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كيف تتعلم من هذه الدروس
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درس من طرف معلم ذو خربة و ذو استعداد مسبق للمواضيع املقدمة.و مع ذلك ،فإن الطالب يتعلم فقط بقدر ما كان
هتدف هذه الدروس إىل أن تُ ّ
ُ
يريد أن يتعلم .و حنن ننصح الطالب باتباع هذه اإلرشادات من أجل احلصول على استفادة أكرب من الفصل :
 .1اقرأ
إن قراءة العهد القدمي هو هدف طويل املدى .إذا كان الطالب يقرأ  6صفحات كل يوم ،فإنه ميكنه أن ينهي قراءة كتب العهد القدمي يف ما يقرب من
 4.5أشهر.إذا كان الطالب يقرأ كل من العهد القدمي و اجلديد ،فإنه ميكنه اإلنتهاء من قراءهتما معا يف أقل من  6أشهر.إذا قرر الطالب أن تكون هاته
القراءة كعادة منتظمة،فإن هذا سيمكنه من احلفاظ على حمتوى الكتاب املقدس احلايل.
.2استعمال المالحظات
القسم األول من املالحظات لكل كتاب من العهد القدمي هو اللمحة العامة.إن اهلدف من اللمحة العامة هو إدراك و استيعاب جوانب كل كتاب،و
اليت تساعد الطالب على فهم كيف أن املؤلف قد استعمل أدوات أدبية خمتلفة حىت يقوم بتوصيل رسالة اهلل.
القسم الثاين من املالحظات لكل كتاب من العهد القدمي هو احملتوى .إن اهلدف من جزء احملتوى هو الرتكيز على املعلومات اهلامة يف النص .و مبا أن
هذه عبارة عن دروس مسحية ،فإننا سوف نكون قادرين على الرتكيز فقط على بعض املقاطع األكثر أمهية يف كل كتاب.
يف هناية املالحظات عن كل كتاب من كتب العهد القدمي سيكون هناك عرض و بيان موجز.إن هذا جزء مهم من الدروس.إن كل هاته البيانات تركز
على مسامهة كل كتاب منفرد برسالة الكتاب بأكمله.و مبا أننا سوف نركز على رسالة العهد القدمي املوحدة ،فإن هاته البيانات ينبغي أن تكون ُحمددة
مع الكتاب الذي تلخصه.
هناك تركيز خاص و متميز للدروس عن املقاطع املوجود يف العهد القدمي و اليت قد استُخدمت يف العهد اجلديد،و خصوصا تلك اليت تتحدث عن
املسيح،املمسوح .جبب على الطالب أن يويل اهتماما خاصا هلذا.

فسر
ّ -3
واحدة من أهم جوانب هاته الدروس هي حاجة الطالب لفهم كيف ميكن له أن يفسر بصورة صحيحة و الئقة األنواع املختلفة لألدب يف العهد
القدمي.اعط اهتماما خاصا هلاته املعلومات يف الدرس األول لليوم األول.
 -4شارك
خطط لكي تشارك مع أشخاص آخرين األشياء اليت تتعلمها.اعثر على أشخاص تسمع هلم و تشرح هلم كيف أن العهد القدمي يكشف و يفسر اإلجنيل
بطريقة تدرجيية .هاته هي احلقائق األكثر أمهية يف العامل و هي ال هتدف إىل أن متسكها و تبقيها لنفسك.إنك ستتعلم أكثر عندما تشارك ما تتعلمه مع
آخرين.

اليوم  – 1األسفار الخمسة األولى
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أهداف اليوم
يف هناية الدراسة هلذا اليوم،فإن الطالب سوف يكون قادرا على :
 -1درج قائمة ألقسام العهد القديم
 -2درج قائمة لألنواع المختلفة لألدب في العهد القديم و التحدث عن كيف أن كل نوع يوصل رسالته.
 -3التحدث عن ما هي الرسالة المركزية لمحتوى العهد القديم كله.
 -4التحدث عن كيف استعمل اهلل كل كتاب من الكتب الخمسة األولى على حسب ما قام بتطويره لتلك الرسالة المركزية للكتب
الخمس األولى.
 -5التحدث عن كيف استعمل اهلل الكتب الخمس األولى على حسب ما قام بتطويره لتلك الرسالة المركزية في بداية العهد القديم
 -6جرد قائمة باإلحاالت الموجود في العهد القديم حول يسوع و المتمثلة في :
أ -نسل المرأة
ب -العهد اإلبراهيمي
ت -الكبش البديل
ث -حمل الفصح
ج -الصخرة الروحية
ح -النبي الشبيه بموسى الذي سيأتي
الدرس  : 1مقدمة
 -)1الكتاب املقدس هو كتاب فريد من نوعه.
أ) -إنه كتاب إهلي ( من اهلل).
ا) وفقا ل  2تيموثاوس  17-16.3من أوحى بالكتاب املقدس؟ اهلل
اا) وفقا ل  2بطرس 21-19.1ما الشئ الذي استخدمه اهلل ليعطينا كلمته؟ الرجال القديسني
ااا) كل كلماته ،يف األصل ،آتية من اهلل.
 )viجيب على اهلل أن يكشف لنا عن ذاته ،أو أننا لن نستطيع معرفته.
()a

وفقا لرومية  ، 20-19. 1يكشف اهلل عن ذاته من خالل أعماله ( اخللق).

()b

وفقا ليوحنا  39 :5فإن اهلل يكشف عن ذاته من خالل الكتاب املقدس ،الكلمة املكتوبة.

()c

وفقا ليوحنا  ،18 :1اهلل يكشف عن ذاته من خالل يسوع ،الكلمة احلية

ب) -إنه كتاب بشري ( من طرف اإلنسان).
ا) وفقا لبطرس الثانية  ، 21-19 :1ما الذي استخدمه اهلل ليكتب الكتاب املقدس؟ الرجال القديسني.
اا) كتب رجال لرجال آخرين بلغة هؤالء الرجال حىت تكون مفهومة من طرف الرجال حىت يستطيعوا معرفة اهلل.
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 -)2يف كتبنا املقدسة ،العهد القدمي مقسم إىل  4أقسام.
أ) -القسم األول يسمى باألسفار اخلمسة األوىل.
ا) وفقا لتثنية  ، 24 :31من كتب هاته الكتب اخلمسة؟ موسى
اا) يف أي سفر من الكتاب املقدس تبدأ قصة اهلل؟ التكوين
ااا) كيف يساعد كل سفر متوايل و متعاقب يف اإلخبار عن قصة اهلل؟ إنه يكمل و يطور هاته القصة.
 )viما هي احلادثة اليت تبدأ هبا األسفار اخلمس األوىل؟ و تنتهي هبا؟ إهنا تبدأ باخللق و تنتهي حيث يستعد اإلسرائيليون للدخول إىل أرض
امليعاد.
ب) -القسم الثاين يسمى باألسفار التارخيية.
ا) هل كان هناك مؤلف واحد لألسفار التارخيية ،كما هو الشأن بالنسبة لألسفار اخلمس األوىل؟ال.بل قام بكتابتها مؤلفني خمتلفني؛ و حنن لسنا
متيقنني يف من هم مؤلفني بعض الكتب ( مثال  :القضاة ،راعوث 1 ،و  2أخبار األيام)
اا) ما هي احلادثة اليت تبدأ هبا األسفار التارخيية؟ و تنتهي هبا؟ تبدأ باستحواذ أرض امليعاد و تستمر إىل عودة اليهود من النفي يف بابل.
ج) -القسم الثالث يسمى بأسفار احلكمة ( أحيانا يسمى باألسفار الشعرية).
ا) متت كتابة هاته األسفار يف كثري من األحيان شعرا.
( )aيتعامل أيوب مع مسألة معاناة الشخص الصاحل.
( )bيسمى املزامري بكتاب أغاين اليهود.
( )cتبني لنا األمثال كيف نعيش حياة تستفيد من حكمة اهلل بطرق عملية.
( )eيتطرق سفر اجلامعة إىل احلقائق حول عدم جدوى ما يبدو من احلياة و كيفية التغلب عليه.
( )fنشيد سليمان يعطينا رؤية اهلل ألمهية العالقة اجلسدية يف الزواج.
د) -القسم الرابع يسمى باألسفار النبوية
ا) أنبياء كبار
اا) أنبياء صغار
()a

دانيال ( كثريا ما يعترب كنيب من األنبياء الكبار)

()b

سفري هوشغ-صفنيا -قد كتبا قبل نفي اليهود إىل بابل.

()c

سفري حجي-مالخي قد كتبا بعد نفي اليهود من بابل.

 -)3يتضمن العهد القدمي  5أنواع أدبية خمتلفة.
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( )aالسرد
ا) املؤلف ( السارد) حيكي ما وقع ( التاريخ).
اا) السارد حيكي لنا ما يريده لنا أن نعرفه ،ليس كل ما وقع.
ااا) يربهن السرد على حقيقة اهلل لنا من خالل ما يقوله الناس و يقومون به.
( )bالناموس أو الشريعة
ا) القواعد و القوانني املقدمة من اهلل إلسرائيل كما هي موجودة يف العهد املوسوي
اا) غري ملزمة للمسيحيني ( أتباع املسيح)
ااا) الناموس أو الشريعة تقدم لنا حقيقة اهلل من خالل :
 )1اإلشراف على اإلسرائيليني من خالل كيف :
 )aيعبدون ( يتعاملون مع) اهلل
 )bخيدمون ( يتعاملون مع) اإلسرائيليني اآلخرين
)c

التعامل مع الشعوب األخرى

 )2تظهر لنا شخصية اهلل من خالل األشياء اليت كان اهلل يشرف عليها
) -)cاملزامري
ا) وضع الشعر يف املوسيقى
اا) جعل استخدام اللغة اجملازية غالبا ( ال ينبغي لذلك أن تؤخذ حرفيا)
ااا) التواصل مع املشاعر اإلنسانية هبدف توصيل احلقيقة إىل بؤرة الفهم.
 )viاملزامري تعلمنا بقوة حقيقة اهلل من خالل :
 )aاالتصال بعواطفنا و مشاعرنا أوال.
 )bاستخدام استجابتنا العاطفية لتبني لنا حقيقته.
)c
()d

