
 

 

 

 

 

 دروس من الكتاب املقدس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترمجة

 القس حنا جميل 



 

 

 دروس من الكتاب املقدس

 

 

 ترمجة

 القس حنا جميل

 

 
 

 
 احلق واحلياة للرتمجة والنرش

 8102السنبالوين، 



 دروس من الكتاب املقدس  ©

 م 8102حنا جميل،  القس:ترمجة 

 احلق واحلياة للرتمجة والنرش 

 

 عنوان الكتاب ابللغة الإجنلزيية ودار النرش: 

The Hope: Study Guide  

© 2011 Mars Hill Production  

 

 مجيع حقوق الرتمجة حمفوظة للمرتمج وحده،  ©

ته املعايري الااكدميية،  ل ما أ قرَّ  ول جيوز اس تخدام أ و اقتباس أ ي جزء من هذا الكتاب اإ

عادة الطبع والنرش من خالل النسخ املطبوعة أ و أ ية وس يةل مسعيَّة أ و  وللمرتمج وحده حق اإ

 برصية أ و عرب ال نرتنت يف أ ي ماكن 

 

 

 العنوان: 

 الكنيسة الإجنيليةالسنبالوين، أ رض امجلَّال، ش اجلامع، 

   10808708111ت: 

 



 احملتوايت

 

 1 ................................................................ قبل وجود املشلكة، اكن دلى هللا احلل

 4 ............................................................................... كيف انترشت اخلطية رسيًعا

ف هللا  7 .................................................................................................... تأ سُّ

 11 .......................................................................... ال مان وسط ادلينونة والعقاب

 14 .................................................................................... أ مثروا وأ كرثوا ... أ و ال

 17 ................................................................................................... بداية ال مم

براهمي، الرجل اذلي سار ابالإميان  01 ...................................................................... اإ

 02 .............................................................................. َمْن اذلي حيس به هللا ابًرا؟

رادة   02 ............................................................... هللا دون هللااحرتس من أ ْن تتبع اإ

 21 ............................................................................................... ال تنبذ الناس

 22 .................................................................................................... هللا يرى

براهمي الهناية قبل البداية  22 ........................................................................ عرف اإ

 23 ................................................................................ يوسف اخلاضع لقصد هللا

 41 ............................................................. موىس اذلي مل يتأ خر أ بًدا عن طاعة هللا

 44 ..................................................................................... الفصح، رمز املُخل ِّص

َظْم جمد هللا  43 ............................................................................ العائق الكبري وعِّ

 41 ............................................................................ الناموس، ثقة ودعوة مقدسة



 44 .............................................................................................. غطاء للخطية

 47 ........................................................................................ مرأ ة هللا الناموس،

ىل العبودية  45 .................................................................................... من الربكة اإ

 20 ........................................................................... مصدر الرجاء اذلي ال يزتعزع

ك  22 ............................................................................................ هللا غري املُدرَّ

 25 ............................................................................... كيف ُودل ِّ يسوع بال خطية

هل اكمل نسان اكمل، واإ  70 ................................................................ يسوع الطفل: اإ

 

 

 

 



1 
 

 قبل وجود املشلكة، اكن دلى هللا احلل 

هُل لِلَْحيَِّة: 
ِ
بُّ اإل َِّة. »فََقاَل الرَّ ِي يعِ ُوُحوِش الَْبر يعِ الََْبَاِِئِ َوِمْن ََجِ َِّك فََعلِْت هَذا، َملُْعونٌَة َأنِْت ِمْن ََجِ أَلن

ِم َحيَاتِِك.  َْي ُُكَّ َأَّيَّ  الَْرْرَأِة، َوبَْْيَ سَْسِكِ َوَأَضُع عََداَوةا بَيْنَِك َوبَْْيَ 51عَََل بَْطنِِك تَْسَعْْيَ َوتَُراًبا تَأُُْكِ

  (51-51: 3 )تك«. َوسَْسِلهَا. ُهَو يَْسَحُق َرْأَسِك، َوَأنِْت تَْسَحِقَْي َعِقَبهُ 

هُل ألآَدَم َواْمَرَأتِِه َأْقِرَصةا ِمْن ِجْْلٍ َوَألْبََسهَُرا. 15
ِ
بُّ اإل  (15:3 )تكَوَصنََع الرَّ

هُل ِمْن جَ 13
ِ
بُّ اإل َِِّت ُأِخَذ ِمْْنَا. فَأَْخَرَجُه الرَّ ِِقَّ َجنَِّة 11نَِّة عَْدٍن ِلَيْعَرَل اأَلْرَض ال سَْساَن، َوَأقَاَم ََشْ

ِ
فََطَرَد اإل

ْيٍف ُمتََقلرٍِب ِلِحَراَسِة َطرِيِق ََشََرِة الَْحَياِة.    (11-13 :3 )تكعَْدٍن اْلَكُروِبمَي، َولَهِيَب س َ

 

إل أ نه اانت، واكن هذا غطاء مُ هللا هلم أ مقصة من جلود احليو  ذلكل صنعَ  د اكن جمر رِض. ا 

إل أ نيفهروا ذكل حيْن عوا أ نْ اخلطية، وعَل الرمغ من أ هنم مل يس تطي عالج جزيء. أل نه مل ميحُ   ا، ا 

 طية. أ خرجَ ر اجلنس البرشي من اخل حررِ يدفعه هللا يف الْناية ليُ س  اكن صورة للمثن اذلي  هذا الفعل

بد، وحش ية أ إل يع هللا أآدم وحواء من اجلنة خش ية فوا ر أ ْن يأ الك من َشرة احلياة ويبقيا يف األ رض لل 

ااحلياة كام جيب أ ن تكون.  ىل اًبلنس بة  أ مَّ دانتهلش يطان فاهلل ا  ل أ و  ه ادلينونةيف هذجند . و حمَك ًب 

ب خلرِصمُ  ،من سسل حواء ،سُُيسل هللا وعد هلل، أ نه يف يوم من األ َّيم  د. س هيزم الش يطان ولل 

  وتأ مل إلحظ 

ِحة وهذا يُعين شيئا  . تعاملت أ ول أ ربع ا لناغالبا ما سسرع يف احلياة األ خبار السيئة قبل األ خبار املُفرر

رس الْنايئ اكلش يطان واخلطية. لكن يف ادل غُي احملببةدروس من الفصل الثالث مع بعض املواضيع 

أ نَّ دلى  (ى خالل هذه ادلراسة)كام سن  هذا القسميوحض لنا  الزاوية. من هذا الفصل، سوف نغُيرِ 

ا أ نْ   ط. بَ تفشل أ و تُْ  هللا خطة عظمية إل ميكن أ بدا
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ا، تأ كدْ   THE HOPEمن قراءة السطور السابقة من كتاب الرجاء  وقبل امليض بعيدا

وبعض األآَّيت من الكتاب املقدس. وحينئذ دعنا نفكر يف بعض النقاط املفتاحية يف ُك مجموعة من 

 األآَّيت. 

به هللا عَل الش يطان. يف اجلزء  حمكَ ن ادلينونة والعقاب اذلي ع نقرأ   51-51 :3يف تك 

إل أ ن م رمبا إل يُعطي معىن هللا قوإلا  األ خُي من ادلينونة، قالَ  يتضح س  ناهع  اكمل عند هذه النقطة، ا 

وسيسحق ل املرأ ة، من سسم هللا عن خشص يأ يت لكالقصة، قصة هللا. يتأ كرث فأ كرث ُكام انتقلنا حنو 

قة الرأ س. ، يه حسبه(املوعود  )الشخصاملس يا  منا  مميتة حسقةا  الش يطان ُق حَ ْس يُ . سوف الش يطان

 THE HOPEيطلق عليه كتاب الرجاء  ،وُكام تعرقنا يف قصة هللا، سنتعمل أ نَّ هذا الشخص

ِر اذلي س يُ  يف  روفر العامل يف يوم ما من الش يطان واخلطية واملوت. وهذا الشخص معحررِ املُحرر

صاره عَل أ عداد أ خرى نقرأ  عن انت )ويف 12:51الكتاب املقدس ًبمس املس يح أ و املس يا. يف رومية 

ا."  هل السالم سوف يسحق الش يطان تت أ رجلمك رسيعا  الش يطان. " وا 

إل أ نَّ أآدم وحواء مازإل مضطريَّ  15:3تك يف  عامالن ن أل ْن يتـ مع أ نَّ هللا قد وعد بنرص هنايئ ا 

خياطب ه. أآخر ومه قبال صنع هلم هللا كساء ا، ذلاه من كساء وغطاء مل يكن اكفيا . ما صنعاخزهياممع 

خلطية اجلنس  ملا ًبلِكساء والغطاء الْنايئ والاكاملشلكة احلالية من خزهيم، ويبرش أ يضا  هذا النص

مه هللا  ر املوعود به. الِغطاء اذلي خالل احملمن البرشي اذلي يُقدرِ ِ  . ا املوتيتطلب أ يضا رر

آدم وحواء من اجلنة بعيدا  11-13: 3تك  اة، ا عن َشرة احليـ نرى يف الْناية أ ن هللا أ خرج أ

لهيا. ووضع املالئكة عند مدخلها لمينعومه من  ن أ ن هناية مأ ساوية لقصة من املركهذا يبدوا العودة ا 

آدم  نوا اك ؛ن َشرة احلياةوحواء عادا وأ الك متكون قصة رائعة. لكن فَِكر فامي قد حيدث لو أ نَّ أ

ب حيونس ي  قد فشلت ومت  لجنس البرشياكنت خطة هلل لو  ؛د يف عبودية اخلطية الِت أ فسدهتملل 

حباطها  .قابدلينونة والعًب حمكه حىت يفرحمياا نرى هللا ذلا ! هذاومل يسرح هللا حبدوث  .ا 

ي من رش ق خلطة هللا لتحرير اجلنس الب بَ س ْ ما نتأ مل فيه يف درس اليوم هو عرض مُ 

بد. عندما نصل للصفحة األ خُية من قصة هللا، س نفهم أ نَّ هذه  الش يطان، ومن لعنة اخلطية لل 
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آ بتعبُي اخلطة اكنت دلى هللا حىت قبل خلق اخلليقة.  ل وجود ، اكن دلى هللا احلل حىت قبخرأ

 املشلكة. 

   أ سأ ل & تأ مل

 ره لنا هذه األآَّيت الِت تأ ملنا فهيا عن هللا؟ ما اذلي تُعلرِ 

ا؟ هل تعتقد أ نَّ هللا سيتعجب من موقفك، أ و هل ميكن أ ن ا يف حياتك يوجد شيئا هل  يبدو َّيئسا

 يكون هللا دليه خطية ليحررك؟ 

ِر & أ فعل   قرر

هللا.  ةؤخذ يف معناه األ معق بيامن سس متر يف متابعة قصمعظم ما قد رأ يناه يف هذا القسم سوف يُ 

ن. عن هللا وخطته من أ جل حياهتم. متسك مبا قد تعلَّرته عن هللا حىت األآ ا يتخَل بعض الناس رسيعا 

إل تتخَل عن هللا مبجرد كونك إل تس تطيع أ ن تفهم كيف س يحل هللا مشلكتك. ُكن واثقاا بأ ن هللا 

 دليه ُخطة! 
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ا  كيف انترشت اخلطية رسيعا

ْذ اَكاَن يِف الَْحْقِل َأنَّ قَاِيَْي قَاَم عَََل َهاِبيَل َأِخيِه َوقَتََلُ 8
ِ
 ( 8:1. )تك َوَُكََّم قَاِيُْي َهاِبيَل َأَخاُه. َوَحَدَث ا

ا. )تك 55  ( 55:1َوفََسَدِت اأَلْرُض َأَماَم هللِا، َواْمتََلِت اأَلْرُض ُظلْرا

ا. كام ازداد سسل أآدم وحواء، ازدادت اخلطية   أ يضا

 إلحظ & تأ مل 

قصة مجموعة من رواد الفضاء هبطوا عَل كوكٍب  Alien "اخمللوق الفضايئ" روى فيمل اخليال العلري

ن طامق رواد أ   ذات منط حيايت غريب. عَل ما يبدوما، هذا الكوكب اكن مسكون مبخلوقات فضائية 

"، واس تأ نفوا رحلهتم  Alienاملواهجة املرعبة مع اخمللوقات الفضائية "  اخملاطر بعدالفضاء هربوا من 

حياة  . قد غزا منطغُي ذكل ؛ لكْنا يف احلقيقةش ياء عَل السطح عاديةدون أ ي رضر. تظهر األ  

ا  ا، عندما مل يكن متوقعا الاكئنات الفضائية جسد أ حد أ فراد الطامق. وبيامن يتناول أ فراد الطامق الطعام معا

يفقس ويتطور منط حياة الاكئنات الفضائية داخل عضو الطامق املصاب ويفتح صدره من ادلاخل أ ن 

 وينفجر ًبجتاه الشاشة. 

ا ما ي إلاليشء الرهيب املرعب اذلي صورته السيامن وهو قوة الاكئنات الفضائية  عادل أ بدا

ا أ ن يمتامأآدم وحواء اجلنة ليحاوإل  ندعوه اخلطية الِت أ صابت اجلنس البرشي. تركَ  ن وصاَّي هللا جمددا

طية، وعَل الرمغ من أ ن األ ش ياء . لكْنم اكنوا مصابْي ًبخل (18:5 )تكهلم بأ ن " يمثروا ويكرثوا" 

إل أ هنا إل تكن كذكل. وإل حىت " يان جيل واحد جنح أ مام طغ تظهر بطريقة ما طبيعية وعادية"، ا 

آدم وحواء، أ خاه األ صغر قايْي كرب ،قايْي تلَ الِت أ صبحت تتصدر املشهد. لقد قَ اخلطية  قتل و  ،أ

فََسَدِت اأَلْرُض َأَماَم هللِا، َواْمتََلِت 55. " (1هو مدون يف تك  )كامجيل  55بطريقة وحش ية. وعب 

ا "    (1:1 )تك .يف قلبه هللاتأ سَف و  (55:1 )تكاأَلْرُض ُظلْرا

عن يف هذا املثال دعنا نمت ؛لِت انترشت هبا اخلطية يف العاملنتأ مل الطريقة الرسيعة ا بيامنو 

طح ا لعبة ادلومينو. قطع مس تطيةل صغُية هبا نقاط سوداء عَل سالبس يط. معظم الناس يعرفون جيدا 
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ذا  تنقلب عندما  ،حْي ترى الناس يصفوهنا عَل طاوةلا لعبة ادلومينو، تعرف جيدا كنت القطع. وا 

 حدىا  ادلومينو األ وىل فتبدأ  تنقلب القطعة الثانية يف سلسةل من ردود األ فعال. اس تخدمت  قطعة

 522مليون قطعة من قطع ادلومينو. أ خذ  3.8قلب أ كرث من تس  م العروض للعبة ادلومينو الِت أ عظ

من هذا العرض.  ودمج هذا العرض أ كرث  لينش ئواشهور وذكل  3ا ملدة ساعات يوميا  8بنَّاء معلوا   

ا، ُك مرشوع معقد جدا  15 ومينو ندما تنقلب قطعة ادلا ويف حاةل اتزان. ع من املشاريع املرتبطة معا

نو املْنارة. كومة من قطع ادلومي اكَن دلينا  تبقىوما ا، تْنار ًبِق القطع ويف وقت وجزي جدا  ؛األ وىل

ذا العرض، مثل هيف . لكن ، كام هو يف عرض ادلومينوا ومتشاباكا ومزتانا لقد خلق هللا عاملا معقدا 

ا القوة لسرسل موجات من النتا ج والعواقب يف ُك أ حناء اخلليقة. وميكن أ ن يُقال هبحركة  أ صغرحىت 

ن أ صغر  غُي احملدود يكون لها عواقب غُي حمدودة. خطية ضد هللا  ا 

 أ سأ ل & تأ مل

إل أ هنام ي عَل الرمغ من أ ن املثالْي ـ اذلين تأ ملنا فهيام ـ يعجزان عن الوصول لل  ساعداان يف فهم حقيقة، ا 

ذا مل تفحص فا هنا تبدو عادية  .ويه عَل السطح كيفية انتشار اخلطية. مع أ ن األ ش ياء ا 

لرسه. ا أ ن جُتلب اخلراب وادلمار للك يشء ت فميكن أل صغر خطية أ ن تمنو مبعدل خضم، وميكْنا أ يضا 

دهذا ما نراه يف أآَّيت الكتاب املقدس الِت قرأ هنا اليوم، ويه راك  لخالف األ مثةل فال تعجز عن ا 

 احلقيقة. 

ذاعَل وهجة ن رَ ثَّ أ  هل ما تأ ملنا فيه اليوم  ظرك، وحض عَل وهجة ن رَ ثَّ أ   ظرك من حنو بشاعة اخلطية؟ ا 

 كيف؟ 

لِت يف العرض، وأ نك يف اللحظة ا قطعة ادلومينوعن تريك  مس ئوإلا  َت نْ واألآن ختيل معي أ نك كُ 

 ."قال كل الشخص املس ئول عن العرض "انتظر. ليس األآنترك فهيا القطعة األ وىل من ادلومينو، 

ذا اكن هناك حالا ما اذلي مي  ( يس بق املشلكة الِت تنترش 5 أ ن:، أ و شيئا ميكنه كنك أ ن تفعل؟ ا 

إل ميكن أ ن يوجد مثل هذا  ،ر البرشيةمن وهجة النظ حدث.( معاجلة الفساد اذلي 1ومبعدل مزجع 

 احلل. 
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ا من املعضةل الِت وُ مشلكة اخلطية يف العامل يه ًبلضبط أ كرث تعقيدا  ىل األآن،ت يف املثال. فَ صِ ا ويأ سا  وا 

ذلي أ عطاان ا هلل اهذا احلل ميكنه أ ن يس بق املشلكة ويعاجل أ اثرها. شكرا  ؛ا ىل حٍل للخطية حنتاج

 احلل. 

ِر & افعل  قرر

ذا مل ا يف نزعتك حنو اخلطية وزجزك عن حفظ نفسك مْنا، ا  ن. اخلطية فتأ مل فهيا األآ  تتأ مل جيدا

 G.k" وتظهر عَل أ هنا مشلكة خشصية. ذات مرة أ جاب املؤلف البيطاين مشلكة "عاملية

Chesterton 1"."أ ان قاَل:ف "،اخلطأ  يف العامل؟ ما هوسؤال " عَل 

َ  11-51: 7اقرأ  ُكامت الرسول بولس يف رومية  عن نفس الفكرة، واكتشف ما قد  لسرى كيف عبَّ

آمن به، أ ن هناك حالا   ملغفرة خطيته.  أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Scott Phillips, Front Page Reflection. (Reformed University Fellowship of Tennessee Tech University, 2006). 

(http://orgs.tntech.edu.ruf/pages). Retrieved December 19, 2006. 
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ف هللا  تأ سُّ

1 ِ ََّرا ُهَو َِشر ن
ِ
ِر َأفْاَكِر قَلِْبِه ا سَْساِن قَْد َكرُثَ يِف اأَلْرِض، َوَأنَّ ُُكَّ تََصوُّ

ِ
بُّ َأنَّ ََشَّ اإل ٌر ُُكَّ يَْوٍم. يَوَرَأى الرَّ

َف يِف قَلِْبِه. )تك 1 سَْساَن يِف اأَلْرِض، َوتَأَسَّ
ِ
َُّه مَعَِل اإل بُّ َأن  ( 1-1: 1فََحِزَن الرَّ

 ًبلرش، وتأ سف هللا يف قلبه.  األ رض امتل تلقد 

  إلحظ & تأ مل

أآدم  لِت حلقتاطية عَل األ رض يف األ جيال تأ ملنا يف ادلرس السابق يف كيفية ورسعة انتشار اخل 

جابة هللا عَل هذا كام هو مسجل يف الويح يف سفر التكوين وحواء. وسوف  . 1:1نتأ مل اليوم يف ا 

د 1:1نكتشف ما اذلي سوف يقوهل هللا لنا يف هذا العدد )تك  حناول أ نْ  لكن قبل أ نْ  (، دعوان حُندرِ

 ما مل يقل هللا يف هذه األآَّيت.

َُّه الفقرة "ميكن أ ن تُفهم  بُّ َأن  فََحِزَن الرَّ
ِ
ل املثال رمبا سبي" بعدة طرق. عَل سَْساَن يِف اأَلْرِض مَعَِل اإل

سساانا "  ليتين ما فعلت َّييف هذه الفوىض" وهو بذكل يعين " أ ان أآسف أ ان اذلي أ دخلت نفيسيقول ا 

ذا جعلين يف هذا املوقف" أ و " مما ،ما قد فعلته ". قة خمتلفةذكل لفعلته بطري أ فعلَ  عيلَّ أ نْ  بَ جَ وَّ تَ ا 

ذا طبقنا هذا  ا أ ن هللا قد ندم عَل ما قد ، وسس تنتج منطقي  1:1الفكر، ميكن أ ن نقرأ  سفر التكوين ا 

ا خاطئاا؟ إل ميكن أ ن سس تنتج مثل هذا الاس تنتاج هنا، ملاذا؟ أل نَّ  فعل، كام لو أ ن هللا أ ختذ قرارا

اب ء الكتونفكر فيه يف ضو  هذا العددجيب أ ن نتأ مل يف ا. الكتاب املقدس إل يناقض نفسه أ بدا 

 املقدس كلك، وعندما نمتعن فامي يقوهل الكتاب املقدس عن هللا نتعملَّ األآيت: 

 يكون غلطة أل نَّ هللا إل خيطئ.  ق اإل سسان إل ميكن أ نْ لْ (. خَ 1:31)تثنية  طرق هللا اكمةل

َّ 51:531)مز  هللا يعرف ُك يشء طية بسبب خ  يف قلبه يحزن ويتأ سفس   ه(. لقد َعِرَف هللا أ ن

 ي، حىت قبل أ ن خيلق أآدم وحواء. اجلنس البرش 

نَّ  هلل  نا أ نَّ وهذا يُبْيرِ ل  ؛يف قلبه وحزنَ  هللا تأ سَف  ذلا، ما اذلي تقوهل هذه األآَّيت لنا؟ تقول ا 

 5) حَ ِر (، وفَ 37:5)تثنية  بَ ضِ (، وغَ 12:78)مز  عواطف. يف مرات كثُية ِقيل عن هللا أ نه تأ سَف 
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م يفه (، لكن َمْن اذلي ميكنه حقاا، أ نْ 58:1)قضاة  ( وَشَفَق 57:3)صفنيا  (، وابهتجَ 52:3مل 

 ؟ ةدوداحملغُي  عواطف هللا

لكامت أ خرى رأ ى هللا ". وبا يف النص األ صيل "تأ سف حىت قلبهفقرة " تأ سف يف قلبه " حرفي  قرأ  تُ 

ىل قلبه ". ترَجت ا حدى ترجامت الكتاب املقدس ) ( " NIVَش العامل وتأ سف " ُك الطرق ا 

 امتل  قلبه ًبأل مل ". 

هللا َن اكاربط بْي وهجة نظران هلل بأ نه هل عواطف وبْي الوهجة األ خرى وهو كونه اكمل وُكي املعرفة. 

نه خلقه. وليس ذكل ؛ح بعدما خيلق اإل سسانرَ يتأ مل وجيُْ س يعمل أ نه  إل ا  ا يه الطريقة الِت بل أ هن ،فقط ا 

  ذكل؟ هللا هللا أ ن يمترها. لكن ملاذا فعلَ  قصدَ 

 ادلرس ا ما دون حمبته. ورأ ينا يفشيئا  هللا مل يفعلْ  عن حمبة هللا واس تنتجنا أ نَّ  53درس نا يف ادلرس 

 دون خطأ . رمبا إل نكون قادرين أ نْ و  العامل هذا يف باكملها مرَّ تَ أ ن هللا هل خطة اكمةل: سوف تُ  51

رف أ ن أل مل؟"، يف حْي أ ننا ميكننا أ ن نعملاذا أ راد هللا أ ن يقبل هذا اجنيب ـ بطريقة اكمةل ـ سؤال "

 اإل جابة اكنت يف يشء يُفعل مبحبته الفائقة وقصده الصاحل. 

  أ سأ ل & تأ مل

َ  ا وإل ميكن أ نْ هللا عظمي جدا  ِ ن نه ويؤسفه حُيز  اكه، ومن الصعب أ ن نتخيل كيف ميكننا أ ن نفعل شيئا درر

إل أ ننا نقتبس عبارة من ادلرس يسود وينترش ن عندما رأ ي الرش ز كام تأ سف وح يه  15يف العامل. ا 

ا أ ن أ ص ، احملدود، لها عواقب غُي حمدودة"غُيأ صغر خطية ضد هللا حىت " غر أ إل سس تنتج أ يضا

 خطية ُتزن هللا مبا إل ميكننا أ ن ندركه؟ 

 َ وهجة نظرك عن هللا لتفكر فيه اك هل هل عواطف؟ لو حدث كل هذا، وحض  هل هذا ادلرس غُيَّ

 ف؟ كي

مل اذلي سوف يقبل  ماذا يُعين كل أ ن هللا اكن يريد أ ن خيلق اجلنس البرش عَل الرمغ من معرفته لل 

 كنتيجة ذلكل؟

ِر & افعل  قرر
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ْي عام ييكونوا راض  نْ أ   البعض ببساطةوحياول بعض الناس يعيشون يف احلياة متجاهلْي هللا ًبلامتم. 

