالناسعليحتي!

منه:لايدشربرفىالعملليس-،

يرلدنا:اللهإن

رعملوظبفةلناتكونأن!

ناأويقيممانكسبأن!

كسالينكونلاأن!

الأخربنحسابعلينعيشلاأن!

الملتزمبن:غبرعحالتعاملعند-5

علبنا:بجب

!تحذيرهم

الالتزامعليوتشجيعهمحثهم!

بالخجلواشعارهمتوليخهم!

لهمالمحبةءإبدا!

تأديبهم.!
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الثانيةنمعالونيحي

الرنيسيةالموضوعالتط

الثانى:يسوععجئ-؟

منأكثريسوععودةموضوعيتكرر

مفروغحقيقةوهي..الرسالةفيمرة

يستطيعلابولسكانوإنحتيمنها

او.9و)ا:7وقتها:اوموعدهاتحديد

الرئبسيةوالكلمة(1و،8و2و1:،122و

السناررفعأىاسععلانهى()المغتاحبة

الوق!...طولخلفهكانمارإطهار

)مجئ(أو)جاء(الثانيةوالكلصة

لملكالرسممةالزلارةعنتستخدموهي

...الدولةفيالمشويخاأحدأو

المقدحهالكتابفى)مجد(وكلمة

فىفكر.نفسهاللهمحضرإليتنصرف

عندماالكلصاتهذهتعنيهانيمكنما

ثانية.المسيحيعود

53

الدكونة:-2

فإنه،الكلبريوهو،عادلاللهلأن

رجالأاليشراأعمالكلمايوماسيدين

إنبل(12واوأ8ة،12.-ه:أ)ةونسا

العالمهذافيحالياتعملاللهديثونة

مختلفة.بطرق

ستعنيهماالرسالةمناستنتج

ولف!رللمؤمنينبالنسيةاللهديثونة

لها؟نستعدأنيمكنناوكيف،المؤمنين

:الشيطان-3

فيواقعةحقيقةالشيطانأوإبليس

البشريستخدموهو،الرسالةهذه

.(3:1-2)2أغراضهلتحقيق

يتعلقفيماهدالنايقولماذا

نستطيعهلاللعالمالمتوقعبالمستقبل

انشطته؟علينتعرفآن

بالتعماليم:التمسبا-،

تستمرأنيعنىمسبحياتكونأن

ذلكمعنييكونوقدبهابدأتفيما



نثبتوانالاضطهاداتعلينصبرأن

الععلبمجردأوجديدةبالرقاللهوجود

.الشاق

منبنغرجالذىالتشجيعهوما

نيةالكنمالونيحي

وماالمسيعية؟حياتنافيالرسالةهذه

الرسالةأوردتهاالتيالأسبابهي

سبيلفيالصراععنالتوقفلعدم

إيماننا؟
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وفلي!ونحولوصي

رفليمونكولوسىرسالتا

والعبوديةالنضج

أينمظص:وارلعةرسالكان

أهلإليالرسالةأشياء:ثلاثمعهاخذكولوسيإليتيخيكسبولسأرسلعندما

فىيعيش!كانالذىقليموذسيدهمنهارلاكانالذىالعبدوأنسيموس،كولوسي

.فليمونإليبولسمنورسائةكولوسى،

كولوحمهءفىالكنبسة

نأويحتمل،أفسسمنالداخلإلىميل001حوالىيعدعليتقعكولوسىكانت

فيإنقاثلالوقاعلقوقد،أفسسفيبولسلكرازةنتيجةبدأتقدهنالاالكنيسةتكوق

لمبولسفإنذلكومعآسيا!فيالساكنل!جميعيسوعالربكلمةسمع!احتيالفترةتلك

طريقعنبدأتقدتكونأنيخكنالكشيسةهذهانوالهق(ا:2)شخصياهناكإلييذهب

كولوسي.أهلمنكانأنهيبدوالذيأبفراس

منهاستمدقدبولسيكونأنويحتملالرسائلكتبعندمابولسمعابفراسكان

كولوسي.كنبسةعنمعلوماته

الكماية:تالخ

الكتابةتاريخلكن(ا،فليمودأ01:)كولوسي،السجنمنالرسالتينهاتينبولسكتب

أفسس،فييكونأنالممكنمنفيه....مسجونابولسكانالذيالمكانعلييتوقف

بولسأشاروقد....انسيموسالهاربالبيقطعهاأنيمكنمعقولةالمسافةت!كونولذلك
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وفليمونحولولعي

الذيالسجنيكونأنيحتطكما32(:أأكوه)أفسسفيسجنهإلي-يبدوكما-مرة

فىبنفسهفيلقيروماإلىيفرأنهاربعبدبستطبعهللكن-رومافيبولسمنهكتب

غرلافيسافرعنهيفرجأنيتوقعكاندومافيسجيناكانعندمابولسإنثمالأسد؟فم

الرسالتينكتابةاحتماليبعدوهذا-(22)فليمودأكولوسيإليشرقاوليسأسبانياإلي

روما.هن

عامحوالىكتابتهياتارلخيكونانفلابدأف!سسمنكتبتاتدالرسالتانكانتفإذا

فيكتبتاقدكانتاإذاأما91()اعمالالثالثةالتبشيرلةبولسرحلةخلالم.56او55

.م6عاميم!حىاليالتاردخفيكونروما

؟الرسالتانكمهتلماةا

أكدلدسىالكناثسلجميعيكوناأنبهماتصدالرسالتينهاتينأنالحق

(.الثانيةوكولوسيالأولى)كولوسينسصيهصاأنيمكنبل(2او،فليمون2:ا

ولكىانتشرتالتىالهرطوقيةالتعاليمبسببكولوسيأهلإلىبولسكتب-ا

عنجدأشاذةأفكارأكانتأئهاسويالهرطقاتهذههيمانعلمولسنا!المفاهيمبصحح

حتيبلمقدسةوأيامخاصةأطعمذنظمفييتمثلأنهعلمواهـالذي"المسيحي"النضج

ا-23(.21:6الملالكةعبادةفي

)وددمنههربوأخيرألسيدهالجدويعديمعبدأ-يبدوماعلي-أنسيموسكان-2

مابطريقةسجنهفيبولسإليروصل18(فليمون-شيئامنهسرقلأنهذللقيكون

فىمرةولأول(9.)فليمونالمسيحإلىقادهالذيهوبولسيكونوقدمسيحيافاصبح

إلالبولسنافعأأصبعأنهورغم()النافعأي"أنسسيس":مسمىعلىاسماصارتهحيا
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وملي!ونحولوصي

لأنسيمسالأهميةعظيمةالرسالةهذهوكانت..ءرسالةمعسيدهإلىأعادهالأخيرأن

...يصلبأنأو()هارببالكلمةبالنارجبهتهعلييوصمأنبهحزياكانبدونهاالذي

المسيحيين.الأخولنيدالمصالحةإقامهوبولسيرجوهكانماوكل
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وفليمونحولو!مي

العامالهيكلى

كولوحمه:إلىالرسالة

!

كولوسىدمسيحيىيولس

لمحياتا:2-1

عنكمسمعناهماأ:8-3

أجلكممننصليهما1أ:9-،

!

:بلا!وعطمة!موع

15-92:؟

1:15-02

ا:23-21

2-92ا:د

يسوعهومن

يسوععملهما

المجدءرجافيكمالمسبح

!

لكلالكفايةيسوعفي

استباج:

بتيهأثا،مجهزين،متحدين-7ا:2

راسخين

أجلنامنالمسبحماعمله؟:28-5

محماتواكمنعيشوا2:16-23

المسيع

!

جديد:هسلبا

:36:،-1

المسيحمعقامواكمنعبشواا-35:

العتبقالإسماناخلعوا-9ه3:

الجدبدالإنسانالبسوا-17ا.3:
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فلي!ون9لو!يحو

الوضعهعالتكبفا:3:8؟-،

الجديد

دالكرازةللهالصلاة:2-6،

للإنسان

كلنيرلن.أصدقا

،18-!:

526

صديقاناإليكمسيألي،07-9

أصدقاءستةمعيسيبقي1-،09،ة

وتشجمعتحيات1-17د:ه

وثقيءاذكروا،:18



وفلي!ونحو!و!مي

العامالهيكل

فلبعون:رسالة

!

المفلمة:

71

ا-3

7-،

لمحبات

فلبمونباشكرألك

!

:ربالهاالعبد

8-22

يىنافح.جديد.هأوتسيمس8-،1

فضلكمنإلبكعودتهتقبل2ا-.5

بيللترحيبواستعد21-22

!

رنعمة:!مات

27



وفلي!ونحولوهي

الرسالة

ثصحيحه:مغلايدظأهنالد-أ

فكرةكولوسيمسيحيويفهملم

كلأنيفهموالملذلكاالمسيحألوهية

يسوعفييجدوهأنيمكنيحتاجونهما

المفاهبم.هذ!بولسلهمهـدع!حح

2و9أصحاحىتعليميا!

4و3أصحاحيعمليا5

النضج:عناليحثمنلال!-2

الأبديةعننطربوجهةتبدا!

)3:1-4(

هـايجابي:سلبيجانبانله!

9(و8ة31وطرح-7)3:هإماتةسلبا:

(ا-14.:)سالبسواإبجابا:

علبهما:بعو"حكمانله+

(59:)3لمسبحاسم-

(-79ا5)3:المسبحكلمة-

528

االعالممرت!طالروسالنضج-3

الوانعي:

موضوعاالنفبمكولوسىأملجعل

إل!يشيربولسانإلادينيا..

بين:العلافات

(1-18:9)3والزوجاتالانداج!

(212-0:)3لدلنلواوالأولادا!

(،22-اة)3والسادةالخدم!

وليسووالجلمعالمسيحيةتتعامل-،

الثمار:

المقدسالكتابإنأحيانايقال

لكن()الرقتظامعلييوافقأويشجع

كيفبةإليانظر...كذلكليسايامر

:الرقمشكلةمعالمسيحتعامل

ثورةإشعالعلىبالعملليس!

ومعاناةموتتعنيانيمكنشاسية

أسلوببانتهاجبلالبشرمنالآلاف!

نأحتىالداخليالشخصالتفيير



العبيديملككانالذي-قليمون

قد-عبدأكانال!ي-وأونسمموس

أصبحا:

لبسوعتابعين-

المسيحفياخولن-

أعداءكونهعامنبدلأ.اصدقا-

فقطالخارجيالطاهرتفيرالئورةإن!

كلفبغبرالخلاصاما،الداخلدون

شئ.

ولمسالكواضحنىالمسبحيةعالمة-5

التسل!:فى

يامرلمرسولآفلماذايولسكان

وفليمهونحمولو!ي

؟أونسيموسيسامحأنفليمون

كأخبتصرفأذبولسعليكان!

يتصرفأنتوقعلأنه9()فليمون

أيضا.كأخفليمون

جعلتالتيهيذاتهاالعجرفةممانت!

عبدأ..الآخرومنسبدأالرجالأحدمن

العنفمنالمفمديولدالعنفأنكما

العجرفة.منالمفلدإليتؤديرالعجرفة

مراوغه(الفضائلاكثرهوالتواضع

تفقدحتيمتواضعأنكتشعر)نفما

تواضك.

92



فليهون9لعيلوحو

التطبيق

الحقيقىالموضوعهو:النضج-1

كولوسى:لرسمالة

ننادكط"الذي:المتحكمةالفقرةلاحظ

إنسانكلومعلمينإتسانكلمنذرلنبه

كاملأإنسانكلنحضرلكيحكمةيكل

:28(1)"يسوعالمسيحفي

مسيح!كلوعلي،عالميفالمجال!

النضج.نحويتحرلاأن

لقدالمسيع...هوالكمالمصدرإن!

المسيح-عنالمسيحيينبولساخبر

المسيح.مثاليتبعواانمنهممتوقعا

53

عفهوملهالنضوجعليالدليل!

يراعيالناضجفالمسيحي..اجتماعي

زوجه-أوكزوجعلاقاتهفيالمسيح

عمل.صاحبأوكموظفوالدأوكابن

يتوقعهماهوالناضجالتصرف-3

فلبمون:منبولس

ممايالناضجالمسيحييتصرفلا

لفليمونغفرالمسيحوكما-آخرشخص

لأوثسيحسيففرأنهوعليهلجبهكذا

لأصدقائه.صدمةسيسببذلككانوإن



فليمون9لو!يحو

الرئيسيةالموضوعات

":"كلا-كلمة

الكلمآلهذهبولساستخدامتكرار

عل!يالتشديديدكرناالصغيرة

القلبكلتسلمالتيالناضجةالمسيحية

جمكنالمقابلةاليوئائيةوالكلمةلله.ء..

معنىومحمل،طريقةمنجمثرترجمتها

لعالما-القدبسينكل-دائصا:الشمول

صالععملكل-التامالإرضاء-كله

شئ..05كل

فيمرة38المعانيهذهتكررتوقد

الللمات5ييكشفااععل!الرسالة

عنلمفهومنايالنسبةأهممتهاوادرس

وكيفععلهماوعنالمسمحشخص

نتصرت.أنعلينايجب

النضج:بلوخفىدد!نا-2

فيأفعالثلالةبولهسيستخدم

نفعلهانيجبماليشرحالأمرصيغة

ناضجين:لنمبع

()ع!:هأميتوا-

)3:8-9(اخلعوا-

)3:12(البسوا-

تعبيراستخلام!كناليونانيةوفي

الملابسخلععهلبةعن(والبس)خلع(

الجديدةالملابسوليسالمساءفىالقذرة

.الصباحفي

لماذا..كعناية.(-14ا)3؟ادرس

؟...الخطأفىأستمرلماذ)أخيطئا

الخطأ!عننكفأنيمكنوكيف

!صنا:فيالمسعحدور-لا

حتىدورهبأداءأولأالمسبحفام

النضجفيبدورتاتقومأننحننستطيع

الدحي.

واردةخلاصنافيكطواتستحدد

ا()2:13-هفي
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وفلي!ونحولوصي

صغيؤ:نهتاتمنضخمةيلوطات،-

قصيرةشخصيةرسالةفليمونرسالة

تتجاوزلااليونانىالأصلفيوهيجدأ

الكتابإلىضستفلماذا-كلمةلاس5

اللهأنهوالسيبأنواضح؟المقدس

سبباهناكأنإلا...هناكيرلدها

يكونألايمكنفإونسيموسآخرإنسانيا

كمجردحتيولاكعيدحياتهختمقد

ففيلأفسسكاسقفبلحرعاديرجل

كتبالمسيحيالثانىالقرنأوائل

53

)أغناطيوس(يدعيمشهورسميحي

ذكرأفسسفىالكنيسةإليرسالة

بلأونسيموس.الأسقفاسمفيها

اسمهمعنيإليأيضا"وأشمار

)الثافع(...