إعائنا منوذجا بعبادتنا الشخصية و التشاركية
احلكمة

ا) -الشكل األديب ،الشرق األوسطي ،القدمي.
اا) -تناولت القضايا الفلسفية الكربى للبشر
ااا) -احلكمة توصل لنا حقيقة اهلل من خالل  ( :انظر أعاله)
()e

النبوة
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ا) -األنبياء كانوا يف البدء مبشرين و وعاظا.
 )1شعب اهلل كان ينكت العهد الذي قام به اهلل معهم.
 )2األنبياء بشروا ب :
 " )aأنتم نكتم عهدي !"
 " )bتوبوا و ارجعوا إىل يهوه ! "
 " )cإن مل تقوموا بذلك ،فإنه سيحاكمكم؛ إن تفعلوا ،سيبارككم"
اا) يشمل تبشريهم أيضا التوقعات ملا سيحدث متاشيا مع استجابة الشعب لتبشري األنبياء :
 )1التوبة ستجلب النعمة ،سواء اآلنية و املستقبلية
 )2الرفض سيجلب احلكم ،سواء اآلين و املستقبلي
ااا) النبوة خترب عن حقيقة اهلل من خالل :
 )1تذكرينا أن اهلل هو كلي العلم ،يعلم باملستقبل
 )2تذكرينا أن اهلل حيفظ وعوده ل :
)a

نعمة و بركة مفرحة و أبدية للذين خيضعون له باإلميان

 )bحكم فظيع و أبدي للذين يرفضون اخلضوع له و اإلميان به.

الدرس  : 2التكوين
 )1نظرة عامة
أ)

التكوين  11-1هو األساس ،جذر بقية الكتاب املقدس.

8

 -)iخلق اهلل كل شئ (.عقيدة اهلل،عقيدة الروح تبدأ هنا)
 – )iiما هو اجلزء من عقيدة اهلل الذي نتعلمه يف التكوين 1.1؟ اهلل خلق كل شئ.
 )iiiما هو اجلزء من عقيدة روح اهلل الذي نتعلمه يف التكوين 1.1؟ الروح خلق العامل.
 )ivخلق اهلل اإلنسان على صورته ( عقيدة اإلنسان تبدأ من هنا)
 )vما هو اجلزء من عقيدة اإلنسان الذي نتعلمه يف تك26.1؟ جعل اهلل اإلنسان على صورته.
 )viجتاوب اهلل مع خطية اإلنسان ( عقيدة الخطية ،الخالص،المالئكة،المسيح،األخرويات تبدأ من هنا)
 )viiما هو اجلزء من عقيدة اخلطية الذي نتعلمه من تك 6.3؟اإلنسان سقط يف اخلطية عندما عصى أمر اهلل.
 )viiiما هو اجلزء من عقيدة اخلالص املتضمن يف تك 15.3؟ الفادي و املخلص ( نسل املرأة) سيسحق رأس الشيطان.
 )ixما هو اجلزء من عقيدة املالئكة الذي نتعلمه من تك1.3؟ الشيطان هو املدمر ،عدو اهلل.
الرب.
 )xما هو اجلزء من عقيدة املسيح
َّ
املتضمن يف تك  22.3؟ املسيح سوف ميوت ليلبسنا ّ
 ) xiاختار اهلل اإلنسان الذي أصبح شعبا و الذي من خالله سيبارك اهلل كل الشعوب (.مفهوم العهود بين اهلل و اإلنسان بدأت من
هنا)
 )xiiما الذي نتعلمه عن اهلل يف تك  18.6؟ ربط اهلل نفسه مع البشر بعهد.
 )xiiiمجيع عقائد الكتاب املقدس توجد جذورها يف تكوين 11.1
 )xivمواضيع الكتاب املقدس الرئيسية مع جذورها يف تك 11.1
()1
()a
()b
()c
()d
()2

يف املقاطع التالية ،ما الذي يظهر قوة،تفوق،وسيادة يهوه؟
السماو ِ
ض" .
ات َواأل َْر َ
تكوين َ " 1.1خلَ َق اهللُ َّ َ َ
بَ ...ج َعل ُ ِ
ب الْبَ ْحر ِ
سة "
الر ُّ
َج َرى َّ
خروج " 21.14فَأ ْ
َ
(ه) يَاب َ
َ
صنَ َع "
الر ُّ
اء َّ
ب َ
مزامري ُ " 6.135ك َّل َما َش َ
ص"
الر ِّ
إشعياء " 1.59يَ َد َّ
َم تَ ْق ُ
ص ْر َع ْن أَ ْن تُ َخلِّ َ
بلْ

()b

يف املقاطع التالية ،ما الذي يظهر رمحة و نعمة يهوه؟
تكوين " 16-12.19أَ ْخرِج ِمن الْم َك ِ
ب َعلَْي ِه "
الر ِّ
ش َف َق ِة َّ
ان...،لِ َ
ْ َ َ
ب يُ ْع ِطي َر ْح َمة َوَم ْجدا"
الر ُّ
مزمور َّ "11.84
إرميا "2.31قَ ْد َو َج َد نِ ْع َمة فِي الْبَ ِّريَِّةَّ ،
ب الْبَاقِي''
الش ْع ُ
يف املقاطع التالية ،ما الذي يظهر غضب و حكم(سخط) يهوه ضد اخلطيئة؟

()a

تك  19-14 :3احلكم على آدم،حواء،و الشيطان

()b

خر  4-3 :14حاكم اهلل فرعون و جيوشه.

()a
()c
()3
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()c

إش  6.10حاكم اهلل آشور يف سخطه

()d

مالخي  3-1 :2حاكم اهلل كهنة إسرائيل الغري خملصني

()4
()b
()c

يف املقاطع التالية ،ما الذي يظهر أن يهوه جيعل عهوده مع شعبه؟
ِ
يم ِميثَاقِي َم َع ُك ْم "
تك  17-1 :9نوح َ " :ها أَنَا ُمق ٌ
ب َم َع ُك ْم "
الر ُّ
خر  8.24موسى " :ال َْع ْه ِد الَّ ِذي قَطَ َعهُ َّ
 2صموئيل  5.23داود  " :ألنه وضع لي عهدا ابديا"

()5

يف املقاطع التالية ،ما الذي يظهر املعركة بني اهلل و الشيطان ،بني اخلري و الشر؟

()a

تكوين  " 15-14 :3ألنك فعلت هذا...هو يسحق رأسك"

()b

خروج  " 2.5فقال فرعون '...من هو الرب؟'"

()c

يشوع  " 11.10رماهم الرب بحجارة عظيمة"

()d

إشعياء  " 36 :37الرب...ضرب من جيش أشور مئة و خمسة و ثمانين ألفا"

()6

يف املقاطع التالية،كيف نرى اختيار اهلل لألضعف أو األصغر أو األقل احتماال ملواصلة خطته /قصته؟

()a

تك  " 19-18.17بل سارة ( المرأة العاقرة) امرأتك تلد ابنا...أقيم عهدي معه"( ليس امساعيل ،ابنه األول)

()b

 1صموئيل  " 13-6 :16بقي بعد الصغير...قم امسحه ،ألنه هذا هو "

()a

 -)bتكوين  50-12حتكي بداية تكشف قصة الفداء إىل وفاة يوسف.
 )iقصة عائلة ابراهيم
 )iiقصة عائلة اسحاق
 )iiiقصة عائلة يعقوب(اسرائيل)
 )2احملتوى
 -)aأيام اخللق 3.2-1 :1 :
 )iما هي تك 3-1 :2؟ مراجعة/ملخص لتكوين .1
 )iiستة أيام من العمل ،مث واحد للراحة
()1

هل كانت  6أيام للخلق يف تكوين  1عبارة عن فرتات طويلة من الزمن أو  24ساعة ؟

()a

وم ( الكلمة العربية ليَوم)
يُ ْ
ما هي الكلمات يف تك 5.1؛8؛13؛19؛23؛ و  31اليت تشري إىل أن هذه تعين  24ساعة ؟ املساء و الصباح

()ii

ما هي الكلمات األخرى يف تك  5.1اليت تبدو أهنا تشري إىل أن هذه تعين  24ساعة؟ دعى النور هنارا و الظلمة دعاها ليال.

() i

وم تعين 24ساعة.
وم' مع عدد ( مثال  :اليوم السابع )  ،يُ ْ
.1يف كل تواجد لكلمة 'يُ ْ

) (bفرتة طويلة من الزمن

) (iيف أيوب  ، 18.15تعبري " يوم الرب " هو 24ساعة أو فرتة من الزمن؟ فرتة من الزمن
) (iiيف مز  ، 1.20تعبري " يوم الرب " هو 24ساعة أو فرتة من الزمن؟ فرتة من الزمن.
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) ( cيؤمن أستاذك بأن  6أيام اخللق يف تك  1هي  24ساعة يف اليوم.
()2

مبدأ السبت  :عالقته باإلجنيل

()a

يف عربانيني ( 3.4يف سياق  ، )10.4-19.3ماذا قال املؤلف عن راحة السبت و اإلجنيل؟ " ألننا حنن املؤمنني ندخل الراحة"...

()b

يف رومية  ،5-4.4ماذا قال بولس عن الراحة و اإلجنيل؟ " و أما الذي ال يعمل،و لكن يؤمن بالذي يربر الفاجر،فإميانه حيسب له
برا".

الدرس  : 3تكوين
)  (bالبدايات اإلنسانية – 26.4-4.2
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()i
()ii

ُخلق الرجل و املرأة حسنا مع مسؤولية إشراف و إدارة خليقة اهلل
خطيئة آدم و حواء

()1

قرار آدم التباع أفكاره اخلاصة حول خطيئة حواء جعله يتصرف بشكل مستقل عن اهلل.

()2

نتيجة هاته االستقاللية هو املوت ( تك ) 17-16.2

()3

للموت ثالثة أوجه.

()a

املوت اجلسدي  :انفصال الروح عن اجلسد.