عرفوا هللا أ كرث من ذكل. يريدون أ ن ي ونلناس يريدأ ن هللا يطلب ذكل مْنم. لكن بعض اب هيعتقدون

ا أل ْن تعرف ما يه  ا، وأ ن تكون قادرا أل س باب اويباركوه من ُك قلوهبم. من األ فضل أ ن تعرف خشصا

ِح قلبه ي يَبجه ا وبدرجة اكفية أل ْن تعرف ما اذل؟ هل تعرفه جيدا . كيف تعرف قلب هللاالِت تَُفرر

ذا مل تكن تعرف، عَبرِ   ُه. حَ  هل عن رغبتك يف أ ن تعرفه بطريقة أ فضل، وسوف تُفِرر ويسعده؟ ا 
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 األ مان وسط ادلينونة والعقاب 

". "فك رةخضيبىن سفينة  أ نْ بهللا نوح  أ مرَ مع هللا. و  هذا الرجل بأ مانةٍ  سارَ و  ، اهمه نوحرجالا اكن 

وعائلته  نوح دخلَ  هللا ُك ذكر وأ نىث من ُك نوع من احليواانت أ ن يدخلوا الفك، وبعد أ نْ  مث أ مرَ 

ُك  ْت ض وحمَ املياه األ ر  ْت ، ومغرَ ليةلا أ ربعْي ا و هللا ملدة أ ربعْي هنارا  هللا الباب. وأ مطرَ  الفك أ غلَق 

ته نوح وعائل  إل أ نَّ ا. ا  املياه األ رض ملدة مائة ومخسون يوما  ْت طَّ ما يعيش عَل سطح األ رض، وغَ 

آمنْي داخل الفك. وعندما قَ  ظلوا واحليواانت َّ أ  ْت املياه اس تقر الفك عَل جبٍل، وخرجَ  ْت ل

نوح وعائلته قد جنوا من دينونة هللا عَل الرش يف العامل؛ وهذا ليس  احليواانت. وذلا نكتشف أ نَّ 

آمنوا وصدقوا هللا.   بسبب كوهنم بال خطية، ولكْنم جنوا أل هنم أ

 إلحظ & وتأ مل

 أ خرى صصق توجدإل تزال و". تشككون "أ سطورةعلهيا امل  قصة نوح يه قصة تثُي ادلهشة، أ طلَق 

أ سطورة  122. وتقدر األ ساطُي حول الطوفان بأ كرث من الرشق األ دىن القدميفان يف ُك منطقة لطو ل

 2منترشة يف العامل.

 ْت بَ تِ . ولقد كُ 1حىت  1احات من توجد هذه القصة يف الكتاب املقدس يف سفر التكوين، اإل حص

إل أ ننا نُركز يف ثالثة مواضيع.  الكثُي من اجملْلات يف هذه اجملْلات، ا 

 دينونة هللا ـ كنتيجة لقداس ته 

ا بسبب خطية اجلنس البرشي. نقرأ  يف جدا  هللا تأ سَف  أ نَّ  1:1رأ ينا يف ادلروس السابقة عَل تك 

ا مبدئيا  ميحُ  عن قصد هللا يف أ نْ  7:1تكوين  قصد  ، أ نَّ ااإل سسان من عَل وجه األ رض. رمبا يفكر أ حدا

ر هذه األ عداد، هِظْ . رمبا تُ 1مدفوعاا بأ سفه يف عدد  اكنَ  7اإل سسان املوجود يف عدد  هللا يف أ ن ميحُ 

 قيقة؟ احل  ًبلفعل هو أ انته. لكن هل هذا فقدَ  قدهللا  أ مل يف اإل سسان، وأ نَّ  هللا قد خاَب  بأ نَّ 

                                                           
2 1 H. S. Bellamy cited in the article Flood Legends from Around the World, Northwest Creation Network. 

(http://www.nwcreation.net/noahlegends.html). Retrieved October 6, 2006. 
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آ  مرش األ مل عندما إل تتحقق توقعاهتالب  يفقدا ما غالبا  د ًبلزمان واملاكن، دو احملغُي  . لكن هللا،هلمماوأ

 هُ دَ َص هو ما قَ  َث دَ ، وما حَ هو اذلي حدَث  هُ دَ َص . ما قَ (1األ عداد يف ادلرس  )انظريعرف املس تقبل 

إل أ انته عَل الب  فقدَ هللا  هل هذا يعين أ نَّ أ مل هللا يف اإل سسان؟ و  حيدث. لكن ملاذا خاَب  أ نْ  رش؟ ا 

ننا جند وحنُن ندرس الكتاب املقدس أ نَّ أ انة هللا العظمية قد أ جْ  اب يف ًبلفعل ادلينونة والعق ْت لَّ ا 

 أ عامل)هللا، إل تتقدم أ و تتأ خر اثنية واحدة  هاقرُّ . تأ يت ادلينونة عندما يُ (1:3بطرس الثانية  )رساةل

َّ  أ و خيبة أ ملِ  عَل أ سفهِ  سةا . مل تكن دينونته مؤسَّ (35:57الرسل  ن أ انته.  فقدَ  دق هُ يف اإل سسان أ و أل 

تأ ىت ادلينونة أل ن هناك جانب يف خشصية هللا يتطلب ذكل، هذا اجلانب هو قداس ته. هللا قدوس 

نه إل ميكنه  ؛هللا مع اخلطية وًبر وعادل. إل خُيطئ، وإل ميكن أ ن يساير ويداهن اخلطية. لو تساهلَ  فا 

ما أ ن يُدين اخلطية أ و يناقض ذاته. أ ْن يكون قدوس  . ا 

ميان نوح   و اليشء الوحيد اذلي فصل وفرزهه –ا 

العامل من خالل أآدم ا ىل ُك خشص فيه  اخلطية عندما دخلْت  انترشْت  ؛58عندما درس نا يف درس 

 عَل دينونة البرش يف أ َّيم نوح ْت رَّ ا. ذلكل، لو تَ يف نوح أ يضا  موجودة سسرة حياة. واكنت اخلطية

ذا ةاطخُ أ ساس كوهنم  خ عليه. إل تضلوا! هللا إل يشر" ؟اأ يضا ملوث ًبخلطية  وهو ،ا، فكيف جنا نوح ا 

َّيه حيصد أ يضافا ن اذل   (7:1 )غالطية". ي يزرعه اإل سسان ا 

  أ سأ ل & تأ مل

ج أ نَّ نوح اس متر سس تنتسب نوح، لو درس نا أآَّيت الكتاب املقدس الِت تصف ًبلتفصيل سلسة س 

الكتاب املقدس مل يسجل  ا أ نَّ وُخذ يف الاعتبار أ يضا  3س نة عَل األ قل. 72ملدة اء الفك يف بن

 اكن مثُسقيت النبااتت من خالل الضباب "، يف اخللق حدوث طوفان قبل ذكل. ووفقا لقصة هللا

  (1:1 )تك". ب يطلع من األ رض ويسقى وجه األ رضضبا

ا، وه 72نوح يف معل الفك ملدة  اس مترَ  تأ مل هذا، و ينتظر حدوث الطوفان، اذلي مل يراه أ حٌد عاما

 من قبل. 

                                                           
3 How Long Did It Take Noah to Build the Ark? (© Copyright 2002–2006 Got Questions Ministries). 

(http://www.gotquestions.org/Noahs–ark–questions.html). Retrieved October 6, 2006. 
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 ؟ س نة ْيعملدة س ب كيف تتخيل فكر الناس يف عرص نوح لخصوص بناءه فلاكا 

آماكل ًبلطريق ُأحبطت يف مواهجة الشدائد واحملنو  فشلَت  أ نْ  كلَ  هل س بَق  ة عندما مل تتحقق أ

 املناس بة ويف امليعاد املناسب؟ 

 ا اذلي كنت س تفعل؟ لو كنت يف نفس موقف نوح، م

جابتك للآية املوجودة يف رساةل بطرس الثانية   ؟ 1:3ما يه ا 

ِر & افعل   قرر

" يف بعض "تُعيد التفكُي منك أ نْ  لو طلبَ  ،من نوح شيئاا، مثلام طلبَ  تفعلَ  منك هللا أ نْ  لو طلبَ 

 ! ، وأ طعْ بل ثْق  ،فال تؤجل ؛أ مور حياتك

را  بأ نْ عن وعد هللا  12قد تعلرنا يف ادلرس  ِ رَ ل  ايُرسل ُمحرر ِ اإل سسان من الش يطان، اخلطية،  ُيحرر

إل أ ن نوح معىن الوعد أ و مل يفهمْ  واملوت. سواء فهمَ  أ نه أ كرم  ؛حيف حياة نو  واحدٍ  يشءٍ  نا نتيقن من. ا 

آمنَ  نوح وثَق  . من خالل أ عامهل، نعرف أ نَّ هلهللا اك   ر. لقد ظ  بكونهيف هللا  وأ ِ  هرْت املُخلرِص واملُحرر

نه اإل ميان ًبهلل، اذلي فرزه وفصل ثق   ًبِق الناس يف عرصه.  ( عن7:55 )عبته من خالل طاعته. ا 

 َشط هللا ـ الطريق الوحيد للخالص 

آدم وحواء.  لنس تحرض أ مامنا ما فعَلُ  أ مدَّ نوح  اهلم ِغطاء وكساء. وأ يضا هللا صنَع هللا عندما أ خطئ أ

 يوجد خشص العامل. وإل بناء الفك اذلي غطى ومحى عائلته من الطوفان اذلي دمرَ  عن اكفية مبعرفة

نقاذ نوح وعائلته من خالل َشط هللا ف قد جنا من الطوفان. مَتَّ غُي نوح أآخر  وجد طريقة قط. وإل تا 

ا قدسيف الكتاب امل ،مقارنة توجدأ خرى للخالص.  بْي معصية  ،يف رساةل بطرس الثانية وخصوصا

ملاذا  1:3عرص نوح. خيبان الكتاب املقدس يف رساةل بطرس الثانية املعصية يف ا احلايل وبْي عاملن

ا، بل يريد أ ن ايؤجل دينونة العامل؟ وهذا أل نه "يتأ ىن هللا و  مجليع يتأ ىن علينا وإل يُريد أ ن هيك أ حدا

ىل التوبة ". الفعل "يتوبيق  د التفكُي" أ و "أ ن يعين " بلون ا   4". سسان توهجهيُغُيرِ اإل  حرفياا " ُعيرِ

                                                           
4 Blue Letter Bible. Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words for Repent, Repentance.’ 1996–

2002.(http://www.blueletterbible.org/cgibin/new_choice.pl?string=Repent%2C+Repentance&live_word=Repen

t%2C+Repentance&choice=VT0002364&Entry.x=51&Entry.y=13). Retrieved November 9, 2006. 

http://www.blueletterbible.org/cgi
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د التفكُي يف طرقنيتأ ىن هللا عَل العامل العايص األآن ا وليك نثق ، أل نه يريد أ ن يُعطي الفرصة ليك نُعيرِ

 فيه. 

إل أ ننا جيب أ ن نثق يف طول أ انته. رمبا تدث أ و رمبا إل تدث دينونة هللا األآن،  ؛ل األ انةهللا طوي ا 

 قداسة هللا تتطلب ذكل.  لكن من املؤكد أ هنا س تحدث، أل ن
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 أ مثروا وأ كرثوا ... أ و إل 

ا َوبَِنيِه َوقَاَل لَهُْم: 5 وا َواْمُلوا اأَلْرَض. )تك »َوًَبَرَك هللُا نُوحا  ( 5:1َأثِْرُروا َواْكرُثُ

5 . ا َولَُغةا َواِحَدةا ُْم َوَجُدوا بُْقَعةا يِف َأْرِض 1َواَكنَِت اأَلْرُض ُُكُّهَا ِلَساانا َواِحدا قاا َأهنَّ اِلهِْم ََشْ َوَحَدَث يِف اْرِتَ

ْنَعاَر َوَسَكنُوا ُهنَاَك.  ي ا»َوقَاَل بَْعُضهُْم ِلَبْعٍض: 3ش ِ  َماَكَن فاََكَن لَهُُم اللرِْبُ «. َهمُلَّ نَْصنَُع ِلْبناا َوسَْشِويِه ش َ

ِْي. الَْحَجِر، َواَكَن لَهُُم الُْحَرُر َماكَ  َراِء. َونَْصنَُع »َوقَالُوا: 1َن الطرِ ا َرْأُسُه ًِبلسَّ نَا َمِدينَةا َوبُْرجا َهمُلَّ نَْبِ أَلنُْفس ِ

َد عَََل َوْجِه ُُكرِ اأَلْرِض  ا ِلئاَلَّ نَتََبدَّ نَا اهْما  ( 1-5: 55)تك «. أَلنُْفس ِ

عائلته انت. وهكذا جنا نوح و احليوا منه ، رسا الفك عَل أ حد اجلبال، وخرجتعندما احنرصت املياه

مياهنم يف هللا.  من دينونة هللا عَل َش هذا العامل، وذكل ليس لكوهنم بال خطية، ولكن بسبب ا 

وا األ رضك هللا نوح وأ وإلده، وقال هلم: "وًبر  إل "أ مثروا وأ كرثوا وامل  . ازداد سسل نوح برسعة، ا 

وا األ رض كام قال هل ا. ومل ميل  هنم ظلوا شعباا واحدا وا األ رض بنوا هلم مدينا  ة. م هللا. وبدل من أ ْن ميل 

 هللا.  ل ا ىل عنان السامء. وهذا مل يُريضوبنوا برج يص

 إلحظ & تأ مل

ىل بداية حيَّ  كل أ نْ  هل س بَق  وح ن الطوفان، ذاَق حدوث ة رائعة؟ ومن املدهش أ نه بعد اش تقت ا 

هللا فهيم ويف  ركَ ًب. عالوة عَل ذكل، وعائلته ا حدى أ روع البداَّيت احلية امجليةل يف اترخي البرشية

هور عالمة وعده بظ  أ نه إل هيك العامل ًبلطوفان مرة اثنية. ومضنَ بهللا  (. ووعدَ 7و5: 1سسلهم. )تك 

 (. 51-53: 1قوس قزح يف السامء. )تك 

 نوح وعائلته هللاأ مر هم! َّي لها من فرصة لتجديد اخلليقة. ولسوء احلظ، أ نَّ هذه الفرصة مل تُفْ 

وا األ رض. وبدإلا  ا دا من ذكل، جترعوا يف بقعة واحدة وبنوا مدينة. أ رادوا أ ن يكونوا شعباا واح أ ن ميل 

 . يف ادلرس القادم سنى تعامل هللا مع عصياهنم. لكنهذا هللا مل يريدوًبلطبع، يف ماكن واحد. 

فقاا لقصة هللا، دخل كة! و اليوم دعوان نتأ مل يف كيف فقدوا الفرصة الرائعة أل ْن يسُيوا يف طريق الب 

نوح وعائلته الفك يف األ س بوع الثاين من الشهر الثاين من الس نة. وخرجوا من الفك يف السابع 
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ا،  311(. ًبفسراض أ ن التقومي القرري يتكون من 51-51: 8والعرشين من الس نة املقبةل )تك  يوما

 رك. هذه الفكرة قبل أ ن نتح فا ن نوح وعائلته مكثوا يف الفك س نةا اكمةلا! تريث وفكر يف

عندما خرجوا من الفك، ماذا اكن شعورمه؟ ما اذلي رأ وا عَل األ رض بعد أ ن مغرت املياه األ رض 

ليه األ حالم؟ ا غريباا وخميفاا، ورمبا إل تصل ا   ملدة عام اكمل؟ هل اكن هذا منظرا

 ا اذلي رأ وه. " من وسط َجيع الناس؛ ليتبعوا هللا وإل هيم مأ عدَّ هللا "نوح وعائلته

هللا نوح وعائلته فقط ـ من ُك العامل القدمي ـ من الطوفان. لقد همعوا هللا بطريقة خشصية ورأ وا  أ نقذَ 

 حييوا حياة ممثرة.  أ نْ  وأ وصامهة. وًبركهم هللا أ فعاهل العظمي

اء أ ن همعوا . سو  به هللايف أ ن يفعلوا ما أ وصامه ،بعدما وثقوا يف هللا وذاقوا أ مانته ،فشلت عائةل نوح

ا أل هنم اكنوا خائفْي. همام اكنت مبراهتم،  نتباهًب إل أ هنم مل يطيعوا هللا. رمبا مكثوا معا أ و مل يسرعوا، ا 

وا األ رض.   فهم عصوا هللا. فمل حياولوا أ ن ميل 

 من درس اليوم، تأ مل يف األآيت

وا األ رض )تك  أ رادَ   هو الطريق أل ْن يكتشفوا (. اكن ذكل5:1هللا من نوح وعائلته أ ن يفلرِحوا وميل 

ليه عَل أ نه بركة. خاَف  تت يف األ رض، الشعب من التش  بركة هللا. لكن طريق البكة رمبا إل ينظرون ا 

وا األ رض )كام أ وصامه هللا( وبْي التشتت فهيا هو أ ساسا 1:55)تك   ا(. الاختالف بْي أ ن ميل 

 ا حدى وهجِت النظر: أ ن خيتاروا أ و أ ن جيبوا. 

ا )تك أ رادوا أ ن  ، وهو نفس التوجه تعجرفةأ صوات ادلوافع امل  خصب (. ودوى1:55يكون هلم اهما

ىل السقوطاذلي ق  . اد الش يطان ا 

إل أ هنم مازالوا يريدون اقتناء السامء.  لكْنم أ رادوا أ ن  وعَل الرمغ من كوهنم إل يريدوا أ ن يتبعوا هللا، ا 

 (. 1:55يقتنوا السامء عَل طريقهتم اخلاصة ـ ببناء برج )تك 
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 أ سأ ل & تأ مل

تباع وصاَّي هللا بعد أ ن ذاقوا واختبوا ورأ وا  و السببما ه اذلي جعل نوح وعائلته يفشلون يف ا 

إل يف ا عن هللا؟ هل تتذكر موقفاا ما حيث طلب هللا منك شيئاا ومل يبدو كل بركةا كثُيا   البداية، ا 

ىل البكة يف الْناية؟ ما اذلي سوف تقوهل لشخص يريد أ ن يقتين السامء،  أ ن هذا اليشء تول ا 

  من طريقة هللا؟ ولكن يريد أ ن يقتنهيا بطريقته اخلاصة بدإلا 

ِك وتعرف حاةل النكوص والضعف الرويح لنوح؟ هل تشعر أ نه اكن هناك وق  ا تا هل ميكنك أ ن تُدرر

 مما أ نت عليه اليوم؟ لو اكن كذكل، ما اذلي حدث؟  بكثُيه ًبهلل أ كرث قد وثقت في

ِر & افعل   قرر

 لقد تشجعنا يف ادلرس السابق أل ْن نثق ونطيع هللا مثلام فعل نوح حيامن بىن الفك. لكننا بيامن نتأ مل

ا. إل تتوقف عن الثقة يف هللا وطاعته. لو كنت ضعيفاا روحياا،  ا واحضا يف ًبِق حياة نوح، رأ ينا تذيرا

ا ليصلوا  يف أ ن تتعامل مع ضعفك. بىن تتوانَ فال  ىل السامءالناس يف ًببل برجا . وبطريقة مشاهبة ا 

ىل السامء.      5ش يدْت الناس، عَل طول التارخي، طرقهم اخلاصة وأ دَّيهنم ليصلوا ا 

 يوجد طريق واحد للسامء ... هو طريق هللا. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 How Major Religions View Salvation and the Afterlife. (Probe Ministries, 1995–2006). NOTE: Taken from: 

The Spirit of Truth and the Spirit of Error 2. Compiled by Steven Cory. (Moody Bible Institute of Chicago. 

Moody Press, 1986). (http://www.leaderu.com/wri–table2/salvation.html). Retrieved October 8, 2006. 
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 بداية األ مم 

َراِء. َونَْصنَعُ »َوقَالُوا: 1 ا َرْأُسُه ًِبلسَّ نَا َمِدينَةا َوبُْرجا ا ِلئاَلَّ نَتََبدَّ  َهمُلَّ نَْبِ أَلنُْفس ِ نَا اهْما َد عَََل َوْجِه ُُكرِ أَلنُْفس ِ

 ( 1:55)تك «. اأَلْرِض 

هَا 1 بُّ عَََل َوْجِه « ًَبِبلَ »ذِلكِلَ ُدِعَي اهْمُ َدمُهُ الرَّ بَّ ُهنَاَك بَلَْبَل ِلَساَن ُُكرِ اأَلْرِض. َوِمْن ُهنَاَك بَدَّ أَلنَّ الرَّ

 ( 1:55ُُكرِ اأَلْرِض. )تك 

وا األ رض كام أ وصامه هللا. وبدإلا اعدأ  بشدة  تدازدا ا. ومل ميل   د سسل نوح، لكْنم ظلوا شعباا واحدا

وا األ رض بنوا مدينة. و م لبل بنوا هلم برج يصل للسامء. هللا مل يكن راضياا. ذلا، هللا ب  ِمْن مَثَّ ن أ ن ميل 

ن ختاطب وتدث بعضها مجموعة برشية إل ميكن أ   72أ لسنهتم. ويف احلال، اكن يوجد عَل األ قل 

 البعض. حينئذ شتت هللا هذه اجملروعات يف األ رض. واكن هذا هو بداية اللغات وشعوب العامل. 

 إلحظ & تأ مل 

وا األ رض وأ وصامه أ ن ميل  هللا  ؛ ًبركهمنوح وعائلته من الفك عندما خرجَ  ا ىل ادلرس السابق، ارجعْ 

وا األ رض. وحينئنوح وعائلته يف ماكن واحد وبنوا مدينة، بدإلا  (. مكثَ 7و5: 1)تك  ذ  من أ ن ميل 

ا، وأ إل يتبددوا عَل 1:55بدئوا يف بناء برج يصل للسامء. )تك  (. واكن دافعهم أ ْن يصنعوا هلم اهما

 وجه األ رض.

ألآخر. علامء ا ةلغ الواحد أ لسنهتم لكيال يفهروا تعامل هللا مع عصياهنم. فبلبلَ  1-1: 55نرى يف تك 

الكتاب املقدس إل يتفقون عَل املدة ًبلضبط بْي الطوفان وبناء برج ًببل. لكن مما قد جسل يف 

: اكن هناك52الويح يف سفر التكوين   6عائةل يف وقت بناء برج ًببل. 72 ، ميكن أ ن سس تنتج أ نَّ

ر علامء الكتاب املقدس أ نه  لغة  72ناك اكن يوجد ه ذلكل يف الوقت اذلي بلبل هللا أ لسنهتم، يُقدرِ

                                                           
6  Henry M. Morris, The Biblical Basis for Modern Science, Part 4, Chapter 15– Babel and the World Population: Biblical 

Demography and Linguistics. (Baker Books, Grand Rapids, Michigan, 1984). (http://www.ldolphin.org/morris.html). Retrieved October 

9, 2006. 
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ناس عَل وجه العرل يف البج، وتشتت ال  خمتلفة. ومن املؤكد، أ نه حدثت فوىض كبُية. وجفأ ةا توقَف 

 ( 1:55األ رض. )تك 

ا من ادلرس ال  اس تحرضْ  وا األ رض" )تك أ يضا (، بـــ " 5:1سابق عندما قاران أ مر هللا هلم:"بأ ن ميل 

)أ ن  1:55أ كرث يشء حاولوا أ ن يتجنبوه يف تك و  ."من التشتت عَل وجه األ رضخوف الناس "

 )تبددوا(؛ أل هنم قد عصوا هللا.  1:55يتبددوا( هو اليشء اذلي حدث يف تك 

ِة ومربكة، لكننا نرى يف مرات عديدة يف قصة هللا، أ ن  واألآن، يف ُك هذا رمبا تبدو األ ش ياء حمُير

مام يف خطة هللا دلى هللا خطة! وأ ن ما يظهر لنا أ نه خطوة للخلف يكون يف ، لو احلقيقة خطوة لل 

 رأ ينا األ مور من منظور هللا. 

قبل أ ن يبلبل هللا األ لس نة، اكنت ُك األ رض تتلكم نفس اللغة وتس تعرل نفس اللكامت )تك 

(. بداية اللغات املتنوعة وتش تيت الناس هو عالمة فارقة يف بداَّيت األ مم الِت نعرفها اليوم. 5:55

ة عن " ليس معناه منطقة جغرافية، لكنه مجموعة برشية ممتزي لكرة "أ مة الكتا ي لوًبملناس بة، املعىن

واليوم يوجد األآإلف من األ مم يف  7اجملروعات األ خرى مبزية اللغة والثقافة واإلئتالف القبيل ... اخل. 

املشهد  (1:7ولو ختطينا اكامتل ذروة قصة هللا، الِت ترضان ا ىل املشهد الساموي )رؤَّي  8العامل. 

اذلي فيه جيمتع الناس من ُك أ مة ليعبدوا هللا ويس متتعوا به! مل تكن األ مم موجودة بعد، قبل القصة 

الِت ندرسها اليوم. لكن يف يوم من األ َّيم س تجمتع ُك أ مة عَل وجه األ رض ليعبدوا هللا احلي! يف 

م الاحتفاإلت األ وملبي لهيا العامل. تُقدرِ ا، جمرد حملة ة، بلك جاللها وعظرهتوحدة! الوحدة الِت يش تاق ا 

من هذه الوحدة. وغالباا ما تشجع األ دَّين علهيا. تعرل األ مم املتحدة من أ جل الوحدة. لكن العامل إل 

 ميكنه أ ن حيققها. هللا وحده هو اذلي ميكنه أ ن حيقق الوحدة من العدوانية واخلطية الِت لوثت العامل!

                                                           
7 Claude Hickman, What Is a People Group? (http://www.thetravelingteam.org/2000/articles/pg1.shtml). 

Retrieved October 8, 2006. “In the New Testament, the Greek word for “nations” is the word “ethne.” We get 

our word ethnicity from it. It means something like an ethnic group. The idea is much more specific than the 

political nation–states we think of such as Indonesia, Turkey, or Nigeria. An anthropologist would call this 

“ethne” a “People Group.” A people group is the largest group within which the gospel can spread without 

encountering barriers of understanding or acceptance due to culture, language, geography, etc.” 
8  Global Summary. (Joshua Project, A ministry of the U.S. Center for World Mission, PO Box 64080, Colorado 

Springs, CO 80962 USA) (http://www.joshuaproject.net/index.php). Retrieved October 9, 2006. 

http://www.thetravelingteam.org/2000/articles/pg1.shtml
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 ته! وعندما يفعل هللا ذكل، سوف تظهر عظر 

 & تأ مل أ سأ ل

اليشء األ خُي اذلي أ راده الشعب يف ًببل: أ ن إل يتبددوا عَل وجه األ رض. لكن اضطر هللا أ ن 

د ترتيب حياهتم؛ ليك حيقق غرضه. وكام رأ ينا، أ ن غرض هللا هو أ ن يبارك ُك اذلين يتبعونه،  يُعيرِ

 وميجد ويُكِرم اهمه. 