أسقف.إليهاربعبدمن

حياةوقصصالمقدسالكتابادرس

مناللهبهمانتقلالذينالآخرلن

داود،،جدعون:الشهرةإليالغموض

وآخرلن.بطرس



ليأوال!وثانيهو

تيمؤلاوسإلىالأولىالرسالة

المسيحيينللقادةدليل

ال!عوولةالرسالة

لأنها.وتيطسوالثانيةالأولىتيموثاوس؟ومىالاسمبهذاتعرت!سائلثلاثهناك

فىلاءهـلقومسنامنهأصغررجالإليناضجراعيقدمهاالتيبالنصاثحباكثرتهتم

الرعولة.الوظائففيللعملالآخرينبتدريببدورهم

تعموثاوصه:

الخامسةسنفيوهوتجددوقد4يهوديةكانتأمهأنإلايونانياتيصوثاوسوالدكان

-(السترةرأسهمسقطمدينتهالرسولبولسزارع!ندماتقريباع!ثرة

رحلاتهفيلبولسرفيقاأصبحسنواتبسبعذلكولعدأ:2(ااتيا-س16:أعمال

منالسبعينعل!أشرلىقدكانالذيبولسيينقولةصداقةرابطةنمتوهنابهالتبشيرية

.الشابزميلهوييهة...عمره

أفسسامدينة-أخريأماكنضمن-وتمموثاوسهورار-الأولبولسسجنوبعد

وقد...الكنيسةعنكمسئولهناكتيعوثاوسترككئيرأهناكيمكثأنيستطحلمولما

علىاعتادقدكانلأئه،وحيدائركإذعليهيحسدلاموقففينفسهتيموثاوسوجد

الهساسيةاشديدخجولأبطبيعتكانكبيرأ....اعتمادأومشورتبولسعليالاعتماد

النصائح.كعضوبعطيهليشجعهكورنثوسمنبولسلهكتبوقد

ابنهيريانيتوقبولسكان(أه)3:هىالرسالةفيالدلالهذاتالهامةوالجملة
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ود11لن!ولاولى

نأعليمتلهفا"وكان.مسيحيكفائدبمسئولياتهويضطلحكفاءةفييقفالشابالروحي

القيادةفييرجوهالذيللعسيحيمثالأ-مجالكلىفي-تيموثاوسيصبع

ااتي،:13(.

للرساله:خاصةسمات

مثلالرعولةالرساثلفيإلاتوجدلاالتيوالعباراثالكلماتمنالعديدهنان

الإشاراتأفيكصا،(؟،3و0113:،3:2ا،تيطس09،،::92،3:اتيا).(الله)مخلصنا

.:8(3،تيطس1-3اأ:2تى121و.9:،،ا:51:3:أتي1-بالملاحظةجديرة()الأقوالإلي

لاقعينأ.الرعويةالرسائلفي-دائماألمسيحيةالخدمةحقلفيالعاملونوجدوقد

العملية.والتوجيهاتوالنصانحالشجبعمنينضب

،سه



!لوأ!ل!ثاوتيمو

العامالهيكل

!

السلمم:التعلبمإلىالهاجه

2ا:ا-ه

تحياتاو2:أ

حينهفيتحذيرأأ1:3-

شخصيةشهادةا-لأا1:2

خطيرةدينيةمهمة1:182-.

!

الصلاةإلىالحاجة

9ا-ه2:

بصلونالذينالمسبحبون21-8:

الكنيسةفىالشساءخدمة2:9-15

!

الصالهة:الفمادةإلىالهابة

ا-316:

المسه!.القائدفىالضروركةالمواضالتا

!

:الدسالثمببزإديالحاجة

4:1-16

،:ا-6

7-16:،

!

الآخرلنلمحذبرفى

النفسضبطممارتفي

عملية:تعليماتإلىالهاجة

المختلفةالمجموعاتمعتتعاملكيف
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لىأوا!!ثانيمو

!

المواتفإلىالحاجة

لصحيحةها

:61-12

س!ه6

العبيدجهةمنو612:

مختلفةوتعليماتإرشادات6:321-



ولي11نيموثاوس

والتطبيقالرسعالة

الثعاليممنالكنيسةىيريب!ا-ا

الضللة:

يهددخطرأالمضللةالتعاليمكانت!

)ا:3-7(البدايةمنذالكنيسة

الصلةوثيقةتكونعاوغالبأ

(1ا:8-1)الخافىبالسلوك

الحباةهو:التعالبمهذهعلىردأبلغ!

اللهنعمةبعملوالمتجدد-المتفيرة

ا-17(2ة)9

)ا:الك!بةالمعلمينتأديبيجب!

ء2(

الصلا:أهمية-2

اجلمنالصلاةتكونأنيجب+

)2:ا(الجهيع

هنصبفيهمالذبنأجلمنالصلاة!

:2(2)الأولودهلها

الاستقامةحياةتكونأنييجب!

9(.21:8-.ظهبرأللصلوات

الكنيسة:لقادأكو!يهات-3

عليالمشرفونبكونأنبجب

وفيالمجتمعفيلومبلاالكنيسة

أ-17ة)3كذلكالعائليةحياتهم

ابفاللشمامسةلكونأنيجب+

.(1)3:8-3المحابقةالمؤهلأتنفس

أن:!جبالصالحالرمطضادم-،

الروحيالتميبزملكةلهتكون!

)4:9-ه(

التعاليمعنيعيدأألكنيسةيوخه!

و7()،:6المضللة

والتقوىالصلاحقيمةيعرف!

)9.-4:8(

للرعيةا*ومثاقدهـ-يكون!

ا-ها()،:9

الصحبحةالأولوباتلنفسهبضع!

)4:16(

وعنابةبحرصالآخرلنمعيتعامل!
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ليتي!ثا!!ا!9

)5:9-22(

2(سة5)صحتهسلامةعلىيحرص!

أضر:كلخبص-5

2(او)6:تعليمكفىعمليأكن!

538

المالومحبةالبخلمناحترساط

)1.-6:6(

(6:12)الحسنالإيمانجهادجاهد!

باستمرارلدعوتكأميناثاممن

.)6:02(



لم9إاتيثاو!م

الرثيممميةالموضىعات

المعلل:الكاربالتعلبم-؟

ضدبالتح!يراتالجديدالعهديزخر

تهاجمهاليوموعالمناالضللءالتعليم

وفيوالأيليولوجياتالمذاهبانواعكل

نأيجبهذ)هـالتهاونالتسيبعصر

هذهضدبولسالرسوللمحذيراتتؤخذ

يكفيولااوصرامةجديةبكلالتعاليم

يجببلجهادئافيمخلصيننكونأن

يوحنا1-(الأرواح)فتحنالىعلينا

)4:1

الجديدالعهدإشاراتفينامل

مثلا--الكذبةالمعلمايةإلىالمختلفة

،وهة42متى،03-2:28.أعمال

مالباوغا.اا7-بوحنا2،2ر،و23

المسيحشخصفهمفىالفشليكون

..ضلالةأوهرطقةكلأساسهووعمله

.الخصوصبهذاااتى3:6انظر

2-الصلاة

محصورةصلواتناتكونماكثيرأ

لمجدهنالكنناالضيئالأسرةثطاقفي

صلواتنانطاقتوسيععليالمشجع

ووضعنص!بللحكاميكونأنفيجب

نذكرأنبناهـلجدر،صلواتنافىخاص

فيروماامبراطووكاننيرونأنهنا

...الوقتذلبا

صلةلناتكويةالصلاةفيونحن

صكونلكيولكن،اللهمعمباشرة

تسماندهاأنيجبومؤلرةفعالةصلاشا

التيوالأياديمستقيمةطاهرةحياة

شكوقانيجبالصلاةفينرفعها

(.طاهرة)ابادي

التيوالوساثلالعمليةالطرقادرس

انعزاليةتصبحلمصلاتكأنبهاتتأممد

.-المجتمععنومنفصلة

فيهاصليتمرةآخركانتمتيتري

الخكام(أجلمن
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ليوا!ثاو!نيهو

ةلقيادا-3

اللهلمحجدأنالكنبسةأرادتاذا

نوعمنقيادهلهاتتوافرأنفيجب

والأخلأقبةالروحيةالمؤملاتلاحظجبد-

ايضاولاحظ،الرسولعلبهايركزالتي

مركزفيالإيمانحديثقاندوضعخطورة

تى3:6(.ا)الكنيسةفيمسثول

من:لكلالمطلولةالمؤهلاتتارن

التركيزولاحظوالشمامسة...الشيوخ

وانضبارو(البيتإدارة)حسنعلي

0،5

الماثد.سمعهعليوكذلكالحماةلفسها

(خارجمنهمالذينمنحسثة)شهادة

العلمانيين.أوساطفيأي

الكنيسةاصابالذيالضعفهل

الروحية؟قيادتهاضفإليراجعحاليأ

القادةاختيارفىجيدائدققوهل

العهدومتطلباتلمواصفاتطبقا

الجديد؟

تودىالقارةتعيينفياساليبناوهل

منالمطلوبالنوععليالعثورإلي

المعينين؟



ليةالكل!لاوليهو

تيموثاوسإلىالنانيةالرسالة

شهيرةأخيرةكلمات

الرسالة:-لنهتكعف

بصحبةوسافر.تيصوثاوسإليالأوليرسالت!كتابةعقبكورنثوسمدينةبولسترك

نأيخويالرسولوكان،الكنيسةعليليشرفتمطسترنوهناككرلتإليبحرأتيطس

قميرةبزيارةقامهناكإقامتأثناءأنهببدولكن""نيكابوليسفيالشتاءفصليقضى

المحصونأحدقيانتظارهوأثناءروما...إليونقلعليهالقبضألقيحيثترواسإلي

الروحىابنهإلىهذهالثانيةرسالتهبولسكتب.انطلاقةتربمتوقعاالرومانية

ودقوتهكتبهليلتقطالفرصةلهيتركلمانهحتىمفاجئاامرأاعتقالهكان...المحبوب

الخارجي.ءهرداحتىولا()4:13كئيرأبهـايعتزكانالتي

نأوذلكالحريةمنبقدريتحتعكانرومافيسجينأبولسكانعندماالسابقةالمرةوفي

يختلفالوضعفإنالأناما03(و28:23)أعمالهناب!يزوروهأنيمكنكانأصدقاءه

كبيرأ.اختلافا

وحيدا:الرسول

أماموقفأنلهسبقإذ.الإعدامحكمتنفيدهـشوقع(ا-12.:)،وحيدأبولسكأن

أمامهيظهرانينتظروكان(أولأ4:69)تاجلتمحاكمتلكن...مرة()نيرونالامبراطور

معةهـلحضرإليهالحضورعلىتيموئاوسيحثكتبفقدلذلكالشتاءافيأخريمرة

فيوهي...بولسكتبهارسالةآخرهيوهذه.خلفهتركهاالتيالأشياءوبعضمرفس

1،5



ليةالثاثاو!تي!

الحرصشديدبولسكانالموتمواجهةفيحتيفإنهذلجهومعجدأشخصيةرسالةطبيعتها

..وشئونهـم.الآخىدنمصالععلي

الرسالة.هذهنيبالاسمأشخاصعنشاهدألي!2وهنابه

2،5



نيةالثال!9ثاتيمو

العامالهيكلى

!

لاينه:أبنصعحة

1،9ا:

(ءالرلا)عديممخلصإيمان1-7:ا

خاصةمسئولية8:1-،أ

حزينبيانا:ها-18

!

الحدمةنىللعامليننصيحة

المسيحية:

2:أ-26

فيها:للتأملكلامعةصور

و،(:23)الجندي-

(5:)2الرياضيالمتسابق-

:6(2)الفلاح-

(21:51الماهرالصانع

(212-12:0فعلنااءالإنا

اتباعها:اللاومالتعلبمات!عض

.(1:)2قولأكن-

)2:2(للآخرينخبرتكانقل-

"":8-؟،!!.-ا2)المسيحيسوعاذكر-

(91ات:،2)الباطلةالأقوالتجنب-

2:23-26()بالجحيعمترفقةكن-

!

الأ!يؤةالأيامعنصورة

3:ا-لأا

لناومألوفةمعروفةرذائل31-9:

جممعأ.

الصبرإلىالدعوةا-7!.3:

.والاحتمال

23



نية(لثال!ثاوتي!و

!

اخبزكلصات

1-22ء:

4ءه

4:أ-ه

6-8:،

ء:22-9

وداعىأخيرتكليف

الوداعيةيولسرسالة

رتحيالتختاميةملاحظات



الثانبآني!وتاوس

والتطبيقالرسالة

:8(2):المسيحيسوعاةكر-ا

وهوتيمرثاوساعليبولسبشير

)اذممرأنالاستشهاداحتعاليواجه

التيالطريقةهيهذهلأنالمسمح(يسوع

فهوالتأييدعلينفسهبولسبهاحصل

هو:شئكلوتبلأولأأنهقطينسلم

ولم)ا:ا("يسوعالمسيح"رسول

بالمسيحبإيمانهيشهدأنيخجليكن

المسيحأنمقتنعاوكان)ا:8(.

:12(..9)النهايةإليعليهسيحافظ

ئحتذيا،مثالبولسبالنسبةالسيحكان

المسيحظهوروكان..آلامهفيوخاصة

بتطلعالذيالأعظمالهدفهومجدهفي

إليه.

الغبيةوالمجادلاتالمباحثاتمحنب-2

)2:23(

رسالتهالرسولبولسكتبعندما

،منتشرةالمضللةالتعاليمكانتهذه

المجادلاتيحبونمنهناكفكان

فيباحثينطوللةساعاتفيهاويقضون

لهاهدفولاببنهارابطلاموضوعات

علىسلبيةآثارالناسهؤلاءلمثلوكان

يشيروكما()2:18الكيسةاستقرار

أساسيتيندعامتينهناكبولس

والمجادلةللمنازعةمجاللاوحقيقبتين

فق!-والرب-الربأن-1فبهما:

كناإزا-2ولههمالذبنيعلمالذيهو

الإثمئتجنبأنيجبإذنلهنحن

إليننحدرألاالمهمومن)2:99(...

موضوعاتحولس!تفيضةمناقشات

المسئقالاختيارأوالنبواتتنسيرمثل

إلخ.....الحرةوالإرادة

)،:17الإيمال:على!انط-3

الإلمحيلرسالةيعتيربولسكان

يجبعليهااؤتمنمقدسة!ديعةبمثابة

أناسإلىنقلهافييحترسأنعليه

المحافظةدلجبثمينالمحقفإنء...أمنا

ه،



نيةلنااو!ثاني!و

ضوءفىوخاصةعمليا(109،)عليه

والمضللة.الكاذبةالتعاليم

أماممسئوليةعليهالمسيحيفالخادم

جدبرلنآخررلنإليرسالتينقلأنالله"

آخرينتعليمعليقاد!لنيكوئوابالئقة

546

الك!ءالمسيحيوالمعلم2(ة21أبضا

الحقكلمةيفسركمفدعرفالذيهو

تكونأنيمكلنولا1()2:هباستقامة

منأكثراليومنهايةفيتعفلةهناك

.الإيمانعليحافظناقدأنناالعلم

41:17.