()b

املوت الروحي  :انفصال اإلنسان عن اهلل

()c

املوت األبدي  :انفصال اإلنسان عن اهلل

()i

اهلل يف السماء مع أولئك الذين يؤمنون به من خالل يسوع املسيح

()ii

الرجل الكافر يف حبرية النار ،منفصل إىل األبد عن اهلل مع مجيع الكفار اآلخرين

()4

يطالب اهلل دائما باإلميان

()a

اإلميان هو أن يعتمد اإلنسان عليه،ال على نفسه.

()b

يؤدي اإلميان إىل اخلضوع إىل ما يريده اهلل ،و ما يقوله أيضا.

()iii

استجابة اهلل خلطيئة آدم

()1

يف تك  9.3؛ 11؛ 13؛ كيف تعامل اهلل مع آدم و حواء عندما التقى هبما ألول مرة بعد خطيئتهم؟ سأهلم أسئلة.

()2

أظهرت استجابة اهلل خلطيئة آدم

()a

صدقه  :اخلطيئة تسبب املوت ،و آدم مات.

()b

حبه  :صنع طريقا ليتغلب آدم على املوت و مجيعنا أيضا.

()iv

تك  3إشارات إلى يسوع و اإلنجيل

()1

في تكوين  ،15.3ما الذي يظهر لنا أول إشارة لإلنجيل في الكتاب المقدس؟ " يسحق رأسك...تسحقين عقبه"

()2

في تك  ، 21.3ما هو الشئ الثاني المشير إلى اإلنجيل في الكتاب المقدس؟ " و صنع الرب اإلله آلدم و امرأته أقمصة
من جلد و ألبسهما " ( قارن هذا مع رؤيا ) 8-7.19

()v

قتل قايني هابيل

) ( cساللة أسرة آدم – 8.6-1.5
()i

ساللة شيت الصاحلة هي معاكسة لساللة قايني الغري الصاحلة

()ii

كيف تظهر لنا تك  6.6موقف اهلل جتاه مجيع الناس على األرض عندما مل يريدوا طاعته؟ " فحزن الرب أنه عمل اإلنسان
في األرض،و تأسف في قلبه "

)  (dنوح 29.9-9.6 -
()i

وفقا لتكوين  ، 3.6كم من املدة انتظر اهلل قبل تدمري األرض بالطوفان؟  120سنة

()ii

وفقا لبطرس الثانية  ، 5.2ماذا كان نوح يقوم من أجل اهلل عندما كان يقوم ببناء الفلك يف انتظار حكم اهلل اآليت على األشرار؟
" حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر"...
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()iii

يف بطرس األوىل  ، 20.3كيف ربط اهلل حفظه لنوح من الطوفان باخلالص؟ "...الذين فيه خلص قليلون،أي ثماني أنفس
بالماء( ماء الطوفان)"

)  (eسام ،حام و يافث – 26.11-1.10
()i

إيالء اهتمام خاص ملصراييم ( املصريني) و كنعان ( الناس الذين يقطنون أرض امليعاد).

()ii

بابل

()1

كيف بني تكوين  1.11؛4؛ 8-7أن العامل الكبري لتقسيم الناس هو فقدان التواصل؟

()a

يف تكوين  1.11و  " : 4و كانت االرض كلها لسانا واحدا ...هلم نبن النفسنا مدينة و برجا راسه بالسماء،و نصنع النفسنا
اسما لئال نتبدد على وجه كل االرض".

()b

يف تكوين  " 8-7.11هلم ننزل و نبلبل هناك لسانهم ...فبددهم الرب من هناك على وجه كل االرض"

()2

لماذا بلبل اهلل لسانهم في حين أن لسانا واحدا و مشتركا ممكن أن تجعل التبشير أكثر بساطة في العالم؟

)  (fقيمة تارح و ابراهيم – 11.25-27.11
()i
()1

ابراهيم هو الشخصية الرئيسية
احلج من أور مع زوجة عاقر

) (2وفقا لتكوين  ، 3-2.12ما هي الوعود اليت جعلها اهلل إلبراهيم يف العهد اإلبراهيمي؟
()a

" أجعلك أمة عظيمة"

()b

" أباركك و أعظم اسمك "

()c

" أبارك مباركيك  ،والعنك ألعنه"

()d

" ويتبارك فيك جميع قبائل األرض"

()e

يف تكوين  ،8.17ما هي الربكة األخرى املضافة إىل هذه الوعود العهدية إلبراهيم؟ " و أعطي لك و لنسلك من بعدك..كل أرض
ُ
كنعان ملكا أبديا"..

()f

كيف قالت غالطية  16.3بأن هذا الوعد األخري قد أُكمل؟ " اإلشارة إىل الواحد ' ،الذي هو يف نسلك ' ،الذي هو املسيح"

()ii

يتميز إبراهيم جوهريا بالثقة و العبادة

()1

قام ببعض اإلختيارات السيئة

()2

كما قام ببعض اإلختيارات الرائعة و القوية يف مواجهة صعوبة كبرية.

()a

وفقا لتكوين  ، 6.15كيف أصبح إبراهيم بارا؟ " فآمن بالرب فحسبه له برا" ( راجع رومية )3-1.4

()b

تكوين  22حتكي قصة قوية عن إميان إبراهيم

()i

وفقا لتكوين ، 8.22ماذا قال إبراهيم إلسحاق أن اهلل سيفعل من أجلهم؟ "اهلل يرى له الخروف للمحرقة يا ابني".

()ii

وفقا لتكوين ، 13.22ما الذي قدمه اهلل إلبراهيم عندما كان على استعداد لتقدمي ابنه الوحيد،إسحاق،كهبة ُحمرقة هلل؟"
فذهب إبراهيم و أخذ الكبش و أصعده محرقة عوضا عن ابنه".

()iii
()1

إسحق هو ابن موعود
اهلل يقوم بالوعود إىل شعبه ،و يتوقع منهم أن يؤمنوا به و يعتمدوا عليه لتحقيق تلك الوعود.
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()2

وفقا لعربانيني ، 6.11ما هو الشئ املستحيل من دون اإلميان باهلل؟ "بدون إيمان ال يمكن إرضاؤه( اهلل) "

 )gساللة إمساعيل – 18-12.25
) (iإمساعيل هو إبن ،و لكن ليس موعودا.
) (1قصة إمساعيل تأيت موازية لقصة إسحاق ،على الرغم من أهنا األقصر.
) (2موضوع اخلري ضد الشر هي املوجودة هنا
) (hساللة إسحق – 29.35-19.25
) (iأكثر حكي لساللة إسحق هي عن يعقوب يف أيامه األوىل.
) (1وفقا لتكوين  ،28.32ما اإلسم الذي أعطاه يهوه ليعقوب؟ "ال يدعى اسمك في ما بعد يعقوب بل إسرائيل ( أمير مع اهلل) ألنك جاهدت
مع اهلل...و قدرت "
) (iiكان إسحق ،يف اجلزء األكرب ،خادما مطيعا و خاضعا ليهوه.
) )iساللة عيسو – 1.37-1.36
 (iطوال تاريخ إسرائيل ،كان نسل عيسو من بني بعض ألد أعداء إسرائيل.
) (jساللة يعقوب – 26.50-2.37
) (iقصة يعقوب هي أطول سرد من نوعه يف العهد القدمي.
) (iiإنه حيتوي على قصة يوسف،اإلبن األصغر ليعقوب و املفضل لديه.
)  (iiiأنقذ يوسف شعب اهلل أثناء اجملاعة الشديدة
()iv

وفقا لتكوين  ، 20.50حول اهلل إخوة يوسف الكارهني له لإلسخدام يف ماذا؟ " انتم قصدتم لي شرا،أما اهلل فقصد به
خيرا"

) (kجميع قصص سفر التكوين ،و جميع قصص كل الكتاب المقدس ،في الواقع هي ال تقول سوى قصة واحدة.
) (iكل سفر له دور يلعبه في قصة اهلل الكبيرة
) (iiكل قسم من كل سفر له دور يلعبه في قصة اهلل الكبيرة
()iii

كل الوصايا و العهود هي مرتبطة جدا ،و أيضا هي أجزاء مختلفة من قصة اهلل الكبيرة

()iv

اهلل هو الشخصية الرئيسية ،البطل ،لقصته الكبيرة.

()v

قصة اهلل الكبيرة هي قصة :

()1

خلقه لإلنسان التباعه و تمجيده
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()2

وقوع اإلنسان في الخطيئة بسبب محاولته في اإلستقالل عن اهلل

()3

خطة اهلل ( بما في ذلك إنجازه العملي) لجلب أُناس خاطئين مرة أخرى إلى عالقة حب – صادقة ،حقيقية،حميمية و
شخصية مع نفسه.

()vi

قصة اهلل الكبيرة هي قصة اإلنجيل

 (3بيان موجز لسفر التكوين
" يبدأ سفر التكوين بقصة كتابية و هي اهلل كخالق ،ثم بدايات اإلنسان كمخلوق على صورة اهلل و لكن سقط ،و استجابة اهلل من خالل
خلق فدائي لشعب مختار ...من خالل مجيع أنواع الظروف و األحداث ( اجليدة و السيئة) و على الرغم من أخطائهم.

الدرس  : 4سفر الخروج ،الالويين،العدد
 (1نظرة عامة  :سفر اخلروج
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 (aميكن تقسيم سفر اخلروج إىل األقسام السردية ،القانونية و التعليمات.
 (iالسرد 20-1
 (iiالقوانني 24-21
 (iiiالتعليمات  ( 31-25تفاصيل حول كيف ينبغي خليمة اإلجتماع أن تُبىن)
 )ivالسرد  (34-32بالنسبة لألمة ككل )
)vالسرد  ( 40-35سرد مفصل  :بناء خيمة اإلجتماع)
 )viسرد  ( 38-34.40بالنسبة لألمة ككل)
 " ) bسفر اخلروج يسرد املسائل احلامسة اليت حتدد إسرائيل كأمة"
)i

خالص إسرائيل من السيب ( تكوين  : 11-1اخلالص/الفداء )

()1

إسرائيل عاجزة عن ختليص نفسها

()2

يهوه خلّص األمة يف احملبة و النعمة

)ii

وجود اهلل مه شعبه

)iii

قانون أُعطي إلسرائيل

()1

كيف تتصل باهلل

()2

كيف تتصل بعضها ببعض كشعب اهلل

 ) 2احملتوى  :سفر اخلروج
 )aقمع إسرائيل يف /من طرف مصر – 25.2-1.1
)i

وفقا خلروج ، 9.1ملاذا وضع املصريون اإلسرائيليني يف السخرة الصعبة و العبودية؟ " بنو اسرائيل شعب اكثر و اعظم منا...اذا
حدث حرب ( ،هم يستطيعون) أن ينضموا إلى اعدائنا و يحاربوننا"..