د ترتيبه يف حياتك؟   ما اذلي ميكن هلل أ ْن يُعيرِ

تباعك هل؟ أ و هل س تحاول أ ن تقق لنفسك البكة بطريقتك  هل ستتعاون مع هللا بثقتك فيه وا 

ىل السامء(   اخلاصة )مثل الناس اذلين بنوا البج ليصلوا ا 

ِر & أ فعل   قرر

د توج  ا، يه طريقك، لكنه إل هيمين عَلرمبا يفعل هللا األ مور املُحزنة يف حياتك وذكل لُيعيرِ رادتك أ بدا  ا 

وذكل ليك يكون كل مطلق حرية الاختيار ليك تتعاون مع خطته. هو إل يُريدك أ ن تكون اكإل سسان 

األآيل اذلي يتحرك مياكنيكياا وبال عقل وأ نت تفعل خطته. وإل حياول أ ن جيعك سوبرمان، اذلي 

ِر اختياراته بطريقة حصيحة.  دامئا ما يُقرر

ا عنك. عندما ا . يرغب هللا يف أ ن يُعلرِن نفسه من خالكل. ولكن ليس رمغا حلياة مع هللا مثل رقصةا

ختضع لقيادته كل، ختتب وتذوق احلياة امجليةل الراقصة يف أ ن تساعد األآخرين يف أ ن يروا من هو 

اعدك يف أ ن تتنامغ سهللا. اطلب من هللا اليوم أ ن يُبْيرِ كل كيفية اخلضوع تت قيادته، مث أ سأ هل أ ن ي 

 مع ُك حركة من تراكته. 
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براهمي  الرجل اذلي سار ًبإل ميان ، ا 

بُّ أَلْبَراَم: 5 َِِّت ُأرِيَك. »َوقَاَل الرَّ ىَل اأَلْرِض ال
ِ
اْذَهْب ِمْن َأْرِضَك َوِمْن َعِشَُيتَِك َوِمْن بَيِْت َأِبيَك ا

ةا َعِظميَةا َوُأًَبِرَكَك َوأُ 1 . فَأَْجَعَكَ ُأمَّ َم اهْمََك، َوتَُكوَن بََرَكةا َوُأًَبِرُك ُمَباِرِكيَك، َوإَلِعنََك َألَْعُنُه. َوتَتََباَرُك 3َعظرِ

يُع قََبائِِل اأَلْرِض   ( 3-5: 51)تك  «.ِفيَك ََجِ

ا أَ 8 ي اَكَن َعتِيدا ِ ىَل الَْراَكِن اذلَّ
ِ
ُرَج ا ا ُدِعَي َأَطاَع َأْن خَيْ ْبَراِهمُي لَرَّ

ِ
ميَاِن ا
ِ
، فََخَرجَ ًِبإل  َوُهَو ْن يَأُْخَذُه ِمَُيااثا

ىَل َأْيَن يَأيِْت 
ِ
 ( 8:55. )عب إَل يَْعمَلُ ا

براهمي. وطلبَ  ُك أ مم األ رض، دعا هللا رجالا  وسطمن  ىل األ ر  اهمه ا  ض منه أ ن يسرك بيته ويذهب ا 

براهمي كام أ مره هللا، وأ خذَ  الِت يُريه. فعلَ  براهمي بأ نه َد هللاُك أ فراد عائلته ومقتنياته معه. وع ا   ا 

ا  س ميتك هذه األ رض، وسوف يكون أ ًبا أل مة عظمية. وتتبارك فيه ُك أ مم األ رض. اكن هذا وعدا

براهمي هللا، وأ خذ  ا ًبلنس بة إل براهمي وزوجته سارة؛ أل هنام مل يكن دلهيم أ طفال. ومع ذكل أ طاع ا  خاصا

ىل أ رض كنعان.   عائلته ا 

  لإلحظ & تأ م

د األ مم وتباركها،رأ ينا يف ادلرس  ا أ نَّ خطة هللا سوف تُوحرِ ن هللا أ مم العامل. وتعلَّرنا أ يضا  السابق كيف كوَّ

 وسط من ا لتحقيق هذه الغاية.جدا  همرةا  وتقق جمد هللا. سنتأ مل يف هذا ادلرس حداثا يُعتب خطوةا 

ليه اُك أ مم العامل دعا هللا رجالا  آلت ا  براهمي. ميكننا أ ن نتخيل ما أ براهمي  أل مور عندما أ خب اهمه ا  ا 

 سارة مبا قد همعه من هللا. 

براهمي: سوف حنزم احلقائب ونسرك الوطن.   ا 

 سارة: وملا س نفعل ذكل؟

براهمي: أل ن هللا قال ذكل؟  ا 

َّا يفعل هللا ذكل؟  سارة: ومل
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 . براهمي: إلنَّ هللا س يجعلين أ ًبا أل مة عظمية، وسيبارك ُك األ مم يفَّ  ا 

 ب أ طفاإلا. سارة: لكننا مل ننج

براهمي: أ عمل ذكل.   ا 

 سارة: وحنن ش يخْي. 

ا. براهمي: أ عرف ذكل أ يضا  ا 

ىل أ ين س نذهب؟  سارة: وا 

براهمي: إل أ عمل.   ا 

نه خطى  إل ا  ليه أ فعاهل. مل يكن دليه سوى اإل ميان ًبهلل. ا  ر اذلي يركن ا  ِ براهمي املنطق واملُبر مل يكن دلى ا 

براهمي هو األ ب أل كب ثالث دَّيانت يف العامل: اإل سالم،  ه هللا أ ن خيطوها. واليوم ا  اخلطوة الِت أ ْمرَّ

الهامة يف ُك التارخي. يظهر اهمه وبدون أ دىن شك هو من أ عظم الشخصيات  9الهيودية، املس يحية. 

 مرة، ويظهر غالباا بوصفه منوذج للرجل صاحب اإل ميان العظمي. 112يف الكتاب املقدس أ كرث من 

براهمي:   ميان ا   من خالل القصة إلحظ، ش يئْي يف ا 

براهمي. قال هللا إل براهمي أ ن يسرك وطنه وس يجعل أ ًبا أل مة عظمي ميان ا  ة، هللا هو املبادر يف مسُية ا 

ا  آمنت جدا، )أ و اجهتدت كثُيا ذا أ براهمي لخياهل ويقول: " ا  ويتبارك فيه ُك أ مم األ رض. مل يرسح ا 

يقان بأ مور إل تُرى ". 5:55أل جلها(، فا هنا س تحقق". يف رساةل العبانيْي  ِف اإل ميان بأ نه " اإل  ، يُعرر

براهمي اليقْي يف هللا لخصوص املس تقبل اذلي مل يراه. وهذا   الكتاب املقدس. هو اإل ميان يفاكن عند ا 

آمن به، وترصف بناءا عليه.  براهمي وعد من هللا، صدقه وأ  أ خذ ا 

براهمي هلل خطوة واحدة يف الزمن. يقول الكتاب املقدس يف رساةل كورنثوس الثانية   7:1اس تجاب ا 

لبدء لخطوة ا ساروا ًبإل ميان إل ًبلعيان ". املسُية مع هللا تتطلب"  عن هؤإلء اذلين يثقون يف هللا

براهمي اكن دليه اليقْي يف هللا ًبلغاية الِت س تنهتيي عندها رحلته )كبكةا  واحدة. وًبلرمغ من أ نَّ ا 

                                                           
9 Abraham. (http://www.answers.com/topic/abraham). Retrieved October 10, 2006. 
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براهمي اخلطوة الثانية فقط، ويه أ نَّ هللا يدعوه أ ن يأ خذ عائلته ويسرك أ رضه ويرحل  لل مم(. عرَف ا 

ىل أ رض أ خرى.   ا 

 أ سأ ل & تأ مل

ميان نوح )يف درس ما يه أ وجه الش به الِت تراها  براهمي؟ 13بْي ا  ميان ا   ( وا 

براهمي، هل كنت ستس تجيب دلعوة هللا؟ أ ذكر السبب؟   لو كنَت ماكن ا 

براهمي؟   ما اذلي حيتاجه خشص ليس تجيب هلل ًبلطريقة الِت اس تجاب هبا ا 

ِر & أ فعل:   قرر

ا ". لنا ليك سسك فهيأ ننا ُخلقنا " أل عامل صاحلة قد س بق هللا فأ عدها  52:1خُتبان رساةل أ فسس 

إلحظ يف هذا العدد )األآية( أ نَّ هللا هو الوحيد اذلي س بق فأ عد األ عامل الصاحلة. األ عامل الصاحلة 

براهمي، اذلي مل خيسرع الغرض، ومن املؤكد أ نَّ ليس دوران أ ن جنعل الغرض  تبدأ  مع هللا. مثل ا 

برايتحقق. دوران أ ن سسعى حنوه، خطوة واحدة يف الزمن، مثلام  براهمي. فليك يسرع ا  همي، دعوة فعل ا 

ذا مل تكن تعرفه. وملعرفة مس تفيضة  ِك صوته ا  هللا هل، اضطر أل ن ينصت. أ نت إل تس تطيع أ ن تُدرر

آمنت أ نَّ هللا قد دعاك لتفعل  عن هللا، أ قرأ  اجلزء اخلاص مبعرفة هللا يف هذا املُرشد ادلرايس. لو أ

ة الهدف. ا، أ و أ ن تبحث عن وظيفة( فال تقلق لخصوص هنايشيئاا )عَل سبيل املثال، تس تعد ملهنة م

 أ سأ ل هللا لُيبْيرِ كل اخلطوة األ وىل، وخذها ًبإل ميان. 

 

 

 

 

  

 



23 
 

ا؟ نْ مَ   اذلي حيس به هللا ًبرا

ىَل َخاِرجٍ َوقَاَل: 1
ِ
َها»مُثَّ َأْخَرَجُه ا َتَطْعَت َأْن تَُعدَّ ِن اس ْ

ِ
َراِء َوعُدَّ النُُّجوَم ا ىَل السَّ

ِ
:«. انُْظْر ا  َوقَاَل هَلُ

ا.1«. هَكَذا يَُكوُن سَْسُكَ » َبُه هَلُ ِبر  برِ فََحس ِ آَمَن ًِبلرَّ  ( 1-1: 51)تك  فَأ

براهمي وسارة لوقت طويل، وهام عا عاَش  براهمي اثنيةا وأ خبه بأ ن سسل س ي قرين. وُكَّمَ ا  كون الرب ا 

ا.   ميانه برا براهمي ًبهلل، حفسب هللا هل ا  آمن ا  ا إل حُيىص. أ  مثل جنوم السامء، عددا

 إلحظ & تأ مل

براهمي  رأ ينا يف ادلرس السابق كيف جتاوَب  براهمي مع دعوة هللا ووعده. دعا هللا ا  يسرك  أ نْ أ مره بو ا 

س اليوم عظمية. نتأ مل يف در  ةيكون أ ًبا أل مس  ا ىل ماكن إل يعرفه، ووعده بأ نه حل أ رضه ووطنه وير 

براهمي وزوجته سارة عاقرين! ُكَّم هللا  يف الس نْي الكثُية بعد خطوة اإل ميان األ وىل، عندما اكن ا 

، براهمي مرة اثنيةا ا إل حيُ ووعده بأ نَّ سسل يكون مثل جنوم السامء يف  ا  ا كثُيا ىص )تك الكرثة، عددا

سسان 1:51 (. هذه األآية يه أ مه األآَّيت يف الكتاب املقدس، أل هنا تُلخص عَل أ ية ُأسس ميكن لال 

ا أ مام هللا، وأ سس العالق إل  10" ًبلقانون، واأل خالق والعداةل.  بر“ُكرة ة معه. ترتبط أ ن يكون ًبرا

ذا  يوجد يف الكتاب املقدس ا إل خشص واحد بال خطية، اكمل وًبر أ مام الناموس. عَل أ ية حال، ا 

". لقد حىت وإل واحد ًبر،إل يوجد س تقرأ  " (،52:3 )روميةتصفحت الكتاب املقدس وفتحت 

آدم  براهمي ًبخلطية، ك ي خشص ُودِلَ من أ براهمي،  (58ادلرس  )انظرتلوث ا  لو حفصنا بدقة حياة ا 

. هللا هو الشخص الوحيد الاكمل! هو وحده القدوس البار! وأل نَّ هللا س نجد أ نه مل يكن اكمالا 

نه إل ميكنه أ ْن يتساهل ي عَل هللا، د. اخلطية يه تعاأ و يتغاىض عْن مع اخلطية قدوس وًبر، فا 

 . )اخلاطئ( اإل سسان وبْي خطية(هو بال  )اذليفيجب أ ن يديْنا. اخلطية تُفسد العالقة اجليدة بْي هللا 

                                                           
10 Definition of the Word “Righteous” from the Merriam Webster Online Dictionary. (http://www.m–

w.com/dictionary/righteousness). Retrieved October 10, 2006.  
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لو َحَسَب هللا بر   11أ نه معلية حسابية أ و مصطلح رمقي." يُركن أ ن نفكر فيه عَل الفعل "حيسب

براهمي بناءا  آمن ًبعَل اس تحقاقاته؛ فأ نه إل يس تح ا  ا، وهذا  هل هللا هلل؛ َحَسبَ ق. لكن أل نه أ اإل ميان برا

ا الب ليس بره ا مفهوم "ُحِسَب ًبرا  اذلي "، دعوان نتأ مل يف قصة القايضالشخيص. ليك نفهم جيدا

ىل قاعة حممكته، حيث مداانا  أ ىت رجلٌ  ا حدى الليايل،يف و 12اء فسرة الكساد األ مرييك الكبُي.خدم أ ثن  ا 

ه، تعاطف ا ليك يُطعم عائلته اجلائعة. بيامن حييك الرجل قصتقُبض عَل الرجل البائس وهو يرسق خبا 

إل أ نَّ القانون مل يسرك ل قانون ليس دليه ". اللقايض أ ي خيار. قال هل القايض: "سأ عاقبكمعه القايض. ا 

ما أ ن تدفع عرشة دوإلرات أ و أ ن تُسجن عرشة أ َّيم. وبوازع الشفقة، أ خرج القايض  أ ية اس تثناءات ا 

 رفض عطفاخلب أ ن ي وإلرات، ودفع الغرامة. اكن ميكن ذلكل الرجل اذلي رسَق د 52من جيبه 

ىل السجن إل  لكنه مل يفعل ذكل. اكن يعمتد عَل القايض يف أ ْن يفعل شيئاا أل جل ؛القايض، ويذهب ا 

ا بَ يس تطيع أ ن يفعل بنفسه. وهبذا الفعل ُحِس  الطريقة، وقف  س" أ مام القانون. وبنفالرجل "ًبرا

براهمي سسان "خاطئا  آمن ًبهلل، ووثق يف هللا بأ ناخلطاة(ُك الناس  هللا )مثل" أ مام  اك  ه . لكنه أ

ا أ مام الناموس.  براهمي ًبرا  س يفعل أل جل ما إل يس تطيع أ ن يفعل بنفسه. وهبذه الثقة، قد ُحِسَب ا 

، حيث وعد هللا بأ ن يُرسل ُمخلرِص سوف 12اس تحرض من دراستنا السابقة ألآدم وحواء يف درس 

براهمي يف احتياج  بد عَل الش يطان، اخلطية، واملوت. مل يَُكْن ا  كيف س يخلصه  أل ْن يعرفينترص لل 

 اخلطية.  قبهللا من عواقب اخلطية، لكنه َعرَِف أ نَّ هللا هو الوحيد اذلي ميكنه أ ن خُيلرِصه من عوا

  أ ملأ سأ ل & ت

إل  ميكن أ ن يكون الرجل اذلي رَسِق اخلب غبياا أل نه همح للقايض أ ن يفعل ما زجز أ ن يفعل بنفسه. ا 

 أ مامه بناءا  ابرارا أ ي أ ْن يكونوا أ  أ ن الكثُي من الناس يفعلون أل نفسهم ما ميكن هلل فقط أ ن يفعل هلم. 

َّا يفعلون هذا؟  وا ملاذا يفكر بعض الناس أ هنم يس تطيعون أ ن يكونعَل اس تحقاقهم الشخيص. مل

 صاحلْي وأ برار بأ نفسهم أ مام هللا؟ 

                                                           
11 Definition of the Word “Reckon” from Answers.com. (http://www.answers.com/topic/reckon). Retrieved 

October 10, 2006. 
12 Brennan Manning, The Ragamuffin Gospel. (© Multnomah, 1990, pp 91–2; online at 

SermonIllustrations.com). (http://www.    
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إل  من النصوص الِت تأ ملنا فهيا اليوم، يُْرِكن أ ن ترى أ نَّ هللا هو الوحيد اذلي أ راَد البكة إل براهمي، ا 

 ا أ راَد أ ن يُعطيه ُك ما حيتاجه ليسُي يف تك البكة. أ نه أ يضا 

 ذه النصوص لنا عن هللا؟ ما اذلي تقوهل ه

ِر & أ فعل   قرر

ىل أ فسس: "  ال َكْياَل يَْفتَِخَر َأَحٌد. 1نقرأ  يف الكتاب املقدس، يف الرساةل ا  ُن 52لَيَْس ِمْن َأمْعَ َّنَا حَنْ أَلن

َها ِليَكْ سَْسُكَ ِفهيَا. "  َبَق هللُا فَأَعَدَّ ال َصاِلَحٍة، قَْد س َ يِح يَُسوَع أَلمْعَ ، َمْخلُوِقَْي يِف الَْرس ِ ُلُ  أ فسس)مَعَ

1 :8-1)  

ا أ ن ا إل ميكننا أ  اقب اخلطية. اخلالص هو عطية، شيئا اخلالص من عو  هوية اخلالص يف هذه األآ  بدا

براهمي لخصوصسس تحقه. يُرِكن أ ن نثق يف هللا  نقتنيه أ و أ ن براهمي، عطية اخلالص. ولخال اك  ف ا 

ة هللا، يف هناية اجلزء اخلاص مبعرف ،حىت األآن، مل تتصفح رف كيف أ متَّ هللا اخلالص. لوميكننا أ ن نع

 هذه ادلراسة، فأ رجو أ إل تؤجل قراءة هذا اجلزء. 

قيقة احل  . لكن توجد يفمع اخلالص من اخلطية ًبلتحديد،، (1-8: 1 )أ فسسيتعامل الشاهد الكتا ي 

: 517 أ ن يفعلها لنا. أ ش ياء إل سس تطيع أ ن نفعلها بأ نفس نا. اقرأ  مزمور هللا لسوىأ ش ياء كثُية إل ميكن 

اطلب من هللا أ ْن يُبْيرِ كل لو اكن هناك شيئاا تاول أ ن تفعل بذاتك، فباحلقيقة هذه األ ش ياء  ،5-1

براهمي، والرجل املُدان أ مام القايض. خذ ما أ راد هللا أ ن إل يس تطيع أ ن ي  فعلها سوى هللا. ُكن مثل ا 

 يعطيه كل. 
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رادة هللا   دون هللااحسرس من أ ْن تتبع ا 

هَا َهاَجُر، 5 ٌَّة اهْمُ . َواَكنَْت لَهَا َجاِريٌَة ِمرْصِي ا َساَراُي اْمَرَأُة َأْبَراَم فمََلْ تَِْلْ هَلُ َ 1َوَأمَّ ْت َساَراُي أَلْبَراَم: فََقال

بُّ قَْد َأْمَسَكيِن َعِن الِْوإَلَدِة. اْدُخْل عَََل َجارِيَِِت لََعيلرِ ُأْرَزُق ِمْْنَا بَنِْيَ » اُم ِلَقْوِل فََسِرَع َأْبرَ «. ُهَوَذا الرَّ

 (1-5: 51َساَراَي. )تك 

براهمي؟ اكن شيئاا مس تحيالا ًبلنس بة لسارة أل نْ  من  ب ابناا. بدإلا تنج كيف تقق وعد هللا إل 

ا اهمه اريهتا هاجر إل براهمي، وودلت ابنا ج توقيته املناسب، أ عطْت  وتنتظر هللا أ ْن تنتظر سارة

سبب هاجر رت سارة ب ما ًببن إل براهمي كام وعَد هللا. هموه ا حسق. ومترَّ ا سامعيل. حبلت سارة أ يضا 

براهمي.  سامعيل، واغمتَّ ا   وا 

  إلحظ & تأ مل

براهمي ًبهلل. ووعد هللا هل بأ ن جيعل أ مةا عظمية، وتتبارك فيه ُك ق  رأ ينا يف ادلرس ميان ا  بائل السابق، ا 

(. اكن 3-5: 51بعد وعد هللا األ ول إل براهمي )تك  الس نوات العرش. يتأ مل درس اليوم يف األ رض

ن وس نة، ويه إل تزل عاقرة مل تنجب إل براهمي! ذلكل مل تكْف سارة عن أ ن تك 71معر سارة حوايل 

م عَل يف امتياز الزوجة احملبوبة واملدلةل ا، هاجر، ثنْي. فقدمت جاريهتا، وحقها يف حٍب إل يُقسَّ

رِ  رادة هللا. وًبل لزوهجا لعلها ترزق مْنا ًببن، وهبذه الطريقة ستمت براهمي. مل خيلق معل طبع مل يرفض ا  م ا 

لبرشية الِت امللحري، والسراجيدَّي ا؛ لكن ما زال الرصاع فقط ارتباك يف حياهتا الزوجية سارة األ انين

مة العربية يف عاملنا اننية سارة، سشعر به اليوم. أ صبحَ نتجت من أ   ، ابن هاجر، ا سامعيل، أ ًبا لل 

وأ صبح الابن اذلي سوف تبل به سارة، أ ًبا أل مة ا رسائيل. وتقريبا إل يعب يوم يف األ خبار دون أ ن 

رض  ـ اإل رسائييل. والازاع حول احلق يف امتالك األ  تغطي جزء من العنف املرتبط ًبلرصاع العر ي

براهمي.   13الِت وعد هللا هبا ا 

                                                           
13 Timeline: A History of the Land. (From the April 15, 2002 Issue of The Baptist Standard; © 2006 by Baptist 

Standard Publishing Co). (http://www.baptiststandard.com/2002/4_15/pages/mideast_timeline.html). Retrieved 

November 16, 2006. Although this timeline does not extend past the year 1993, it nonetheless overviews the 

centuries of unrest in the Middle East. 
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لقد إلحظنا قبل امليض يف دراستنا لقصة هللا، املوضوع املتكرر. فغالبا ما يظهر من خالل منظوران  

البرشي، أ نه حدث اكريث، يكون اجلزء الرضوري يف خطة هللا الُعليا لتحقيق قصده األ بدي. عَل 

البلبةل،  اكنت النتيجةهللا أ لسنهتم. و  سبيل املثال، يف تعامل هللا مع زجرفة الناس عند برج ًببل، بلبلَ 

ا هو بداية األ مم، الِت نعرفها اليوم. ويف الْناكَن وتش تيت الناس عَل وجه األ رض. لكن  اية، هذا أ يضا

هللا س ُيَرجد، وجيلب البكة للجنس البرشي بفعل اليشء اذلي إل ميكن ا إل هلل فعل، أ ي ا حضار 

ا لتعيش يف وحدة وسالم اكمل مع هللا واألآخرين.   األ مم معا

 عَل ات يف التارخي البرشي. بناءا أ عظم الرصاع واحد منعنه  احلدث اذلي نتأ مل فيه اليوم، نتجَ 

أ ن يفهم هذا الرصاع كازاع بْي "اذلين عَل صواب" وبْي "اذلين عَل خطأ  "، بْي  خلفيتك، يُركن

"، ولكن حقيقة الرصاع أ معق من ذكل بكثُي. كام سنى يف ادلرس القادم، "األ برار" و "واأل َشار

اتْي ملوقف جملده! وبيامن نتحرك، تذكر هأ ن هللا مازال يتحمك يف ُك األ مور وسوف يس تخدم هذا ا

حلقيقي وراء ُك رصاع هو ( العدو ا1  14س ميل  السامء بأ انس من ُك أ مٍة. ( هللا5احلقيقتْي: 

 15الش يطان.

  أ سأ ل & تأ مل

نه من السهل علينا أ ن سسأ ل إل أ نَّ سارة مل تكن دلهيا  ا  كيف تفعل سارة مثل هذا اليشء يف العامل؟ ا 

اقب الوخمية الناجتة عام فعلته. وخش يةا أ ن نكون قساة عَل سارة، جيب أ ن نأ خذ أ دىن فكره عن العو 

هبة مرةا دعي ُك األ فاكر املتشاسارة لهذا الفعل؛ أل نَّ من احملمتل أ ْن سس ت يف الاعتبار ما اذلي قادَ 

 . رةامل تلو

َترل، لكن اكنت سارة تعمل مبا قد وعد به هللا وعد هللا املعمتد  منتساءلت يف اجلزء  ن تكون قدأ   حُيْ

َل ما هذا ع ."ساعد هؤإلء اذلين يساعدوا أ نفسهمهللا ي احملمتل أ ن تسرعوا هذا القول: " علهيا. ومن

ا حي ايبدو موقف مس ئوإلا  ة . لكن هناك وهجة نظر أ خرى تعتبها ماكانا لهتذيب النفس املعارض ومضُيا

                                                           
14  Revelation 7:9 
15  Ephesians 6:12. Revisit Lessons 14–17 of this Study Guide. 
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ا طريق "الاعامت تطرقهللا. رمبا واملامنعة إل رادة  ر أ فيوما ِ عاكل د عَل اذلات"، وليس من الصعب أ ن تُبر

 وتؤمن بأ ن ُك ما تفعل هو الصواب. 