نيآالثاول!ثاتيمو

الوئيسميةالموضوعات

،21،2:9و11:8أ:لمعانادااييم-؟

)3019

كتابتهاوتتفيالرسالةكاتبكان

أحدزنزانةفيإيمانهبسببيعاني

عليوكانروما.فيالسجون

يستعدأن-الروحيابنه،تيعوثاوس

نفسلمواجهة-ايامراتتضيإذا-

هذهتكونأنيلزمولاا؟8()المصير

يمكنبلالخططولعل!جسدقيالمعاناة

الإحباطبسببنفسيةتكونأن

رفاقهيولسهجرلقد...والعزلة

وهرموجانسفيخ!سمثلالسابقبن

سئبقدأيضاديماسوكانأ()ا:ه

.(9*:،).تركهطريقعنآلاماللرسول

فيالألمموامعع!لىالتعرفحاول

الربلناأوضحفقد:المسيحيحياة

سهلأايكونلنالطردقاننفسه

التالمإنبصراحهبطرسولقول

الخجلإلييدعومافيهليسكمسيحى

بعضاأنصحبحاألبس:(:416بط9)

كثيرأتألمواقدالمسمحيينأفاضلمن

إيمانهم؟بسبب

2-92(او.)2:2-6وهالخلمة:-2

منأرلعةأننلاحظأنالمهممن

المسيحيينالخدامعنالكلاميةالصور

أعمالهمأنتطهر)2(أصحاحفي

واكثرالمتوقد.النشاطعلىتنطوي

مديعلييركزالأوانىمثلأنؤلكمن

لأنذلك...استخدامهاعنتجالناالنفع

خلص!ئوافدالهقيقةقيالمسبحبل!

لبخدهوا.

الكلامبةالصورملأءمةفىفكر

بمفةوركز)2(أصتحفيالواردة

وماالجنديإليالإشارةعليخاصة

معنىهورما..معانمنتتضمنه

.؟(الحياةبأعمال)يرتبكالقول
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الثانيةتيهوتاوس

الدينى:الارتداد

فيالواردةالأوصالاأنالمؤكدمن

جيل.كلعليانطبقتقد)3:أ-9(

بصفةالأوصافهذ.تصدقفكيفط

نإ(؟الأخيرة)الأيامعليخاصة

عنلناالتحذيردائمالمقدسالكتاب

مواجهتهاتتوقعأنيمكنالتيالظروف

)ممي،3الثانيالربمجئ!بل

5(.ا-أة

الكذبةالمعلصينرسالةفيفكر

مامحبالممارئهالألامهذهقيواسالمبهم

-9(.)3:هتيموثاوس2فيجاء

ءه

اكسة:الكتب

تنشثتهامتيازلتيموثاوسكان

لاحظ(ه:اتي2)ورعةبيئةفيوتركيته

فيالمقدسةالكتبلعبتهالذيالدور

ولاحظا(وه)دا؟،1الأوليحيات

إنهاالقدسة:للكتبالخاصةالطبيحة

مجالواتساع-اللهمنبهاموحي

فيوفكر.(..17او)3:6استخدامها

عنالشخصيةتج!شكواقعمنأمثلة

في؟المقدسالكتاباستخدأمكيفية

والتاديبالتقولموالتوليخ"التعليم

البر"ءفيال!ي

منبه"موحبمالتعبيرمنتفهمماذأ

،؟.الله



تيمل!إليالرهالآ

تيطمىإلىالرسالة

عمليةمسيحيةلمحياةالدعوة

هوكبطس:من

الأوليتيموثاوسرسالةكتابةوقتنفسفيكتبتقدالرسائةهذهتكونأنيحتمل

تيصوثادسمثلبولسيدعليآمنواممنواحدأتيطسكانوقد.ء-المكاننفسوعنتقرلبا

فيوبرنابابولسصحبوقداالكرازيةبولسخدمةأوائلفىآمنانهشكولا:4(9)

تيطسبولسكلفوقد(أ:2)غلاطيةبولستجديلمنسنةا7بعدأورشليمإليرحلتهما

الثانيةبولسرسالةوفي،كورنثوسفىالكنيسةمشاكلمعالجةمحاولةوهيشاقةبمهمة

7(.و7:6)امموهنابهإلىسفرهعنلضيخئانسمعكورنثوسإلي

كريتفىذلكبعدتركهلأنهتيطسإمكانياتفيالثقةعظيمكانبولسانوواضح

معروفينع!موماالكديتيونكانرتد(ه:1)هناكالكنيسةحياةفيقياديبدوريقوملكي

معهم.التعاهليصعبمتمردشعببأنهم

اء)أو،..(2:لا)غلا&بيختذولم...تيموثاوسبعكسيالكاملأممياتيطسكانوقد

عف.-ذلجلوقد!..".المبكرالمسيحىالتارلغفيغموضاالث!خصياتاكثر"منبأنهوصف

نكلءفدأنولمحكن"للأممبالنسبةالهرلةعلمولفىللمتهودفيبالنسبةءحمرا"رايهإنهأيضا

الحرجةاالمواقفيعالجالذيالرجل-"الصعبةالمهام"رجلبانهالحاليالعصرلغةفي

.الرسوللبولسكبيرتشجيعممدركانأنهولابد
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دتيط!رإليالرلمالة

محملبة:نصيحة

معهوارسلالفرصةانتيركرلتإليالذهابوشكعلى،!أبولسأنبولسسمععندما

المفيل،التعليمضدوالتحذيراتالعحليةبالنصائعزاخرةرسالةهـهى...تيطسإليرسالة

بولسالرسوللأنتيوثاوسمنشخصيةأقويت!طسكان!مماأنهبانطباعنخرجأنويمكننا

له.الآخرينمعاملةكبفيةوعليعليهقلقاأقلكان

فيالإنجيلعنقيلتالتيالعباراتوأشملأعظممئعبارتينعليالرسالةوتثشمل

"3:،-7(.1ا-،ا؟)2الجديدالعهد

أواخرفىالثانيالمسيحبمجئانشغالأأقلكانبولسالرسولإنأحيانايقالاوقد

.(:13)2.كذلكيكنلمالأمرأنتررشاالرسالةهذهأنإلاصياته...
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ليمليإلي(ل!صالآ

العامالهيكل

!

المسئولية:موضعفيتبطس

مقلمةا:9-فى

الكنيسةفيالروحيةالقبادة-9ه:1

الكنيسةفيسث!اكلاا-96:

!

العملبة:المسبحية

الرجالمنالشبوخ22:

النساءمنالعجائز:!2

الشاياتث،وه2

الشبانول2:6

العببد1وه2:9

الإلمجيلضائق1إ-،أ2:

الهقيقةلإعلانالدعوة2:51

!

اجتماعية:التزامات

\إ-ه3:

للسلطاتالخضوع31:

الناسبكلالترفق3:2-7

منبدلأصمالحةاعمال3:891-

الحقيمهالم!ناذعات

ختاميةمطالب؟321-5:
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قيطسإلمالر!الة

والتطبيقالرسالة

الرعبة:القبادةأهمبة-!

)ا:ه-16(

شيوختعيينبمهمةتيطسإليغهد

مفصلةتعليماتوأعطيكدمت،فى

توافرهاالمطلوبالمؤهلاتلنوعبالنسبة

إشارةأيبدونتركزلكوبعد.فيهم

فيصعابمنيقابلهأنيمكنماإلي

ك!لث.عاهلتعامله

أهميةذاتألروحيةالقيادةأنوالحق

تزالوماالكتيسة...ح!اةفيعظمي

هذافىبولسوضعهاالتيالمعايير

الحاضر.لعصرناحتيمناسبةالصدد

العاملة:المسيحيةالهياه-2

)9.-2:1(

مثلنكتبأونتكلمأناليسيرمن

الرسالهإنفنتولالعامةالعباراتمذه

عدةبولسهـلفرز،الأفرادعليتطبقلا

كلالأععار...مختلفمنمجموعات

لهذهويعطيالخاصةبمشاكلهمنها

552

اساسيةعمليةنصاثحالمجموعات

سلوكشكلعل!ترجمتهاإلىنحتاج

اخلالي.

كبسولة:نىالإيمل-3

الرسالةمظاهرمختلفبولسبقدم

لقدطوللة..،واحدةجملةفيالمسيحية

نأنلاحظأنونحتاجالمبادرةاللهأخذ

نأيمكنالتيهيوحدهااللهئعمة

تدالخلاصطاوأن.الخلاصئحدث

المسيع!يسوعالربشخصفى!سد

الرسالةهذهتوجيهتمذلئهعنوأكثر

ذلكومعهكان.كلفىالبشوكلإلى

بلسرياختبارمجردليسالخلاصفإن

فهو...أساسيةعملبةمعانيلهإن

ظيرهالإنسانيدبرأنيعنىسلبيا

وايجابياالحياةفيالسابقةلطرلقتنا

البر+حياةنحياأنيعني

وهوهجيدءرجالدبهموالمسبحبون



هوالرجاءوهذا،ومخلص!مرلهمعودة

تأثيرؤووهو،المقدسةالحياةعليالحافز

الإنسانوسلوكشخصعليقوي

المسيحي.

.(1)3:8-هالجعيع:علىيفطهق-د

هممنبعضفيهاالمسيحيةالكنيسة

الكثيرفي!اأنكصا،مشكلةذاتهمقي

كانكريتوفي..-ء.اكفاالعاملينمن

ولعض،والمخاصماتالجدلهواةهناك

هرطوقيةتعاليمهمكانتالذينالمعلميها

كانأخرىجهةومن..!بالكامل

ني!إليالرصالة

أمثالالإيمانفيالعمالقةهناك

"و!فشاس""وتبخيكس!"ارتيصاس

منالأشخاصهؤلاءيكنلم،و"ابولس

الأولىالكنيسةفيشخصياالمعروقين

عليهمالاعتماديمكنرجالأكانوالكنهم

الرجالهؤلاءأمثالوجودجدأالمهمومن

فىالمتحك!ةالمراكزفيوال!تساء

الناسفقطولبس،المحليةالكنانس

الذينالقودةالشخصياتذوي

فيالصدارةمكانإليدائمايتطلعون

الكنائس.
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تيطىإليالرصالة

الرئيسيةالموضوعات

المنزلية:آالحيااهصية-9

ضمنبوجدانهبالملاحظةالجديرمن

فىتوافرهاالمطلوبالمؤملاتقاثمة

والعباراتالكل!اتمنالعديدالمشيخة

....المنزليةالحياةإل!تنتمىالتي

لامرأةزوجايكونأنيجبفالشيخ

لأولادأبايكونانهـلجبواحدة

هـلحترمونالمسيحيالإيمانمحمتجاوفي

نأوبجب-الكنبسةفيوالدهممركز

شهادةكانتوقدمضيافا..+يكون

ذاتالقديمالعالمفيالمسيحيالبيت

المسيحيينالقاد-وعلي.عظمىأهمية

ماوهذاذلكإليالطربقيقودواأن

هذا.يومناحتيمطلودالازال

فىالمطلولةالمؤهلاتفىتأمل

أ(3:ا)افيالكنبسهقادةزوجات

القادةإلياليومالكناثسحاجةومدي

55

خلفيا!منيجشونالذينالمسيحيين

؟سعيدةوليوتعائلات

:السلوكاستقامه-2

معالإيمانتطابقعدمحقيقآإن

منهىوالتصرفالعقيدةأوالسلوك

المتدسالكتابفىالمتكررةالمواضيع

بينالتصادماساسهوهذاكانوقد

23:ا!تي)انظروالفرش!يينالمسيح

نفسإلىالرسوليعقوبوبشير-93(

"الإيمانأنعلىيصرعندماالحقيقةهذه

2:14أيعقوبميت"أعمالبدون

الرسالةهذهفيبولسأشاركما-26(

ففي.،ءالموضوعنفسإل!مرةمنأكثر

أولئكعنبولسيتكلمأ:69تيطس

اللهيعرفونبأتهم"يعترفونالذين

قالوتد!ينكرونهبأع!الهمولكنهم

تعرفونهم،ثمارهم!منيسوعالرب

العميدةلنسجمأنفيجب2(70:)ممى

ئرفضأنفبمكن!ألامعأوالسلوك

كمرانين.



)أرلئكبهاينكرالتيالطرقهيما

فيالله-(اللهبمعرفةيتشدقونالذين

نأيبدولمازاتعللأنحاهـل؟حياتهم

محبسبرانلاالمسبحىوالسلوكالحباة

جنب؟إليجنباالمسبحيالإيمان

-23متيب!راسة-!ددأن-اول

الفرشميونفيهافشلالتيالطرقبعض

فشلأذرلعأ.

السلم:الثعلماهمعة-3

ناالجديدالعهدقراءةمنواضح

المعنيتعرفكانتالأوليالكنيسه

شعبهاوأن"الإيمان،لكلمةالحقيقي

العقائدبلخصأنبستطيعكان

فعلوتد...إيمانهقافونفيالأساسية

تبطس!سالةفيتامبنجاحذلكبولس

أوضحمنواحدألمجدفهنا(1ا-،ا21:

تيطسإلي(لدطالة

العهدفياللهنعهةعنالبيانات

الجدبد...

عليالمبنبةهيالقولةوالكنبسة

المسيحىوإبمانناالسلبمالتعلبمأساس

نقطةفياللهعملهبمافقطيرتبطلا

بمايرتبطأيضابلالتاريخمنمعينة

سيفعلهوبماينعيهحياةفيالآنيعمله

هوالمؤمنءورجا...المستقبلفيمعهم

يعيشوهوالشخصمةالمسيحعودة

نممةغرضإنمجيثه.ضوءفيحياته

كلمنبفدينا"أنكانالمسيعفيالله

فيغيورأخاصأشعبالنعسههـلطهرإثم

بريمديأيإلى.9:،"2حسنةأعمال

ذلك؟ضوءفيإنفسهمالبومالمسبحبون

القولفيلناالمتضعنةالمعافيهيوما

2:91أبط)انظرخاصا"()شعبا

اكو6:911.
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العبرانيينإلىالرلعالة

العبوانيينإلىالرمعالة

أفضلأمررعنسارةأخي!ار

العبرانيين؟إلىالرسالةكتبمن

ختامهافيحارةتحياتتحملالرسالةأنمنفبالرغمالكاتبنعرفلاببساطةنحن

الذيهوبولسأنافتراضهوالعامالاتجاهأنإلامقدمتها...فيعنوانالمحعللالهضها

سمعوهاقدكاتواآخرينمنالإلمجيلرسالةسمعالكاتبإن:تقول2:لاعبلكن-كتبخا

)غلاطيةإنسانمنالإلمحيلبسمعلمأنهبولسأكدبينما...يسوعالوبفمعنبدورهم

ا؟12(.