)ii

وفقا خلروج  ،16.1ماذا كام أمر فرعون للقابالت العربيات؟ " حينما تولّدان...إن كان ابنا فاقتاله"

)iii

وفقا ألعمال الرسل  ، 25.7ماذا اعتقد موسى حول ما سيفهمه اإلسرائيليون قبل فراره إىل مديان؟ ( خروج  )15-11.2؟ " ظن
ان اخوته يفهمون ان اهلل على يده ( موسى) يعطيهم نجاة"...

 )bدعوة موسى و تكليفه – 27.6-1.3
)i

وفقا خلروج  ،10.3ماذا قال اهلل ملوسى أنه سريسله ليفعل؟ " هلم أرسلك...تخرج شعبي ..من مصر "

)ii

وفقا خلروج  ، 14.3ماذا قال اهلل أن امسه هو؟ "أهيه الذي أهيه "

)iii

العودة إىل مصر

 )Cاخلالص اإلهلي من العبودية – 21.15-28.6
 )iاملواجهة مع فرعون و األوبئة
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) (1وفقا خلروج ، 30.6ماذا قال موسى ليهوه حينما قال له أن يتكلم إىل فرعون؟ " ها أنا أغلف الشفتين .فكيف يسمع لي فرعون؟"
) (2وفقا خلروج  ،2.7كيف أجاب يهوه عن هاته الكلمات من موسى؟ " أنت تتكلم بكل ما آمرك ،و هارون أخوك يكلم فرعون ليطلق
بني إسرائيل من أرضه "
) (3وفقا خلروج  ، 5.7كيف حاكم اهلل املصريني؟ " فيعرف المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر "...
) (4قلب فرعون املتصلب و الشديد
قسى يهوه قلب فرعون 8,4.14 ;10.11 ;27,20,1.10 ;12.9 ;3.7 ;21.4 :
) (aأغلظ و ّ
) (bأغلظ فرعون قلبه 34.9 ;32,15.8 :
)  (cقلب فرعون قد مت غلظه  :خروج 35,7.9 ;19.8 ;13.7
 )iiمؤسسة عيد الفصح
()1

الصورة األوضح للخالص المعطى في العهد القديم حتى هذه اللحظة.

()a

ضحي به؟ " تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سنة ،تأخذونه من اخلرفان أو من املواعز "
وفقا لخروج  ،5.12ما نوع الحيوانات ُ

()b

ضحى به؟ " و يأخذون من الدم و جيعلونه على القائمتني و العتبة العليا
الم ّ
وفقا لخروج  ، 7.12ما الذي فُعل به بدم الحيوان ُ

()c

وفقا لخروج ، 13.12ماذا سيفعل يهوه عندما حاكم و قضى على كل بيت في مصر بموت المولود البكر؟ "فأرى الدم و أعرب

يف البيوت اليت يأكلونه فيها"

عنكم "
()2

وفقا لكورنثوس األولى  ،8-7.5ما اللقب الذي أعطاه بولس ليسوع؟ " ألن فصحنا ايضا المسيح قد ذُبح الجلنا "

 ) iiiترك مصر بعد وفاة البكر و عيد الفصح
()1

وفقا لعربانيني  ،26.11ما الذي ح ّفز موسى ليقود إسرائيل يف مغادرة مصر؟ " حاسبا عار املسيح غىن اعظم من خزائن مصر ،النه
كان ينظر اىل اجملازاة"

()2

وفقا لعربانيني  ، 27.11ما الذي م ّكن موسى على طاعة اهلل و خدمة إسرائيل؟ " باالميان ترك مصر غري خائف من غضب

()d

امللك،النه تشدد ،كأنه يرى من ال يُرى"
الرحلة إىل جبل سيناء – 27.18-22.15

)i

وفقا خلروج ، 12.16ماذا فعل الشعب بعد أن غادروا إيليم؟ ماذا فعل يهوه؟ "مسعت تذمر بين إسرائيل.كلمهم قائال  :يف العشية
تأكلون حلما،ويف الصباح تشبعون خبزا ،و تعلمون أين أنا الرب إهلمكم"

)ii

وفقا خلروج ، 3.17ماذا فعل الشعب يف رفيدمي؟ ماذا فعل يهوه؟ " و عطش هناك الشعب إىل املاء ،و تذمر الشعب على موسى و
قالوا  ' :ملاذا أصعدتنا من مصر لتميتنا و أوالدنا و مواشينا بالعطش؟ '  ....فتضرب ( موسى) الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب
الشعب"

)iii

راجع  1كورنثوس 6-1.10

()1

يشري بولس إىل هذا اإلحتياط من املاء كمثال ليتبعه املسيحيون.
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()2

كيف متت اإلشارة إىل املسيح يف  1كورنثوس  6.10؟ " الهنم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم،و الصخرة كانت املسيح"

)  (eالعهد يف سيناء – 11.24-1.19
)i
()1

عشر وصايا ُمعطاة

وفقا خلروج  ،11-1.20ما هي الوصايا األربعة األوىل؟ "ال يكن لك آهلة أخرى أمامي...ال تصنع لك متثاال منحوتا...ال تنطق
باسم الرب إهلك باطال...اذكر يوم السبت لتقدسه "

()2

وفاقا خلروج  ،17-12.20ما هي الوصايا الستة املوالية؟ " أكرم أباك و أمك...ال تقتل...ال تزن...ال تسرق...ال تشهد على
قريبك شهادة زور...ال تشته"

()3

عالقة شعب اهلل...

()a

مع اهلل ( الوصايا األربعة األوىل

()b

مع بعضهم البعض ( الوصايا الستة املوالية)

()c

مع الوثنيني ( نفس الوصايا الستة )

)ii

العديد من قواعد و قوانني العهد قد أُعطيت  ،مشرية إىل كيفية تطبيق الوصايا العشر يف مواقف خمتلفة.

()1

القوانني املدنية

()2

القوانني اإلجتماعية

()3

قواعد العبادة

)iii

اقتبس يسوع من سفر الخروج

()1

متى  21.5من خروج  " : 13.20ال تقتل"

()2

متى  38.5من سفر خروج  " : 24.21عين بعين ،وسن بسن"

ملحوظة  :يف مىت  ، 5كان يسوع يقوم بشرح كيفية تفسري و تطبيق هاته الوصايا بشكل صحيح.
()3

متى  15.4من خروج  ": 17.21أكرم أباك و أمك"

()4

متى  18.19من خروج " : 16-12.20ال تقتل،ال تزن،ال تسرق،ال تشهد بالزور"

) )Fتعليمات لبناء خيمة اإلجتماع – 18.31-12.24
) )Gحادثة العجل الذهيب – 35.34-1.32
)  )Hبناء خيمة اإلجتماع – 43.39-1.35
)i

جاء هذا البناء متتبعا للتعليمات املعطاة مسبقا.

)ii

التقرب من يهوه داخل خيمة اإلجتماع

()1

وفقا لخروج  ، 37.36كم كانت هناك من بوابة للعابدين لدخول الخيمة و اإلقتراب من يهوه؟ " و صنع سجفا ملدخل
اخليمة من امساجنوين و ارجوان و قرمز و بوص مربوم صنعة الطراز"

()2

وفقا لخروج  ، 25.34ما الشئ الذي كان مطلوبا من أي شخص يسعى إلى التقرب من يهوه في خيمة اإلجتماع؟ " ال تذبح
على مخري دم ذبيحيت ،وال تبت إىل الغد ذبيحة عيد الفصح "
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()3

جميع الناس  ،يهودا أو وثنيين ،كان لهم أن يقتربوا من اهلل على هاته الطريقة أو كال البتة.

()4

وفقا ليوحنا  ، 6.14كم هناك من طرق للتقرب من اهلل؟ ( قال يسوع) " أنا هو الطريق و الحق و الحياة .ليس أحد يأتي إلى
اآلب إال بي"

()i

أقيمت خيمة اإلجتماع فنزل اجملد 38-1.40 - -

بين موجز لسفر الخروج
" سفر اخلروج يلعب دورا هاما و خاصا يف بقية قصة اهلل  ،ألنه حيكي القصة األساسية إلنقاذ اهلل شعبه من العبودية و إعطائه لهم الناموس
بحيث يصبح شعبه الذي يمثل حضوره"
 )3حملة عامة  :سفر الالويني
 )aنظام الذبيحة
)ii

معىن الذبائح مل يُعطى
إجراء الذبائح أعطي

)i
)iii

ملحوظة  :الويني  – 16يوم الكفارة

 )bدستور القداسة – 25-17
)i

كيف تكون مقدسا و طاهرا يف العالقات مع اهلل و الناس

)ii

وفقا لالويين  ، 26.20لماذا ميز يهوه شعبه لنفسه؟ " و تكونون لي قديسين،ألني قدوس أنا الرب ،وقد ميزتكم من
الشعوب لتكونوا لي"

)iii

وفقا لتيطس  ،14-13.3ماذا أراد اهلل حينما أنقذ شعبه؟ " شعبا خاصا غيورا في اعمال حسنة"

)iv

هذا التذكري الدائم بأن يهوه هو قدوس يظهر طبيعة هذا اإلتفاق ( العهد) بني يهوه و إسرائيل

()1

القداسة هي مسة من مسات العهد

()2

وفقا لالويني ، 18.19كيف ينبغي لإلسرائيليني أن يتعاملوا اجتاه اآلخرين حفظا للعهد؟ " حتب قريبك كنفسك.أنا الرب " راجع
ميت 19.19؛ رومية 9.13

احملتوى  :سفر الالويني
 )cكيفية تنفيذ التقدمات اخلمسة 38.7-1.1
 )dبداية الكهنوت – 20.10-1.8
 )eالنظافة و النجاسة – 34.16-1.11
)i