ل، والتضحية النب :من املركن أ ن تتخيل كيف يرى بعض الناس أ ن ما فعلته سارة هو يف احلقيقة

 -ًبذلات. عالوة عَل ذكل، أ ن ما اقسرحته سارة مل يكن غريباا عن جممتع تسوده ثقافة تعدد الزوجات 

براهمي وسارة. وحىت هذه الوقت، أ خبمه هللا بأ ن الوريث املوعود به يأ يت  اجملمتع اذلي عاش فيه ا 

براهمي )تك  ا أ ن 1:51فقط من سسل ا  ىل أ ن قال هللا أ خُيا وعده إل براهمي سيتحقق ويمت من خالل (. ا 

 ( 51-51: 57الابن اذلي تْله سارة. )تك 

براهمي وسارة؟ ملاذا؟ وملاذا إل؟  هل ترى نفسك تفعل نفس اليشء اذلي فعل ا 

 ول أ م إل؟ ؟ هل تتفق مع هذا الق"هللا يساعد هؤإلء اذلين يساعدون أ نفسهمماذا تعتقد يف القول "

إل أ نك تصارع مع معرفة الفرق  هل فكرت يف موقفاا ما حيث عرفت أ ن هناك شيئاا جيب أ ن تفعل، ا 

 بْي دورك ودور هللا؟ 

ِر & افعل   قرر

ىل نقطة يف براهمياسار  قصة هللا، أ ن سارة اكن اهمها "من املهم أ ن ننتبه ا  ". أ برامن اهمه "" اكي" و "ا 

ذكل. لكن يف قصة الكتاب املقدس، بعد  the hopeوبسبب ضيق الوقت، إل يوحض كتاب الرجاء 

"امرأ ة مشاكسة،  ،“. املعىن احلريف لــ " ساراي (51، 1: 57 )تكميالد ا سامعيل، هللا غُيَّ أ سامهئام 

د  ناسب، غُيَّ هللا أ سامهئام ا ىل". لكن يف الوقت امل كثُية اخلصام"، ومعىن " أ برام "، "أ ب ُمرجَّ

ىل ""سارة" ومعىن الامس  براهمي" ومعناه ""أ مُية" وا    “.أ و "أ ب مجلهور من األ مم ،“أ ب ممثرا 

آمر "املرأ ة املشاكسة" للحصول عَل بعض األ ش ياء. لكن "األ مُيةرمبا تتالعب وتت ها امتياز أ ن " ل أ

املك، أ ن يلىب طلباهتا. يبدو أ ن بعض الناس جتعل األ ش ياء تدث بقوهتا اذلاتية.  أ ًبها،تطلب من 

إل هلل أ ن لكن    (3-5 :517 )مزمور" جيعل الشخص "ممثرإل ميكن ا 
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براهمي  ا عن معل اخلارق للطبيعة فهيام. مل يعرفا )ساراي(وسارة  )أ برام(عمَل ا  رادة هللا، لكن بعيدا  ا 

 ،طريقته. لو أ نك تنتظر طريقة هللا، اطلب منه أ ن يبْيرِ كل، مُثَّ انتظره.  إل تل املشلكة بنفسك

رادة هللا   . ون هللاداحسرس من أ ْن تتبع ا 
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 إل تنبذ الناس

ا. ِاثْيَنْ 12 ا ِجد  ُه َكثُِيا ُ ْعُت كَلَ ِفيِه. َها َأاَن ُأًَبِرُكُه َوُأثِْرُرُه َوُأَكرثرِ اِعيُل فََقْد هَمِ هْمَ
ِ
ا ا ، َعرَشَ َوَأمَّ ا يَِْلُ  َرئِيسا

 . ةا َكِبَُيةا نَِة 15َوَأْجَعُلُ ُأمَّ ُه كَلَ َساَرُة يِف هَذا الَْوْقِت يِف الس َّ ي تَِْلُ ِ حْسَاَق اذلَّ
ِ
َولِكْن َعهِْدي ُأِقميُُه َمَع ا

  (15-12: 57 )تك«. األآتَِيةِ 

 

سامعيل، سأ جعل أ ًبا أل مة عظمية. وسوف يمتم هللا الوعد من  قالَ  هللا إل براهمي إل تقلق من أ جل ا 

 خالل ا حسق؛ ليبارك ُك األ مم. 

 ظ & تأ ملإلح

عطاء جاريهتا، هاجر،  رأ ينا يف ادلرس السابق كيف حاولت سارة أ ن ُتقق وعد هللا ًببن عن طريق ا 

آًبء ُك الشعوب ا حسق هام أ سامعيل وا  ا نا أ يضا . كام إلحظ لعربية والشعب الهيوديإل براهمي. وأ ن ا 

ىل يومنا هذا. هذه القصة غا ا لباا ما تُقالعواقب الوخمية الِت نتجت من هذا الفعل حىت ا  م درسا درِ

إل النتا ج س تكون صادمة ومدمرة ـ أ ن تُعرض هذه القصة  ا ـ إل تس تعجل هللا؛ وا  أ خالقياا بس يطا

سامعيل بوصفهم خشصيات منبوذة، أ و الشخصيات الرضورية  بنظرة أ حادية هو أ ن تعامل هاجر وا 

إل أ ننا إلحظنا أ ي ا يف األ خالق. ا  نه مل يكن ا يف ادلرس السابقضا للحبكة ادلرامية ليك ما نتعمل درسا ، ا 

هل ُك نعرة دامئا ما ا. ا  ا بس يطا دراكنا. بناءا  درسا -1: 51 )تك عَل القصة الكتابية يفعل أ ش ياء تفوق ا 

سامعيل، بدأَ  ْت ، بعد أ ن حبلَ (8 َ بقسوة واحتقرهتاسارة يف معامةل هاجر  ْت هاجر ًب  هاجر  ْت . هرب

ىل البية، وهناك تقابلَ   لقدمي(اظهورات هللا يف العهد  )ا حدى" ع "مالك هللام ْت من وجه سارة ا 

َّيها ًبهمها. وهاجر يه الشخصية األ وىل يفمعها منادَّيا  مَ وتلكَّ  لت مع الكتاب املقدس الِت تقاب  ا 

"، وهذه يه املرة األ وىل الِت خُتاطب ًبهمها. حىت هذه النقطة مل يسجل الويح أ ي "مالك هللا
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براهمي وسارة  شارة عَل أ نَّ ا  ـ "جاريتك" و نت بـاكن ينادَّين هاجر ًبهمها. ًبلتأ كيد اإل شارات لها اكا 

 أ ما ًبلنس بة هلل، فهاجر خشص هل قمية حقيقية، خملوق عَل صورة هللا!    16"."جاريِت

إلبْنا. وعدها بوعد عظمي لها وو  ،جع ا ىل سارة وختضع تت يدهامث أ خبها مالك الرب أ ن تر 

نَّ  17إل ُتىص.سسل ا سامعيل أ مة عظمية س يصبح  مل خيبها املالك أ ن هذا هٌْي علهيا، بل قال لها: ا 

هل ُك الكون بشخصيهتا ويفهممزلتكهللا قد رأ ى  يل موقفها. وحينئذ دعت هاجر هللا . يعسرف ا   "ا 

ا، وأ كرمت هللا  18". ريئ" يعين "هللا يرى هاجر يه أ ول خشص يف الكتاب املقدس يُعطي هلل اهما

 بطاعهتا هل. 

س نة عندما أ جنبت ا حسق. ومن  12سس متر يف القراءة، نكتشف أ ن سارة اكن عندها عندما 

بارك ُك ي  الشخص الفعيل اذلي سوف حيقق هللا من خالهل وعده اجمليد بأ نْ  نرى أ نَّ  51:57تكوين 

ر نفسه املوعود به س يأ يت من سسل ا حسق ويصبح وس يةل تك  ِ األ مم. وس نكتشف يف الْناية أ نَّ املُحرر

البكة حسق و ا  هو الوعد مبيالد أ كرث املوضوعات الِت تصاحب هذه القصة . امليالد املعجزي البكة

براهمي أ ن تطرد  من خالهل. إل توجد عند هللا خشصيات منبوذة! وعَل الرمغ من أ نَّ سارة طلبت من ا 

سامعيل من أ مام وهج  إل أ ننا نرى أ نَّ هاجر يه العامل اذلي فتح املس تقبل أ ماههاجر وا  عد هللا. م و ا. ا 

ِر واخمللرِص كام وعد هللا، س   هدين واملتأ ملْي... يأ يت للرضط وبيامن تنكشف قصة هللا، عندما يأ يت املُحرر

ىل هذا العامل.  و الضالْي. س يأ يت ا ىل هاجر و   ا 

  أ سأ ل & تأ مل

 تفهره أ كرث يف هذه القصة؟ وملاذا؟  ما اذليهللا اهمت هباجر؟  أ نَّ  ،عين كلماذا ي

ذا ظهرَ  براهمي، وسارة،  ْت ا  هذا ادلراما يف جممتع مثل جممتعك، ما اذلي تراه الناس يف خشصية ا 

ليه عَل كونه الضحية؟ ومن اذلي سُُيى  حسق؟ من الشخص اذلي يُنظر ا  سامعيل، وا  وهاجر، وا 

 ملكال ًبجملد؟ 

                                                           
16 Genesis 16: 2,5, 6 
17 Genesis 16:10 

18 Genesis 16:13 
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ِر & أ فعل   قرر

مفن   19.الاس تقطاب العر ي ـ اإل رسائييل عندما نتواجه مع بعض املواقف اكملواقف العاصفة وموافق

ىل أ حد األ طراف. لكن جيب أ ْن نقاوم هذا  السهل أ ن نضع الناس يف قوالب معينة، وأ ن ننحاز ا 

ا ا ىل هللا  اإل غراء. يرى هللا ُك خشص كفرد. وبيامن نتعمل ذكل يف هذه ادلراسة، جيب أ ن نأ يت َجيعا

 الج اخلطية. بنفس األ ساس ـ ًبإل ميان املتضع يف معونته لع

د الرصاع العر ي ـ اإل رسائييل رمبا يبدو  العداء العريق املتأ صل، والتعقيد الرهيب اذلي حُيدرِ

َّه إل أ مل يف حل. لكن س يأ يت يوم فيه س يجعل هللا ُك األ ش ي  . وبناءا اء حصيحة من خالل اخمللصأ ن

ا يفعل هللا إل سسان. وعندمعَل قصة هللا، س يقمي هللا السالم ادلاِئ اذلي مل يس تطيع أ ن حيققه ا

ذكل، س ُيرجد! لو أ نت يف موقٍف ما تشعر فيه بأ نك خشصية منبوذة، تأ مل يف هذا. مثل هاجر الِت 

إل أ نَّ إل ميكن أل ي خشص أ ن يرسق عالقتك الشخصية ًبهلل.  عوملت ًبلقسوة من خشص أآخر، ا 

 هذا اليشء خيصك وخيصك أ نت وحدك! 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
19  For more information on the Israeli–Arab conflict, the following link may prove to be helpful: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arab–Israeli_conflict. Retrieved October 10, 2006. 



33 
 

 هللا يرى 

: َوَحَدَث 5 ْبَراِهمَي، فََقاَل هَلُ
ِ
ْبَراِهمُي!»بَْعَد هِذِه اأُلُموِر َأنَّ هللَا اْمتََحَن ا

ِ
فََقاَل: 1«. هأَنََذا»فََقاَل: «. ََّي ا

، َوَأْصِعْدُه ُهنَاَك ُمْحَرقَةا عَََل » ىَل َأْرِض الُْرِرَّيَّ
ِ
حْسَاَق، َواْذَهْب ا

ِ
بُُّه، ا ي ُتِ ِ َحِد  أَ ُخِذ ابْنََك َوِحيَدَك، اذلَّ

ي َأقُوُل كَلَ  ِ   (1-5: 11 )تك«. الِْجَباِل اذلَّ

كرَِْي ِلَيْذبََح ابْنَُه. 52 ْبَراِهمُي يََدُه َوَأَخَذ السرِ
ِ
َراِء َوقَاَل: 55مُثَّ َمدَّ ا برِ ِمَن السَّ ْبَراِهمُي! »فَنَاَداُه َماَلُك الرَّ

ِ
ا

ْبَراِهمُي!
ِ
ََّك  إَل تَُردَّ »فََقاَل: 51« هأَنََذا»فََقاَل: «. ا ىَل الُْغاَلِم َوإَل تَْفَعْل ِبِه َشيْئاا، أَلينرِ األآَن عَِلْرُت َأن

ِ
يََدَك ا

َذا َكبٌْش َوَراَءُه ُمْرَساكا 53«. َخائٌِف هللَا، فمََلْ تُْرِسِك ابْنََك َوِحيَدَك َعينرِ 
ِ
ْبَراِهمُي َعْينَْيِه َونََظَر َوا

ِ
فََرفََع ا

ا َعِن ابْنِِه. يِف الَْغابَِة ِبَقْرنَْيِه، فَذَ  ْبَراِهمُي َوَأَخَذ اْلَكبَْش َوَأْصَعَدُه ُمْحَرقَةا ِعَوضا
ِ
ْبَراِهمُي امْسَ 51َهَب ا

ِ
فََدعَا ا

َُّه يَُقاُل الَْيْوَم: «. هَيَْوْه ِيْرَأهْ »ذكِلَ الَْرْوِضعِ  ن
ِ
برِ يَُرى»َحىتَّ ا   (51-52 :11 )تك«. يِف َجَبِل الرَّ

ُ  اوذهب ا ا ىل املاكن امل ىل األآن مل يعطِ هللا معا . ورتبا جحارة املذحب ووضعا عليه اخلطب. وا  عْيَّ

براهمي السكْي  ىل األآن مل نرى ذبيحة أ خرى. ورفع ا  براهمي ابنه عَل املذحب. وا  ذبيحة أ خرى. مث قيَّد ا 

ىل الغالمليذحب ابنه. ولل ا وروقت جاءه صوت من السامء قائال: "إل متد يدك ا  ذا كبشا اءه ممساكا "، وا 

براهمي ذبيحة بدإلا  لِت سوف  من ابنه. اكنت هذه صورة لبذبيحة ايف الغابة بقرنيه. أل نَّ هللا أ عطى ا 

هما هللا عن خطية اجلنس البرشي.   يُقدرِ

 إلحظ & تأ مل

حدى أ عظم القصص الكتابية ادلرامية الِت يصعب فهرها. اكنَ  بر  يتناول هذا ادلرس ا   أ حب اهمي رجالا ا 

معه عرشات الس نوات. واألآن، هللا اذلي حيب احلياة، وحيب الناس، يطلب من هذا  هللا، وسارَ 

م ابنه احملبوب ذبيحة.  ضع يف  الرجل أ ْن يفعل شيئاا مل يكن خيطر هل عَل ًبل، طلب منه أ ن يُقدرِ

 شعوب األ رض! هو مل يكن رجاءا حس بانك أ ن ا حسق هو الشخص اذلي وعد هللا أ ْن يبارك به 

كننا أ ن ا عَل املذحب. ماذا تفعل جتاه هذه القصة؟ كيف مي مقيَّدا  رجاء العامل ُكهاكن بل  إل براهمي فقط،

َّا بيَّنه لنا الكتاب املقدس عن هللا.ا؟ تبدو هذه القصة عَل السطح، متناقضة جدا هنفهر  ولكن  ا، مل



34 
 

ع الكتاب املقدس فهرنا ويتحداه. لكن املهم  ِ ن نتجاوز هذه أ  كام رأ ينا يف ادلرس السابق، رمبا يوسر

ا وحنُن نقرأ  الكتاب املقدس. من دراستنا لقصة هللا ا ىل هذا  الاس تنتاجات املبنية عَل ما يبدو تناقضا

حسق عَل  براهمي وا  الوقت، نعمل أ نَّ هللا اكمل يف صالحه واكمل يف حمكته. دعوان نتأ مل قصة ا 

براهمي. هناك طريقتْي وحنن  "أ ن هللا "امتحن 5:11تاب املقدس يف تك أ ساس هذا الفهم. يقول الك  ا 

نتأ مل هذا الامتحان. ُُكنا نعرف الامتحاانت الِت تُعطى يف املدارس. هذه الامتحاانت توضع بقصد 

د ادلرجة للطالب عَل مقدار فهره لكورس درايس معْي.   أ ن ُتدرِ

بطريقة أ خرى، هناك نوع أآخر من الامتحاانت الِت تقيس الشخصية أ كرث من األ داء. عَل 

 املعدن سواء لبيل املثال، غالباا ما متتحن وختتب املعادن لتحديد نقاهئا. إل يوجد شيئاا ميكن أ ن يفعس 

ما أ ن يكون املعدن نقياا، أ و إل. هذا النوع من الامتحان يقيس  تأ ثر أ و مل يتأ ثر ليجتاز الاختبار. ا 

براهمي، فا ن الشخص اذلي اِ  اذلي  هو الشخص هُ نَ حَ تَ مْ هوية اليشء املرتحن. تأ مل ذكل يف حاةل ا 

 الشوائب ى ًبلنار إل زاةلقَ لالمتحان، وهذا الشخص هو هللا. مثل املعدن الغايل المثْي اذلي يُنَ  هُ دَّ عَ أَ 

 َ براهمي خالل تك الس نوات بنُيان اإل ميان. إل يوجد أ دىن شك سواء جنح قَ منه وتنقيته. ن ى هللا ا 

براهمي أ و مل ينجح يف هذا الامتحان. مل تكن ا ما اذلي أ صبح ع  ا  ليه جتربة خطُية. اكن هللا يعمل متاما

براهمي: لقد أ صبح رجالا  صية  يف حياته، قبل ُك يشء، حىت ابنه. وعرف هللا خش هللا أ وإلا   قد وضعَ ا 

َّا يُر براهمي يه شهادة مل براهمي. حياة ا  براهمي، وس ُيعلرِن هذا الامتحان عن خشصية ا  ه  ِكنا  هلل أ ن يمترَّ

ىل أ ي ماكن يقودَ  أ نْ  أ رادَ  يف حياة خشٍص  ليه. تُعلرِن هذه القصة بطريقة درامية ع هُ يتبع هللا ا  ميان ا  ن ا 

براهمي ليك يراه العامل. والنتيجة ذلكل متجيد هللا. ًبلطبع، مثل أ ي قصة يف الكتاب املقدس، هناك  ا 

خلروف اذلي االعديد من املشاهد واملوضوعات المثينة، وسنى يف الْناية وحنن ندرس قصة هللا، 

ر بنفسه ال ِ امل من عأ عطاه هللا بنفسه ليحل حمل ا حسق، هو نبوءة لوعد هللا ًبملُخلرِص اذلي س يحرر

مثل الغطاء اذلي أ عطاه هللا ألآدم وحواء، ومثل الفك اذلي أ عده هللا لنوح، هذه املعونة  20اخلطية.

  (1:11 )مز" وخاليصنا إل سس تطيع أ ن خنلص بأ نفس نا. "هو خصريت من هللا تُذكران بأ ن 

 

                                                           
  1:92يوحنا  20
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 أ سأ ل & تأ مل

ا يف الكتاب قراءهت أ و الرجاءكيف تشعر لخصوص هذه القصة بعد رؤيهتا للررة األ وىل يف كتاب 

براهمي؟ ملاذا، وملاذا إل؟   املقدس؟ هل تعتقد أ نه من الغريب أ ن يطلب هللا هذا الطلب من ا 

براهمي، ما اذلي كنت س تفعل؟ وملاذا؟   لو كنت ماكن ا 

براهمي.مثلام ؟ هل  21 أ عدَّ هللا ا  اا ما جيهزان هللا لالمتحاانت الِت يُدخلنا فهيا. هل واهجت امتحاانا فدامئ

ك هللا؟ كيف يس تخدم هللا هذا الامتحان ليك يُعلرِن ما قد بناءه  ميكنك أ ن ترى حىت األآن كيف يُعدرِ

 يف حياتك؟ 

ِر & افعل   قرر

براهمي:ه: "أ ين اخلروف للرحرقة؟ "ماكن اذلبيحة. سأ ل ا حسق أ ًب بيامن سسُي يف  يرى هل هللا أ جاب ا 

براهمي ابنه   22". اخلروف للرحرقة َّي ابين وبيامن يقسرًبن من املذحب، فمل يكن هناك اخلروف. وملا قيرِد ا 

براهمي السكْي وميد يده ... مل يكن هناك اخلروف!  عَل املذحب ... مل يكن هناك اخلروف... وبيامن يأ خذ ا 

ا ممساكا بقرنيه يف الغابة.  وبيامن هو  عَل وشك أل ن يذحب ابنه، أ وقفه هللا، وأ راه كبشا

براهمي أ ن يثق ويقول: "هللا يرى هل اخلروفكيف ا براهمي،"؟ تعملَّ س تطاع ا   س نوات يف ا 

ا: دامئا ما يُعطينا هللا ُك يشء حنتاجه؛ لفعل ما قد دعاان هل. وإل هيم مقدار  مسُية اإل ميان، مبدأ  همرا

ىل احللول الوسط. هل  الصعوبة الِت نراها، وإل يلجأ  هللا ا ىل احللول الوسط، أ و يطلب منا أ ن نلجأ  ا 

ا؟ لو طلب هللا اجه  منك شيئاا، فس يعطيك ما تتطلب منك هللا شيئاا قد بدا كل أ نه صعٌب جدا

ِك صوت هللا، واذلي  لتنفيذه. اس متر يف السُي ًبإل ميان مع هللا. دعه أ ن جيعك الشخص اذلي يُدرر

 هل اإل ميان والثقة فيه أل ْن يطيعه. 

 

 

                                                           
  21922عب  21
  8-96 11تك  22
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براهمي الْناية قبل البداية   عرف ا 

َيُكوُن »فََقاَل أَلْبَراَم: 53 َتْعَبُدوَن لَهُْم. فَ اْعمَلْ يَِقيناا َأنَّ سَْسَكَ س َ ُّوهَنُْم غَرِيباا يِف َأْرٍض لَيَْسْت لَهُْم، َويُس ْ ُيِذل

نٍَة.  . 51َأْربََع ِمئَِة س َ ُرُجوَن ِبأَْماَلٍك َجزِيةَلٍ َتْعَبُدوَن لَهَا َأاَن َأِديُْنَا، َوبَْعَد ذكِلَ خَيْ َِِّت يُس ْ ُة ال ا 51مُثَّ اأُلمَّ َوَأمَّ

آًبَ  ىَل أ
ِ
  (51-53: 51 )تكئَِك بَِساَلٍم َوتُْدفَُن بَِشيَْبٍة َصاِلَحٍة. َأنَْت فَتَْريِض ا

براهمي، ومن خالهل يُ  هللا أ نْ  وعدَ  ر هللا نفس الوعد إل حسق، ابن يبارك ا  بارك ُك أ مم األ رض. كرَّ

براهمي، ويعقوب، ابن ا حسق.   ا 

  إلحظ & تأ مل

براهمي لقد در  براهمي ووعمع بعض األ حداث حول حي يف ادلروس السابقةس نا ا  ده بأ ْن اته. دعا هللا ا 

 يباركه وجيعل بركة للك أ مم األ رض. 

 قبل أ ْن نتقدم يف ادلراسة، ضع يف اعتبارك هذه األ ش ياء عن وعد هللا ًبلبكة: 

هنا للك خشص يريد أ ن يأ خذها ًبإل ميان. إل ا  براهمي، ا   عَل الرمغ من أ ن البكة أ تت من خالل ا 

نه وعد هنايئ إل ميكن  عندما قطعَ  23املقدس عَل الوعد ًبلبكة امس "عهد". يطلق الكتاب ا، ا  هللا عهدا

ه لفعل ما قد وعد. س يفعل هللا ما جيب فعل لتنفيذ وعده.   تغُيرِ

ر هللا ودب ينفذ وعده. خططَفال حيتار يف كيف  24أ بدي، وُكي املعرفة، وُكي القوة.هللا اذلي هو 

ا أ كرث يف ادلروس القليةل املقبةل. وبيامن سس متر يف ادلُك التفاصيل سابقاا. س يك راسة يف ون ذكل واحضا

براهمي، ويعقوب، ابن  The Hope الرجاءكتاب  نرى أ ن هللا أ عطى نفس الوعد إل حسق، ابن ا 

براهمي. أ ي، هؤإلء اذلي دخلوا يف وعد هللا إل براهمي.  ا حسق. وهو نفس الوعد اذلي انتقل ا ىل سسل ا 

دعوان  ؛قة أ فضلنفهم ذكل بطرييك لو نالحظ تمتمي الوعد اذلي خططه هللا ًبلتفصيل.  واألآن، بيامن

                                                           
23  1Matthew Slick, Covenant, Christian Apologetics and Research Ministry. (http://www.carm.org/doctrine/covenant.htm). Retrieved on 

October 11, 2006. 
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براهمي  . نقرأ  فيه أ نَّ هللا أ علَّنَ 51نرجع ا ىل تكوين  ا يف ذكل الفصل، أ نَّ . ونقرأ  أ يضا (17 )درسبر ا 

براهمي، بْيَّ هل األ حداث املُقبةل يف رؤي ًبلتفصيل ـ ليس فقط  هل، بيَّْنا ةهللا بعد أ ْن أ وقع ثبااتا عَل ا 

الرؤية اكنت  نَّ أ   يف الكتاب املقدس. إلحظْ أ ثناء حياته، بل ملئات الس نْي املُقبةل. الرؤية مسجةلا 

براهمي س يكون غريباا يف أ رض ليست أ رضهم، يُس تعبدون ويُضطهدون ملدة رؤية خاصة جدا  ا. سسل ا 

براهمي سس يرحل األ مة الِت اس تعبدهتم. مث س نة، مث يعاقب هللا 122  حامالا  هذه األ مة اتراكا خلفهل ا 

ا. ُخذْ  براهمي يف سالم، وش بعان أ َّيما اهمي يف الاعتبار أ نَّ هذه الرؤية أ تت إل بر  خُيات جزيةل. مات ا 

سامعيل، وقبل ميالد ا حسق، وقبل أ ن يُعطي هللا اذلبيحة بدإلا  طة هللا  من ا حسق. خقبل ميالد ا 

براهمي أ ْن  ق يف هللا، يثيه أ كب من أ ي خشص. رمبا قراءة ذكل تساعدك أل ْن تفهم كيف اس تطاع ا 

نقاذ ."عندما قال إل حسق: "هللا يرى هل اخلروف؟ براهمي الْناية يف البداية. لقد عرف أ نَّ ا   لقد رأ ى ا 

براهمي  ا حسق رضوري لتمتمي وعد هللا. وبطريقة اته ما قد أ علَّنه حي وهو يف هنايةيُدرك أ خرى، اكن ا 

برا ول: "هللا عنده همي ًبلرؤية، رمبا تسرعه يقهللا سابقاا. سنى يف بقية هذا الفصل كيف مل  هللا ا 

ظمياا لقوة هللا  ع ". ويف هناية هذا الفصل وحنن نتأ مل يف التفاصيل، سنى دليالا ُك التفاصيل

 وحضوره. 