عنشئكليعرفكانلابدالذي(36:أععه)اللاويبرتاباموتبالكايكونفقدوعليه

العبرانيينبينالاسلوبلتشابهالكاتبهولوقايكونأنثالثواحتمال،وعط!مالكهنة

الرسل.أعمالوسفرلوقاهـالمجيل

نأكما:23()39جيدةمعرفةتيحوثاوسيعرفكانالذيأبولسطورأبعهناك

هذهكتبمنوأي"...الكتبفيومقتدرأ"فصبحاكانأبولسأنيخبرنا:،2()18أع

عليناالنهايةوفي-ألتخميناتمنآخرعددأيضأوهنالا،كذلكيكونأ!!يدالرسالة

الرسالة،عذهكاتبهوعنيعلمأحدلاإنناقولآن

الرسالة؟نلضمر

هذهيصفوالكاتبمستلمها...معرفهيمكننافلاللرسالةعنو)نيوجدلاأنهحيث

يعظهم؟الذينهممنلكن..!.وعظ"كلمةبأنهاالرءمالى

ده6



العبداليببنإل!الد!مالة

نأوبرجوشخصيابعرفهمالكاتبوكانكل!-،3(:012)الاضطهادتحتكانشعبهم

تقدمأييحققوالملكنهمالقيادةإمكانياتلديهموكانتاو23(ا:9)3قرلبايزورهم

)كا.12(.

العيدفييونانيةلغةأحسمنالرسالةلغةوتعتبرابطلاقةاليونانيةيتكلمشعباكانوا

اليهوديةفيالساكنيناليهودمنليسواأنهمالمذكدمنيكونيكادلذلككله...الجدب!

يفهمواانيمكنكانماالأمملأنفعلأيهودأكانواانهمالمؤكدمنالوتتنفسفىلكن

يفسرقدوهذارومافيبعيشونكانواأنهمهـلحتملاليهودممط-..الناموستفاصيل

الإيطالبين.المسيحيينمن(2،:)سافيالواردةالتحيان

العيرانملإ؟إلىالرسالة"لتمتلماذا

الرسالهفتكون،المسيحيينمنللرسالةالمئلقيةالجعاعةكانتإذ:احتمالينهناك

المسيع.عنهـالتخليالارتدادخطرمنلتحذبرهم

المسيحقبدلقراربينمتردد--يهوديتهاعليلاتزالالمجموعةهذهكانتربمالكن

القديمة.طرقهمليإالرجوعأوقدما()المضي

الرسالة:كعايةثاربخ

59عامقبلنتبتقدكانتأنهافلاكدوعليه،الرسالةهذه،الروماني"كلمنتعرف

كتبتقدتكونأنفيحتملتقدملاقئالالذبائعأنإلييشمير-3(ا:9.)عبكانولمام.

أصحاحفىإليهالمشارالاضطهادكانوإذاأررشليم.ه!كلتدميرقبلأي.ملأ.عامقبل

.م64سنةروماحريقبعدالرسالآكتابةتمقدفيكوننيرونعهدإليينتمي01
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العبرانيينإليالرهالة

العامالهيكلى

!

ا:ا-،\

2:ا-ء.

2ء18-5

!

الملاصكةمنالأسسالاين

ا-12:18:

مقاونة

تحذير

الابنتواضع

موسى:منا؟عطمألاين

1-99ة3

وعبدابن31-6:

نحذبر3:7-91

يشوعمنالأعطمالاين!

-13ا:،

558

!

الاسميالكهنةرئسالاين:

اء93ا-.،:،

هارونمناعلم،+،ا-5:،1

ونلاءتحذير2ا-.6:

صادقملكليعنأعطم

صادقملكيعظمة7-101:

ج!يدكهنوت711-99:

دائمكهنوت70-225:

ملكاابن726-28:

ايسيعهد1-3ا8:

وأعطم:ممملذكبحة

القديمةالذبيحةمحدودية01أ-6:

الجدبدةالذببحةكمالا-28ا:9



المسبحضمد01:1-18

و!ريرنداءا-09:993

!

الإيمافى:عياة

:17ا-11:39

الايمانتعريف11:1-3

الأ:22-4

1123-93:

11:32-38

الخروجإليهابيلمن

كنعانمصواليمن

والأنبياءوالملوكالقضاة

العبوأليينإليالرصالآ

أفضلمستقبل،.:93-؟ا

بسوحإل!أنظروا:مثالا-12:2

الا4يبتكاهلالمحباة21-3:19

خيارأليست-القداسةا-212:24

إضافبا

لمحذير2-92:ه21

عملبةقداسةأ-6؟31

والتلمذةالقيادة7:1-97س

!

الهاتمة:

2ا-ه13ء8
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العمدانيينإليالرصالة

الرسالة

ا-موعطة:

لناوتذكبرءنداهىالعبرانيينرسالة

وننفج،وننمونتدأنمناالمطلوبأن

التوقفإلييميلمادائمافالمسيحى

المغامرةمنبدلأحياتفىوالتساهل

.الإيمانحياةفيجديدةأبعادإلى

لمحدير:-2

التقدمإل!الدعؤتصاحبمادائما

النتاثجأظارمنتحذيراتالإيمانفي

إليالانزلاقأوالتوقفعنشجمالتي

موافعخاصةبصفةلاحظالوراء:

التالية:اطمسةالتحذبر

)3:1-،(نحنننجوكيف+

)3:7-91(بالثتةتمسكوا....كا

)6؟1-02(الراءإلطارتدادلا!أ

ا-93(دا:أ.)أخريذبيحسةلا+

2-92(ا:ه)2نجاةولاهروبلاول

056

رنةةمفا-3

قيصةلنايظهربأنمهتمالكاتب

الجديد-العهدفهمفيالقديمالعهد

يهملوناليومالمسيحيينمنوكثير

العبرانيينرسالةلكنالقديمالعهد

والمقارنةالاسممراركةلناتوضح

ببنهما.والمفاضلة

هعكلأ:ولمستخيمة-4

بالتأكيدكانأورشليمهيكلأنرغم

الخيمةيتناولالكاتبفإنقائمأمازال

)25-27(خروجفيالموصوفة

ورسمللعبادةصورةأئقيباعتبارها

....المسيحيةفيللعبادةصورةمنها

يزاللالشعبمناسبةالخيمةكانت

لشعبمناسبفهوالهبكلأمامرتحلأ

حياتناتحفزالعبرانيينورسالةاستقرقد

منهابدلألنامقدمة،المستقرةالهادئة

المسعاهطريقفيوالسفرالاغترابحباة

.(:16ا19



العبدانيينإليالرصالة

التطبيق

أمنمسألةألعبرانيين!سالةتث!ر

يخلصأنيمكنهل.السيحى..وسلامة

هناكغدأ؟يهلكثمال!ومالمسيص

تجزمتكاد:92(ا.)يوحنامثلفقرات

نقابلفإنناؤلكومعذلك،باستحاله

-ببدركما-بوماكانوااشخاصا

المسيع...ينكرونالآنلكنهممسيحيين

توحيالرسالةف!التح!يريةوالفقرات

إلىيرندأنفىحرألايزالالمسيحيبأن

شركاءصرناقد"لأننا:القديمةطرقه

إلىثابتةالثقةببداءةتمسكناإنالمسيح

الدين"لأن-)س:،1(،النهاية

تجديدهميمكنلامرة....استنيروا

للتوده")6:ء-6(.

اخذنابعدماباختيارناأخطانا"فإن

عنذبيحةبعدتبقيلااطقمعرفة

!خيفة،دبنونةقبولبلالخطايا...

و27().ا:26

إليموجهةكانتهالرسالةأننلو

كنيسةإلىانضعواالذينالبهود

ئخضعواأنيريدونلاولكنمسيحية

واضحأ:التعليمفيكونللمسيحأنفسهم

إذاأما".اخرجواأوالمشوارأكملوا"

مسيحيين،إليموجهةالرسالةكانت

أنهتكيدعليتعملالرسالةأنفيبدر

نظلس!يحيينصرناأنبعدحتي

نرتدأوالبقاءعلينعملأنفيأحرارأ

الصعبومن....أخريهرةخارجإلي

العبرانيينرسالهمنالتعلممهذاقبول

فى)كمانفسهيسوعأقواليناقضلأنه

مقاييسيناقضكماا:92(.يوحنا

يرتدأنجمكنملالمخشلفةاالخلاص

كماأ....الثانيةالولادةعنالمسيحي

عليوقدرتهاللهقوةمعتتضاربأنها

قطبعه.علىالمحافظة

العبرانيينرسالةتعليمف!!وعليه

هو:المحبح

561



الدبرانييقإليالرالمالآ

فهـهحلولأنمافتوجدلاأنهثأ

سيحباتصيرأنفإما:المسيحية

بعبدأ.فلتذهباومقمنا

المفتاحهودانماالإيماقظللقدل!

علي-والإيمان(للهيتطلبهاالتيللحياة

562

اللهعنالتصديقمجردليس-حالأي

طاعة.عملهوبل

بطريالةائقديمالعهداستخداميكنلا

العهدتعاليموتوضيعلإنارهشرعية

كلمةهوكلهالمقدسفالكتابالجديد

الله.



العبرابالينإل!الرصالة

الوئيسيةالم!ضوعات

قس!السبح:ننى-9

عنالأولالجزءموضوبمهوهذا

هذ"تصفع:(01ا-)الرسالة

الطرقبكلقائمةواكتبالأصحاحات

متفوقالمسيحإنالرسالةتقولالتي

)ورث(:14)بالعددولتبدأ-في!ا

هذهتعنيمازا(منهمأفضلاسما

؟العبارة

المسيعخصائصأهمبةاستنب!

طذه.المتفوقة

:صادقملكى-2

العهدفيصادقملكىاسمي!كرلم

.(5-7)العبرانيينرسالةفيإلاالجديد

تكفيذكرفقدالقديمالع!دفيأما

.091ومزحمد14ص

قاموسواستخدمالفقراتهذهادرس

منالمزلدلتستخرجالمقدسالكتاب

من:اسمهأهعبةوعنعنهالمعلومات

ملكيأه!يةوماهىأعملومازامو؟

مناقشاتفيجاءلمابالنسبةصادق

العبرانيين؟إليالرسالةكاتب

القدبم:العهد-3

التيالاقتباساتبكلكشفا"ضع

منالعيرانيينإليالرلالةفي!دها

أيضآولاحظ....القديمالعهد

إليالمباشرةغ!رالكثرةالإشارات

الرسالة.فيالقديمالعهد

واضعةأنهايبدوالتيالمبادفىاختبر

توحيوما.القديمالعهداستخدامعند

بتعاملنايتعلقفيماالمبادئهذهبه

معه.

:نلإيماا-،

قانمةواكتببتأمل(11أصحاح)قرأا
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العبرانييكإليالرلهالة

قدفيهالمذكورلنالناسإنقيلمابكل

)الإيمانمبدأذلكيؤكدكيف....عملوا

الواردالإيمانبتعريفوعلاقته(العامل

.؟(1101)في

هيما:(يا32-11:8)الفقرةادرس

564

أشخاصبهاقامالتيالإيماناعمال

إليأسماعطمتضبفأنوكلكنآخرون

الأعمالاهذهمنوكمالأصحاح؟هذا

تطبقهأنيمكنالمذكور!والاختبارات

هتجاآخرلنأشخاصأوأحداثعلي

سة؟.المقلالأسفارفيأسماؤهم



يعقوب

يعقوبرهمالة

العمليةالمسيحيةعنرسعالة

منها:والغرضالرسالةكاكب

بهللتعريفإضافالتطأيبدونا)يعقوبببساطةالكاتبيدع!:الكاتب-ا

الأرضعليحياتهأثناءبيسوعمؤمنغيروكان.+.يسوعاخوهو)ا:ا(....

الخمسينيومفيحاضرأوكان:7(ااكوه)القيامةبعديسوعرأيلكنه(2-ه7:أيوحنا

وئال(:1513،:2917(أعمالأورشليملكنيسةقاثدأذلكبعدوأصبح(9؟،ا)أعمال

م.62عاماستشهدلكنه...ئقوأهبسببوالتوقيرالاحتراممنعظبماقدرأ

".لأخيه!عبدأو()خادمنفسهيسميأنهلاحظ

الرسالة:منالفرض-2

يودخهملكيالوقتنفسوفي:7()مثلاهالمسيحيينيشجعلكيكراعيعقوبيكتب

عملية.صيفةفيالإيمانوضعأهميةعلييشددوهو

ضاصة:سمات

تشبرلافهيالجديد.العهدفيأخريرسالةأىعنأسلوبهافىيعقوبرسالةتختلف

دعايةنشرةتكونأنيمكنذلك!بخلأف)9:ا،2:ا(:موضعينفيال!يسوعإلي

الجبلعليالمسيحموعطةإليمباشرةغيربإشاراتزاخرةفهيهذاكلومعء..يهودية

القديم.العهدإليالإحالاتمنكثيرأيعطيتبالكاأنكماالأفركما.يسوعليمتعاويعض

سرلعةوالأسود()الأبيضبصيغةالموضوعاتتريفهي،ومؤلمةقصيوةوالرسالة
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ببعقوب

.بالحياةالنابضةالتصولرلةبالتوضيحاتمليئةأنهاكما..آخر-إليموضوعهنالانتقال

الرسالة:.ترا

إنهميقول(:32)وفي..!.الشتاتقيالذينسيطاعشر"الإثنيأنهم(\:1(تخبرنا

ماضوءوعليمتنصرلن..هيهودأكانواانهمفالرجحوعليه"مجمحلمه..-فييجتمعون

.فقيرةكانتأغلبيتهمأنالمحتملمنفإنالثراءعنيعقوبيقوله

ا4:الكتاكاردغ

فيكتهتقدتكونأنولحتملم.62عاميعقوبموتقبلكتبتقدكانتأنهالايد

الجديد.العهدرساثلأواثلمنيجعلهاممام.05عامحدود
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يعقوب

العامالهيكل

!

ةنلعنواا

\:ا

!

الهقيشة:الد!انةإلىالمرشمد

ا:27-2

التجاربمنالهدف:2-5

الحكمةطرلق5-8ث

باطلالغنيلأ:9-1

التجاربمنشأا-2:15

اللهعطاباا-6:18

عنهوالتخليالإثمإنكار2اا-09

الطاعةأهمية2؟5-22

الحقة.الديانةتعرلف:26-27؟

!

ء(:لما)يلاالمحهةنزاهة

:21-13

للتوضيحمثالا-27:

ألتطي!ق2:8-39

!

الإبمان:يرطن

ا-226ء،

الإيمانمحكاتا-216:،

أساسيةمبادئ2:79-26

!

ضياللم!مان:

3:9-!ا

وصعولاتهاسيايه

67



يعقوب

!