األطعمة

)ii

احليوانات

)iii

األمراض

)iv

وفقا لالويين  ، 34.16كم مرة كان يُحتفل بيوم الكفارة؟ " و تكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفري عن بين إسرائيل من مجيع

خطاياهم مرة يف السنة "

 )Fدستور القداسة – 55.25-1.17
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 )iالقداسة الشخصية – 27.20-1.17
 )iiالقداسة الطقسية – 55.25-1.21
 )Iiiالويين  18.19اقتُبست في العهد الجديد من طرف مؤلفين ( آخرين عن يسوع ) :
()1

غالطية 14.5

()2

يعقوب 8.2

 )Gبركات و لعنات العهد – 46-1.26
 )hقوانني فدائية – 34-1.27
بيان موجر لسفر الالويين
" سفر الالويني هو اجلزء من قصة اهلل الذي أعطي فيه لإلسرائيليني تعليمات حول كيف يكونوا مقدسين طاهرين ،و كيف يكونوا مقبولين حقا من
اهلل و في عالقة جيدة مع بعضهم البعض ( ،شئ) لن يتمكنوا من حتقيقه بدون ترتيباته اخلاصة"
 (4نظرة عامة  :سفر العدد
ًعطوا ( ملاذا؟)
 (aساللتني قد أ ُ
)i

الساللة األوىل

()1

العهد يف سيناء جعل هؤالء الناس شعب اهلل

()2

أراد هلم أن يعيشوا حسب قوانينه؛ أن يسريوا يف طرقه اجتاهه و اجتاه بعضهم البعض

()3

هذه هي قائمة اجليل األول الذي بدأ بتنفيذ قوانني العهد

)ii

الساللة الثانية

()1

هذه قائمة اجليل الثاين

()2

اجليل األول من الساللة األوىل ماتوا يف العصيان يف الربية

()3

هذه الساللة الثانية هي ألولئك الذين جنوا و سيدخلون إىل أرض امليعاد

()4

دخول أرض امليعاد كان عنصرا أساسيا من العهد اإلبراهيمي

 ) Bاملركزية السردية لسفر العدد
 )cالتدرب على القوانني
 ) 5احملتوى  :سفر العدد
 )aاإلحصاء قد مت و الشعب قد تنظم يف خيمة اإلجتماع –  ( 34.2-1.1ملحوظة )5.24 :
 )bساللة الالويني – 49.4-1.3
)i

امتيازاهتم
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)ii

واجباهتم

 )cتنقية احمللة – 27.6-1.5
)i

الناس النجسني

)ii

النساء النجسات ( اختبار للزنا)

)iii

النذرة النصرانية

)iv

الربكة اهلارونية ( أعطيت كاستعداد إسرائيل لبدء مسريهتم)

 )dاإلستعدادات النهائية للمغادرة – 14.9-1.7
)i

استعدادات العبادة ،و ليست عسكرية/ممارساتية ( عبادة يهوه هي جد مهمة بالنسبة ليهوه)

)ii

اإلحتفال بعيد الفصح قبل املغادرة

 )eمن سيناء إىل قادش – 45.14-15.9
)i

مسريات إسرائيل يف شكل معركي

)ii

السحابة كانت تتحرك و تصعد لتقودهم

)iii

كل يوم كان ينيت مع عودة السحابة إىل خيمة اإلجتماع

)iv

إسرائيل قامت بشكوى على الرغم من تواجد اهلل و بركاته

()1

وفقا لسفر العدد  ،31.13ما التقرير الذي قدمه  10من أولئك الذين ُكلفوا بأن يتجسسوا عن األرض املوعودة؟ " و أما الرجال
الذين صعدوا معه فقالوا  ' :ال نقدر أن نصعد إىل الشعب،ألهنم أشد منا' "

()2

وفقا لسفر العدد  ، 30.13ما النصيحة اليت كانت لكالب إىل الشعب ؟ " لكن كالب أنصت الشعب إىل موسى و قال  ' :إننا
نصعد و منتلكها ألننا قادرون عليها' "

()3

وفقا للعدد  ، 29.14كيف مات هؤالء الناس؟ " يف هذا القفر تسقط جثثكم ،مجيع املعدومني منكم حسب عددكم من ابن
عشرين سنة فصاعدا الذين تذمروا علي "

 )fقوانني تكميلية – 41-1.15
 ) Gأزمة القيادة و الكهنوت – 22.19-1.16
)i

قورح،داثان،أبريام

 ) Hمن قادش إىل سهول موآب – 17.25-1.20
)i

ملوك شرق أردن ( سيحون و عوج ) قد غُزوا.

)ii

حياول بلعام أن يلعن إسرائيل

()1

جعل اهلل بلعام يباركهم بدال من ذلك

()2

يف العدد  17.24يتحدث عن سيطرة إسرائيل على كل أعدائها

()3

الكثري من املعلقني يؤمنون أن هذه تتكلم عن يسوع ( املسيح) خالل األلفية

 ) Iالتحضريات للدخول إىل أرض امليعاد – 13.36-1.26
)i

اإلحصاء الثاين ( األنساب)
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)ii

احلفاظ على قداسة الشعب و األرض

بيان موجر لسفر العدد
" إن هذا اجلزء اهلام لقصة إسرائيل الذي جنده يف سفر العدد له تاريخ طويل يف ذاكرة إسرائيل ( تثنية  4-1؛ حنميا  ،9مزمور
 135,106,105,78؛ أعمال  ، ) 7مشددا على أمانة اهلل لشعبه على الرغم من فشلهم الكثير"...

الدرس  : 5سفر التثنية
 )6نظرة عامة  :سفر التثنية
 )aشكل الكتاب  :اللب هو الرتكيز على العهد
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 )iاإلطار اخلارجي /القسم  :النظر إىل الوراء – 3-1
) (1اإلطار الداخلي /القسم  :املوعظة العظمى – 11-4
) (aاللب  :شروط و أحكام العهد26-12 -
)(2اإلطار الداخلي /القسم  :حفلة العهد – 30-27
 )iiاإلطار اخلاجي /القسم  :النظر إىل األمام – 34-31
 )Bهلذا السفر تأثري كبري على قصة الكتاب املقدس ( يهوه).
)i

عندما ُجرب يسوع في البرية ،ما هي اآليات التي اقتبسها؟

()1

تثنية : 3.8ليس باخلبز وحده حييا اإلنسان ،بل بكل ما خيرج من فم الرب"

()2

تثنية  " : 16.6ال جتربوا الرب إهلكم ،كما جربتموه يف مسة"

()3

تثنية  ": 13.6الرب إهلك تتقي،و إياه تعبد"

()4

تثنية  " : 20.10الرب إهلك تتقي ،إياه تعبد"

)ii

تحدث موسى عن يسوع كالنبي الذي سيأتي  :تثنية  ( 15.18راجع أعمال )23-22.2

)iii

سفر التثنية يتطلع إلى اليوم الذي يغير فيه اهلل قلب إسرائيل .هذا يظهر على طول في (...إرميا 34-31.31؛ عزرا 28-
 . )24.36و هو التقى أخيرا مع عمل موت يسوع و إعطائه الروح ( على سبيل المثال  ،رومية  29-25.2؛ كولوسي 14-
")11.2

)iv

اقتبس منه لولس في سعيه إلى شرح مكان إسرائيل في خطة لشعبه في العهد القديم و الجديد.

()1

رومية 19,8-6.10

()2

رومية 8.11

 )Cله موضوعني رئيسيني مها:
)i

اهلل واحد

)ii

كن وفيا له ألنه أحبك أوال ( مستحق للتفاين ،العبادة)

 )dمبين على هذا احلب و الوفاء  ( :العمل الظاهري للموضوعني األساسيني)
)i

اعبد اهلل يف خضوع

)ii

امتالك األرض

)iii

تدمري املعابد الكنعانية و الناس

)iv

العبادة بانتظام واحد ،مالذا مركزيا

)v

معاملة الواحد لآلخر مبحبة ،وفقا لشروط و أحكام العهد.

 )Eسفر التثنية ينظر إىل األمام
 ) 7احملتوى
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 )aمقدمة تارخيية ( نظرة إىل الوراء  :سيناء إىل موآب عرب األردن ) – 29.3-1.1
 )bمقدمة يف الوعظ – " (43-1.4شعبي الفريد"؛ القانون حكمتنا")
)i

ليست هناك أمة أخرى هلا قرب اهلل إليها كالذي إلسرائيل

()1

وفقا لتثنية  ،7.4كيف هي موصوفة عالقة يهوه بإسرائيل؟ " ألنه أي شعب هو عظيم له آهلة قريبة منه كالرب إهلنا"...

()2

" و أنتم سامعون صوت كالم " يف جبل سيناء 12.4 .

()3

وفقا لتثنية  ، 20.4ماذا قال موسى للمرة الثانية عن هدف يهوه يف جلب إسرائيل من مصر؟ " و أنتم قد أخذكم الرب و أخرجكم
من كور احلديد من مصر  ،لكي تكونوا له شعب مرياث"

)ii

قام اهلل هبذه األشياء لكي يبني لك أن :

()1

وفقا لتثنية ، 37.4ملاذا قام يهوه مبا مل يقم به أي إله آخر؟ " و ألجل أنه أحب آباءك واختار نسلهم من بعدهم،أخرجك حبضرته
بقوته العظيمة من مصر"...