 أ سأ ل & تأ مل

ذهنك  يف عنده خطة حممكة لهذا العامل وللك الناس فيه؟ اس تحرضْ  تعرف أ نَّ  أ نْ هل س يجعك هللا 

براهمي الْناية يف البداية. خالل ُك الوعود يف  ؛هذا براهمي رؤية املس تقبل، رأ ى ا  عندما أ عطى هللا إل 

هتيي معه اة اإل ميان تن حي الكتاب املقدس، بْيَّ هللا للك خشص وثق فيه يف هناية قصة حياته. نعمُل أ نَّ 

يف السامء. كيف جيب أ ن تؤثر فينا هذه املعرفة؟ ًبلرمغ من وعود هللا، هل س بق كل، وكنُت قلقاا 

 لخصوص املس تقبل؟ ملاذا؟ 

ِر & افعل   قرر

ِك األ مم  ِك األ فراد وحُيرر نه س يفعل ُك ما حنتاجه ليحقق هذا الوعد. س ُيحرر ا. فا  عندما يُعطي هللا وعدا

ذا اح  د مئات الوعود يف ُكرة  ،ضوء تك احلقيقةتاج ا ىل ذكل. يف ا   اذلين املكتوبة للك هللاحدرِ

 يؤمنون بلكرة هللا. 
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 يوسف اخلاضع لقصد هللا

ا، ِليَكْ يَْفَعَل مََكَ الَْيْوَم، ِلُيْحِِيَ َشْعباا َكثُِيا 12 ا هللُا فََقَصَد ِبِه َخُْيا ا، َأمَّ  (12:12تك ا. )َأنمُْتْ قََصْدمُتْ يِل ََش 

ا ابناا  ابناا، لكنه أ حبَ  51ليعقوب اكن  خوة يوسف حيسدونه. بيْنم منواحدا ، اهمه يوسف. واكن ا 

خَ  ىل أ رض مرص. ولطَّ ىل جتار اكنوا ذاهبْي ا  خوته مقيصه ا   ذلكل أ مسكوه ورموه يف البرئ. مث ًبعوه ا 

ا ردَّيا قد افسرسه. دخلَ  أ ًبءمهًبدلم، وأ خبوا  إل أ نَّ اعبدا يوسف أ رض مرص  أ ن وحشا  وضع هللا . ا 

" فرعون" مرص يوسف ـ وهو يف مرص ـ عند أ حصاب السلطة؛ ليخدهمم. ومبرور الوقت، دعا حامك

ا. أ عطى هللا ليوسف التفسُي الصحيح، لخصوص  يوسف ليقف أ مامه، وطلبَ  منه أ ْن يُفرسرِ هل ُحلرا

ا يوسف فرعون، وذلكل أ قامه العظمية الِت س تحدث يف األ رض. أ رَسَّ اجملاعة  َل ُك أ رض ع رئيسا

نعان. لكن ا يف أ رض ك مرص. واألآن عندما حدثت اجملاعة يف األ رض، اكنت تعاين عائةل يوسف كثُيا 

نه ظل يُكن لعائلته حباا  مرص ًبلقرح. ومع أ نَّ  ُك خمازن يوسف قد ملَ  إل ا  خوته قد غدروا به ا  ا 

ا. بسبب الوضع واملاكنة الِت أ عطاها هللا ليوسف، متَّ السامح للك ع وا أ رض مرص، ائلته أ ن يدخلَجا

الشعب ـ اذلي فيه وعد هللا أ ن يبارك األ مم ـ ليسكن يف أ رض ليست  وجنوا من اجملاعة. ذلكل جاءَ 

 أ رضهم. 

 إلحظ & تأ مل

ي وعد به املُخلرِص اذل من حياة لقي ظالا يعتقد كثُي من تالميذ الكتاب املقدس أ نَّ حياة يوسف تَ 

نَّ . The Hope الرجاءلفصول املقبةل من هذا الكتاب،  يف اهللا، اذلي سوف ندرسه حاإلا  أ وجه ا 

 التشابه بْي يوسف واملُخلرِص اذلي وعد به هللا مدهشة ورائعة حقاا. 

  :وسف واملُخلرِص اذلي وعد به هللايف ُك من ي تأ ملْ 

خوته  إل خوهتام أ ًبءهامُأرسال من  خوةـ كرهوه ا  ًبئه، وحاولوا قتل. لقد ُرفض اخمللص من أ قر يوسف( )ا 

  (17:12لو  ،3:7، يوحنا 37تك  )انظروأ قرًبء املُخلرِص حاولوا قتل. 

  (11:51يوحنا  ،11-13: 37 )تكانزتع عْنام الثوب: 
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  (51-51: 1مت  ،18-11: 37تك  )انظرمكثا يف مرص: 

  (51:11مت  ،18:37تك  )انظرمتَّ بيعهام بمثن عبد: 

  (1:17مت  ،12:31تك  ،58:521مز  )انظرتقيرِدهام بسالسل:  متَّ 

ًب: ِ   (55-5: 1مت  ،52-7: 31تك  )انظرُجرر

 (11:11مت  ،57-51: 31تك  )انظر همام ظلام:متَّ اهتا

  (13-31: 13لو  ،11-1: 12تك  )انظر :ُوِضعا بْي مسجونْي، جنا أ حدهام وهك األآخر

  (13:3لو  ،11:15تك  )انظر بدأ  خدمهتام يف سن الثالثْي:

  (55-1: 1فلييب  ،13-15:15تك  )انظر جمدهام هللا بعد فسرة األ مل:

لهيام:   (31:13لو  ،51-5: 11تك  )انظر غفرا للرذنبْي ا 

  (11:52مر  ،15:5مت  ،7:11تك  )انظرأ رسلهام هللا لينقذا الكثُيين: 

ل الرش ا ىل خُي:فهام  (18:8روميه  ،12:12تك  )انظر  أ نَّ هللا حوَّ

قصد مل ل عا ُك من يوسف واملُخلرِصبيامن ندرس حياة يوسف وحياة املُخلرِص، نرى تشابه أآخر. خض

 ،38:1يكن قصدهام. أ دراك أ نَّ حياهتم اكنت جزء من ُخطة أ عظم. تعاوان مع تك اخلطة. يف يوحنا 

رادتسجل لنا ُكامت املُخلرِص: " راديت، بل ا  ك يف ة اذلي أ رسلين". ندررِ أ تيت من السامء إل أل فعل ا 

لهية الهادفةحي الِت قادت ُك أ حداث حياته. مثل الورقة الِت سقطت يف  اة يوسف الس يطرة اإل 

لهيي القوي. خضعَ  س ياب ومل يوسف لهذا الاس  هنر كبُي، تركت حياة يوسف ًبسس ياب التيار اإل 

ا اخلُي ليوسف  يقاومه. اس تخدم هللا حياة يوسف ليمتم ًبلضبط ما قد خطط هل ُمس بقاا، قاصدا

 وللآخرين. جملد هللا. 

 أ سأ ل & تأ مل

 َّ  َف ما اذلي ميكن أ ن نتعلَّره من حياة يوسف عن هللا وعن عالقتنا به؟ ملاذا تعتقد بأ ن هللا قد أ ل

 ا من حياة يوسف لتتشابه حياته مع حياة املُخلرِص يف أ وجه كثُية؟ حلناا موس يقياا متنامغا 
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ِك (52:1 )أ فلقد خلق هللا ُك خشص لغرض  . ومبراجعة أ حداث املايض، ليس صعباا علينا أ ْن نُدرر

الغرض من حياة يوسف؟ لكن ماذا عن يوسف نفسه؟ هل تعتقد أ ن يوسف قد فهم الغرض من 

 األ حداث الِت حدثت هل يف حياته؟ حياته، وأ نه قد فهم املنطق يف 

ِر & أ فعل   قرر

رمبا إل تعرف حىت األآن الغرض من حياتك أ و الغرض من األ ش ياء الِت حدثت كل، لكن ميكن أ ْن 

ا قد أ عطى حياتك هدف وغرض. وسس تطيع يف ُك الظروف مثل يوسف أ ن خنضع  تعرف أ نَّ خشصا

لهيي يف حياتك. هل عرفت هللا كام رشاد إلسس ياب التيار اإل  ه عرفه يوسف؟ هل أ نت واثق من ا 

ذا مل تكن واثقاا، فأ ذهب حاإل ا ىل اجلزء اخلاص مبعرفة هللا يف هناية هذه ادلراسة. هل هللا  كل؟ ا 

ت عليك تك الظروفجعك متر بظروف صعبة يف حي م ذكل حذو يوسف. افه ذْ حِ  ؛اتك؟ لو مرَّ

اجملد هلل.  خرين وس يجلب كل وللآ بوصفه فرصة من هللا ليعرل فيك ومن خالكل. س يجلب اخلُي

ا للخُي لبذيأل نَّ "   (18:8 )روميه". ن حيبون هللا، املدعوين حسب قصدهُك األ ش ياء تعرل معا
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ا عن   هللا طاعة موىس اذلي مل يتأ خر أ بدا

يِه اَكِهِن ِمْدََّيَن، فََساَق ا5  وَن مَحِ ا ُموىَس فاََكَن يَْرَعى غَََنَ يرَْثُ ىَل جَ َوَأمَّ
ِ
َِّة َوَجاَء ا ِي ىَل َوَراِء الَْبر

ِ
َبِل لَْغََنَ ا

َّْيَقُة تََتَوقَُّد ًِبلنَّارِ 1هللِا ُحوِريَب.  َذا الُْعل
ِ
َّْيَقٍة. فَنََظَر َوا برِ ِبلَهِيِب اَنٍر ِمْن َوَسِط عُل ، َوَظهََر هَلُ َماَلُك الرَّ

ُق.  سَرِ َّْيَقُة لَْم تَُكْن َتْ ُق »فََقاَل ُموىَس: 3َوالُْعل سَرِ َأِميُل األآَن أَلنُْظَر هَذا الَْرْنَظَر الَْعِظمَي. ِلَراَذا إَل َتْ

َّْيَقُة؟ َّْيَقِة َوقَاَل: 1«. الُْعل َُّه َماَل ِلَيْنُظَر، اَنَداُه هللُا ِمْن َوَسِط الُْعل بُّ َأن ا َرَأى الرَّ !«. ُموىَس، ُموىَس »فَلَرَّ

ي َأنَْت َواِقٌف »َقاَل: فَ 1«. هأَنََذا»فََقاَل:  ِ ىَل ههُنَا. اْخلَْع ِحَذاَءَك ِمْن رِْجلَْيَك، أَلنَّ الَْرْوِضَع اذلَّ
ِ
إلَ تَْقسَرِْب ا

َسةٌ   «.عَلَْيِه َأْرٌض ُمَقدَّ

هُل يَْعُقوَب »مُثَّ قَاَل: 1
ِ
حْسَاَق َوا

ِ
هُل ا
ِ
ْبَراِهمَي َوا

ِ
هُل ا
ِ
هُل َأِبيَك، ا

ِ
ى ُموىَس وَ «. َأاَن ا َّهُ فََغطَّ ُه أَلن  َخاَف َأْن يَْنُظَر هْجَ

ىَل هللِا. 
ِ
: 7ا بُّ رهِِيْم. »فََقاَل الرَّ اَخهُْم ِمْن َأْجِل ُمَسخرِ ْعُت رُصَ ي يِف ِمرْصَ َوهَمِ ِ َ َشْعيِب اذلَّ ينرِ قَْد َرَأيُْت َمَذةلَّ

ِ
ا

ينرِ عَِلْرُت َأْوَجاَعهُْم، 
ِ
لُْت أُلنِْقَذمُهْ ِمْن َأيِْدي الِْررْصِ 8ا َدٍة فاََزَ ىَل َأْرٍض َجيرِ

ِ
رَِْي، َوُأْصِعَدمُهْ ِمْن تِْكَ اأَلْرِض ا ي

رَِْي َوالْ  َْي َواأَلُموِري رِيرِ َْي َوالِْحث ىَل َماَكِن اْلَكْنَعاِنيرِ
ِ
ىَل َأْرٍض تَِفيُض لََبناا َوَعَسالا، ا

ِ
رَِْي َوَواِسَعٍة، ا ي ِ رَِْي َوالِْحور ي ِفِرزَّ

َْي.  يرِ   (8-5: 3 )خرَوالَْيُبوس ِ

ىل الصحراء، وعاَش  هرَب   س نة. ويف ا حدى األ َّيم، ظهرَ  12راعياا ملدة  يعرلُ  هناك. واكنَ  موىس ا 

إل أ نَّ النار مل تأ ُك الُعليقة. وُكَّمَ  وسط  الرب موىس من الرب ملوىس يف النار من وسط عليقة. ا 

ىل شعبه يف أ رض مرص وخيرهجم من هناك. ووعدَ  بأ نْ  هُ العليقة. وأ مرَ  َّ ب هُ يرجع ا   كون معه. س ي هُ أ ن

ِرْ  إلحظْ   & قرر

براهمي هللا ، الرؤية الِت أ عطاها هللا إل براهمي. أ خبَ درٍس سابقٍ ، يف لقد تعلَّرنا عن الرؤية اخلاصة  ا 

 :  بأ نَّ

 سسل س يكون غريباا يف أ رض ليست أ رضهم. 

 س نة 122سيس تعبد سسل ويضطهد ملدة 
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براهمي( )سسللينقذ عائلته  ،السابقادلرس هللا يوسف، يف  كيف اس تخدمَ  مث رأ ينا من  ا 

دادت عائةل . ويف مرص از أ رضهم(ليست  )أ رضهلم ًبلعيش يف أ رض مرص  اجملاعة يف أ رضهم، وهمحَ 

ا، لكْنم اس تعبدوا يف الْناية وعاملهم حامك مرص بعنف. أ صبحوا معروفْي خالل هذه  يوسف عددا

 يف األ رسة دلَّ وْ يُ  رٍ ذك ًبملوت عَل ُك ابنٍ  فرعون،حامك مرص،  ن ًبلشعب العباين. حمكَ الفسرة من الزم

مته يفعندما وضعته أ مه يف  ،انية. جنا أ حد أ طفال العبانيْيالعب   عامَ  .الْنر سفط من البدي وعوَّ

ىل أ ن وصل ا ىل قرص األ مُية. وجدَ  ناا لها ودعت اب  هُ تْ األ مُية الودل واختذَ  ْت السفط يف مياه النيل ا 

إل أ نه اكنَ مل رىب موىس ك مُيٍ وت  25اهمه "موىس". م عبانياا، ومل ينىس ذكل. ويف ا حدى األ َّي رص. ا 

ب  يرضب عبانياا. فقتل موىس الرجل املرصي. هر عندما بلغ موىس األ ربعْي من معره، رأ ى مرصَّي  

ىل البية خوفاا  س نة.  12يف ذكل املاكن ملدة  الراعي، وعاَش  ةعَل حياته. وهناك تزوج ابنموىس ا 
براهمي يف أ رٍض غريبة، كام قال هللا. تقابل  26 هنا النقطة الِت س تفتح درس نا احلايل. اس تعبد سسل ا  ا 

حسق ويعقوب. فَِكْر يف ذكل، اكن  موىس وهو يف س نة الامثنْي، مع العهد اذلي قطعه هللا إل براهمي وا 

إل أ نه اكن يُ  رك بلو عند موىس ُك يشء، بكونه أ مُي مرص، اكن عنده الرثوة والسلطة. ا  ى شعبه درِ

. اكن ميكن بنفوذه أ ن يساعد شعبه كام فعل يوسف. لكن عندما قتل املرصي، انقلب (55:1 )خر

ورة موىس ليختئب يف البية. يرى الكثُيون يف حياة موىس ص ضده ُك خشص، حىت شعبه. فذهبَ 

 اولَ . لكنه حيامن حالعامل بلك حمكة وتعملََّ  س نة يف حياته هتذَب  12لرحةل حياهتم الروحية. يف أ ول 

ا. أ َّيا فشالا  يفعل األ مور بطريقته دون طريقة هللا، فشلَ  أ نْ  َ  اكنَ   زريعا  هُ عَ  أ و اذلي انزتَ هللا هُ انَ اذلي ب

روح أ انين هللا من موىس ُك ط انزتعَ  ،من حياة موىس وهو يف البية. بعد أ ربعْي س نة يف البية

. العبودية(ن ترير الشعب م )مثلعل شيئاا قمياا للبحث عن الرثوة، السلطة، الشهرة أ و حىت أ ن يف

 البية  منه. لقد فُطم موىس يفمل يرغب يف أ ن يأ خذ أ و يفعل ما جيعل ذو شأ ن يف العامل اذلي أ ىت

 ن طرق عامله السابق. م

... . رمبا بدا موىس يومه ًبلعليقة املش تعةل وفكر يف أ نه سوف يعيش ًبِق حياته يف البية

 ْت أ صبحَ  بأ ن حياته ا قد فكرَ رمب ؛يف هذا املاكن س نةا  أ ربعْي أ ْن مكَث موىس عدحيث الغروض. ب

                                                           
  21-92 1خر  25
  12-922 1خر  26
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 ةلَل وشك أ ن تأ يت! أ عطى هللا ملوىس عند العليقة املش تعأ حَل أ َّيمه ع عَل الرف". وبدأ  يعرف أ نَّ "

 :شهادة خترج خمتلفة عن ُك الشهادات الِت حصل علهيا يف أ عظم مدارس مرص. مبعىن، قال هللا

ا ليفعل ما قد خلقته ليفعل نَّ "ا   ا. األآن موىس "موىس األآن جاهزا ل ذكل بطريقة ليفع قد أ صبَح جاهزا

اا رجالا   ذو مقدرة عالية، جزء من هذه املقدرة مولود به هللا وليس بطريقة اإل سسان. اكن موىس دامئ

 واجلزء األآخر اكتس به خالل تنشئته يف مرص. 

ا لُيخضع قد أ صبَح واألآن موىس  ا عنه. قواه هلل بدإلا جاهزا   من أ ن يس تخدهما بعيدا

س نة، ويف الْناية أ صبح  12اس متر موىس يف ترير الشعب العباين من العبودية، وقادمه أ كرث من 

 من أ عظم الشخصيات يف التارخي اإل سساين. 

 أ سأ ل & تأ مل

 َ َ  ْت اكن اكن يعمتد علهيا يف  مور الِتهللا من اعامتده عَل األ   اهُ قَ البية ًبلنس بة ملوىس املاكن اذلي فيه ن

يف البية أ ن يتجنب التحدي احلقيقي ... والفشل. اكنت البية املاكن املرحي واملاكن  مرص. اس تطاعَ 

ىل ماكن ا  هللا. هل س بق كل أ ن ذهبت  موىس من عدم تدخلَ  املؤمل يف نفس الوقت. لقد تعجبَ 

 مشابه؟ لو ذهبت، أ َشح. 

إل أ ن قوة اإل سسان ميكن أ ن تقودان الضعف اإل سسان غالباا ما جيعل  اإل سسان يعمتد عَل هللا. ا 

أل ْن نظن أ ننا إل حنتاج لالعامتد عَل هللا.  عندما حيدث هذا، فأ عظم قوة عندان، ميكن أ ن تسبب 

أ بشع األ رضار حبياتنا الروحية. هل ميكنك أ ن تفكر يف بعض نقاط القوة يف حياتك، القوة الِت من 

سهل أ ن تفعل األ مور بدون الاعامتد عَل هللا؟ ما اذلي تعتقد أ نك قد تعلَّرته خاللها ترى أ نه من ال 

 من حياة موىس؟ 

ِر & أ فعل   قرر

ِك قصة موىس، لو أ نت تسعى أل ْن تكون ما يريد عرت ك هللا أ ن تكونه، لو شلو اس تطعت أ ْن تُدرر

 ". فتشجع حبياة موىس. بأ نك "عَل الرف
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د مىت  نكون جاهزين أل ْن نفعل ما قد دعاان هل، وهو الوحيد اذلي جيهزان هللا هو الوحيد اذلي حُيدرِ

ىل البية.   أل ْن نفعل ذكل. أ حياانا من خالل قيادتنا لبذهاب ا 

نَّ  ا عندما يقول نْ ! كُ يس تخدمك أ نْ  اهللا إل يتأ خر أ بدا  ا   . "هللا: "حان وقت العرل كلَ  مس تعدا
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 الفصح، رمز املُخلرِص

هِْر يَأُْخُذوَن لَهُْم ُُكُّ َواِحٍد َشاةا 3 : يِف الَْعاَِشِ ِمْن هَذا الشَّ ائِيَل قَائِلَْْيِ رْسَ
ِ
اعَِة ا َرا ُُكَّ ََجَ َسِب بُُيوِت حِبَ َُكرِ

نٍَة، تَأُْخُذونَُه ِمَن الِْخْرفَ 1األآًَبِء، َشاةا لِلَْبيِْت. ...  ا اْبَن س َ يَحةا َذَكرا ِز.  اِن َأْو ِمَن الَْرَواعِ تَُكوُن لمَُكْ َشاةا حَصِ
نٍَة، تَأُْخُذونَُه ِمَن الِْخْرفَاِن َأْو ِمَن الَْرَواِعِز. 1 ا اْبَن س َ يَحةا َذَكرا   (1و1و3: 51 )خرتَُكوُن لمَُكْ َشاةا حَصِ

َم َوَأعْ 53 َِِّت َأنمُْتْ ِفهيَا، فَأََرى ادلَّ ُم عاََلَمةا عَََل الُْبُيوِت ال ، فاََل يَُكوُن عَ َويَُكوُن لمَُكُ ادلَّ بٌَة ُبُ َعْنمُكْ لَْيمُكْ رَضْ

 .   (53:51 )خرلِلْهَاَلِك ِحَْي َأرْضُِب َأْرَض ِمرْصَ

ه هارون ليقابال فرعون. لكن قىس فرعون قلبه ضد و هو وأ خ موىس ا ىل مرص، وذهبَ  رجعَ 

 لكن. ًبت عَل مرصهللا سلسةل من الرض يطلق الشعب. ذلا أ رسلَ  أ نْ  الشعب العباين، ورفَض 

نئذ فرعون بعد ُك رضبة أ ن يُطلق الشعب. حي  مل تقع رضبة واحدة عَل الشعب العباين. ورفَض 

مع أآدم وحواء  هللا أ بواهبم. كام فعلَ  أ عتاب دمه عَل خروفاا وتضعَ  الرب ُك عائةل عبانية أ ْن تذحبَ  أ مرَ 

براهمي وابنه عَل اجلبليف اجل  هنا صورة أ خرى لكيف  .نة، ومع ا  ا ماص اذلبيحة البُتخلرِ س  ا   ديةل يوما

 من الش يطان، واخلطية، واملوت. 

 & تأ ملْ  إلحظْ 

ر  موىس ا ىل مرص ، ويف األ َّيت الكتابية السابقة. رجعَ الرجاءكام رأ ينا يف أ جزاء من كتاب  ِ لُيحرر

إل أ ْن فرعون مرص رفَض  ًبت هللا سلسةل من الرض أ ْن يُطلق الشعب حىت بعدما أ رسلَ  الشعب. ا 

واحلرشات  األ مراض ْت لبَ جُ  ،رضًبت تسعهللا نفسه وراء طلب موىس. بعد  جعلته يدرك أ نَّ  الِت

 موىس هللا دون أ ن تؤثر عَل الشعب العباين. أ مرَ  ؛والزواحف والكوارث العديدة عَل أ رض مرص

ا حيتفل به الشعب العباين يف هذا اليوم.  َس ؤسرِ يُ  أ نْ   أ و  مُثَّ  هذا العيد هو عيد الفصح.اكَن عيدا

اليوم  موىس، أ ْن يأ خذوا خروفاا بال عيب. ويعتنوا به يف بيوهتم ا ىل عن طريقية ان هللا العائالت العب 

الرابع. هذا اخلروف احللو البيء جيب أ ن يُصبح مثل فرد من أ فراد األ رسة! وبعد أ ربعة أ َّيم، يذحبوا 
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ة إل عداد هذا اخلروف، وما اذلي جيب أ ن يؤُك  . أ عطامه هللا وصاَّي ُمحددَّ اخلروف وجيهزوه كوجبةا

 معه. ُك جزء من أ جزاء الفصح غنية ًبملعاين. لقد ُكتب الكثُي من الكتب يف هذا املوضوع. 

ه أ خبمه أ نأ بواهبم. و  أ عتاب أ ن يضعوا من دم اخلروف عَلالعباين ا الشعب أ و  هللا أ يضا 

سُُيسل املوت ا ىل ُك بكر يف األ رض، لكن املوت س يعب عن الساكنْي يف البيوت الِت عَل أ بواهبا 

 هللا.  كام قالَ  يشءٍ  ُُكُّ  ادلم. وتقَق 

 ولكن ادلرس احملوري هو حامية هللا ؛دلروس الِت نتعلرها من هذه القصةيوجد العديد من ا

ر  أ نْ  اينس تطع الشعب العب ه وأ طاعوه. مل ي وتريره لهؤإلء اذلين وثقوا ب ة سه من العبوديص نف خُيِل

 طى غطاءا ى طريقة التحرير. كام أ عيف ُك ماكن من حوهل. لكن هللا يُعطينا مرة أ خر  الواقعةوادلينونة 

براهميألآدم وحواء، وفلاكا  ح، اذلي ا خروف الفصأ يضا  هللاويعطينا  .لنوح، وذبيحة بدل عن ابن ا 

ء عن املُخلرِص اذلي وعد به هللا. ًبلنس بة لهؤإل هذه "العطاَّي" تكشفبه الشعب العباين.  أ نقذَ 

ِر ًبلنس بة هلم مثل الغطاء اذلي يسسرمه من عواقب اخلطية.  اذلين وثقوا يف هللا، س يكون املُحرر

س يكون مثل الفك، حيرلهم بأ مان أ ثناء الطوفان، س يعطي نفسه هلم، بنفس الطريقة الِت أ عطى هبا 

  عن ا حسق. ومثل خروف الفصح، دمه س ُيخلرِصنا من املوت األ بدي. ساكا يف الغابة بدإلا هللا خروفاا مم 

 أ سأ ل & تأ مل

 ا ليك يساعدان أ نْ دا ج طويةلا  مسافات" الِت منحها هللا، مفن الواحض أ ن هللا قطع بيامن نتأ مل "العطاَّي

آمنوا به.    نفهم من هو املُخلرِص وما س يكون ًبلنس بة لبذين أ

لرِص م، أ ن البعض قد ُدعا املُخلنا هذه األ مثةل عن املُخلرِص؟ كام سنى يف ادلرس القادماذا تكشف 

". ما هو تفكُيك لخصوص وصاَّي هللا للشعب العباين بأ ن يأ خذوا خروفاا بال عيب يف "محل هللا

 بيوهتم، وحييا معهم ويرافقهم ملدة طويةل، وبعد ذكل يُذحب، وحيرهيم دمه من املوت؟ 

نَّ قمي جياد احلل. ا  ة شيئاا تُقاس ًبلمثن املدفوع فيه. وخضامة املشلكة غالباا ما تُقاس بطول املدة يف ا 

ختيل ما اذلي حيدث يف عقول األ طفال عندما يذحب األ ب خروف الفصح. إل يروا يف ذكل سوى 
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عل فأ نه فعل خميف ومرعب. أ و أ ْن يدركوا أ ن بشاعة معلية اذلحب تتناسب مع مقدار احلاجة أل ْن ن

 ذكل. 