:ءالسمامنالنازلآالحكمة

\اص3:3

للحكمةالعالميةالنظروجهة3:13-16

للحكمةالربنظروج!ة3:17-18

!

التطهيزمعرممة

لأا-.،:

العالمالجسد،اياعد)ءة1-7،-

والشبطان

اللهنععة:للوقايةالوساثل8.1-ءت

علبهانحصلوكيف

!

الإبمان:لطبيقات

ا-415:12:

568

المدمرللسانبالنسبةا-112":

الواثقالطموحإليبالشسبةلأا-7،:3

الألاننللاستغلا!بالنسبة5:1-6

الضمقفىللفرحبالنسبة9ا:5-7

الكاإملكمالبالنسبة؟5:2

!

الصلا:ممارسة

ولا13ث5

وقتكلفيالصلاا:513

والالامالصلا1اوه:،5

والاعترافالصلاةء516

والإيمانالصلاةا-5:718

!

ثالضالين:العنا!ة

ا-.5:92



الرسالة

رئيصطمواضيعثلاثةهقوللارسالةفي

الله:أيوة-9

إنه.اللهعنيعقوبيقول

(:هأ)بسخاءالصلاةيستجيبد3

بالحياةالمضطهدينالمسمحيينيعد+

(ا:12)

:13()1احدأيجربلاهو!

أبدأالمسيحيييهأمنموقفهيغببرلاا1

ا-18(:6أ)

()2:هالفقراءيختارهولنا

(9:)سشبههعلىالإنسانيكؤنهو+

(6:)،المسشكبرلنيقاوم+

عندمابالنعمةد)ئماقريبهودا

و8()4:6نحتاجه

المحطهة:رعب-2

الإنسانجسدفيالخطيةأصلل!

و،(16،،:أ-3)أ:،1"3:6و

يعقوب

ماوسرعانصغيرةالخطيةتبدأ!

(هة،3)أ:هاتتضخم

وأننااللهإليالإساءةتعنيالخطية!

الدينونةنستحئ

(ا،5:،4:12أ-13.)2:

منتستحقهبماالخطيةمعاملةيجب+

(1و.)،؟9الاش!ئزاز

الربينعمهالخطيةئغفرأنيمكن+

أو.2(.)2:13،،:6.5:أ

المسبحية:والشخصيةالسلوله!و-3

يستخدمهاالتىالوسائلضمنمن!

..-المسيحيةالثمخصيةتنميةفىالله

عن:يعقوبيتكلم

(2-،:1)والألامالتجارب-

(21:ا(اللهكلمة-

22:12-ه1)العصليةالطاعة-

(1.:كر،)والتواضعالخضوع-

فىةالمسيحيةالأخلاقتوصف!
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يعقوب

أ7-اب"ه4:13-17ا-180)3:3

في:المسيحيانسلوكيوصف!

057

:،،1أ-2ا-26!3::،2و1:2627)

.)11-12،5:12-02



يعقوب

التطبيق

المسيحيين:لجميع-ا

إليوعمليةواضحةيعقوبرسالة

مماالكثيرفيهـاانبحعثطدرجةأقصي

فيالمسيحيينجميعيطبقهأنيمكن

منهاواستنبطالرسالةتصفح.حياتهم

عليموضوعكلمطابقةمديلنفسك

حياتك.

الفقراتبعضأيضاهناكأنإلا

يجتارونالذينالمسيحيينتناسبالتي

خاصة.ظروفأ

ت!ال!بنللمص!عحيل!يالنمعية-2

الاضطهاد:

الت!غربوراءمنالغايةإليانظر

(:2-،1)حيانكفى

:ءالأثرياللسسيحيل!يالنسبة-3

يدوملنالماديكثراهأناذكر

تحتتقعلاأنكوتاكدا()ا:9-ا

أ-6(.:5)فيالواردالعقابطائلة

فىكعضوللمسبحىيالنسهة-ء

كنيسة:

بدونكنيستكفيبالجميعترحبهل

-9(ا(2:تمييزا

مراكزفىللمسيحبينبالشبة-5

:الفباده

الكلامفىمسرعأتكنلا

المترددين:للمصيحببنبالنسبة-6

عندأنتظاركمقيالترحيبسيجدون

(2.أو:59)الأبإلطعودتكم
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يعقوب

الرئيسيةالموضوعالتا

ثالإيضاساتمنا!ا-9

حيةلغويةصورأيعقوببستخدم

.ء.بنجاحللقارئتعليمهيوصتللكي

يستخدمهاالتىالإيضاحاتعنابحث

وككن-إليكتنقلهأنيمكنقيماوقكر

9وأ:16)فى:الإيفاحاتهذهتجدأن

12،،:،ا،و7ووه26،3:3و23و79و

و7(.5:ا-2

الموعظة:عناكحث-2

)الموعظةإليكثيرةتلميحاتهناك

نأحاول...الرسالةهذهفى(الجبلعلى

يسوعكلماتمعالتاليةالآياتتطابق

7(-ص-)صهمتيفي

01:،222و2.و،وهو351يعقوب)

و23:،295اووا1و":،3؟118،،و39

.(12واو.

572

التعليم:عناكحث-3

منأخريأجزاهأبضابعقوبيذكر

مبالثمرة.ء..غيربطرلقةيسوعتعليم

يعقوبرسالةفىتجدأنيمكنأين

متي:فيجا،لماالم!ثمابهةالتصعاليم

37،92:92022؟93،23:8-وأ:236

،2؟33(؟.12،

القديم:العهدعنابحث-،

عددا!رسالتهفىيعقوبيستخدم

لتوضيعالقديمالعهدشخصياتمن

ؤكرهمالذينهمفمن....رسالتهأهداف

التىالدروسهيوما؟يعقوب

منهم؟كلمنيسمخلص!ا

مثل-الموضوعاتبعضهنالا

القديمالعهدإلىتنتمي-الناموس

العهدنظروجهةيعقوبينئىفكيف

.(:8-213)؟الناموسعنالقديم



العهدآياتمنالعديدأنعنفضلأ

الرسالة،هذهنيأصداءلهاالأخريالقديم

يعقوب

الكتابفهرسبساعدكأنوبمكن

إليها.والوصولتتبعهافسالمقدس
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لمأ!وبصرل!

الأولىبطوسوسمالة

الألامعتمسيحياياإليوسالة

الرسالة)كتهتلمارا

بسببومرتبكينمتحيرلنكانواالذينالمسيحيينيشجعلكيالرسالةهذهبطرسكتب

ولوحتيالسلوفهكمفمةحولعمليادليلاهـلعطيهم،منهاله(نونكانواالتيالاضطهادات

وهلىه...*مواجهتهافيالثباتعلىوبحثهم(ا-17)لم!:3يستحقونهالاآلامهمكانت

أمامهموضعهالذيوالمثال،خلاصهمطبيعةعنثمينتعليمأساسعليمبنيةالنصيحة

مخلصهم.

خاصة؟صمات

مملوءةبالحيولةمفعمةفهيمقالأورسالةمنهاأكثربهظةكأنهاالرسالةهذهتبدو

المواعظإحدياخذبطرسانالبعضوبعتقد...القلبمنونابعةالصريحةبالأواهر

أغراضهلتحقيقوطوزها،للمعموديةالمتقدمينإعدادفيتستخدمكائتالتيالمشهورة

فيه.مشكوكأصرهذالكن

،الأرضعليحياتهخلالابيسوعالصلةلصيقكانشخصجوتتنفسفالرساله

موتأحداثبحيولةيستعيدفهو.-.واضحةإشاراتكتلميذبطرسأيامإلىوالإشارات

ثانيةمرةالأخيرالعشاءمنظويعيشلوكانكصاالقيادةعنهـلكتب:22-25()2يسوع

يوحنا2-وانظرة)5القيامةبعديسوعمعهوومواجهته2(ا-.أ:يايوحنا-انظر)5:ه

9-23(.21:ه
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لاوليبطرس

الترا+لدضعهم:

والتيرسالتهبطرسلهاكتبالتيالكنائستاسستكيفنعرفلانحن.:ال!وا-1

طرلقعنذلككانربما....الصغريآسيالشمالالأدلعالرومانيةالولاباتضعنتقع

وألبطرسالتبشيريالنشاططريقعنأر2:9()أعمالالخمسنيومحفرواممنبعض

بطوسدشحمييم.....واحدةمرةولوزادهاقدبطرسأنمؤكدأوليسالرسولبولس

الذينباليونانيةالناطقيناليهودسنكانوالأفهمليس-(9:ا)(الشتاتفى)المشرفي

فالكنائس....العالمفيكمسبحيينبمركزهمليذكرهمولكنالوطنعنبعيدأيعياثمون

معا.والأمماليهودتضمكانت

عليمسلطأسيفاالاضطهادكانفقدالمعاناةفكرةعليهمتسيطركانت:وضعهم

(5:9)العالمءأنحافىالمسيحيينكلعليكانكما(1ا-29:،94-22يا::156)رقايهم

تعكسالتيالجماهيرمشاعرفبهاوتنفختثيرهاالمحليةالاضطهاداعمالبداتتدوكانت

المسيحيين،تجاهالحديثةالتشددةروماسياسه

كانتالتي(ا:لا5)""بابلمنيكتبكانإنهالرسولبطرسيقول:ووضعهالكاثب

""نيررناضطهادكانعندمام.64عامحوالىكتبهاوقد...رومالمدينةالحركيالاسم

قليل.بوقتذلكبعدحياتهيفقدأنلبطرسمقدرأوكانينتثمر،للمسيحمين

575



ب!!ا!ولي

العاماليكل

!

وصبة:عنوان

و2أ:1

!

المسهص:ا!لاص
13:2.\

الحاضرفيبركاته:13-9

الأنبياءعنهبحثالذيأ-29.:1

لقداسةا:العمليةنمائجه9ا-3:7أ

المسيع:المأمونأساسه:18-92؟

المحيةالعملبةةنتائجه:22-2:3أ

المشتركةطبيعتها2:،-*

576

!

المسعحمة:العحات

:219-3:12

الوثنيالمجتعحفيأ-212:أ

السياسيهالحياةفيا-7؟2:3

والعملالو!فهفي2:89-25

الأسرةفي3:أ-7

الظالمةالظروففي1:"-2يا

!

المسيحى:ألام

3:39-د:91

إذاحتىنتصرتكيف3:39-17

إلبناأسئ

الأوظتكلفينتمثلبمنا-3:822



نحووعيوننانسلككيفلأ،:ا-ا

المستقبلى

المسيحأجلمنالألمبهج!ة4:29-91

لي119بطرس

!

المسبى:المبتعح

\ا-،:5

للقادةمبادئ-،؟:5

فردلكلمبادئ55-11:

ختاميةتحياشا121-،5:
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لييطر!(!9

الرسالة

المصاد؟:علىكتفلصالله-أ

إلى:الإشارةبطرسيداوم

210209و)1:3ونعممهاللهرححة!

29(.و1.:935:4!ه-.

351222:؟1:2417)وعدلهاللهقوة+

.(و1،5:56و57:،،

(:969)اللهلداسهنا

(،93:17ه:)2:وقحدهاللهمشيئة!

(9ا-أ.أ،:اللهوعطاباهبات!

!سوع:إلىا!را-2

أ-1108:21،2المتأل!:المخلص+

2(21-ه

21:25،5:،(العظممالراعى!

2:92،3)!هوالمثالالقدوة!

(:4،13د79:89

الفاصل:الح!هىالطاعة-3

كونممأساسعليالناستقسيميتم

578

والمسيحيونللهمطيعدغيرأرمطيعين

بطمعون:

!يسو!أ)9:14(

1:22.)الإنجيلأروالكلعة6ألحق+

لاالمسيحبينوغبر(:17،،31

.،:17(\:ام:يطمعون

وضعك:لثيل-ء

معاملةلمجاهالمسيحىفعلردإن

ولايتقبلهاأنهوقاسيةأرظالمآ

بعدةهذابطرسوبقولامعهابتصادم

طرق:

و6:17(99:5ا،للهالأمردعثا

تقئلأخريهـلكلمات-اخضع!

تدمربدوناللهفيهوضعباالذيالوضع

21:سأعلأقاتككلفىاعتراضأو

(1،5:هة1803و

)3:9(.تتتقمهـلاتثأرلاأح



الناسيري:الكنيسةعنالحقيقة-5

لكنومحتقرةضعيفةأقليةالكنيسةأن

ولي!ا!بطر

فيالهقيقةأهميتهالنايوضحبطرس

.)1.-2:9(
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لي(يأوبطرس

التطبيق

المسعحبين:لج!بعيالنسهة-؟

)1:3أبضالكمهوالخلاصهذا!

)9-

)ا:الهأضريشكلالمستقبلدع!

)13

)1؟،11جدبدةأسسعلىعيشوا!

4:2-ه(

)2:2(النمدفياستمروا!

(1ا21:موطنكملبسالعالمهذا!

12ة)2المجتمعفيتتصرفونكيف!

-17!)3:9

)3:8.الكنيسةفىتتصرفونكيفطل!

1-9(5:،ا،:7-ا

صتلمسيحيايأبالنسية-2

الاضطهاد:

(5:9)راسخينقاوموا-تسكوا!

58

(9:7)غايةلهالألم!

موقفبسببتتألمأنكتكد!

،2.)2:91-الحقجانبإلىصحبح-

(ها:3:39-4117

يأتيعندماللاضطهادمستعدأكن+

)3:15(

و13،)1:3-5سيتبعفيما!فكر

4:13"ه:.1(

212:ايسوعفيلفكيربه!ركز

)4:1!25-

شبهتكونعندماأمتيازكأعظمما!

)،:13(يسوع

:القادةلل!سيحيينكالنسهة-3

أ:5)القيادةتكونأنينبفيهكذا

-،)



لحوا!!يطو

الرئيسيةالموضوعات

بعضاستخدامبطرسيكرر

فىبدورماتلخصالتيالكلمات

ذهنه.

التعاليمولخصأدناهالشواهدادرس

عشرةيليوفيما..منهاالمستفادة

مواضيع:لعشرةشواهد

الرجاء:-أ

(1ه52:3اواو3:3)9

والرصمة:النعمة-2

،902:0113:7ويم09وو1:23)

(29و09و01،505:،

:لخلاصا-3

(2:2"01و9و1:5)

لحبة:ا-ء

011،4:8و122،2:173:8و)1؟8

)1،:5

:5-الفرع

8،4:13(و)1:6

6-البقالة:

)8:،17:،1:113(

7-الخ!لى:

17،3:،1(و11:17!2:16

التواضع:8-

(6و3:8،5:5)

ا!فالهة:القيمة9-

(:،73،و6و:99124و1:7)

المجد:0-1

13وا،:ا24،و2وأأوا7)1:

و.1(4و،951:او
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ليبمر!ا!9

للدراسة:اضمجالات

التيالأوصافبجميحقائمةضع!