()2

هو ويف لوعوده

()3

ال إله مثل يهوه

 ) Cالعظة – 32.11-44.4
)i

يهوه هو واحد ! 5-4.6

()1

هاته هي 'امسع' العظيمة

()2

و ميكن ترمجتها بعدة طرق :

()a

الرب إهلنا هو رب واحد

()b

الرب هو إهلنا ،الرب واحد

()c

الرب هو إهلنا ،الرب وحده

)ii

اقتبس يسوع من هذا القسم من سفر التثنية

()1

متى  4.4؛ لوقا  4.4من تثنية " : 3.8ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان بل بكل كلمة تخرج من فم اهلل "

()2

متى  7.4من تثنية  "16.6ال تجرب الرب إلهك "

()3

متى 10.4من تثنية  "13.6للرب إلهك تسجد و إياه وحده تعبد "

 ) Dالدستور القانوين لسفر التثنية – 19.26-1.12
)i

سفر التثنية = القانون الثاين

)ii

هذا هو العرض الثاين من القانون األول الذي أُعطي يف سيناء

)iii

هذا هو استعداد إلسرائيل لكي تذهب إىل أرض امليعاد

 ) Eحفل العهد – 20.30-1.27
)i

تذكريات لقواعد و قوانني العهد

)ii

قيود العهد ( البركات و اللعنات) ( )30-28

()1

اسخدت للحديث عن بركات يهوه على إسرائيل لطاعتهم للعهد؟ أربعة عشر
وفقا لتثنية  ، 28كم عدد اآليات اليت ُ
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()2
()3

اسخدمت للحديث عن لعنات يهوه على إسرائيل لعصياهنم للعهد؟ أربعة و خمسين
وفقا لتثنية ، 28كم عدد اآليات اليت ُ
ما الذي يبدو أنه سيلقى اهتماما من يهوه  :توقع طاعة إسرائيل ،أو توقع عصياهنم؟ العصيان.

)  (fنظرة إىل األمام – 12.34-1.31
)i

وفقا لتثنية  ، 15.32كيف هو وصف استجابة إسرائيل إىل بركات يهوه العظيمة؟ " فسمن يشورون و رفس ،مسنت و غلظت و
اكتسبت شحما ! فرفض اإلله الذي عمله،و غيب من صخرة خالصه"

)ii

وفقا لتثنية  ،36.32كيف سيتعامل يهوه مع شعبه ،حىت بعد أن رفضه؟ " ألن الرب يدين شعبه ،و على عبيده يشفق"..

)iii

موت موسى

()1

وفقا لتثنية  ، 5.34أين مات موسى؟ " فمات هناك موسى عبد الرب يف أرض موآب حسب قول الرب"

()2

وفقا لتثنية  ، 6.34من الذي دفن جثمان موسى؟ أين؟ " و دفنه يف اجلواء يف أرض موآب،مقابل بيت فغور.و مل يعرف إنسان قربه
إىل هذا اليوم".

)iv

وفقا لتثنية  ،9.34من الذي اختري كخليفة ملوسى؟ " و يشوع بن نون كان قد امتأل روح حكمة،إذ وضع موسى عليه يديه،فسمع له
بنو إسرائيل و عملوا كما أوصى الرب موسى".

)v

هذا ميهد للسفر املقبل ( يشوع)

بيان موجز لسفر التثنية
" سفر التثنية يجلب األسفار الخمسة األولى إلى نتيجة تذكر باستمرار محبة و إخالص اهلل على الرغم من تمرد شعبه المستمر …الكلمة
األخرية هي عن األمل الذي سوف يقوم اهلل بنشره وجعله سائدا مع شعبه"

الدرس  : 6مناقشة و أسئلة

اليوم  – 2أسفار تاريخية
أهداف اليوم
بحلول نهاية اليوم ،سوف يكون الطالب قادرين على :
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 )1القيام بقائمة أسفار القسم
 )2اإلخبار عن طريقة كل سفر من هاته األسفار التي يعمل بها في مكانه لتعزيز القصة الكبيرة.
 )3اإلخبار عن كيف أن قسم ( األسفار التاريخية) يعزز قصة اهلل التي بدأت في األسفار الخمسة األولى
 )4ربط يوم يشوع للراحة براحة يسوع
 )5اإلخبار عن وظيفة الولي-المخلص في راعوث و كيف أن دوره يرتبط بيسوع
 )6ربط العهد الداودي بيسوع

الدرس  : 1سفر يشوع
(يغطي فرتة تقارب  20سنة من تاريخ إسرائيل)
 )1نظرة عامة
 )aاألقسام الرئيسية لسفر يشوع
)i

الدخول إىل األرض 12.5-1.1 :

)ii

اإلستيالء على األرض 24.12-13.5 :

)iii

توزيع األرض 21-13 :

)iv

جتديد العهد 24-22 :

 )bالعهد ( إلى إبراهيم) أُكمل  :أرض الميعاد
 )cالعهد ( مع إسرائيل)  :هل سيحافظون على العهد؟
 )2احملتوى
 )aمقدمة ( 18-1.1 -إىل يشوع  :كن خملصا،شجاعا،قويا أمامي/العهد)
)i

يف يشوع  ، 9-1.1كم مرة قال يهوه ليشوع أن " يكون متشددا و شجاعا "؟ ثالثة

)ii

ما الذي خيربك به هذا عن أن تكون قائدا على شعب اهلل؟

)iii

يف يشوع  ، 5.1ماذا وعد يهوه يشوع؟ " ال يقف انسان يف وجهك كل ايام حياتك"

)iv

وفقا ليشوع  ، 8.1كيف ستساعد كلمة يهوه يشوع؟ " ال يربح سفر هذه الشريعة من فمك ،بل تلهج فيه هنارا و ليال،لكي تتحفظ
للعمل حسب كل ماهو مكتوب فيه.ألنك حينئذ تصلح طريقك و حينئذ تفلح"

 )bاإلعداد للدخول إىل األرض –  ( 12.5-1.2اخلتان يف اجللجال)
)i

يف يشوع  ، 16-15.3يف أي حلظة فتحت األردن طريقا إلسرائيل للعبور على اليابسة؟ " و انغماس أرجل الكهنة حاملي التابوت
يف ضفة املياه ،و األردن ممتلئ إىل مجيع شطوطه كل أيام احلصاد ،وقفت املياه املنحدرة من فوق ،وقامت ندا واحدا بعيدا جدا"...

)ii

ما هو احلدث اهلام الذي وقع يف يشوع  3.5؟ " فصنع يشوع سكاكني من صوان و خنت بين إسرائيل يف تل القلف"

)iii

وفقا ليشوع  ، 11.7ملاذا عان إسرائيل من اهلزمية يف عاي؟ " قد أخطأ إسرائيل،بل تعدوا عهدي الذي آمرهتم به ،بل أخذوا من
احلرام"..

 )cخديعة جبعون –  (43.10-1.9وادي أيلون> احلجارة  24+ساعة<؛ اجلنوب)
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وفقا ليشوع  ، 11.10ما هو السالح غري العادي الذي استخدمه يهوه حملاربة األموريني الذين جاؤوا ضد جبعون؟ " و بينما هم

)i

هاربون من أمام إسرائيل وهم يف منحدر بيت حورون،رماهم الرب حبجارة عظيمة من السماء إىل عزيقة فماتوا .و الذين ماتوا حبجارة
الربد هم أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف"
 )dاحلمالت الشمالية – 24.12-1.11
 )eتوزيع األرض – 45.21-1.13
)i

كم عدد اإلصحاحات اليت أخذها سفر يشوع لكي خيربنا عن توزيع و تقسيم األرض املوعودة إلسرائيل؟ يشوع 9 ;21 ;13

)ii

ملاذا – يف رأيك – هناك الكثري من التفاصيل حول هذا املوضوع؟

)f

خامتة –  ( 33.24-1.22عناوين سفر يشوع تركز على الوالء للعهد)

بيان موجز لسفر يشوع
" سفر يشوع يساهم في قصة اهلل الفدائية من خالل تقريبه للعهد الموعود باألرض و الموجود في سفر التكوين ( و طوال األسفار اخلمسة
األوىل )  ،و بالتايل متهد الطريق للمراحل القادمة من القصة"

الدرس  : 2سفر القضاة ،سفر راعوث
 )1نظرة عامة  :سفر القضاة
 )aيغطي فرتة ممتدة من 1050-13قبل امليالد (  330سنة)
3 )bأقسام
)i

مقدمة –  (6.3-1.1ملاذا تسوء األشياء)

)ii

دورة السرد الرئيسية –  (31.16-7.3األشياء السيئة تظهر)

)iii

خامتة –  (25.21-1.17كيف ساءت األشياء )

 )cدورة القضاة ( دورة سفرية تثنوية ) > انظر (< b(2
 )dنقاط للتذكر
)i

القضاة = القادة العسكريني يف املقام األول ،و ليس قادة قضائيني

)ii

القائد ال يقود األمة كلها ،و لكن قبائل معينة فقط ( " تعال ملساعدتنا ")

)iii

تدهور متواصل يف العالقة بني يهوه و إسرائيل

رعاية متواصلة إلسرائيل من طرف يهوه املهان.
)iv
ُ
 )2احملتوى  :سفر القضاة
 )aاملشكلة األساسية  :مل يتم تدمري الكنعانيني – 5.2-1.1
)i

ِ
ِ
ني ُس َّكا َن
ني َملْ يَطُْرُدوا الْيَبُوسيِّ َ
وفقا لقضاة  ، 21.1كيف تعامل سبط بنيامني مع اليبوسيني؟ ماذا فعل اليبوسيني ؟ " َوبَنُو بَنْ يَام َ
وسيُّو َن مع ب ِين ب ْن ي ِامني ِيف أ ِ
أُور َشلِيم ،فَس َكن الْيب ِ
يم إِ َىل ه َذا الْيَ ْوِم".
ََ َ ََ َ
ُ َ َ َ َُ
ُ
ُور َشل َ
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)ii
)iii
)iv
)b
)i
)ii
)iii
)iv
)c