 كيف يتصل هذا مبهرة املُخلرِص اذلي وعد به الرب لينترص عَل الش يطان، اخلطية واملوت؟ 

ِر & افعل  قرر

بدت وصاَّي موىس غريبة ًبلنس بة للشعب العباين يف ذكل الوقت. وحدث نفس اليشء عندما 

ر مل حيدث عَل املط أ و  هللا نوح أ ْن يبىن الفك من أ جل الطوفان. لنضع يف الاعتبار حقيقة أ نَّ 

نونة الِت تلت ا ادلي األ رض بعد، مفن السهل أ ن نرى الناس يس هتزئون بنوح. وخذ يف الاعتبار أ يضا 

  ؟ادو تك الوصاَّي غريبة وزجيبة جدا ذكل، أ إل تب

ذا طلبَ  نك، فُكْن مثل م  منك هللا أ ن تفعل شيئاا يبدو غريباا مبقاييس العامل من حوكل؟ لو طلبَ  ا 

 ويباركك.  هللا . س يحريكهُ عْ طايف هللا و  والشعب العباين. ثْق  ،نوح، وموىس
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 العائق الكبُي وِعَظْم جمد هللا

َّْيِل، َوَجَعَل ا15 ِقيٍَّة َشِديَدٍة ُُكَّ الل بُّ الَْبْحَر ِبِرحٍي ََشْ َبْحَر لْ َوَمدَّ ُموىَس يََدُه عَََل الَْبْحِر، فَأَْجَرى الرَّ

ائِيَل يِف َوَسطِ الَْبْحِر عَََل الَْيابَِسِة، َوالَْراُء ُسوٌر لَه11ََُّيبَِسةا َواسَْشقَّ الَْراُء.  رْسَ
ِ
ْم مْ فََدَخَل بَُنو ا  َعْن يَِريِْنِ

 . ىَل َوَسطِ 13َوَعْن يََساِرمِهْ
ِ
يُع َخْيِل ِفْرَعْوَن َوَمْرَكَباتِِه َوفُْرَساِنِه ا . ََجِ ُّوَن َوَدَخلُوا َوَراَءمُهْ َوتَِبَعهُُم الِْررْصِي

  (13-15: 51 )خرالَْبْحِر. 

بُّ ِلُروىَس: 11 ْم َوفُْرَساهنِِ ُمدَّ يََدَك عَََل الَْبْحِر ِلُيَْ »فََقاَل الرَّ رَِْي، عَََل َمْرَكَباهِتِ «. مْ جَع الَْراُء عَََل الِْررْصِي
17 ُّ ائَِرِة، َوالِْررْصِي ىَل َحاهِلِ ادلَّ

ِ
ْبِح ا ْقَباِل الصُّ

ِ
وَن َهاِربُوَن فََردَّ ُموىَس يََدُه عَََل الَْبْحِر فََرَجَع الَْبْحُر ِعْنَد ا

بُّ ا ىَل ِلَقائِِه. فََدفََع الرَّ
ِ
رَِْي يِف َوَسطِ الَْبْحِر. ا   (17-11: 51 )خرلِْررْصِي

ائِيُل الْفِ 35 رْسَ
ِ
برِ َوَرَأى ا آَمنُوا ًِبلرَّ بَّ َوأ ْعُب الرَّ رَِْي، فََخاَف الشَّ بُّ ًِبلِْررْصِي ي َصنََعُه الرَّ ِ ْعَل الَْعِظمَي اذلَّ

ائِيلَ 5َوِبَعْبِدِه ُموىَس.  رْسَ
ِ
َ ُموىَس َوبَُنو ا برِ َوقَالُوا:  ِحينَئٍِذ َرَّنَّ َّْسِبيَحَة لِلرَّ برِ »هِذِه الت ُ لِلرَّ َُّه قَْد ُأَرَّنرِ ن

ِ
 فَا

َرا يِف الَْبْحِر.  َم. الَْفَرَس َوَراِكَبُه َطَرََحُ لِهيي 1تََعظَّ
ِ
يِدي، َوقَْد َصاَر َخاَليِص. هَذا ا يِت َوسَش ِ بُّ قُوَّ الرَّ

ُعُه.  هُل َأ ِي فَأَُرفرِ
ِ
ُدُه، ا بُّ 3فَأَُمجرِ ُه.  الرَّ بُّ اهْمُ   (3: 51-35: 51 )خرَرُجُل الَْحْرِب. الرَّ

يف الْناية. وخرج الشعب من مرص. مث تغُيَّ قلب فرعون.  شعب العباينفرعون ال  أ طلَق 

وسعى جبيشه وراء الشعب عَل حافة البحر. ذلكل شق هللا البحر أ مام الشعب العباين، وعبَّ 

 أ غلق علهيم الرب البحر، وغرق ُك وراءمه،املرصيون  الشعب عَل األ رض اليابسة. وعندما دخل

 جيش املرصيْي. 

 إلحظ & تأ مل 

ذا  عدسات الاكمُيا، ذلا دعوان نتأ مل يف درس اليوم، من منظورين. املنظور األ ول: سنتأ مل  ركزانا 

ِك  يف مشهد الصورة ليأ خذ صورة من بُعد ًبلزاوية  (zoom)الاكمُيا  زوومالقريبة. وبعد ذكل، حُنرر

الواسعة. من منظر الصورة القريبة، ميكنك أ ن تشعر أ ن ملح البحر قد غميَّ بيامن يقف البحر فوقك، 

وجيش املرصيْي خلفك. لقد عاشوا طيةل حياهتم يف مرص كعبيد. مث حدث تول درايم إل يُصدق 



49 
 

ِر فرعون مرص أ ن يطلقهم فقط،  األ حداث،يف جمرى  كوا بل أ خرهجم بأ مالك جزيةل. لقد تر مل يُقرر

مرص بصعوبة وأآإلف اجلنود يتجرهرون علهيم وعَل عائلهتم. واخلوف يعلو ُك وجه. وعندما اكنوا 

يظنوا أ نه قد تالىش ُك أ مل يف حريهتم. رفع موىس عصاه وشق البحر أ ماهمم. لقد صنع هللا طريقاا 

ديد عداء، بل أ يضا طريقا ليك يدمر هتحيث مل يكن هناك طريق. ليس فقط طريقا للهرب من األ  

ِك مؤَش الاكمُيا د  zoom جيش املرصيْي القوى. واألآن دعوان حُنرر ليأ خذ صورة من عَل بُعد ونُعيرِ

 حفص نفس احلدث يف قرينة أ وسع. 

اس تحرض يف ذهنك ما يوجد يف ادلرس األ ول من هذا الفصل، وحنن نتأ مل الرؤَّي الِت أ عطاها هللا 

 ا عرض ُمس بق للك ما سوف حيدث: إل براهمي وفهي

براهمي سوف يكون غريباا يف أ رض ليست أ رضهم.   سسل ا 

 ويف الْناية س ُيدين هللا األ مة الِت اس تعبدهتم. 

براهمي تك األ مة بأ مالك جزيةل.   بعد دينونة هللا، س يسرك سسل ا 

براهمي يف سالم وبشيبة صاحلة.   س تنهتيي حياة ا 

براهمي قد تقق. هؤإلء اذلين همعوا يف قصة اليوم ُك يشء أ خب هللا آمنوا( به ا  براهمي الِت ب )وأ قصة ا 

ىل جيل، جيب أ ن ينتظروا هذا اليوم. مل يكونوا أ قل دهشة عندما شق هللا  لهيم من جيل ا  ُسلرِرت ا 

إل أ هنم رمبا اكنوا أ قل قلقاا، عاملْي أ ن هللا قد وعدمه بتحريرمه، وأ ن ُك يشء وعد به هللا قد  البحر، ا 

ىل األآن. ت ىل األآن ا   قق ا 

 أ سأ ل & تأ مل

ملاذا تعتقد أ ن هللا س يحرر الشعب العباين من عبودية مرص وملاذا همح بأ ن يسعى املرصيون 

  (3: 51-35: 51الشاهد الكتا ي يف بداية هذا ادلرس يف خر  )أ قرأ  وراءمه؟ 

عندما  ا،هللا طريقا أ عدَّ هللا هلم طريقا للخالص عندما مل يكن هناك طريق. هل س بق وأ عد كل 

 كنت إل ترى أ ي طريق؟ لو اكن كذكل. اَشح. 
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جابتك اكنت مشابه إل جابة الشعب العباين املوجودة يف خر  جابتك؟ هل ا  ـ  35: 51ماذا اكنت ا 

  ؟3: 51

براهمي، هل ميكنك أ ن ترى ثقهتم بأ ن  لو اكن ًبلفعل دلى الشعب العباين العهد اذلي قطعه هللا مع ا 

 من املرصيْي؟  هللا سينقذمه

 هل تس تطيع أ ن ترى أ ن دراسة وعود هللا يف الكتاب املقدس تُعطيك ثقةا أ كرث يف هللا؟ 

ِر & أ فعل:   قرر

. والقصة مليئة ًبدلروس (51و 51سفر اخلروج أ حصاح  )يفيرسد الكتاب املقدس القصة ًبلتفصيل 

" الرب حيارب  51:51وقتاا دلراسة هذه اإل حصاحات، ومتعَّن فامي تقرأ . نقرأ  يف خروج  ْص لنا. خصرِ 

عنك وأ نمت تصرتون". ًبلتأ كيد هناك أ وقات للحرب وأ وقات للالكم، لكن مل يكن دلى الشعب 

العباين إل وقتاا للحرب وإل وقتاا للالكم. خططَ هللا لهذا املوقف ليظل شهادة. فلو فعل الشعب 

قة اين شيئا خلالص أ نفسهم، حفينئذ س تقول الناس يف ُك العصور، اكن هؤإلء العبانيْي يف احلقيالعب 

رائعون. لكن هللا مصم ُمعضةل إل أ حد غُيه يس تطيع أ ن حيلها، ومن خالل هذه املعضةل هو وحده 

ذن للتجارب. رمبا يسرح ب د. لو تنوى أ ن يعطيك هللا جمدا يف حياتك، فاس تعد ا  ائق يف عاذلي يُرجَّ

ا، ُكام متجد هللا ًبإلنتصار  حياتك هو وحده اذلي ميكنه التغلب عليه. ويف احلقيقة ُكام اكن العائق كبُيا

عليه. ولو قال هللا كل أ ن تصرت، فدعه حيارب عنك. س تكتشف مثلام أ كتشف الشعب العباين 

عندما إل يكون ، اذلي يس تطيع أ ن يصنع طريقاا (3:51 )خر" أ ن الرب هو اذلي حيارب عنك " 

 أ مامنا الطريق! 
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 ثقة ودعوة مقدسة، الناموس

بُّ ِمَن الَْجَبِل قَائاِلا:  ىَل هللِا. فَنَاَداُه الرَّ
ِ
ا ُموىَس فََصِعَد ا ِبُ »َوَأمَّ  بيَِن هَكَذا تَُقوُل ِلَبيِْت يَْعُقوَب، َوخُتْ

ائِيَل:  رْسَ
ِ
. َأنمُْتْ َرَأيمُْتْ َما َصنَْعُت ًِب 1ا يَلَّ ِ

ُُّسوِر َوِجْئُت ِبمُكْ ا لُْتمُكْ عَََل َأْجِنَحِة الن رَِْي. َوَأاَن مَحَ ْن 1لِْررْصِي
ِ
فَاألآَن ا

نَّ يِل ُُكَّ اأَلْرِض 
ِ
ُعوِب. فَا يعِ الشُّ ةا ِمْن بَْْيِ ََجِ ْعمُتْ ِلَصْويِت، َوَحِفْظمُتْ َعْهِدي تَُكونُوَن يِل َخاصَّ َوَأنمُْتْ 1 .هَمِ

اِئيلَ تَُكونُوَن يِل  رْسَ
ِ
ُم هِبَا بيَِن ا َِِّت تلَُكرِ َراُت ال . هِذِه يِهَ اْللَكِ َسةا ةا ُمَقدَّ  «. َمْرلََكَة َكهَنٍَة َوُأمَّ

7 . بُّ َِِّت َأْوَصاُه هِبَا الرَّ َراِت ال اَمهُْم ُُكَّ هِذِه اْللَكِ ْعِب َوَوَضَع قُدَّ ُيوَخ الشَّ فَأََجاَب 8فََجاَء ُموىَس َوَدعَا ش ُ

يُع  ا َوقَالُوا: ََجِ ْعِب َمعا بُّ نَْفَعلُ »الشَّ . «. ُُكُّ َما تلََكََّم ِبِه الرَّ برِ ىَل الرَّ
ِ
ْعِب ا َم الشَّ  خر)فََردَّ ُموىَس الَكَ

51 :3-8)  

 

هناك قال هللا: . و "جبل سيناء"اهمه   حصراء سيناءيف من مرص ا ىل جبلٍ  العباين الرب الشعب قادَ 

وس يجعل ُك أ مم األ رض صة من بْي الشعوب، خا س يكون يل العباين؛الشعب  ينأ طاع لو"

رق ورعد ب هللا عَل اجلبل، فاكنَ  الشعب س نفعل ُك ما أ مران به الرب؛ وذلا نزلَ  . وقالَ يعرفونين"

وس هللا الناموس عَل لوحْي من جحر. النام هللا. وكتبَ  موىس ا ىل اجلبل وقابلَ  وانر ودخان. وصعدَ 

هنا ًبلفعل ثقة ودعوة مقدسة. اذلي به حييا الشعب ويتبا  رك. ا 

 إلحظ & تأ مل

لتجارب ًبمن ُك أ مم األ رض  اينهللا الشعب العب  َّي لها من كرامة! َّي لها من مس ئولية! لقد فرزَ 

ول الناموس هذا العهد يمتركز ح اخلارقة للطبيعة. لُيدِخل الشعب يف عهد مع هللا. اكنَ  وًبإلنتصارات

من خالل موىس. ويعرف الناموس ًبلوصاَّي العرش. جسل الويح  اينلشعب العب ل اذلي أ عطاه هللا 

العهد بأ نه لو أ طاع الشعب  وعَد هللا يف هذا .15-1: 1وتث  ،57-5: 12لنا هذا الناموس يف خر 

انموسه، حفينئذ يكونوا هل شعباا ويباركهم. ولو عصوا انموسه، فس يعاقَبم. اكنت الباكت  اينالعب 

. فبيامن يُعرف هذا 18العهد، وُكها ًبلتفصيل موجود يف سفر التثنية أ حصاح واللعنات ترافق هذا 
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إل أ ن األ مهية العظرى لهذا العهد تمْكُ العباين العهد بأ نه ُكامت للشعب  ن وعالقة هذا الشعب ًبهلل. ا 

هللا وعَد  ،51اح يف سفر اخلروج أ حص )أ عاله(يف أ نه ميتد ا ىل ُك العامل. يف الشاهد الكتا ي املقتبس 

بأ نه لو أ طاعه الشعب العبي، فس يكون هل " مملكة كهنة ". الاكهن هو وس يط بْي هللا والناس. 

مَ  سسان. ع  الاكهن يقود الناس ا ىل هللا، وهو ممثل هللا للناس. قدَّ رادته لال  ندما الناموس طرق هللا وا 

رادة هللا وطرقه للعامل من حالعباين يطيع الشعب  م ا  ِ موا هللا بأ مانة وهل. وعندما يُقالناموس، فهو يُقدر درِ

ن عهد هللا ليس فقط  بطاعة انموسه، سيتحقق وعد هللا بأ ن يباركهم ليك يعرف العامل من هو هللا! ا 

عن بركة الشعب العبي، بل عن العامل اذلي يرى أ مانة هللا من خالل عالقة هللا مع شعبه. لو 

براهمي يف درس  رمبا تتعجب أل ن ما ندرسه اليوم هو يف احلقيقة ، 35تذكرت دراستنا لعهد هللا مع ا 

براهمي اكن عهدا  ا،ا غُي عهد. عرفنا يف هذا ادلرس بأ ن العهد مع ا  ا إل يُلغى مرشوطا من  ووعدا مبما

ذا أ طاعوا،  ًبلبكة، "العباين هجة هللا. لكن يف العهد اذلي نتأ مل فيه اليوم، َوعَد هللا الشعب  ا 

ا، فال هيم مك عدد املرات فبكهتم مرشوطة. البكة تع  متد عَل طاعهتم. وحىت األآن إل يزال هذا عهدا

ليه  اا يباركهم عندما يرجعون ا  الِت زجز فهيا الشعب العباين عن تقيق انموس هللا، فا ن هللا اكن دامئ

ِر فهيا أ ن شعبه قد فشل. هبذا املعىن، ميكن أ ن نقو   لويطيعونه. فاهلل إل يصل أ بدا لْلرجة الِت يُقرر

و أ طاعه، لالعباين ووعٌد إل يُنسخ من جانب هللا، ببكة الشعب  مرشوط،أ نَّ العهد، هو عهد غُي 

إل أ نَّ هللا إل يسرك شعبه أ و يتخَل عنه.  ذا عصوا. ا   وًبلعقاب ا 

  أ سأ ل & تأ مل

 )خر وافق أل ْن يدخل يف عهد مع هللاالعباين لو قرأ ت القصة الكتابية بعناية، سسرى أ ن الشعب 

. وبتعبُي أ خر، تعهَد الشعب (15-1: 1وتث  ،57-5: 12 )خرقبل أ ن يأ خذوا الناموس  (58:51

أ ن يفعل ُك ما يأ مر به الرب قبل أ ن يعرفوا ما اذلي س يأ مر به. ما السبب اذلي تظنه، العباين 

اذلي جعل الشعب يفعلون هذا؟ هل تُريد أ ن تتعهد بأ ن تفعل ُك ما يطلبه منك هللا قبل أ ن 

 ف ما اذلي س يطلبه؟ ملاذا، وملاذا إل؟ تعر 

وسفُي  (1:1بط 5)يُعملرِ الكتاب املقدس يف العهد اجلديد أ ن ُك خشص يثق يف هللا ويتبعه هو اكهن 

 . عندما أ عطى هللا الناموس للشعب، فا ن ذكل ثقة مقدسة من جانب هللا. (12:1 )أ فهلل 
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 .هل أ نت مس تعد ملثل هذه الثقة؟ اَشحْ 

ِر   & افعلقرر

مه هللا أل ْن يدخلوا يف عهد معه؛ أل هنم اكنوا دلهيم صورة العباين قبل الشعب  برسعة العرض اذلي قدَّ

حصيحة عن هللا، ليس بسبب أ ن هللا حررمه، لكن أل هنم رأ وا املعجزات الكثُية يف األ َّيم التالية، 

 ومه يسُيون يف البية.

اقادمه هللا بعرود انر ليالا  15:53خر   . وحسابة هنارا

 " هللا خب يويم، هو طعام "املن أ عطامه 51-53: 51خر 

ا من الصخرة. أ عطامه 1:57خر   هللا ماءا

 أ يدمه هللا أل ْن هيزموا العدو.  53-1: 57خر 

الصاحلة! من  نونتهكي مرة بعد مرة. برهن هللا أ نه الرب. وبرهن عَل العباين أ عطى هللا نفسه للشعب 

ا أ ن ضا ما يطلبه هللا مْنم. وميكننا حنن أ ي اكنَ  "، أ َّيا نعمب ا هللا "جيابو  أ جل ذكل اكنوا مس تعدين أ ن

نعرف عن معجزات هللا ونأ لف عطاَّيه ووعوده بدراسة ُكرته، الكتاب املقدس. فالكتاب املقدس 

هو الصورة احلقيقية عن هللا الِت يريدان أ ن نراها! جسل الكتاب املقدس ُك يشء اختبوا الشعب 

ا للكرته.   العبي. لو أ ردت أ ن ترى هللا، وهو يعرل. فُكْن تلريذا
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 للخطيةغطاء 

آِنيَِتِه هَكَذا تَْصنَُعوَن. 1 يعِ أ يعِ َما َأاَن ُأرِيَك ِمْن ِمثَاِل الَْرْسَكِن، َوِمثَاِل ََجِ  (1:11 )خرحِبََسِب ََجِ

ُم ثَْوَر َخِطيٍَّة ُُكَّ يَْوٍم أَلْجِل اْلَكفَّاَرِة. َوتَُطهرُِر الَْرْذبََح ِبَتْكِفُِيَك عَلَْيِه، َوتَْرَسُحهُ  ِ  )خرْقِديِسِه. تَ لِ  َوتَُقدر

31:11)  

ُس ِبَرْجِدي. 13 اِئيَل فَُيَقدَّ رْسَ
ِ
ُس َخْيَرَة الاْجِتَراعِ َوالَْرْذبََح، َوَهاُروُن َوبَُنوُه 11َوَأْجتَِرُع ُهنَاَك ِببيَِن ا َوُأقَدرِ

ُسهُْم ِليَكْ يَْكهَُنوا يِل.  ِ ائِيَل َوَأُكوُن لَه11ُُأقَدر رْسَ
ِ
لهاا. َوَأْسُكُن يِف َوَسطِ بيَِن ا

ِ
  (11-13: 11 )خرْم ا

ِك أ نَّ  لوثت  لِتاخلطية االشعب إل يس تطيع أ ن حيفظوا انموس هللا؛ بسبب  اكن هللا يُدرر

م فيه الشعب  اجلنس البرشي. ذلكل طلب هللا من موىس أ ن يبين ماكن ليسكن فامي بيْنم، ويُقدَّ

 خطاَّيمه. يعود هللا لينظر ا ىل لكيالذًبحئ اخلطية. وسوف تكون دماء هذه احليواانت مبثابة غطاء 

إل أ هنا مل تكن قادرة عن رفع اخلطية.   لكن وبيامن تغطي اذلًبحئ اخلطية ا 

 إلحظ & تأ مل

الناموس، عمل أ ن الشعب إل يقدر أ ن حيفظه؛ بسبب اخلطية العباين عندما أ عطى الرب الشعب 

. عَل ما يبدو أ نه اكن شيئاا قاس ياا عَل هللا أ ن يُعطي الشعب (58 )درسالِت لوثت اجلنس البرشي 

ليه. لكن دعوان نتأ مل بعرق، يف أ ن العباين  مس توى معْي وهو يعرف أ هنم إل يقدرون أ ن يصلوا ا 

حاجة اإل سسان العريقة يه يف عالقة سلمية مع هللا. أل ن الناموس يُعرفنا خشصية هللا، وأ ن اإل سسان 

ا أ مام هللا. الناموس يعرفنا من هو هللا. بكونه القدوس،  إل يس تطيع أ ن يُنحي الناموس جانباا ويكون ًبرا

ا أ مام هللا. (51:7 )رووالبار، الصاحل... ويعرفنا أ يضا ما هو الناموس  . جيب أ ن يكون اإل سسان ًبرا

كرسمه  ةطريقاا ليحافظوا عَل العالقة السلمية معه، عَل الرمغ من حمتيالعباين أ عطى هللا الشعب 

 للناموس. 

ذلكل أ مرَّ هللا موىس أ ن يبين ماكانا ليسكن فامي بيْنم،  ،The Hope الرجاءكام قد قيل يف كتاب 

اَّيمه. اكنت يرى هللا خط لكيالوليقدموا فيه ذًبحئ اخلطية. س تكون دماء احليواانت مبثابة غطاء 
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ا تُقَ  مُ تعلاميت هللا لخصوص بناء ماكانا مقدسا "، جامتعهذا املاكن "لخمية الا َف ، وُعِر فيه اذلًبحئ دَّ

. ووصاَّي هللا عن اذلًبحئ 17-11واملوجودة ًبلتفصيل يف الكتاب املقدس يف سفر اخلروج ا حصاحات 

م موجودة ًبلتفصيل يف سفر اخلروج ا حصاحات    .32-11الِت تُقدَّ

تأ يت من  "ُكرة "كفارة   27أ ن اذلبيحة اكنت أل جل التكفُي. 131:1نقرأ  يف سفر اخلروج 

س تخدمة عندما أ مر اللكرة امل  )نفس 28" مبعىن "يُغطي". kapharمن الفعل " كفر العباين األ صل 

نَّ الفك ًبلقار(. عندما قال هللا " هللا نوح أ ن "يُغطي ت اذلًبحئ اذلًبحئ يه للتكفُي عن اخلطية، اكن ا 

ن يرى رى ُك األ ش ياء، إل يس تطيع أ  هللا، اذلي ي أ نَّ  نظنُ  مبثابة ِغطاء عَل اخلطية. ومن الغباء أ نْ 

م اذلبيحة مبحض اختياره ا ن هللااخلطية بسبب غطاء اذلبيحة لها. مفن ادلقة أ ن نقول  ك نه إل يرى  كرَّ

ىل العهد اجلديد  ، سنى أ نَّ (1:52 )عباخلطية أ و يديْنا ... عَل األ قل لفسرة من الزمن. لو ذهبنا ا 

إل ا أ ن ُك أ هنا إل تقدر أ ن ترفع اخلطية. واأل كرث من ذكل، نرى أ يضا  بيامن تُغطي تك اذلًبحئ اخلطية، ا 

ف و . بتعبُي أ خر، اخلطاَّي الِت غطهتا اذلًبحئ س ُتعلَّن، وس(53:3 ؛1:1كو  5)خفي سوف يُس تعلَّن 

ا.  ا أ و َشا سسان، حبسب ما صنع سواء اكن خُيا   (51:12رؤ  ؛52:1كو  1)يُس تعلَّن معل ُك ا 

م الشعب  سسالعباين لقد قدَّ ا مثل الصك. عندما يقسرض ا  ان اذلًبحئ ليك تُكفر عن اخلطية متاما

د املبلغ يف مدة معينة.  29)صك(. اتفاقمبلغاا من املال، فا ن ادلائن يطلب منه أ ن يوقع عَل  بأ ْن يُسدرِ

 دالصك إل ميحو ادلين بل جيعل اإل سسان املديون أ ْن يس متر اكملعتاد يف احلياة حىت الوقت احملدَّ 

للسداد. وًبملثل، فا ن هذه اذلًبحئ تسرح للشعب العباين أ ن حييا يف عالقة سلمية مع هللا. اذلًبحئ إل 

م حل وقِت ملشلكة اخلطية ا ىل الوقت اذلي يأ يت فيه املُخلرِص ويرفع اخلطية  ترفع اخلطية، لكْنا تُقدرِ

ىل األ بد  م فدية اكمةل ل. اكنت تشُي تك اذلًبحئ ا ىل اذلبيحة الاكمةل(11:5 )يوا  غي يك تل الِت تُقدرِ

 . دين اخلطية ًبلامتم

                                                           
27 Easton, Matthew George, Atonement. (Easton’s Bible Dictionary Online, 1897; accessed on the Christian 

Classics Ethereal Library website). (http://www.ccel.org/ccel/easton/ebd2.html?term=atonement). Retrieved 

October 18, 2006. 
28  Atonement (kaphar). (Hebrew Lexicon – Word Studies, Ancient Hebrew Research Center, 2006). 