المسبحي-عنعليهاتحثرأقبكن

1(.21:امغتربمثلأ:

582

التيالأوامربجسيعقاثعةضع!

وععظمهاهلقرائهبطرسيعطيها

2:17()اللهخافوامثلأ:مختصر:

يزيدماعليقائمتكتحتويأنويجب

وصفأ.03عن



نييآلآال!بطد

الثانيةبطوسوسالة

يإيمائكمتمسكوا

الرسالةأولهاطرس"لثبلماذا

هذه.قرافإنالمشاكلمنخاليةىنتالجديدالعهدكنائسأنئعتقدأنالخطامن

حقيقي.خطرفىكانواالرسالة

التقاعسلاغرا+يستسلمواولافيهبدأواالذيالطرلقفييمضواانعليهمكان-1

للنمد.أماههممتسعاالمجمالكانفقد،والادتداد

مروجوهادكان،حولهملمحومشىلرةمضللةتعاليمفبهيقيمونالذيالموضعفيكان-2

بسبرةالتمئلعنبكو).ماأبعدكانحياتهمأسلوبلكنمسيحيونإنهميقولون

ينحرفواأنلهمسمحتخاصةمعلوماتمعرفةئدعونكانواأنهمهـلبدو....يسوع

المستبيحةالجنسيةالممارساتيشجعونكانوافقدولذلك6المرعيةالقواعدعنويخرجوا

منبمعرفةيهتمواولموالحياءبالخجلالشعورفقدوافقداالمسيحباسمذلكهـلفعلون

...معهميجرفونهم

نأحرلاكانالت!عليمهذافإنومسثييحةمتساهلةالأيامتلكفيالهياةكانتولما

حقيقة.الماضيةحياتهمتركيرلدونيكونوالمممنبهبأسلاعددأإليهيجتذب

مضتفقدالئانىبالجئيسوعوعدف!كثيرأتشكصارتأخريمجموعةوهناك-3

صاوتساءلواالخصوصي!ذانفوسهمإلييتسربالشكبدألذلك،شئيحدثولمالسنون

لا.أمفعلأالمجئطاسيتمكانإذا

583



الثانيةلطرس

(الإيمانفي)الصغارالجددللمسيحيينبالنسبةللقلقمثيرةالمشكلاتهذهكلكانت

عليليشجعهمكماالنقاطمنعددعنالأفكارليصححلهميكتببطرسهووها

.الربمعالحياةفيالاستمرار

الرسالةأ.!واهممر،

هميكونواقد...الرسالةفيمكانايفىبالاسميذكروالملأنمم...نعرثلانحن

كمافيبدوذلبهومع..مدكد.غيرهذاولكن،الأوليالرسالةاستلمتالتيالمجموتنفس

مسكنىخلعأن"طلما:يقولفهوالوسالةكتبعندماأجلهبدنوشعرقدكانبطرسأنلو

كانطالماالورقعلىشينابكتبأنيربدأجلهامنالتىالأسبابأحدهذاوأن"قريب

له.ممكناذلك

ثحل:لمالتىالمشكلاتكعض

البلاغيةالأساليبأكثرمنفيسلوبكتبتأنهافيغريبةالثافيةبطرصرسالةإن

عرضنيبطرسأسلوبهواهأكانرلمحاالجديد....العلدفيؤجدتالتيالمتأفقة

أنهوهوغرلبآخرشئوهناب!...الوقتذلبهفيسكلرتيرهعملمنكانهـممااوالأفكار

....بينهماالتشابهمنكشرألمجديهوزارسالةإلىننظرثمالثانيالأصحاحنقرأعندها

عملأسلوببتبنييطرسكانربما....نعلملانحنمنهوأخذالأخراستخدمالذيمن

حل.بلاستبقيمشكلةهذه....بطرسأفكاريلتقطكاقيهوذ)أنأوصديقه
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الثانية!ب!و

العامالهيكل

!

:ءللاصدكاثحبات

و2ا:1

معكمواحدأنحن

!

ممتم:إفا

ا:29-ه\

طويلأمعكمأبقيلاقد1أ-،1:2

بعد

!

تظموا:

3-11ت1

اللهمواعيدلناا:لم!-،

ال!حيالهسابعلم-8ه:ا

يتقدملاالذيالمترددالرجلا:9

بالحباةتمسكوا1أ-2.:أ

رحيليبعدلتذكروهشئ1:ها

!

عدث:مامعاينينكنا

احها1:6

بعيونناشاهدناه:69ا

فعلأهناككناا-7:18ا

!

منصاد:النيولةالكلمة

21أ-9:اءالله
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الناغيةبدرلى

الظلامفيددد91؟ا

إنسانكلماتلبست22-ا0ة1

!

الكدا4:.الأنهيام!احنرزرا

2:ا-3

الكندةالمعلمون؟-22ء

يستفلونكمهم:23

!

بدب!:سوفالله

ا2:،-.

الماضيفيفعللقد2:،-8

المستقبلفيثانيةوسيفعلا2:9-.

!

أسوا:الأمر-لكونأنبمكن!

أ-20922

586

صارخةأخلاقياتلا9أ-216:

يعرفوالملولهمخمراكانا-2:722

تطيسمعواأو

!

ثاتية:الربسيجئ

أ3:1-.

الأمرفييشكونالبعض3:9-4

قبلامرة!دثتلقد35-7:

جدأالأناةطوللاللهإنحقا8:09-!م!

!

يعنيهأنيمهـنفيمافكروا

هلا:

!م\3:19

اليوميةللحياةبالنسبة29و311:

المقبلبدالجلللعالمبالنسبة:313



!
ا!تامفىلذلك

نييةالكل!ب!د

لكمالمتاحةالفرصانتهزواأ3:عه

هذاعنبولسكتبلقد-3،917:

أيضا

باستمرارأنموا3:18
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ليةالناط!ب!و

الرسالة

ن!نئدما:الضىإلىصتاحوا-ا

الكمير:هنان

5-7(:1)تعرفوهلكى!

(8:1-91)تثبتوهلكي!

18(و29او)3:افيهتنمولكللما

اسطوؤتص!وع-2

)9:16العيانشهودشهادةفهناك

الكذبالمعلمينعلىالرد-18(

3:او2(.ا)2:ا

للبعض:دبنونةاللهذخرلفد-3

فيالأشرارالقوماللهأدانأنسبق

588

(-2:48)لماضيا

:9()2يحبونهالذينسينقذوهو

(9.:9-)2الأشرارويدبن

صيركم:تنقدوالا-"

3(ت)3سيعودبأنهيسوعوعدلقد

مايومأالعالمالربأهلكلقد

محكومالحاضرالعالمهذا-6()3:ه

(91أوو.)3:7بالهلاكعليه

نظرةعنتختلفللزمناللهنظرة

ذادكلماالمدةزادتكلما)3:8(البشر

.(9:يا)لمسيحييناعدد

.()3؟13راثعامستقبلالناإن



نببةالثايمرل!

التطببق

الأسئلة:بعضبطرحايسال

لنعوكعسيحي؟أنتهل-1

؟وعودهتحقيقعل!!تل!فاتزاللا!

جديدأ؟إيمانكإليتضيف!

الأزمنة؟بحسابتكتفيأم!

لديك:أناواثقأنتهل-2

اللهأكلمة!

متنامل؟اختبار!

؟عيانشاهدشهادة!

المستقبلأعنلمحة!

تستطبع:هل:طر؟علىانتهل3-

المضللالتعليمعليالتعرت!

الفيرأخطاءإدانة!نب!

الهقتذكر!

سلوككمراقبةول

متعسك؟انتهل-،

الخطأبرغم!

التيالسخردةمنالرغمعلي+

تواجهها

الماضيضوءفي!

المستقيلضوءفي!

والكثيرلتربحهالكثيرهناكلأنأم+

لتخسوه؟
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الثانيةلطرس

االموضوعات

المقلس:الكتاليا-ا

إشساراتتكراركثرةالدهشةيثيرمما

)الكتابباليومنعرفهماإليبطرس

عمليأ-يقولفهوتعليمهفي(المقدس

فعلأ:رآهقدمماحتياثبتإنه-

:بيتعلقفيمانجدهأنيمكنماانظر

:،-2427ا02-:أ)القديمالعط!ا

.(1و!3و،-26ة،223اوا-6وه

2،و817و:4أ)يسوعوتعاليمحياة!

.(أو18و.9و2ة،23و.1؟

2،421:ا-218ا:)الرسلتعالبم!

.(9-16وه3:2

:عيانشاهدش!ادب-2

كبعض-يقولأذبطرسيستطيع

نإ-الآخرينالجديدالعهدكثاب

لأنهصحيحةكانتيسوععنرسالته

وأنه،يععلوهوورآه،معههناككان

095

لرئيمم!ية

بماالشعبإخبارأهميةايضاوأي

إلمجيلولدين...يموتأنقيا!يعرت

.لبطرسبالكثيرمرقس

بطرسبختار-رأيكفي-لماذا

مجدفيهنظرواالذيالوقتقصة

نأيمكنوكيف)1:79-18(؟يسوع

موضوعمع-رأيبهفي-ذلكيتفق

مجيثهفيالمسيحيسوعالرباقتدار

.(:16أ)؟الثاني

الحطاة-3

بطرسفكرفيهناكمكانلا

غييتشكيكلأيأوالمضللةللتعاليم

ياللصسيحيينوليساللهكلمةحول

التيبالأموريتلاعبونعندماعذر

المسيحعنعرفوهأنسبقهاتناقض

المسيحية.والحياة



الكذبة؟المعلمينبطرسيصفكيف

بتعرضونكانواالتيالمخاطرهيوما

حياتناعليطذانطبقوكيفلها(

؟البوم

النهاية:-،

منذرةبطرسذهنفىبكنلم

العالم،ونهابهبسوععودةحولالاثمك

آتية:لابدأنهاإلاتآخرتأنهافرغم

نية(لكبطدل!

هذهمننتعلمهأنيمكنالليما

يتعلق:فيماالرسالة

؟الموتتجاهالمسيحيبموقف!

بعدلكونسوفوما،العالمبنهابة!

ذلك.

طرلقةفيزلكبؤثرأنيجبوكيف

سلوكنا؟وأسلوبتناح!ا

195



والثالثةوالثانيةولي11يوثثا

الثلاثيوحنارسانل

تتاكدكيف

الرسائل؟هلىهكانيهومن

نستطيحماكاتبها..وأقربعنالقليلإلاالقصيرةالثلاثالرسائلهذهلاتخبرنا

الثالثةوالرساله،الثانيةالرسالةافتتاحيةفيالواردكاالشيخ،القول!وإليهألوصول

الأدلةبعضتعطيناأنيمكنفيهامعينهأشياءبعضتوجدأنهإلا(ايو93:أ.يو)3

كاتبهاإنيقولونجعلتهمحتيالسنينآلاتمنذالأواثلللمسيحيينقبلمنأعطتكما

:الرسوليوحناهو

كتبقدلابدانهيبدوالأولىكتبمنفأيواحدالثلاثالرسائلوأفكاراسلوب9-

نأورغميرحنا،إنجيلفىوالأفكارالكلماتنفسنجدفإنناهذامنوأكثر،الأخرلين

نألابدبانهيوحيمماالكثيرهناكأنإلاالإنجيلفياسمهيذكرلميوحناإنجيلىكاتب

يسوعلحياةعيانشاهدكانإئهالكاتبيقولالأوليالرسالةوفي.كاتبههويوحنايكون

ا-3(.:9بو19

الذىالواضحالقويالسلطانذلكالثلاثالرسائلقينجدفإنتاالوتتنفسوفي2-

زمنإلييرجعتقليدوهنالا(..رسله)أوتلاميذهأى،المخصوصينيسوعممثلوبهتميز

الأمركانوإزاء.أفسسم!ينةفيشيخكرجلالأخيرةأيامهقضىيوحناإنيقولبعيد

يكونأنيمكنأنهوالحق..الفترةهذهخلالهصدرتقدالثلاثالرسانلهذهأنقلابدكذلبه

.المحترمالعجوزالرجلتكريمبابمن()الشيسخبعرفقد
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والثالثةوالثانيةأوليايوثنا

الرسانل؟هذهكمبتلمن

تكونأنوككناالأوليالرسالةفىمعينلشخصإشارةأيأوعنوانأيهناكليسى

المشاكل.نفسمنتعانيكانتالتيالكنائسمنلعددكتبتقددوريةرسالة

نأجدأالطبيعيومنا(يو2)،المختارة!كيريةإليكتبتفقدالثانيةالرسالةأما

نأعلي4(..يو)2مومنوذمسيحيونأولادلهامسبحيةسيدةإليموجهةنعتبرها

كنيسة.أيعنالكلامفىيوحناطريقةكانتتللتإنقالواالبعض

رعابةبأعماليقومكان(أغايسبدعيصديقإليمرسلةكانضالئالثةوالرسالة

5-8(.يو)3علي!موالإشرافالمسيحيةالخدمةحقلفيالعاملين

الم!ثمكلةأصما

المجتمعاتشأنشأنهم-مبتلينالثلاثالرسالةمتلقوكانفقد.مزدوجه-مشكلةكائت

الشعبيضللونكانواالذينالكذبةالمعلعينببلاء-الوقتذلكفيالأخريالمسيحية

حقمقةمنالتأكديستطيعواولمالحقيقصيناالمسيحمينإيماناهتزلذلكوكنتيجة

الكذبةالمعلمينأنهـلبدووالخطا..الصواباوالكذبالصدقبينالتمييزأوامسيحيتهم

قيوإنسانإلهحقايسوعكونعنالرسلتعليميقاومون-كثيرونغيرهمكانكماكانوا-

واحد.+وقت

نأوالفريب..إنسانمجردكانإنهيقولمننسحعأنالحاضرةأيامنافيتعودناوقد

منالبعضحقأكادبجدإئساناالمسيحكانهل"كان:الأولىالأيامتلكفيالتساؤل

إنصان..جسمفيبيننافعلأي!عيشأنكايكنالله!إبنأنبصدقواأنعليهمالصعب

الأخبارشفقدفإنكطرلقةباييسوعقيمةتقليلفيتشرععندماإئكبوحنالناهـلقول

نفسها.()البشارةالسارة
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لتةالثاوليأالكول!و11ثنايو

العامالهييلا!وديوحنا

!

بسوع:راكانحن

1:ا-د

كعموننارأيناه9:ا

)كلالزلن(ونخبونشهد2-،:ا

!

الشركة؟نعنىماؤا

-2:2ه:9

د!الله15

مستحيلاتئلأثلأ.6-:ا

متاحةالمغفرة2:1-2

!

رالمحبة:هالطاعة

2:ل!-لأا

95،

الطاعةتعثىالمعرفة2:3-6

المحبةتعنيالطاعة9ا:2-7

لهأنتم2:291-،

العالممخبوالاا-1217:ه

!

الهراطقة؟معنتعاملكيف

أ-2:892

تميزواأنتملموا2:182-.