وفقا لقضاة  ، 29.1كيف تعامل سبط أفرامي مع الكنعانيني؟ ماذا فعل الكنعانيون؟ " وأَفْ ر ِامي َمل يطْرِد الْ َكْن عانِيِّني َّ ِِ
ني ِيف
الساكن َ
َ َ
َ َ ُ َْ ُ
َج َازَر ،فَ َس َك َن الْ َكْن َعانِيُّو َن ِيف َو َس ِط ِه ِيف َج َازَر" .
صَر األ َُموِريُّو َن بَِين َدا َن ِيف ْ
َّه ْم َملْ
وفقا لقضاة  ، 34.1كيف تعامل سبط دان مع األموريون؟ ماذا فعل األموريون؟ " َو َح َ
اجلَبَ ِل ألَن ُ
وه ْم يَْن ِزلُو َن إِ َىل الْ َو ِادي" .
يَ َد ُع ُ
ضا :الَ أَطُْرُد ُه ْم ِم ْن أ ََم ِام ُك ْم،
ت أَيْ ً
وفقا لقضاة وفقا لقضاة  ، 3.2ماذا قال مالك يهوه لشعب إسرائيل عن هاته األشياء؟ " فَ ُقلْ ُ
بل ي ُكونُو َن لَ ُكم م ِ
نيَ ،وتَ ُكو ُن ِآهلَتُ ُه ْم لَ ُك ْم َشَرًكا»" .
ُْ َ
ضايِق َ
َْ َ
تأسس – 6.3-6.2
منط قد ّ
ب إِله آبائِ ِه ِم الَّ ِذي أَخرجهم ِمن أَر ِ ِ
وفقا لقضاة  ، 12.2كيف تصرفت إسرائيل اجتاه يهوه؟ " َوتَ َرُكوا َّ
ضم ْ
َْ َ ُ ْ ْ ْ
الر َّ َ َ
صَرَ ،و َس ُاروا َوَراءَ
ِآهل ٍة أُخرى ِمن ِآهل ِة الش ِ َّ ِ
ين َح ْوَهلُ ْم"...
َ َْ ْ َ ُ
ُّعوب الذ َ
وفقا لقضاة  ،14.2كيف تصرف يهوه اجتاه إسرائيل؟ "وباعهم بِي ِد أَع َدائِ ِهم حوَهلم ،وَمل ي ْق ِدروا ب ع ُد علَى الْوقُ ِ
وف أ ََم َام
َ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ُْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ
أ َْع َدائِ ِه ْم".
ب قُضاةً فَخلَّصوهم ِمن ي ِد نَ ِ
اهبِي ِه ْم" .
وفقا لقضاة  ، 16.2كيف ساعد يهوه شعبه؟ " َوأَقَ َام َّ
الر ُّ َ َ ُ ُ ْ ْ َ
وفقا لقضاة  ، 19.2كيف جتاوبت إسرائيل ملساعدة اهلل و حفظه؟ " و ِعنْ َد مو ِ
ت الْ َق ِ
اضي َكانُوا يَْرِج ُعو َن َويَ ْف ُس ُدو َن أَ ْكثَ َر ِم ْن
َ َْ
ٍِ
الذ َه ِ
آبَائِ ِه ْم ،بِ َّ
ُخَرى"
اب َوَراءَ آهلَة أ ْ
عثنيئيل ( من يهوذا يف مقابل اآلراميني ) – 11-7.3

 )dإهود ( من بنيامني يف مقابل املوآبيني )  ،مشجر – 31-12.3
 )eدبورة ( من أفرامي يف مقابل مشال الكنعانيني ) – 31.5-1.4
 )fجدعون ( من بنيامني يف مقابل املديانيني و العمالقة ).الذىل.
 )gيائري – 5.10-6.1
 )hيفتاح ( من شرق منسى يف مقابل العمونيون)  ،إبصان،إيلون،عبدون – 14.12-6.10
)i

مششون ( من دان يف مقابل الفلسطينيني ) – 31.16-1.13

 )jظهور واضح الحنطاط إسرائيل  ( 25.21-1.17غياب العبادة احلقيقية = كسر العهد)
)i

أم ميخا -الفضة – الوثن -الالوي "ككاهن البيت"

)ii

الدانيني – الالوي يف منزل ميخا – كاهن سبط دان

بيان موجز لسفر القضاة
" إن النمط المأساوي يف سفر القضاة يشري إىل املرحلة املوالية من قصة فداء اهلل العظيمة ،و اليت سوف تبدأ يف السري إىل األمام بشكل كبري من
خالل قصص راعوث و حفيدها ،داود "
 )3حملة عامة  :راعوث
 )aتقع بني سفر القضاة و صموئيل األول
 " )bحب اهلل إلسرائيل هنا جيد التعبري عنه يف حب و اهتمام راعوث و بوعز لنعمي ،و يف حب بوعز لنعمي و راعوث...إن احلبكة
السردية تتعامل مع انتقال نعمي من " الفراغ " يف أرض أجنبية إىل " اإلمتالء" إيابا للوطن يف بيت حلم اليهوذية؛ من شكل من
أشكال " العقم " ( الرتمل مع عدم وجود وريث ذكر ) إىل مرياث كامل من خالل تويل بوعز مسؤوليات الولي-المخلّص ...من
خالل تزويدها وريثا ذكرا – و ما يكون الوريث عليه ! " ( عوبيد ،الذي كان والد يسى ،الذي كان والدا لداود)
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 )4بوعز ،الولي -المخلّص
)i
)ii
)iii
)iv

وفقا لراعوث  3.4كيف كان بوعز و رجل آخر على حد سواء ذوي صلة بنعمي؟ " إِ َّن نُع ِمي الَِّيت رجع ِ ِ ِ
وآب
ْ َ َََ ْ
ت م ْن بالَد ُم َ
َخينا أَلِ ِ
ِ
ك".
يع قِطْ َعةَ ْ
يمال َ
تَبِ ُ
احلَ ْق ِل الَِّيت أل َ َ
ك
يل« :الَ أَقْ ِد ُر أَ ْن أَفُ َّ
وفقا لراعوث  ، 6.4ملاذا مل يقم الرجل اآلخر بتخليص ( شراء) أرض زوج نعمي،أليمالك؟ " فَ َق َ
ال الْ َوِ ُّ
ك أَنْ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ك»" .
َين الَ أَقْ ِد ُر أَ ْن أَفُ َّ
ك فِ َكاكِي أل ِّ
ت لنَ ْف ِس َ
لنَ ْفسي لئَالَّ أُفْس َد م َرياثي .فَ ُف َّ َ
وخ َو ِجلَ ِمي ِع
وعُز لِلشُّيُ ِ
وفقا لراعوث  ، 9.4من الذي كان على استعداد لتقليص مرياثه من أجل رعاية نعمي و راعوث؟ " فَ َق َ
ال بُ َ
َين قَ ِد ا ْشت ريت ُك َّل ما ألَلِ ِ
ك ِ
َّع ِ
...م ْن يَ ِد نُ ْع ِمي".
ود الْيَ ْوَم أ ِّ
يمال َ
ب« :أَنْتُ ْم ُش ُه ٌ
الش ْ
َ َْ ُ َ َ
كان جيب أن يكون املخلص الويل :

 )1يرتبط ارتباطا وثيقا مبا يكفي لتخليص وضع من هم يف احلاجة.
 )2بعيدا مبا يكفي و معزوال لكي يكون عظيما كفاية لتوفري احتياجاهتم
 )3يسوع :
 )aوفقا لعربانيني  ،15-14.2ماذا فعل يسوع للخطاة؟ هل فقد معاناته؟ ماذا أجنز للخطاة؟ "
ت ،أ ِ ِ
ت ذَ َاك الَّ ِذي لَه سلْطَا ُن الْمو ِ
يد بِالْمو ِ
ضا َكذلِ َ ِ ِ ِ ِ
ك
يسَ ،ويُ ْعتِ َق أُولئِ َ
" فَِإ ْذ قَ ْد تَ َش َارَك األ َْوالَ ُد ِيف اللَّ ْح ِم َوالدَِّم ا ْشتَ َرَك ُه َو أَيْ ً
ْ
ُ ُ
َْ
ك فيه َما ،ل َك ْي يُب َ َ ْ
َي إبْل َ
َّ ِ
مجيعا ُك َّل حياهتِِم َْحتت الْعب ِ
ِ
ِ
ِ
وديَِّة".
ين َخ ْوفًا م َن الْ َم ْوت َكانُوا َ ً
َ َ ْ َ ُُ
الذ َ
 )bيسوع هو مخلّصنا و ولينا !
بيان موجز لسفر راعوث
" سفر راعوث حيكي قصة أمانة اهلل لشعبه يف حالة معينة و حمددة ،كما أصبحت امرأة موآبية جزءا من قصته للفداء"

الدرس  : 3صموئيل األول و الثاني
 )1نظرة عامة
)a

يروي األحداث من هناية فرتة القضاة إىل هناية ملك داود (  970-1100قبل امليالد)
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)b

 3شخصيات رئيسية  :صموئيل ،شاول و داود

)i

اجلزء  : 1صموئيل األول 7-1

)ii

اجلزء  : 2صموئيل و شاول – صموئيل األول 15-8

)iii

اجلزء  : 3شاول و داود –صموئيل األول 31-16

)iv

اجلزء  : 4صموئيل الثاين 24-1

 )cصموئيل األول و الثاين  :سفر ( أسفار) اإلنتقال
)i

حكم دوري من قبل القضاة ألجزاء من إسرائيل <--ملك وراثي ،مؤسسي

)ii

امللك النموذجي ( شاول)  <--ملك خملص ليهوه /العهد ( داود)

)iii

مكان ال مركزي خليمة اإلجتماع <--مكان دائم يف أورشليم

)iv

الكل حتت العني اإلشرافية ليهوه

 )2احملتوى
 )aقصة صموئيل – 7-1
)i
()1
()2
)ii

ميالد و دعوة صموئيل –  1صم 1.4-1.1

وفقا لصموئيل األول  ،7.1كيف كانت تشبه عالقة حنة و فننة ؟ " وه َك َذا صار سنَةً ب ع َد سنَ ٍةُ ،كلَّما ِ
ت إِ َىل ب ي ِ
ب،
الر ِّ
ت َّ
صع َد ْ َْ
َ َ
َ َ َ َْ َ
َ
ه َك َذا َكانَ ِ
ت َوَملْ تَأْ ُك ْل" .
ت تُغيظُ َها .فَبَ َك ْ
ْ
ِ
ت نَظًَرا إِ َىل َم َذلَِّة
وفقا لصموئيل األول  ،11.1ماذا قالت حنة أهنا ستقوم به إن أعطاها يهوه ابنا؟ " «يَا َر َّ
ب ا ْجلُنُود ،إِ ْن نَظَْر َ
ِ ِِ
ِ
وسى»".
ع بَ َش ٍر ،فَِإ ِّين أ ُْع ِط ِيه لِ َّلر ِّ
ت أ ََمتَ َ
س أ ََمتَ َ
أ ََمتِ َ
ك َزْر َ
ك بَ ْل أ َْعطَيْ َ
ْسهُ ُم َ
ب ُك َّل أَيَّام َحيَاتهَ ،والَ يَ ْعلُو َرأ َ
كَ ،وذَ َك ْرتَين َوَملْ تَنْ َ
فقد و عودة التابوت –  1صم 17.7-1.4