(http://www.ancient–hebrew.org/27_atonement.html). Retrieved October 18, 2006. 
29   Promissory Note, defined by Wikipedia, 2006. (http://en.wikipedia.org/wiki/Promissory_note). Retrieved 

October 18, 2006. 
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  أ سأ ل & تأ مل

. هل التفكُي يف انموس هللا يسبب كل (51:7 )روانموس هللا صاحل  نَّ ا  يقول الكتاب املقدس 

 مشاعر مفرحة أ م مشاعر ُمحزنة؟ ملاذا؟ 

دار العالج الطيب مقفكرة اذلًبحئ احليوانية يه فكرة غُي حمببة ًبلنس بة ملعظم الناس. لكن 

يتناسب مع خطورة املرض. عَل سبيل املثال، إلبد للشخص املريض ًبلرسطان أ ن خيضع لعالج 

كمييايئ. الشخص املريض مبرض مزمن يف القلب إلبد أ ن خيضع إل جراء معلية جراحية. وإل يوجد أ حد 

ذا مل يكن مرضه يتطلب ذكل. الفعل األآمث ليس فقط خطأ ، بل ا   عدي وانهتاك نه تخيضع للعالج ا 

لناموس هللا، ومن مَثَّ فهو تعدي عَل هللا ذاته. ليست قوة اخلطية الساكنة يف ُك خشص، هو جمرد 

ذا مل يمت التعامل معها. زهق حياة حيوان رمبا يبدو  التوجه الرشير؛ أ هنا قوة الظالم الِت جتلب املوت ا 

إل أ ن مشلكة اخلطية أ كرث بشاعةا من ذحب وص وصاَّي  حيوان. كيف تشعر لخصللبعض ترصف بشع، ا 

موا ذبيحة حيوانية ككفارة عن اخلطية؟ اَشح.   هللا للشعب العبي، بأ ن يُقدرِ

ِر    & أ فعلقرر

ار لُيكفر ذلًبحئ ًبس متر العباين يف وجوب تقدمي الشعب  تأ ملْ  .32-11سفر اخلروج اإل حصاحات  أ قرأْ 

ا يف عالقته ًبهلل. لكن ًبلنس ب لرِص يف أ ن حيل ة لهؤإلء اذلين يثقون يف معل املُخعن اخلطية ليظل ًبرا

ذا مل تكن تثق يف املُخلرِص، فتصفح القسم اخلاص مبعرفة هللا يف  ىل األ بد. ا  مسأ ةل اخلطية هنائياا وا 

هناية هذه ادلراسة اإل رشادية. لو وضعت ثقتك األآن يف املُخلرِص ليك يتعامل مع خطيتك، فأ قرأ  سفر 

أ قرأ  هذه اإل حصاحات ًبلصالة والشكر هلل، من أ جل اذلي فعل من . 32-11اخلروج ا حصاحات 

 أ جك. 
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آة هللا ،الناموس  مرأ

ُر َأَماَمُه. أَلنَّ ًِبلنَّاُموِس َمْعرِفََة الَْخِطيَِّة. 12 اِل النَّاُموِس ُُكُّ ِذي َجَسٍد إَل يََتَبَّ َُّه ِبأمَْعَ   (12:3 )روميةأَلن

 إلحظ & تأ مل

ذا أ طاع الشعب  تأ ملنا يف أ خر درسْي يف الناموس، اذلي أ عطاه هللا للشعب العبي. وعَد هللا بأ نَّ ا 

ذا مل يطيعوا الناموس، س يعاقبون. ورأ ينا أ يضا العباين  يعرف  ، اكنَ هللا ا أ نَّ الناموس، سيُباركون. وا 

 عن خطاَّيمه قةا للتكفُيإل يقِدر أ ن حيفظ الناموس ًبلاكمل، فأ عطى هللا طريالعباين أ ن الشعب 

كرة ا جانب همم من الناموس، جيب أ ن نتأ مل فيه. دلى الكثُيين فًبذلًبحئ احليوانية. لكن يوجد أ يضا 

ا أ مام هللا. لكن الكتاب املقدس واحض  يَ طِ الناموس ُأعْ  أ نَّ  سسان ليكون ًبرا . (12:3 وميه)ر كوس يةل لال 

ا أ مام هللا حيث إل يوجد خشص ميكنه أ نْ  ذا يف ذ  من خالل حفظه للناموس. فكرْ يقف ًبرا كل، ا 

ننا  )ًبلرمغاس تطعنا أ ن حنفظ الناموس ًبلامتم  انتقلت ا ىل  ، س نظل ملوثْي ًبخلطية الِتزجزان(من ا 

آدم  . اخلطية فصلت اإل سسان عن هللا. حىت لو أ نك مل (58ادلرس  )انظرُك خشص من خالل أ

وس س تفصك عن هللا. وحنن ندرس الكتاب املقدس، تعلرنا أ ن النام فيك( )الساكنةخُتطئ، فاخلطية 

آة ـ للك من اإل سسان وهللا. نرى يف الناموس صورة حقيقية لشخصية هللا. هذه الصورة  مثل املرأ

ا، صورة حقيقية أل نفس نا. زجزان عن حفظ  تُعلرِن أ نَّ هللا قدوس وًبر. لكن نرى يف الناموس أ يضا

آمثة أ مام قداسة هللا وبره. شيئاا  انموس هللا، وهذا يكشف ضعفنا؛ أل نَّ الناموس يُعلرِن بوضوح أ ننا أ

؛ هذا اليشء هو اخلطية. ميكن أ ن 12:3فينا مينعنا أ ن نكون صاحلْي، حبسب ما جاء يف رومية 

آة إل ميكن أ ن تُس تخدم يف  إل أ نَّ املرأ ىل أ ن تنظف وهجك. ا  آة مفيدة لُتبْيرِ أ نك تتاج ا  تكون املرأ

سسانٌ غسل و  آة ويدعك هبا وهجه ليذيل القذارة. الناموس يُعلرِن  عاقلٌ  هجك. إل يوجد ا  يأ خذ املرأ

ىل  اخلطية؛ لكنه ليس مطهر لها. إل ميكن للناموس أ ن ينظفنا من اخلطية؛ لكنه يوحض لنا أ ننا حباجة ا 

ىل املُخلرِص، وهو الشخص الوحيد اذلي يُ  ه أ ْن يرفع رِكنالنظافة. وميكن أ ن خيلق هذا دإلةل للحاجة ا 

 اخلطية. 
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 أ سأ ل & تأ مل

ا يس تخدم لفظ "الالزتام ًبلناموس"؟ عَت هَمِ  أ نْ  كلَ  هل س بَق  " هو "الالزتام ًبلناموس   30خشصا

ا أ مام  )أ ناإل ميان بأ ن اخلالص  ميكن أ ن حنصل عليه من خالل حفظ الناموس. لكن  هللا(تكون ًبرا

آة، أ كرث من كونه مطهرلو أ ن الناموس مثل ا َل أ نه " يُقبل منطقياا ع، فهل "الالزتام ًبلناموسملرأ

ىل الب  "؟ ؟  ما السبب يف تعلق بعض الناس "ًبإللزتام ًبلناموسالطريق ا 

 صوص الناموس. املوقف األ ول: هو "الالزتام ًبلناموس"، واملوقفيوجد موقفْي متناقضْي لخ

. يُرزيرِ الناموس ليس هل معىن معيل" الِت متيل أ ن تُبْيرِ نعرة هللا عن طريق أ ن الثاين "الرخصة

لناس للناموس. " الِت تعكس الطريقة الِت ينظر هبا معظم اقفان، الغايتان لكيفية "تغُي الشخصيةاملو 

 الالزتاموقف "م"؟ هل س تكون أ قرب ا ىل س تضع نفسك يف أ ٍي من املوقفْي "لتغيُي الشخصية أ ين

 اذا؟ "؟ ملالرخصةموقف "" أ و س تكون أ قرب ا ىل ًبلناموس

ِر & أ فعل   قرر

ا  اهل س تجد خشصا  لشخصية؟ا"؛ لتغيُي بْي "الالزتام ًبلناموس" و "الرخصة خيتار موقفاا وسطا

الشخص احلُر أ مام هللا هو الشخص اذلي يُوقر  31طة املركزية للتوازن س ُتعرف بـ "احلرية".هذه النق

به  يَّدَ ويف نفس الوقت هو ُحر من أ ْن يُقَ  (51:7 )روالناموس مكقياس للب والقداسة دلى هللا. 

ذا كنت مت  كوس يةل احلصول عَل الب أ مام هللا. احلرية يه هدف هللا للك خشص يل حنو يتبعه. ا 

ا "الوصاَّي العرش" لتغيُي الشخصية، خفصص وق موقف "الرخصة " تاا دلراسة انموس هللا، خصوصا

ية، " لتغيُي الشخص ب "الالزتام ًبلناموس. لو كنت متيل حنو جان(15-1: 1تث  ؛57-5 :12 )خر

أ و الرساةل ا ىل غالطية.  ،8و 7و 1خفصص وقتاا دلراسة رساةل الرسول بولس لرومية اإل حصاحات 

اطلب من هللا أ ن يس تخدم دراس تك للكرته يف أ ْن ُتررك لتكون يف عالقة حصيحة ًبلناموس 

 وًبهلل؟ 

                                                           
30  Legalism (theology). (© Wikipedia. 2006). (http://www.answers.com/topic/legalism–theology). Retrieved 

October 18, 2006. 
31  Liberty. (© Answers Corporation, 2006). (http://www.answers.com/topic/liberty). Retrieved October 18, 

2006. 
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 من البكة ا ىل العبودية  

 أل كرث من أ لف س نة أ ن حييا كام أ وصاه هللا. لكنه يف مرات كثُية، اجنرف يناالشعب العب  حاولَ 

ا عن هللا، دلرجة أ نه عبدَ  ىل الرب،  بعيدا رسال  ؤدهبميالرب  اكنَ غالباا ما األ واثن. وعندما مل يرجعوا ا  ًب 

 أ ن يطلبون من هللالخيانته للرب، و العباين أ مة غريبة تغزو أ رضهم وتتسلط علهيم، فيعسرف الشعب 

د الشعب العهد مع هللا بأ ن حييوا وفقاا  ا ليحررمه من مضطهدهيم. وجُيدرِ حيررمه. فُيقمي هلم الرب قائدا

ىل العبودية اثنية، ومرة بعد مرة. لقد دعا هللا هووصاَّي هلطرق ىل العبودية مث من البكة ا  . من البكة ا 

 هللا دون مل يس تطع أ ن يسُي يف وصاَّي هو هللا، لكن الشعب نْ أ ن يُبْيرِ للعامل مَ العباين الشعب 

 سقوط؛ بسبب اخلطية الِت لوثت العامل. 

  إلحظ & تأ مل

للكتاب  The Hope الرجاءنتعرق يف هذا ادلرس، تلخيص كتاب  وحننُ  ذاكرتنا يف ضعمن املهم أ ن ن

دقيقة أ ن يُغطي الكتاب املقدس ُكه. املقتطفات السابقة من كتاب  82املقدس. إل ميكن ملقطع فيديو 

س نة. خالل هذا املوقف، صنع الكثُي  5222الرجاء تصف ما حدث يف فسرة من الزمن تزيد عن 

اب املقدس يف . قصصهم مسجةل يف الكتاينمن امللوك واأل نبياء بصامت ممزية يف اترخي الشعب العب 

ذا ُوِجَب عليك أ ن تصف تك الفسرة يف عبارة واحدة. رمبا أ ن تكون  العديد من األ سفار. أ َّيا  اكن، ا 

ا يف اترخي الشعب العب  . ينااملقتطفات السابقة، غُي حصيحة. تصف هذه املقتطفات دورة تتكرر كثُيا

 لقد وصف أ حد الُكتَّاب هذه ادلورة اكألآيت: 

ىل الط  اعةمن اإل ميان ا 

ىل البكة   من الطاعة ا 

ىل الغين   من البكة ا 

ىل األ اننية   من الغين ا 

ىل العقاب وادلينونة  من األ اننية ا 
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ىل العبودية   من ادلينونة ا 

 من العبودية ا ىل الانكسار

ىل اإل ميان.   32من الانكسار ا 

مياانا يف ا  معجزات هللا يف خروهجم من أ رض مرص، اكن دلهيم العباين بعد أ ن رأ ى الشعب 

ا أ نْ  ذا أ طاعوه،  هللا، أل ْن يطيعوه. وتعهدوا رسيعا يفعلوا ُك ما يأ مرمه به الرب. وعد هللا ًبلبكة ا 

 لقرون عديدة.  ادلورة واس مترْت  وًبركهم هللا بغىن. وبذكل بدأ ْت 

ُ تَ تَ   )تتابعق هذا التوايل ؛ فميكن أ ْن ينطباينا فقط للشعب العب ع السبب والنتيجة ليس وصفا اب

 البكة هناك اختالفاا بْي أ نَّ  عَل أ ي أ مة وأ ي خشص يف عالقهتام ًبهلل. إلحظْ والنتيجة(السبب 

والغين. وغالباا ما يعين الغين أ ن يكون دليك أ كرث مما تتاج. من منظور هللا، أ ن يكون دلينا أ كرث مما 

األ اننية أ ن األآخرين. و  يُنشئ مسؤولية أ ْن سس تخدم الزائد عن حاجتنا جملد هللا بأ ن نبارك ؛حنتاج

نفعل أ ي يشء أ قل من ذكل. جاء العقاب وادلينونة بعد األ اننية يف حاةل الشعب العبي، توجد أ ية 

اكن اين العب ختبان بأ ن هللا يؤدب ُك من حيبه. عقاب هللا للشعب  (1:51 )عبيف العهد اجلديد 

رضمه ا ىل ماكن تُ  أ خرى الِتعب أل مة مدفوعاا مبحبته هلم. وغالباا ما يتبع عقاب هللا عبودية الش

دراك حاجهتم ا ىل هللا!    الانكسار وا 

  أ سأ ل & تأ مل

 هل تعتقد أ ن ادلورة املوجودة يف األ عَل، ميكن أ ْن تدث مع األ مم واأل فراد وامجلاعات؟ أ َشح. 

ىل األ اننيةا تك؟ ا". هل رأ يت مثل هذا التحول يف حيلتحول اخلطُي يف هذه ادلورة هو "من الغين ا 

 هل تعتقد أ ن ميكنك جتنب حدوث ذكل؟ أ َشح. أ ين تضع نفسك يف هذه ادلورة؟ أ َشح. 

 

 

                                                           
32 Fred Carpenter, GENERATION, Personal Study Guide. (© Mars Hill Productions, 1997, page 10). 



61 
 

ِر & أ فعل:   قرر

. ميكن أ ن نطلب (8:1 )أ ففَِكْر يف ُخطوة الطاعة يف هذه ادلورة الِت نتأ ملها. اإل ميان هو عطية هللا 

دراك حملدو  ؛من هللا اإل ميان . إل يُركن ديتنا وزجزان بدون هللالكن إل يُركننا أ ن نصنعه. الانكسار هو ا 

أ ن نقاوم معل هللا يف حياتنا يف أ ْن يكرسان؛ لكننا إل سس تطيع أ ن نكرس أ نفس نا. ُك خطوة يف هذه 

قي هللا لنا وأل جلنا. الطاعة يه مس ئولية اإل سسان. تأ مل يف املعىن احلقي الطاعة، يفعلهاادلورة، لخالف 

الطاعة أ فضل من اذلبيحة". هناك اختالف بْي يه أ نَّ "نقرأ  ف  11:51مص 5دد يف للطاعة. يوجد ع

ئاا أآخر. يُْرِكن ا شي الطاعة واذلبيحة. ميكن أ ن تكون اذلبيحة فعل الطاعة؛ لكن ميكْنا أ ن تكون أ يضا 

ر أ ن يفعل ذكل، وخيتار كيف أ ن يفعل ذكل. ومن  ِ م ذبيحة من جانبه عندما خيتار ويُقرر للررء أ ن يُقدرِ

م  هما. الطاعة شيئاا خمتلف. الطاعة أ ْن يطلباملرء ذبيحة دون املركن أ ن يُقدرِ ااد الرب منه أ ن يُقدرِ  امئ

عة يه اليشء االاس تجابة هلل. الطاعة احلقيقية شيئاا ينبع من القلب. الطاعة جتلب البكة. الطيه 

ع األ اننية". فَِكْر يف ماكنك يف ادلورة الِت حدثت ميتحول ا ىل " أ نْ ِمْن " الوحيد اذلي مينع "الغىن

 منذ وقت طويل. أ يامن كنَت، اس تجب هلل بطاعته من ُك القلب.العباين الشعب 
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 مصدر الرجاء اذلي إل يزتعزع

ذلي ا أ عطى هللا مئات الوعود ًبأل نبياء لخصوص املُخلرِصيُرسل ُمخلرِص. يف جنة عدن، وعَد هللا بأ ن 

بد. صَ  ما س هيزميوٍم يف  ا ب دَ عِ الش يطان، واخلطية، واملوت لل  ، عد يومٍ دخان اذلًبحئ يف الهيلك يوما

ُرخلرِص. تذكرةا حباجة اجلنس البرشي للالعباين وس نة بعد س نة، وجيل بعد جيل؛ معطياا للشعب 

َل ع مل يأ ِت املُخلرِص لو، جيب أ ن نتساءل "ماذا لكن مىت س يأ يت؟ وكيف س يأ يت؟ من األآنْ 

 اإل طالق؟". 

  إلحظ & تأ مل

ىل األآن نتأ مل يف The Hopeيضع درس اليوم عالمة يف منتصف الطريق لقصة كتاب الرجاء  ، وا 

َّا س يأ يت.   العديد من احلقائق واأل حداث الكتابية. مثل قصد هللا يف أ ْن يُِعد املشهد مل

  اسسرجع ما قد تعلرناه

سسان؟   (1و3 )درسملاذا نثق يف الكتاب املقدس بكونه ا عالن هللا لال 

به؟  –ما اذلي يقوهل الكتاب املقدس عن هللا  ْن هو؟ ماذا يَش ْ     (1 )درسمر

ماذا يقول الكتاب املقدس عن اإل سسان؟ ـ خملوق عَل صورة هللا لكنه انفصل عن هللا بسبب 

  (52، 1 )درساخلطية 

س    (53 )درسسان ـ أ ن حيب اإل سسان واإل سسان حيب هللا. قصد هللا من حنو اإل 

  (51، 58 )درسطبيعة اخلطية وتأ ثُيها عَل اإل سسان وعالقته ًبهلل 

 (51 درس)ماذا يقول الكتاب املقدس عن الش يطان وعن احلرب الِت أ شعلها ضد هللا واإل سسان؟ 

بد. وعد الرب بأ ن يُرسل املُخلرِص اذلي س هيزم الش يطان، اخلطية، وامل   (12 )درسوت لل 

  (11 )درسكيف ُودلت أ مم العامل؟ 

براهمي ووعد من خالهل ببكة ُك األ مم؟   (11 )درسكيف أ نَّ هللا دعا ا 



63 
 

براهمي؟ )درس   ( 35كيف ظل وعد هللا حياا يف سسل ا 

براهمي الشعب العبي، اذلي س يأ يت منه املُخلرِص ويمتم الوعد ببكة ُك  ن هللا من سسل ا  كيف كوَّ

  (31 )درسأل مم؟ ا

األ وىل من الكتاب املقدس. هذه  امخلسة األ سفار يف ُك هذه األ حداث واحلقائق مسجةل

ا بعناية وُحفظْت قبل ا ًبلتوراة(العباين عن الشعب  )معروفةامخلسة األ سفار  لعرص قد َُجعْت معا

درس  )انظر. امليالد(بعد  5س نة قبل امليالد ا ىل  122 حوايل)احلايل اذلي نُغطيه يف هذا ادلرس 

3  َّ زي يف ُك . هناك موضوع مركسسخها(ة يف حفظ الكتب املقدسة وادلقة يف ملراجعة الطرق العبي

ُ العباين التوراة لخصوص معل وخدمة املُخلرِص، اذلي يدعوه الشعب  خلرِص مئات " املس يا ". تنبأ  ًبمل

 Theلرجاء ؤات يف دراستنا لكتاب ااأل نبياء وكثُي من القصص الكتابية. تأ ملنا بعض هذه التنب

Hope  

  (12 )درسأ عطاها هللا كِغطاء ألآدم وحواء  احليواانت الِتجلود 

  (13 )درسالفك اذلي محل نوح بأ مان أ ثناء دينونة العامل 

براهمي كذبيحة بدل أ بنه   . (32 )درسالكبش اذلي أ عطاه هللا إل 

  (31 )درسأ نقذمه من املوت  دم خروف الفصح عَل أ بواب العائالت العبية اذلي

موا ذًبحئ للتكفُي عن اخلطية العباين الوصاَّي الِت أ عطاها هللا للشعب     (37 درس)بأ ن يُقدرِ

 َ َ ب هذه القصص بعرق، ما اذلي س يفعل هللا أل جل اإل سسان، وأ نَّ اإل سسان إل يس تطيع  ْت يَّن

بد.أ ن يفعل ذكل بنفسه: أ عطاه احلرية من اخلطية، والسُي مع هللا رمبا يُفكر   يف عالقة حصيحة لل 

 الشعب جمليء املُخلرِص. لكن مل دؤوباملرء بأ ن ُك اإل عالانت للشعب العبي، جعلهتم يف انتظار 

 يكن يف حاةل انتظار. 
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ل ا ىل منهتاه، التدين وص أ نَّ  لفسرة الِت نُغطهيا يف هذا ادلرسخيبان املؤرخْي أ ن خالل هذه ا

ىل احلضيض. ْت وصلَ و  بيامن اكن ًبلفعل هناك قةل قليةل تنتظر الشخص املوعود   33احلاةل الروحية ا 

مه من احلمك  ِ به يف الكتاب املقدس، والكثُيون من الشعب اكنوا ينتظروا ُمخلرِص س يايس حُيررر

ا عن انتظار املُخلرِص  ن مس توى معيش هتم. كيف تول نظرمه بعيدا به تنبأ ت  اذلي)األ جنيب، وحُيسرِ

ىل تأ ثُي القادة املقدسة(النصوص  . يعزو معظم املؤرخْي وداريس الكتاب املقدس، هذا التحول ا 

ُُكُّ " 31:51ية هللا. قال هللا يف تثن ادلينيْي اذلين أ ضافوا مئات القوانْي ا ىل "الناموس" اذلي أ عطاه 

ي ُأوِصيمُكْ ِبِه اْحرُِصوا ِلَتْعَرلُوُه. إَل تَزِدْ  ِ ر عَلَْيِه َوإَل تُنَقرِْص ِمنُْه". من السهل أ ن نرى، مبرو اْلالَكَِم اذلَّ

ة. فيجب حيول نظره عن الرب ويفقد الرؤيالعباين الشعب  الوقت، أ نَّ تأ ثُي القادة ادلينيْي جعلَ 

ا.   أ ن نتعمل هذا ادلرس جيدا

 أ سأ ل & تأ مل

َل نظرتك ه ادلراسة عاسسرجع ما قد تعلرته يف النصف األ ول من هذه ادلراسة، أ سأ ل كيف أ ثرت هذ

 قد رفَض  ،"، جند أ ن عامل اليوم، عامل "ما بعد احلداثة1رس هلل، وعالقتك معه؟ وبيامن نتأ مل يف د

د احلداثة" وهجة نظر عامل "ما بع ْت هذه القصة العظمية الِت تُفرسرِ هذا العامل وهدف وجودان فيه. قادَ 

ىل النسبية. ا لتُ  34ا  لهيا َجيعا  تُفرسرِ العامل وكيف الِت يه احلقيقة ف يف قصتناشَ كْ احلقيقة الِت حنتاج ا 

اذلي  "تقول لشخص يتبىن وهجة نظر عامل "ما بعد احلداثةحنيا فيه. أ ن هذه القصة حقيقية. ماذا 

 يقول إل توجد قصة عظمية تُفرسرِ العامل اذلي حنيا فيه وتُفرسرِ الهدف من وجودان فيه. 

ِر & أ فعل   قرر

 هترل هو يف احلقيقة درٌس بس يطٌ وميكن فهره. إلالعباين ادلرس اذلي جيب أ ن نتعلَّره من الشعب 

لهيا! توجد  َبَق فَُكِتَب ُكتَِب تقول: " 1:51أ ية يف رساةل رومية ُكرة هللا وإل تضف ا  أَلنَّ ُُكَّ َما س َ

ْبِ َوالتَّْعزِيَِة ِبَرا يِف  ذا كنَت تريد ر  اْلُكُتِب يَُكوُن لَنَا َرَجاءٌ أَلْجِل تَْعِلميِنَا، َحىتَّ ًِبلصَّ يزتعزع  إل جاءا ". ا 

                                                           
33 Ernest R. Martin PhD., The Intertestamental Period. (This article was written in 1986; Transcribed and 

Edited by David Sielaff, June 2002; © Associates for Scriptural Knowledge, 1976–2006). 