شئكلامتحنوا221-25:

الروععلياعتمدو)2:26-27

سلوكهمراتبوا2:28-92



!
الله:أولادنحن

الامتياز301

ا،حتمالو3:23

الإمكانياتا.3:،-

!

العانلى:الشمهاطهردا

أ-،2أ3:

والكراهيةالحب1-18ا3:

هـالتاكيدالهب12-،3:9

!

ثعلممهم:امتحنوا

للحقائق؟مطابقهوهل-93:،

العالم؟منمقبولأم:4-6ء

والنالثةوالنانيةولي11يوثنا

!

المحط:يرطن

7:12-ء

الحقيقيونالمسيحمون،:7-12

بحبولآ

نتثدأنوممكننا21أ-:3،

!

واثقين:كونوا

تغسرح!ياتنا5:ا-5

الراسخةالإيمالأأسس56-2:1

!

الله:فىثقتكمضحوا

2ا-ا5:3

بسمعهو5:13-15

يغفرمو5:16-17

بحفظهوا-5:891

يةالكفافيه5:0-221
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والثالنةوالثانيةولي11يوثنا

الثانيةيوحنا

!

المخناؤةإلىألشبخ

تحمات

!

يعضايعضيأحيو

جديدةوصيةهناكليست

695

العامالهيكل

!

المضلللإ:منت!ر

7-99

يسوعشأنمنيقللمنلا

مراقبتهميجب8

مسيحيل!ليسواالذين9

التشجيعبستحقونلاالذبن؟9و1ء

!

قرلبا:أراكمأنأرجو

و2913



والثالثةالثانية9ولي11يوثنا

الثالثةيوحنا

العامالهيكل

!

يص:غالحييبا

في،

عطعمة:سمعةلك

الضيافةكرمفي5-6

اللهخدامومساندةمساعدةفي7-8

!

!

!

:ولالمحميعالب!

-901

دانما:اللهمعسر

الجميع:عليسلم

79



والثالتةالثانية9أوليايوثلا

الرسالة

المضل:التعليمدامعحانوالثفةالت!د

لدينا:نض

والأصلى:الحتيتىالإببل-1

اة1،5وه2)،ةحقاجاءاللهابنول

(61-.و

-9ا:)وسمعوارأواالذفيأولئكل!

،1)6:،

معأالاثنينبنكرالواحديتكرمنك

(9بوحنا2و59-12:.21:22-24،

يالففران:اللهوعد-2

2:12()9:9"جدأواضحهذا5

(01،:12و9)2:ماتيصوعلأنا6

31:91-22(مشاعرنامنبالرغمثا

895

للحياةجديداسلوب3-

)3:4-الخطيةعنللانفه.،لقوةل!

01،)،:5

11؟ساو،2أالشيطانعلىوللتغلب!

(،:،،9و3:8

912و)2:17اللهلريدهماولعمللا

)3:3

19:6طردقينفيالسيريمكنلا!

2:3-6(7،و

فينا:الساكنالقلصلروحدط

و27(02ة)2اللهمنمعطيبهم!

)3:،2،الحقيقيالاكيدالضممان!

4:113.-5:7.)1

ليعض:يعضكمحدبدص5-

بعضهميحبونالحقيقيونالمسيحبون+

4214:7و23ر41ة)3بعضأ



أ-3(ة420وأ16او2و

4:9)3:160النفسب!لهيالمحبة،)

(1-أ

:14س9:11-ا2)نحبلاعندما!

والثالثةالثانجآوول!)1ثلايو

(2ر.:17،48واوه

و1118:)يم!المحبةطرلقفياست!ر!

6(و5يوحنا2-انظر
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والثالتةوالثانيةإوليايوثظ

التطبيق

الله:اينأنكننثدأننصتطبح-ا

:تعرتأنتستطيع

الأخرينومعسهالشركةحياة-

الكاملالفرح-

المستجابةالصلاة-

بالانتماءالعميقالشعور-

منحباةإلىبفودالحقبقىالإيمان2-

:معناهسيكونجدبد:نوع

المألوفةياالخطاعنالانفصال-

للآخرلنجديدحب-

اللهيرلدهمالعملالاستعداد-

نكونهلالأش!ياء:هذهلناتكنلموما

فعلأمسيحيين؟

تحتالعالمالآكردن:علىسن!تفوق3-

:المث!يطانسطان

طرقهترذلأنفيجب-

السببلهذاالعالموسبكرهلق-

حولنا:كلمةمعل!ونهناك،-

عليهم.التعرتولحكنك

تعليمهمنوعمن-

حياتهمنوعمن-

لأنك:الترياقلخثوأنت

الحقيقةممتلك-

الخطأامتحمانيمكنكولها-



و(لثالثنةوالثانيةولي11يوثثا

الرنيسيةالموضوعمات

ا-الهيا-:

كما)الحياة(هيللصؤمناللههبة

2:25!،3اوا:)أنظر-الإنجيلفى

12(وا،:905:ا3:،1،

2-النوروالحق:

لكياوطرقهاللهليىشايسوعجاء

-(ا؟:8-2-7،ه:1)النوربعطينا

كلعنالحقيقةنعرفأننايعنيوهذا

2705002و8:2:92،ااالأشياء

وياايوحنا3،و،2وايوحنا2وانالر

قأحالأيعلي--لاحظ12(وو،

الهق-معرفهمجردمنأكثريعنيهذا

الهق.نصنحأنعلبنايجبإذ

المحطية:-3

الخطبة،يوحنابصفكليفلاحظ

فيومحددةراضعةالنتاثجأنوكيف

،أ2؟!ا.8-و:96)أظر-ذهنه

.(أ-5856:18و3:،-6

العالم:-،

أكثرفيالكليةهذهيوحنايستخدم

)2:2الاث!وامد:ادرس..معنيمن

79،و3-5و4؟ا93:513-17،وه

خاصةبصفةولاحظ99(ووه5:،

الجوإليتشيرالتيالشواهدتلك

علىيتعينالذيوالملحدالعدائي

فيه.يعيشواأنالمسيعبين

الثهات:5-

وأ"البقاء"تعنيالتيالكلمةهذه

الدانمةالعلاقةعنتتكلم!"التوقف

أنظرالمسيعمعالأنلناالثىوالمستمرة

وها9و1283:6وو،92و.)2:6

16وأوه13و244:12!و17و

يوحناابيل2،يوحنا2)انظر

ا:ا-91(.5

ألله:منمولودين6-

الولادةعنكبس!وع-بوحنا-بتكلم
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الثاللة9ليةالنا9لي119ثنايو

انظرالمسبحية-لحباتناكبداية،اللهمن

2و3:ا21:92،فيهذالصفكيف

89(و2وه:ا4:7!او.ا9و

المسيح-!دع7-

عنهيقدمللهجوممعرضىيسوعلأن

206

ادرس..الإيجابيةالأشياءبعضيوحنا

:يسوعهومنفيهايصفالتيالشواهد

7،و22-،312:ه)3-1:9!2:او

8(وماو51146:"وو9وو3،:2

2:2!)أ:7،أجلنامنيسوععمله

1(.،:.8.و3:ه



ي!وفيا

يهوذارسالآ

مؤنبةصغيرةرسالة

فهىالتأتيباهنالكثير!ملرسالةأنها!!الجديد..العهدرسائلأصغرهنانجد

الصراحة.بمنتهيأحيانامعهمنتعاملأننلأبلحقاالناساحببناإذاأنناتذكرنا

أيصؤاهومن

"يعقوبأخوهو-أردتإذااو)عددا("يعقوب"أخونفسهعنهولنايقول

هذاعليهينطبقفقطوأحدشخصهناكطلا..أالشهيد""يعقوبهوفمنال!ث!هيد!،

أيضا..للربأخأيهوةايجعلبالطبعوهذا"..الرباخو"يعقوبهرذلك،الوصف

أنهمع)رسول(نفسهيسمىلايهوذافإنذلكومع..(ه:هايامتى6:3!مرأنطرا

ووديح.متواضعإنسانمعنتعاملأننايعنيهذاوكل..الرسلعنبتكلم

؟:كتبولماؤامتى

فىيكتبكانيووداأنيبدوالرسلوتعليمالإيمانعنييايتكلمالتيالطريقةمن

يعيشكانأيننعلملاأنناكماتماما..مؤكدغيرذلككانوإنالجدبدالع!دأيامأواثل

فمثل..متاعبمنيواجهونهكانوامايقينانعرتكناوإن،لهمكتبال!ينأصدقاءه

كانتأفهافيهاماوأسوأ6متاعبالكنيسةلهذهكانتالجديدالعهدكنائسمنالعديد

وشائنةمخزيةكانتحياتهملكنمسيحيونأنهميذعونمنهناككانفقد،داخليةعتاعب

زلكيفعلونكانواأنهمببدوكما،الرديثةوأفكارهمالمضلةتعاليمهمينشرونوكانوا

.!ئدةالزاالروحانية"او،الأسمي!التعليم،بردامتسرسلين
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ي!وذ(

،كثيرةمسيحيةأمورعنأكئروبتوسعأطولرسالةلهميكتبأنينوييهوذاكانوقد

بينالكبيرالتشابهسببهوهذايكونرقدسىلعا"..تصرفاأستدعتالظروتهذهلكن

أنهأوأفكارهارتبنيبط()2رسالةالتقطبوذاأنفإما.الثانيةويطرسيهوذارسالتي

النتيجة-وجاءتايضا--بطرسيعرفهاكانائتىالدينيةالنشراتإحديعل!احصل

.وآمرةوقودة،عاجلةرسالة

آخنوخ؟عنماذا

والرسلالقديمالعهدمندالاققباسيكتفلمأنهيهوؤارسالةفىالغريبةالأشياءمن

ثانونبة(.كير)أسفارالمقدسةكتبنافيموجودةليستأسفارمنيقتطفبل

سفركانكما..الألامتلكفيالمشهورةالدينيةالأسفارمن(9أوه)،أخنوخسفركان

جسدليوارممطأرسلالذيميخاثيلالملاكعنقصةوفيه9()عددأيظ(موسي)صعود

كانانهبدعويموسىجسدباستلامطالبالذيالشيطانقابلوكيفالترابفيموسي

لله.الأمرهذافىالحكمتربهميخائيلوأنقاتلأ

عليالأسفارهذهيعتبركانييهوداأنيعنيلاهذالكن،أخريشواهدهناكتكونوقل

العهدفيءتجاالتيالمناسياتمنالعديدفهنال!..المقدسالكتابأسفارمستويففس

التيالطرلقةبففسإليهذهبواماإثباتلمجردمشهورةاقوالأالكئابيقتبسحيثالجديد

،.المسيحيداسياحةاوشكسبيركتاباتمناليومالوعا!بعضبهايقتبسأنيمكن

06،



ييوذا

العامالهيكل

!

أحيانه:إلىيهوذامن

د2ا

خاصشعبأنتم

!

عبل:علىفنت

وه3

3/1

3/ب

أكتبهأنأهـلدكنتما

فعلأكثبتهما

الالريقةأبهدهأممتبلماذا

مروعةحالاثثلاث!

لظكير!لمء

مصر5

الملالكة6

رعحورةسدوم7

نواجهه(اللىىما

39-"

الطريقعليالت!رد8-9

ناتلحيواكاالتصرت09

مرتبطين-قورح،بلعامابذقا11

واحدبخيط

جدويربلاخطر213-1
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فيأص

!

:أخنوخقالههاصدق

1-16ء

الطريققيالدئانا-15،

وتهوركبرلاء16

!

منالرسلاضمركمهكدا

تعل:

صعبةايامستأتىاول17

للنيودينامناحتوزوا91

606

!

:الإيمانفىأنفسكلماينوا

-0232

القؤمصادر2او02

وخلصواارحمواو2223

!

:ألناإلهأى

2وه،2

الأشياءكلوضاب!ءكف



ي!وذا

الرسالة

وكدالداخلفىأعدا.هناك-1

اسثطاعوا:

)،(الؤمنينبينيتسللواأن!

()12الثمركةحياةيفسدواأن!

()91المؤمنينجماعةوقسموا!

()91المسبحييناعداءأنهمأثبتواول

:الإيمان!نكروفىإنهم2-

(أسبهنؤمنلمامقاومون!

12وأوأ)،شريرةحياةيعيشون!

(16و

،معهمللهامليتعاسو!-يم!

و)5الماضيفيأمثالهمأدانلقدول

11(و7و6

ركاا(1)،اخريمرةذلكوسيفعل!

أنالهقيقي!المسيحيل!على،-

!نرسوا:

)3(الإيمانأجلمنمقاتلينثا

)4(للسيدبولال!ممتمسكين!

()7!المواعيدذاكرلن!

(2دأ02)الإيمانحياةفىطضين!

و23()22البعضمخلصينل!

هـدخلصنا:اللهسبثقلىنا-5

(1)دعانالأنه!

2(وا2و1)يحبنالأئه!

ماكليعطيناأنبستطيع!فهو

(2)إليهنحتاج

)،2(بحفطناأنيستطبعوهو!

(25)المسئولهولأنه!
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اي!وؤ

التطبيق

!

ول

!

!

!

!

!

!

!

لا

806

كيفيةعني!وذارمحمالة!دثنا

:الأخطاءمعالتعامل

ونبتعدعنهنهحتأنبببما-

هنك

المضللةالتعال!م

والإثمالشر

الشهواتقيوالانغماسالتهاون

لإيماناعلم

لكبرياءا

والاحترامالتوقيرعدم

الاستهزاء

للسلطةالخضوعرفض

الأنانية

الثمرانعدام

!التنمر

والافتخارالزهو!

التفرقةوروحالانشقاقأسباب!

الدنيولةبالأمورالتعلق!

ال!حانيةءعاار!

؟الإيمانلاستعادةنناض!كعف2-

المقدسبالكتابتمسكوا!

التعليماختبرواول

ضلالاوتحرلفبايلاتسصحوا!

خطيرأهرهذاأنتثدوأ!

بدأتمكعااستمروا!

اللهبمواعيدتمسكوا!

ترلدونعندماحتيحدرلنكونوا!

مساعدتهم.



ي!وفي(

الرثيممميةالموضوعات

:المقدسالكلتاب-أ

)3(الإيمانعنيهوذايتحدث

منلنامعطيلأفهبه،نؤمنماملخط

ألزمفمننفسهيناقضلااللهولأن،الله

نتخليولادالإبماننلتصقأنالأمور

الكتابفيمدونةمكوناتوكلعنه..

نأيفترضيهوذاكانوقدالمق!س.