(http://askelm.com/doctrine/d020601.htm). Retrieved October 19, 2006. 
34  Postmodernism [A Definition]. (Public Broadcasting Service, 1995–2206). 

(http://www.pbs.org/faithandreason/gengloss/postm–body.html). Retrieved October 19, 2006. 
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ا للكرة هللا. دْع ُكرة الرب تُشلك نظرتك  ؛world of Relativismيف عامل النسبية  فُكْن تلريذا

 للعامل اذلي حوكل وغرض وجودك فيه.  
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ُ غُي هللا   درَّك امل

َِّك قَْد َوَجْدِت ِنْعَرةا ِعْنَد هللِا. » فََقاَل لَهَا الَْراَلُك:32 ، أَلن يَن 35إَل خَتَايِف ََّي َمْرمَيُ َتْحَبِلَْي َوتَِْلِ َوَها َأنِْت س َ

ينَُه يَُسوَع.   (35-32: 5 )لو ابْناا َوتَُسررِ

7 َ ْذ لَْم يَُكْن ل
ِ
َعْتُه يِف الِْرْذَوِد، ا َطْتُه َوَأْْضَ ِت اْبَْنَا الِْبْكَر َوقَرَّ   (7:1 لو)هَُرا َمْوِضٌع يِف الَْراْزِِل. فََودَلَ

ا، بعد أآإلف الس نيْي من الانتظار. يف ا حدى الليايل يف مدينة النارصة، زارَ  تقق الوعد لقد  أ خُيا

الامس الرب  "يسوع"، ومعىن هُ ها بأ هنا س تحبل وتْل ابناا وتسريَّ مالك الرب فتاة اهمها مرمي وأ خب 

هنجدا  مزدمحةا ". اكنت بيت حلم هو اخمللص إل ا  ة ا وجدت ماكانا يف حظُي ا، ومل يوجد ماكن ملرمي. ا 

ا.  ؛ وهناكَ املوايش  ُودلرِ ُمخلرِص العامل، ُودلرِ الطفل يف أ كرث األ ماكن فقرا

 حظ & تأ ملإل

شعياء طري  يفعل هللا أ موره بطريقة خمتلفة عن طريقة العامل. وغالباا إل ميكننا أ ن نتوقع قته. مكتوب يف ا 

بُّ »" 8:11 ألآية يف لقد ظهرت بقوة هذه ا. "أَلنَّ َأفْاَكِري لَيَْسْت َأفْاَكَرمُكْ، َوإَل ُطُرقمُُكْ ُطُرِِق، يَُقوُل الرَّ

 الطريقة الِت جاء هبا املُخلرِص اذلي وعد به الرب. 

  يف أ مرين لخصوص جميئه فَِكرْ 

ىل اإل سسان. وتفِصل  من أ نَّ  األ مر األ ول: بدإلا  اإل سسان هو اذلي يأ يت ا ىل هللا، هللا هو اذلي أ ىت ا 

هذه احلقيقة رساةل الكتاب املقدس عن أ ي نظام ديين أآخر يف العامل. تُعملرِ األ دَّين األ خرى عام جيب 

دراك الهوة الشاسعة ب  ليأ يت ا ىل هللا. أ َّي   أ ن يفعل اإل سسان نه: أ ( يفشل يف ا  ْي هللا اكن هذا التعلمي فا 

لهوة يعب هذه ايجعل اإل سسان من قوة اإل سسان ل  ب( يُضِخمالقدوس واإل سسان اخمللوق اخلاطئ 

ماكنية الوصول ا ىل هللا. يُعملرِ الكتاب املقدس فردهالشاسعة مب . ت( يُقلرِل من قداسة هللا مبناداته ًب 

سسان، أ ىت أ نه إل يوج د شيئاا يُركن أ ن يفعل اإل سسان ليصل به ا ىل هللا؛ لكن بسبب حب هللا لال 

ىل اإل سسان بدإلا   . ا ىل هللان أ نَّ اإل سسان هو اذلي يأ يت م هللا ا 
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ىل اإل سسان بطريقة متضع األ مر الثاين: تأ ملْ  سسان. أ ىت هللا ا  ىل اإل  ة، إل يف الكيفية الِت أ ىت هبا هللا ا 

ا أ   ا من عذراء يف أ فقر املباين ويه حظُية موايش. وليسن نتوقعها. أ ىت طفالا ميكننا أ بدا ذا ه  مولودا

لكْنا طريقة هللا. ترى معظم ادلَّيانت أ نَّ العامل املادي عاملٌ َشيٌر.  ؛سيناريو أ خسرعه عقل اإل سسان

سسان ا  وًبلتايل فا ن تك ادلَّيانت سسرفض وتُنكر أ ن تؤمن بأ ْن هللا اخلالق القدوس يتجسد من 

أ كرث يف هذه املساةل يف ادلرس القادم(.  )سنتأ مل 35لخليقة الساقطة املرتلئة ًبألآمث.وخُيضع نفسه ل

ا. أ ىت يف هدوء دون أ ن يدري به أ حد. عندما  إلزالت طريقة هللا يف جميئه للعامل، طريقة زجيبة جدا

ِر ُمرحش س يايس أ ن خيوض الانتخاًبت؛ فغالباا ما يوظف عالقاته الع م" نفسه مة القوية "ليُ ايُقرر قدرِ

 هبدف أ ن يصنع زمخاا محللته الانتخابية.  ؛للرجمتع

أ ىت ُمخلرِص العامل اذلي وعَد به الرب دون أ بواق تُعلرِن اجمليء، وبال هتافات اس تقبال امجلاهُي. 

ظُية. ت احلواانمن حي ا ـ جمرد بعض الرعاة، وقليلٌ  جدا اكن امجلهور األ ريض لهذا احلدث َجهورا قليالا 

د التقومي يف احلضارة الغربية  احلدث اذلي بناءا  وحىت األآن هذا  36 .امليالد(أ و بعد  )قبلعليه يتحدَّ

ليه معظم ا أل ن هللا األ بدي  ؛يف العامل الرويح ويةبه امجلاهُي السام ْت لناس. احتفَ احلدث إل ينتبه ا 

 (53:1 )لودخل أ بعاد الزمان واملاكن! 

 أ سأ ل & تأ مل

ا أ ن ترتب اس تقبال "خشصية همرة جداكل أ ن ط هل س بَق  لو طلب منك  ؟VIP" لب منك أ حدا

ا، وَ  كيف أ نَّ خططك إلس تقبال هذا الشخص ختتلف عن خطط هللا إلس تقبال ابنه؟ ملاذا  حِضْ أ حدا

 تعتقد أ ن هللا مل يس تقبل ابنه يف العامل ًبلطريقة الِت يعرفها العامل؟ 

ِرْ    & أ فعلْ  قرر

طرق  أ نَّ  أ و كيف س يصل يف حياتك. تذكرْ  ما ر املُس بقة عن كيفية معل هللا ليشءمن األ فاك احسرْس 

 هللا ليست كطرقنا. 

                                                           
35 The Big Religion Chart. (© ReligionFacts Website, 2004–2006). Comparison of 25+ world religions. 

(http://www.religionfacts.com/big_religion_chart.htm). Retrieved October 26, 2006. 
36 Marshall Brain, How Time Works. (How Stuff Works Inc., 1998–2006). 

(http://people.howstuffworks.com/time7.htm), Retrieved October 25, 2006. 
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 مل جيد يوسف ومرمي ماكانا يف قرية بيت حلم، ومل يكن هناك حىت غرفة هلم. اكنت بيت حلم مزدمحةا 

ا أ بدَّيا حيدث يف وسطهم.  ا، ومشغوةلا جدا  يف هذا املساء. يفقد الكثُي من الناس حقيقة أ نَّ شيئاا همرا

 يفقدوا ذكل أل هنم اكنوا يفعلون أ مورمه اخلاصة ـ وإل يدركوا أ ن هللا اكن يف وسطهم. 

ا يف حياتكرمبا يقصد هللا ا عام لفة متاما لكنَّ هللا خيتار أ ن يفعل ذكل بطريقة خمت ؛ أ ْن يفعل شيئاا هاما

 ُ ذا كنَت إل تنتظر ذكلنتوقعه، كام يف طريقة جميء امل ا أل ْن  نْ إل تراه. كُ  كفرمبا أ ن ؛خلرِص. وا  مس تعدا

 يفعل هللا ما إل تتوقعه يف حياتك. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 كيف ُودلرِ يسوع بال خطية

ْن اَكَن لِخَِطيَِّة َواِحٍد َماَت اْلَكِثُُيوَن، فَِباألَ 51
ِ
َُّه ا ا الْهَِبُة. أَلن ا وْ َولِكْن لَيَْس اَكلَْخِطيَِّة هَكَذا َأيْضا ىَل َكثُِيا

يِح، قَِد اْزَداَدْت لِ  سَْساِن الَْواِحِد يَُسوَع الَْرس ِ
ِ
َِِّت ًِبإل   (51:1 )رويَن! ْلَكِثُِي ِنْعَرُة هللِا، َوالَْعِطيَُّة ًِبلنرِْعَرِة ال

«. ِقَبهُ عَ  َوَأَضُع عََداَوةا بَيْنَِك َوبَْْيَ الَْرْرَأِة، َوبَْْيَ سَْسِكِ َوسَْسِلهَا. ُهَو يَْسَحُق َرْأَسِك، َوَأنِْت تَْسَحِقْيَ 51

  (51:3 )تك

ه ليك ء أ نرمبا يفكر املر  الطريقة؟ تكلكن َمْن اذلي ختيل أ ن تدث ب  لقد انكشفت ُخطة هللا،

اكَن اذلي  نْ ينترص املُخلرِص عَل اخلطية، إلبد أ ن يكون بال خطية، كام أ ن هللا بال خطية. لكن مَ 

سسان؟  يتوقع أ نَّ   املُخلرِص اذلي وعد به هللا خالل العصور، أ ن يكون هللا نفسه يف ا 

 إلحظ & تأ مل 

د التفكُي يف م  ا ويتأ سسيتخسأ ةل أ نَّ هللا القدوس قُلنا يف ادلرس السابق أ ننا جيب أ ن نُعيرِ ، ذ جسدا

سسان ويظل بال خطية؟  ث ًبخلطية اك   كيف يُرِكن هلل اذلي هو بال خطية، أ ْن يدخل العامل امللوَّ

 ، وبعد ذكل نتعامل مع الكيفية الِت جتعل ممكناا. كام رأ ينا يفاملهم هذا السؤال أ وإل: دعوان نتعامل مع

ر املُخلرِص اجلنس  The Hopeاء األ عَل يف مقتطفات كتاب الرج ِ الفصل الثامن، أ نه ليك حُيرر

البرشي من اخلطية إلبد أ ن يكون هو نفسه بال خطية. هذا املُلخص هو مفتاح حقيقة العقيدة 

رِم املُخلرِص الناموس ليك يكون وس يط ومصاحل بْي هللا والناس.  الالهوتية عن املُخلَّص. جيب أ ن يمُت

ر الكثُي من أ َّيت الكتاب املقدس أ ن املُخلرِص وليك يمتم الناموس؛ جي ِ ب أ ن يكون بال خطية. تُقرر

. لكن كيف يكون هذا ممكناا؟ قرأ ان ًبس مترار (1:3يو  5 ؛15:1كو  1 ؛51:1 )عباكن بال خطية 

الفصل  )انظرعن اخلطية الِت لوثت اجلنس البرشي  The Hopeيف دراستنا لكتاب الرجاء 

سَْساٍن َواِحٍد َدَخلَِت نقرأ  أ ن " 51:1ساةل رومية ويف ر  .(58الثالث، درس 
ِ
ََّرا ًِب ن ِمْن َأْجِل ذكِلَ َكَ

ِ النَّ  يع ىَل ََجِ
ِ
ىَل الَْعالَِم، َوًِبلَْخِطيَِّة الَْرْوُت، َوهَكَذا اْجتَاَز الَْرْوُت ا

ِ
ْذ َأْخَطأَ الَْجِريُع"الَْخِطيَُّة ا

ِ
. اِس، ا

ذا   سسان وإل يُلوث ًبخلطية؟ دعوان نتأ مل يف احامتلْي. يُودَل املُخلرِص من ا   أ نْ  افكيف ا 
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ذا اكن ممكناا هلل أ ن يفعل أ ي يشء يرَسر  ذا الاحامتل األ ول: جيب أ ن نعسرف أ نه ا  كنه ًبلتأ كيد مي  اه؛ فا 

  37أ ن حيري يسوع بطريقة معجزية من أ ن يتلوث ًبخلطية وهو يف رمح العذراء مرمي.

س ":. إلحظ أ نَّ هذا العدد يقول51:1 رو الاحامتل الثاين: جيب أ ن نتأ مل بدقة يف سان واحد دخلت ًب 

ىل العامل"؛ وذلا انتقل املوت ا ىل " خلت اخلطية " دالبرش". إل يقول العدد "برجل وامرأ ةُك اخلطية ا 

آدم وليس حبواء. اخلطية انتقل ىل العامل بأ ىل العامل. دخلت اخلطية ا  ىل سسلا  وليس من  ت من أآدم ا 

رأ س الش يطان  دوسبأ ن الشخص اذلي ي 51:3 يف تك رمبا هذا السبب وراء وعد هللا 38حواء.

س يكون من سسل املرأ ة وليس من سسل الرجل. هناك حقيقة معروفة أ نَّ الصفات  يسحق( )حرفياا

نه من املركن للخطية )قوة  39ًبء وليس من خالل األ همات.األ مراض والعلل تنتقل من خالل األآ و  ا 

م. ويف خالل األ ب وليس األ  ا ىل ُك خشص من  ا ىل جيلٍ  ( أ ْن تنتقل من جيلٍ علهااخلطية، وليس ف 

َ " وُ حاةل "يسوع اكن يسوع  ولهذا السبب .هللا هو أ بوه ًبحلبل املعجزي بقوة الروح القدس، واكنَ  دلرِ

 ؛يةعل اخلط مرمي مل تف أ نَّ ببه بعض ادلَّيانت، يرشح السبب بال خطية. عَل الرمغ من أ نَّ ما تُعملرِ 

ليك تَِْل يسوع بال خطية. عَل الرمغ من أ نَّ اخلطية إل  ؛بال خطية مرمي تكون وذكل من أ جل أ نْ 

إل أ نَّ الكتاب املقدس يقول  رو  ؛13:3)روخشص عاش قد أ خطئ  ا ن ُكتنتقل من خالل املرأ ة. ا 

  (51:1عب  ؛1:3يو  5 ؛15:1كو  1)... ما عدا يسوع!  (52:3

  أ سأ ل & تأ مل

ملاذا اكن من الرضوري أ ن يكون املُخلرِص بال خطية؟ يف احلقيقة جيب أ ن يكون خروف الفصح 

 عَل أ نَّ املُخلرِص جيب أ ن يكون بال عيب من هجة اخلطية. . وهذا يُلقي ظالا (1:51 )خربال عيب 

                                                           
37 What Is the Immaculate Conception? (Got Questions Ministries, © 2002–2006). 

(http://www.gotquestions.org/immaculate–conception.html). Retrieved October 27, 2006. 
38 Matthew J. Slick, If Jesus is God in the flesh, why did He not inherit original sin? (© Christian 

Apologetics and Research Ministry, 1996–2006). (http://www.carm.org/questions/Jesus_sin.htm). Retrieved 

October 27, 2006. 
39 Genetic Counseling. (Medindia Health Network Pvt Ltd, 2006). 

(http://www.medindia.net/patients/patientinfo/geneticcounselling–print.htm). An additional reference is Richard 

M. Lebovitz, Natural Selection in Family Law: Legal Cases and Materials; 3.7. Maternal transmission of 

citizenship. (Biojuris, 2005). (http://www.biojuris.com/natural/3–7–0.html). All retrieved October 27, 2006. 
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. هل س بق كل أ ْن فكرت يف أ نَّ يسوع ُودلرِ بال خطية، لخالف أ ي خشص أآخر؟ (51:5بط 5)

 كنك أ ن ترى ملاذا يكون هذا املفهوم صعباا عَل البعض أل ْن يقبل؟ هل مي 

ِرْ    & أ فعلْ  قرر

أ ْن يفهروا كيف أ نَّ هللا يس تطيع أ ن يفعل أ ي يشء، فا هنم حيلون هذا  ونغالباا عندما إل يس تطيع

يتلطخ ْن نَّ هللا إل يُركنه أ ْن يتأ سس دون أ  ا  نصاف احللول. تقول بعض ادلَّيانت الرصاع يف عقوهلم بأ  

أ كرث من يس " عَل أ نه ل تجسد ًبس هتجان، ويقللون من خشص "املس يحًبخلطية. ويعرضون فكر ال 

بال خطية. لكن  تكون مرمي يتحمت أ ن ليك يكون يسوع بال خطية، فال :نَّ ا   كونه نيب. ويقول البعض

سساانا يف يسوع املس يح  : أ ( اختذ هللا ا   مل تكن بال ب( مرمي (1:1 )كونعرف من الكتاب املقدس أ نَّ

يك ا يف هذا ادلرس أ نَّ هناك طريقة ل. وًبلفحص ادلقيق للكتب املقدس نرى أ يضا (13:3 )روخطية 

سرشح أ ن يسوع اكن بال خطية دون أ ن نضطر ا ىل اللجوء أل نصاف احلقائق. ادلرس هنا بس يط 

ىل أ نصاف احلقائق وأ نت تدرس الكتاب املقدس ليك تل ما يبدو كل م  ا يف ت وسهل. إل تلجأ  ا  ناقضا

َّا تقرأ ه.     أ ن يُعطيك الف  تطلب من هللان تفر بعرق يف ُكرة هللا، و الكتب املقدسة. األ فضل أ    هم مل
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هل اكمل : يسوع الطفل سسان اكمل، وا   ا 

، َواَكنَْت ِنْعَرُة هللِا عَلَْيِه. 12 وحِ، ُمْرَتِلئاا ِحمْكَةا ى ًِبلرُّ يِبُّ يَْنُرو َويََتَقوَّ   (12:1 )لوَواَكَن الصَّ

ُتوا ِمْن فَهِْرِه َوَأْجِوبَتِِه. 17 ُعوُه هُبِ يَن هَمِ ِ   (17:1 )لوَوُُكُّ اذلَّ

اَمٍة اَنِزإلا عَلَْيِه.52 وَح ِمثَْل مَحَ َراَواِت قَِد اسَْشقَّْت، َوالرُّ َواَكَن 55 َولِلَْوْقِت َوُهَو َصاِعٌد ِمَن الَْراِء َرَأى السَّ

َراَواِت: ْرُت » َصْوٌت ِمَن السَّ ي ِبِه رُسِ ِ   (55-52: 5 )مر«. َأنَْت ابيِْن الَْحِبيُب اذلَّ

ا حىت اندهش معلرْي الناموس من فهره أل مور هللا. وعندم ؛ة واحلمكةيف القو يمنو الطفل يسوع  اكنَ 

 م عن هللا، اكن يدعو هللا أ بوه! اكنت نعرة هللا عَل يسوع، واكن هل نعرة مع اذلين عرفوه. اكن يتلكَّ 

ه. وأ ىت صوت من السامء قائالا: "هذا هو ابين وعندما صعد يسوع من املاء، روح هللا نزل علي

 ". به رسرتاحلبيب اذلي 

  & تأ ملْ  إلحظْ 

ىل بداية خدمتفسرة إل نعرف الكثُي عن طفوةل يسوع و  ا من وقت ميالده ا  ه ش بابه. مرَّ ثالثون عاما

عن ًبِق الناس.  خيتلف اكنَ  ،ابن هللا وبكونه عن تك الس نوات. العامة. تلكرم الكتاب املقدس قليالا 

ابن مرمي، اكن مثل أ ي خشص عاش من قبل. ولكن كيف يمنو وهو هللا؟ لقد تركنا الكتاب  كونهوب

قة يف طعامه لييعمتد عَل اخل  األآنهو خالق الكون، و  ُهوَ  املقدس ودلينا أ س ئةل كثُية. كيف يكون

آ مثل مثل أ ي طفل  خر؟ ماذا اكنت أ وىل ُكامته؟ هل اكن دليه الوقت ليلعب مع األ طفال، أ و أ نه أ

ىل الفسرة احلرجة فسرة البلو  اجلنيس؟ هل اكن يشعر ًبلقلق؟ مل  يلعب؟ كيف اكن يشعر؟ مىت وصل ا 

أ مل توجد هناك فتاة أ زجبت بيسوع اجلذاب؟ وكيف تعامل مع ذكل؟ هل اكن يوجد خشص مزجع 

س نوات نتجاهل تك ال  أ نْ  ًبلنس بة لنامن األ سهل  ه وهيدده؟ كيف تعامل مع هذا؟حياول أ ن يززج

لكنه اختبها. اختب تك الس نْي ًبلاكمل. من األ عداد املوجودة  ؛لكن يسوع مل يسركها ؛كهاونسر 

 . ًبأل عَل، يوجد بعض األ مور الِت يُركن أ ن نعرفها عن ابن هللا وهو يمنو ويصبح رجالا 
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لو )عطش حنو أ مور أ بيه الساموي. الفقرة السابقة من  ،حىت يف مرحةل الطفوةل، دلى يسوع اكنَ 

ىل أ ورشلمي ليحتفلوا بعيد الفصح، احل يسوعَ  ومرميُ  يف الهيلك. أ خذ يوسُف  حدثت( 17:1 دث ا 

عن  ، بطريقة ما،وعانفصل يسعَل اخلطية، واملوت.  اذلي تنبأ  عن ذبيحة يسوع الِت س تنترص هنائياا

 نَّ ا  املقدس اب ة ادلينيْي. يقول الكتا يف الهيلك يتحاور مع القادأ بويه. وبعد ثالثة أ َّيم وجدوه أ خُيا 

ِلَراَذا سوع: "ي  أ جاَب  ؛ا ولخته أ مه بسبب قلقهم عليه". وعندمالناس اندهشت من "فهره وأ جوبته

َُّه يَنَْبِغي َأْن َأُكوَن يِف َما أَل ِي؟  . (11:1 )لو. "«ُكْنُتَرا تَْطلَُباِنيِن؟ َألَْم تَْعلََرا َأن

س نة يف مصت اتم للويح، منذ هذه احلادثة يف الهيلك ا ىل معرودية يوحنا يف مر  58حوايل  ْت رَّ مَ 

اول األآن ُكامت تن. وس نقيض وقتاا اكفياا يف تناول معرودية يسوع يف ادلرس القادم، لكن س ن 52:5

ا فوتن. وجيب أ إل ي"هذا هو ابين احلبيب، به رسرت" عندما َصِعَد يسوع من املاء: األآب الساموي

بد. نطَق  حقيقة أ نَّ  ت التارخي لل   تك اللكامت نطقها األآب قبل أ ن يبدأ  يسوع خدمته العامة الِت غُيَّ

األآب بتك اللكامت قبل أ ن يعظ عظة واحدة، قبل أ ن يفعل معجزة واحدة، وقبل أ ْن يمُكرِل معل 

اكن  “!به رسرتألآب "يقول ا نوللآ الكفاري ًبنتصاره عَل اخلطية واملوت، ومصاحلة اإل سسان ًبهلل. 

ا؛ إل  دقة،  قول بأ كرثأ و ن ،بل بسبب كينونته ؛بسبب ُك األ ش ياء الِت فعلها يسوعاألآب مرسورا

َل أ عامهلم. ع رون أ ن هللا حيَبم ويقبلهم بناءا "! ًبلنس بة لهؤإلء األ شخاص اذلين يشع"بسبب ملن هو

لهيم بصوت عالٍ ف   . هذه النقطة تتحدث ا 

 إلحظ & تأ مل

 يف يسوع وهو يف سن املراهقة بصوته العذب وحبوب الش باب تعلو وجه؟ ملاذا الا هل فكرت قلي

 شعورك حول ذكل.  أ و ملاذا إل؟ اَشحْ 

 ع أ ي بيسوع قبل أ ن يفعل يسو بة كل عن هللا األآب عندما ُأرسرِ هل اكنت هذه فكرة جديدة ًبلنس  

 من أ عامهل العجيبة املسجةل يف الكتاب املقدس؟  معل

  إل؟ة الرب بك تعمتد عَل ما تفعل؟ ملاذا أ و ملاذا هل تظن أ نَّ مرسر 
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رْ  ِ   & أ فعلْ  قرر

اتجر مبواهبه. تمثر ورحب وروى لنا يسوع قصة اخلادم األ مْي اذلي ائمتنه س يده وسافر، هذا اخلادم اس 

ميك عَل يف القليل، فأ ق  أ حسنت أ هيا العبد األ مْي. كنت أ ميناالهذا العبد: " قالَ س يده  رجعَ عندما 

   40الكثُي".

 س عَل عودته. اس تحسان هللاسَّ ؤَ مل يكن همام يف هذه القصة أ داء اخلادم. اكن اس تحسان الس يد مُ 

نا هل ليضع ع اس عَل اتبسَّ ؤَ نَّ اس تحسان هللا س يُ ا   ما نفعل.  أ و بأ كرث دقة نقول لنا س يؤسس عَل

 فينا األ مانة أل ْن نطيعه. 

ا عَل ما نفعل أل جلأ يناه يف درس اليوم، حفب هللا لنا ليس مؤسَّ ًبلرمغ من، ما ر  بل حب هللا  ؛سا

َ  "س عَل " كينونتنا " ... أ و بأ كرث دقة، حب هللا لنا مؤسس عَلسَّ ؤَ مُ  ليه، حنن". لو أ نك ت  نْ مل نمتي ا 

ليه، يف حقيقة أ نَّ  بَْت حفينئذ اثْ  ا أ نك تنمتي ا  ذا مل تكن متأ كدا  هللا حيبك ومرسور منك أل نك هل. ا 

بد! فأ ذهب حاإلا    ا ىل اجلزء اخلاص مبعرفة هللا يف هذه ادلراسة. وحل هذه املسأ ةل ... لل 
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