وسوتيعرفونهاكانواأصدقاءه

بهوذايشيركيفأنظربهابتعسكون

والجديدالقديمالعهدينمنكلإلي

18وو17اهـاو67وو،3)الأعداد

أيضاالتاليةالشواهدوانطرو.3(

،9أ-9:2.انكأا-2ةأ.كو9)

ا-16-،:ا-25أ:9،،ا-6:

31:51،-5ا:25،-2223والعدد

35(-أ61،160و

والإجماقيالحياة-2

نؤمنمامعحياتناتتطابقأنيجب

يقولونالكذبةالمعلمونكانفقد..به

بل)عدد،(اللهبنعمةيؤمنونإنهم

لهمأنادعواقديكونواأنويمكن

لكن91(و)8خاصةإلهيةإعلانات

كذبهم.كشفتاليوميهتهمحيا

التيالمختلفةبالصوركشفأاكتب

أولئكالوصفبهوزابستخدمها

الانطباعهووما،المزلفينالمسيحينها

إليه؟توصلتالذيالكلي

:عتاباللذالمحطيةثمضىلا-3

خطاياممفييمضونأنهمبدالوحتي

المقدساممتابتاريخفإنعقاببلا

اللهبحاسبهمأنمنلابدأنهيخبرنا

يوماما.
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ذأي!و

اللهدينونةإليالاشاراتعنابحث

الرسالة.فى

الحقيقيونالمسيحيونسيجتاز،-

المحنة:

شعبهيرعيبأنمهتمااللهليس

061

ماكلبعطبهمانقادرإنهبلفقط

الأزمة.يجتازوالكيإليهبحتاجون

واستنتج2ره24الأيتينفيفكر

نأبستطيعوكيفاللهسيفعلهما

بفعله.



ياؤ(لو

الرفداسفر

والأحداثالنبوة

تب(الكا

يدخلمأنهإلا22:8(91و4وا:1)مراتأرلع!"يوحناألسفرمذكاتباسمدعي

السفركاتبليكونيوحنااسمبحملآخرشخصاالبعضاقترحوقد،الرسوليوحناأنه

الآتية:للأسبابوذلك

كليختلفويكادلغتهفىعادىوغيرغريبللسفراليونانىالأصللأنا-

يوحنا.إلمجيللفةعنالاختلات

قط.اسمهيذكرألاعلىالكاتبيحرصيوحناإلمحيلفي2-

وجودلهعاليسيوحنا-إنجيلفىالمميزةالموضوعاتمنوهعاوالحقالمحبةإن3-

سفرالرؤبا.فىتقريبا

سفرالرفلالغةأنتأكمدبكل(1).بسهولةعليهاالرديمكنالاعتراضاتهذهأنإلا

يتعلقفيمارديثة-يونانيةلغةمجردوليست-متعمدةبطريقةشازةاليونانىالأصلفي

يردولماساسا..يسوعحياةسيرةسوىيكنلميوحناحسبالإبحيلان)2(.بالنبوة

هذااسموذكرلشخصمعلنةرفلافصالرفلاأمااسمهبذكرعليهانفسهيقحمانيوحنا

هوالموضوعالهبيكونأننتوقعأنيمكنلاأننا.)3(مصداقيةللسفريعطىالشخص

الدينونة.عنيتكلملسفرالرئيسى
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يالرؤا

الستلقوق؟

في(الكنانسطذهملاثكةإلىبالأصح)آوكناثسسبعإليرسائلسبعالسفريتضمن

:منتقاةالكنائسهذهلكنآسيافيأخريكنائسهناككانتلقد.آسيا

الكنيسةتمثلالسبعوالكنانسأ!تمال..أوالكمالإلييشيرسبعةرقملأناولأ:

التارلخ.مديعليكلها

عليبالكنيسةالخاص(اللطيفكاملنموذجهيبينهافيماالكنائسهذهلأنثاتيا:

عنهايذكرلمالتيسعيرناكنيسةمنابتداء(ألوانسبعةمنيتكون)والطيفالعصورمر

حسنءشئعنهايذكرلمالتي)،ودكمة(كنيسةإلى-ردئشئ

السفر:ككايةتادبخ

اضطهدلقد..يتضاعفأنمزمعأفيهالاضطهادكانوقتثيالسفرهذاكتب

.الموتحتيللمقاومةيستعدواأنعليهمكانلكنكئيرأقبلمنالسيحيون

انعكسذلكأنهـلبدونيرونالامبراطورعيدفيللكنيسةعظيماضطهادأولكان

جاءوقد13:18..فيالوارد-666أللغزالرقمهوكانوربماالسفر..أقوالعلي

عليهالمتفقومن..م19-59مناستمرالذيدومتيانحكمأيامقىأعنفثالطاضطهاد

.الفترةهذهخلالالرفداسفركتبيوحناأن

للسفر:خاصةسمات

هـلكشفالستاريزيحرفلويفهو..اليهوديةالكتابةفىخاصاأسلولاالسفريمئل
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يالرؤا

3أمنأنهإلاالفهمصعبسفروهو،بالحيويةزاخرةشعريةبطريقةمكتوبلكنهالأسرار

وا!حداثالنبوةجمايربطواانلهمكانإذايدرسوهاأنالمسيحيينعلييتعينالتيالآسفار

صحيحا-ردطاأيامنافيالتاردخية
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الر!يا

العامالهيكل

ول

التمهيد:أوالتقديم

12:ا-ه

مقدمةأ-1:3

تحيات:،-18

الأولىالوف!دا902-:9

!

كنانس:لسيحوسانلسي

2:9-2253

!

61،

السماء:لذبة

ا-11،:

!

السيعة:الختوم

8-1:ه5:

والأسدالمختومالسفر:مقدمه91-ءة5

أختامستةفتحلأ-617:

للقديسيهةيرمزختم9-779ء

السابعالختمفتح81-5:

!

السبعة:الأيواق

-8:611:9

أبواقستةفيالنفخ86-9:21:

وشاهدانسبعةوعود1:،أ9-؟:01

السابحالبوقا11-59ث91



!
:()أياتعلاماتسبح

21:،-11:02

بالشمسالمتسوللةالراةا-12:6

الشيطانطرد127-2:9

والابنالشيطانبينحرباا-7ا:23

البحرمنالخارجالوحشأ.ا-:13

الأرضمنالطالعالوحشا-18ا:ا3

الخروترفلا،1:ا-5

الهصادرفلا،1:6-25

!

الصمعة:الهامات

21ةا-69:ا5

الملالكةالسبعا-8:ا5

ض!لاتوسبعجاهاتسبع92ا-ة16

ياؤال!

!

و!طيمه،المسيح"ضدحكم

ا17:أ-.2:ه

الزانيةالمرأةدينونة9-18:إلأ

بابلسقوطا:ه89:ا-9

الحملنراجا.99:9-

اللهانتصار2:ها.ا-ا91:

!

الله:مد!نة

22-9:ه21:

المدبنةعنإعلانا-،:21

المدينةطهارة215-8:

المدينةمممال:219-27

المحياةما،22:1-5

!

المحاتمة:

22:62-إ
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ياالرؤ

الرسالة

الع!فر:تفسير-أ

الرمورعلىمبفىالسفرمنجانب

71(رتمأوضحهامنوالتى

:،(ا)كناثس7!

ا:،()أروا!7!

ا:12()منائر7!

9:16()كواكب7ا+

(ا)5:أخنام7!

)5:6(قرون7!

)8:2(ملأئكة7!

)8:2(أبواق7!

1:3(0)رعو7!

)29:3(رؤوس7د3

(59:1)لأخيرةاضبىلات7،ع

7(ة59)ذهبيةجامات7!
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)17:01(ملوك!7

النصمنأيضانستخرجأنويمكن

فيليسض)7(للرقماخمركطمجمرعات

يدل71(ورقم.ذكرناههالمحديدمثل

...اللهعددهو:وا!تمالالكمالعلى

.ا!نسانعددهو)6(رتمأنكماتامة

سفرأنهعلىالسفربفهمأنبجب

يصروهوالاضطهاداتلأوقاتتضجيح

نيردنأمثالالتادبخطفاةحتىأنعلي

للبشر.اللهخطةمنجزءهم

التيالدينونةعلىالسفرويؤكد

نأويجبالكاملةاللهمعرفةتؤكد

وعديموالغشاشالكذابأننعوت

بلايمضونأنهميبدوالذينالأخلاق

أحيانا..صبرنانفقدأنناحتىعقاب

"حتىنصرخوقد:ءهمجزاملاقونلابد

محدديومهناكا(..)6:.متى؟"



للدبنونة.

للثفسمر:أفا!أرلعة2-

علىلرؤياالفسرالمارلفى:لتم!ا+ا

الأولالقرنمسيحيوهمبهاالمقصودأن

التاريخيةوالإشارات.لهم.ممتبتالذين

ذلكفىوقعتوأحداثلشعوبهى

السفرفيالأسراركلوكانتالوتت،

لاانناإلا..الأوائللقراثهافهعهامتاح

عنرفلاابةنريأننتوقعأنيجب

أيامنا.فىيدورماتفاصيل

السفروتريالنهو!ا14النطروجهة+

لكلالمديطوللتخطيطأنهعلي

..الميلاديالأولالقرنمنبدءأالتارلخ

إليثمهذايومناحتيثباتفيمتقدما

.الأيامنهاية

تحذلىوهىالم!القهلمة:النطرو!ة!

وتهملهاالتارلخيةالتلميحاتكل

إليفق!يشيرأنهعليالسفروتفهم

.الأبام(بة)نها

السفرترىوهى:الرم!دهالنالروجهة!

(ل!ؤيا

بفسرأنيجبمنهاوكلبالرموز!مملوع!

وفيبينهرل!أيعنوبعيدأحدهعلي

العالم.تارلغ

هذهمنظأيبكونالاوبعنمل

كافبا!الأرلعةالأنماط

أيللسفربجعللاالكارلشفالنمط

.اليوملنابالنسبةقية

فقطملاثمابجعلهالمستقيلىوالنمط

)ئهايةفىيعبشونالذينللمسيعي!

(.الأيام

إليتشيرعادةالنهواتلكن

جانبيهاةمنالأحداث

وحدثاليدامتناولفيقريبمدث

الطفلعنالشهمرةإشعياءفنبوة..بعيد

سنفيامرأةإليتشير1(7:،)إش

أنهاكعاإشعياءزمنفيتعيشالزواج

بسوع--والدةمريمالعذراءإلينشبر

إليت!ثمبرالرفلاسفرنبواتفإنركذلك

أنهاكعا)دومتيان(زمنفيأحداث

نهايةفىستأتيأحداثإليتشير
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ياالرؤ

.ميالأا

(1:01)3اللفر666ركم3-

كلفيأنهحقيقةعل!اللفزيعتمد

قثلواليونانيهالعبريةالكتاقيمز

فإنوعليهمعين!أرقامااللغةحروف

رتموأيايضاعددبةتممةكلمةلكل

لكلمةشفريارمزأبكونانممكن

896

)القيصركلمةكتبتوإذا-معينة

مجموعكانالعبريةباللغة(نيرون

)تيطس(كلمةأنكما)666(حروفها

باللغةكتبتماإذاآخرحلأتمث!ا

إلييشيرأنممكنوهذا..اليونانية

)تيطساسميحملالذيالأياطرهثالث

(.دومتبان



يا(لرؤ

التطبيق

نأوهيبسيطةالرفلاسفروسالهإن

اللهقصةأيهو،"قصتهالتاردخكل

ستنتهىوالتىفعلأ،كتبهاالتى

يتعل!المعرفةهـ!ذه،أجمعالعالمبدينونة

وعزاءهراحتهيجدأنالمسيحيعلي

والاضطهاد.الضيقأزمنةفىخاصة
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يا(لرؤ

الرئيسيةالموضوعات

ااول:-9

بتفصبلبابلسقورووصفورد

استخدم-91و18أصحاحيفىكثير

ت!إيمإليتصللكيالكتابقاموس

)تكمنابتداءبابلعنالمقدسالكناب

الاسمنفسهوبابلأنملاحظةمح(11

ومعوالرفلا..الضكوينفيالوارد

بوجهبابلعنإشعياهنبواتملاحظة

خاص.

المرافطحدد2(ا:ا-!ا81رفهلافي

منبدايةبابلعنقيلتالتىالسبع

.(9-س)الأعدادفيالملاكمرثاة

الف!لات:-2

أصحاحفيالسبعالضرداتقارن

الخروجفيالكشرالضرباتمع)16(

نأكيفولاحظ(اأص-7)صفي

باحدأثيرتبطالرؤيماسفرمنالجزههذ)

ترتب!لماذا:2-4(59)الخروجسفو

يحتقدالذييالخروجه!هالدينونةرفلا

ولمجاة؟خلاصحادثيخصأنهعادة

الشاهل!!3-

للنطرملفشةفقرةهناك

يوصفانشاهلينتصف(9-13:ا9)

يذكرالمأنهمارغمنببانبأنهماأبضا

هذينالمفسرينبعضيفهم:بالاسم

وأخرونكنيشينأنهماعليالشاهدين

أنبياءصنكاثنينيرهـهماأنيفضلون

أنهماالبعضاقترحوقدالقديمالعهد

وما؟!بالذاتهذانلمازا..وإيلياموسى

بلقيهاأنيمكنالتىالأضواءهي

؟الموضوعهذاعلي(،)زكربا

اطماة:لثمجؤ،-

)تكعدنبجنةالمقدسالكتابيبدأ



22()رفلابجنة!شتهى3:8(

ايأولينالأصحاحينلجاوقابلقالذ

فيه.الأخيرينوالأصحاحينالكتابفي

المسبح:بسوعالرب5-

بكلقائمةواكتبالسفرتصفح

فيهالمستخدمةوالألقاباياسماء

والآخرالأول-ءوالباالألف:لبسوع

ولاحظوهكذا..داود..وذ!لةأصل

)الهمل(-الرئبسياللقبخاصةبصفة

ياؤالر

السفر..فيمرة28،جاوقد

اللقب؟هذاومدلولأهميةهيما

عبا:92-137بوحناأبضا)أئظر

ا:18ابط5:7،ك!91:ا-28"

التيالرائعةالطريقةلاحظثم91(.و

وجلألعطمةالسنرهذابهايصور

بسيطةبإشارةيختتمهوكيف.يسوع

ويسوضأ(وجلاله)عظستالربإلى

أيهاثعالىآمبن(وتواضعهاتضاعه1

.يسوعالرب
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إتم!اا.أهث!يهبزثه

التيهئا!انجنالنىنن!ضما

الكلتابشمو!نمتناهـأطضديدةتفا"م!ميرهـج!-دشمبر

العديدالث!افةدارق!دمت،وتفسيرهالمقدسى

ي!حللإلهـكللتابألحاجةظه!!أنهإلا4منها

نأمنالداوسى،يم!كنبشكلإلمقددلىالكئتابأسفيار

وألهدفسفرثللمضموت.لنماملةصورةيخون

-.يلشد!هيل!ى19

أصبحوبذللظ.،ألكتابهذاإنينةها.قصدوهذاا

لاستفمعابها.عئهشكئيولا،.لللتف!ا!مير!ك!حت

+أبيثقاثئةدأر
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