 )bصموئيل و شاول – 15-8
)i

ُمسح شاول ملكا –  1صم 25.12-1.8

آخَر)".
)(1تنبؤ شاول  " ( 6.10 :تَتَ َح َّو ُل إِ َىل َر ُجل َ
 )iiفشل شاول كملك – 1صم 35.15-1.13
 )cشاول و داود – 1صم 31-16
)i

صعود داود –  1صم 58.17-1.16

()1

َن ا ِإلنْسا َن يَْنظُر إِ َىل الْ َعْي نَ ْ ِ
ِ
نيَ ،وأ ََّما
ُ
س َك َما يَْنظُُر اإلنْ َسا ُن .أل َّ َ
وفقا لصموئيل األول  ،7.16كيف قاضى يهوه الشعب؟ " ألَنَّهُ لَْي َ

()2

ُّب
َس َد َوالد َّ
يف 1صم  ،36.17كيف وصف داود الباعث و العلة الرئيسية اليت سيحارهبا و يهزم جوليات؟ " قَتَ َل َعْب ُد َك األ َ
ٍِِ
ِِ ِ
ِ
احلَ ِّي».
وف اهللِ ْ
ص ُف َ
َمج ًيعاَ .وه َذا الْفل ْسط ِ ُّ
يين األَ ْغلَ ُ
ف يَ ُكو ُن َك َواحد منْ ُه َما ،ألَنَّهُ قَ ْد َعيَّ َر ُ
ِِ
وفقا لصموئيل األول  ، 47.17ما كانت ثقة داود حينما كان يقرتب من جوليات يف املعركة؟" َوتَ ْعلَ ُم هذه ا ْجلَ َم َ
اعةُ ُكلُّ َها أَنَّهُ
لَْي ِ ٍ ِ
ب ،أل َّ
ب َوُه َو يَ ْدفَ ُع ُك ْم لِيَ ِدنَا»".
الر ُّ
ب لِ َّلر ِّ
ص َّ
َن ا ْحلَْر َ
س ب َسْيف َوالَ بُرْم ٍح ُخيَلِّ ُ
َ
احندار و موت شاول –  1صم 13.31-1.18
احتَمى َش ُاو ُل ِجدًّا َو َساءَ ه َذا الْ َكالَ ُم ِيف
يف  1صم  8.18و  ،12ملاذا أصبح امللك شاول غاضبا و خائفا من داود؟ " فَ ْ
ال« :أ َْعطَني داود ِرب و ٍ
اف َد ُاوَد"
َعْي نَ ْي ِهَ ،وقَ َ
وف! َوبَ ْع ُد فَ َق ْط تَ ْب َقى لَهُ الْ َم ْملَ َكةُ»َ ...وَكا َن َش ُاو ُل َخيَ ُ
ات َوأ ََّما أَنَا فَأ َْعطَْي نَِين األُلُ َ
ْ َ َ ُ َ َْ

()3
)ii
()1

ب فَِإنَّهُ يَنْظُر إِ َىل الْ َقلْ ِ
ب»".
الر ُّ
َّ
ُ
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()2

حماوالت شاول لقتل داود يف أورشليم 11,10.19 ;25,11.18 :

()3

سعي شاول لقتل داود :

()4

وفقا لصموئيل األول  ،7-6.28كيف كان امللك شاول يائسا للحصول على مساعدة خارقة فوق طبيعية للدفاع عن عرشه و
ِ ِِ
ِّشوا ِيل َعلَى
َحالَِم َوالَ بِاألُوِرِمي َوالَ بِاألَنْبِيَ ِاء .فَ َق َ
الر ُّ
الر ِّ
ب ،فَلَ ْم ُِجيْبهُ َّ
مملكته؟ " فَ َسأ ََل َش ُاو ُل ِم َن َّ
ال َش ُاو ُل ل َعبِيده« :فَت ُ
ب الَ بِاأل ْ
امرأَةٍ ِ ِ
َسأَ َهلَا»".
ب إِلَْي َها َوأ ْ
َْ َ
صاحبَة َجان ،فَأَ ْذ َه َ

٧

()5

قُتل شاول من طرف الفلسطينيني على جبل جلبوع 5-3.31

 )dقصة داود ملكا – صموئيل الثاين
)i

داود كملك ليهوذا –  2صم 12.4-1.1

)ii

داود كملك على كل إسرائيل – 2صم 13.9-1.5

()1

ُمسح داود يف حربون من طرف مجيع إسرائيل 3.5 :

()2

داود يف أورشليم ،يف العاصمة ،مدينة داود 10-6.5 :

ِ
امسًا
()3
ك ْ
ت لَ َ
وفقا لصموئيل الثاين  ،16-9.7ماذا فعل يهوه مع داود؟ ما هي األشياء الثالثة اليت وعد هبا يهوه داود؟" َو َعملْ ُ
ِ َّ ِ
ِ
يما َك ْ ِ
ين ِيف األ َْر ِ
ك،
الر َّ
الر ُّ
ب خيُِْربُ َك أ ََّن َّ
ضَ ...و َّ
ك َو ْ
ت َم َع آبَائِ َ
ت أَيَّ ُام َ
صنَ ُع لَ َ
ك بَْيتًا َم َىت َك ُملَ ْ
ب يَ ْ
اضطَ َج ْع َ
َعظ ً
اسم الْ ُعظَ َماء الذ َ
ِ
ك وأُثَبِّت ممَْلَ َكته .هو ي ب ِين ب يتا ِْ
ك الَّ ِذي خيَْرج ِمن أ ِ
ت ُك ْرِس َّي ممَْلَ َكتِ ِه إِ َىل األَبَ ِد".
يم بَ ْع َد َك نَ ْسلَ َ
َح َشائ َ َ ُ َ ُ ُ َ َْ ًَْ
المسيَ ،وأَنَا أُثَبِّ ُ
ُُ ْ ْ
أُق ُ
 )aجعل يهوه عهدا مع داود
 )bداود  :اسم عظيم
 )cداود  :بيتا ( أي ساللة)
 )dداود  :سليل له سوف جيلس على العرش إىل األبد
)iii

داود ،بتشبع ،و آثار ذلك2 -صم 26.20-1.10

()1

أبشالوم و أمنون 29-28.13 :

()2

مترد أبشالوم ضد داود 12-1.15 :

 )eاملنظور النهائي عن داود و ملكه –صم الثاين 25.24-1.21
بيان موجز لسفر صموئيل  1و 2
" إن سفري صموئيل تأخذ قصة اهلل إلى النظام الملكي ،و السيما عن طريق قصة الملك داود ،الذي هو رجل إميان و حىت أنه رجل
المسيح)..مكمال أخيرا في ابن داود األساسي ،يسوع الناصري"
ضعف.عهد اهلل مع داود هو أساس ( منظور اليهود هن
ّ

الدرس  : 4ملوك  1و2
 )1نظرة عامة
 )aملوك إسرائيل ( الشمال) و يهوذا ( اجلنوب) منذ موت داود (  970قبل امليالد) إىل منفى يهوذا (  580قبل امليالد)
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 )bموضوعات سفرية تثنوية يف كل مكان
)i

الوالء إىل يهوه – سنوات سليمان و حزقيا األوىل؛ يوشيا؛يهوشفاط

)ii

عدم الوالء ليهوه – سنوات سليمان و حزقيا األخرية؛ يربعام،أهاب

)iii

العصيان/الطاعة يف العبادة – يربعام؛ حزقيا

)iv

الوالء العهدي – يوشيا ( املوضوع الرئيسي لكل ملك)

)v

لعنات – كل من إسرائيل و يهوذا ُسحقتا سحقا فظيعا ( مع النفي)

 )cليست هناك قوى عظمى إىل آشور ،مث مصر،مث بابل

 )dيستخدم يهوه الصغري و العظيم لتنفيذ أحكامه  :سليمان يف مقابل يربعام؛ حزقيا مقابل آشور
 )2احملتوى
 )aسليمان يصبح ملكا – ملوك األول 46.2-1.1
)i
)ii

ِ
ِ
يما
وفقا مللوك األول  ،9.3ماذا طلب سليمان من يهوه أن يعطيه كملك إلسرائيل؟ " فَأ َْعط َعبْ َد َك قَلْبًا فَه ً
ك الْ َع ِظي ِم ه َذا؟»"
ني ْ
اخلَِْري َوالشَِّّر ،ألَنَّهُ َم ْن يَ ْق ُد ِِ ُر أَ ْن َْحي ُك َم َعلَى َش ْعبِ َ
َح ُك َم َعلَى َش ْعبِ َ
ك َوأ َُميِّ َز بَ ْ َ
أل ْ
ِ
يما َوممَُيِّ ًزاَ ...وقَ ْد
وفقا مللوك األول  ،13-12.3ماذا فعل يهوه من أجل سليمان؟" ُه َوذَا أ َْعطَْيتُ َ
ك قَلْبًا َحك ً
ك ِيف الْملُ ِ
ك"
وك ُك َّل أَيَّ ِام َ
ضا َما َملْ تَ ْسأَلْهُِ ،غ ًىن َوَكَر َامةً َح َّىت إِنَّهُ الَ يَ ُكو ُن َر ُج ٌل ِمثْ لَ َ
أ َْعطَْيتُ َ
ك أَيْ ً
ُ

ُ )bحكم سليمان –ملوك األول 43.11-1.3

)i

)ii

ضةَ ِيف أ ِ
ِ
يم ِمثْ َل
ك الْ ِف َّ
وفقا مللوك األول  ، 27.10ما القيمة اليت أعطاها سليمان للفضة يف أورشليم؟ " َو َج َع َل الْ َمل ُ
ُ
ُور َشل َ
احلِ َج َارةِ"،
ْ
وفقا مللوك األول  ،3-1.11ما الذي أمال قلب سليمان بعيدا عن يهوه؟ " وأَح َّ ِ
ِ
ِ
ت
ب الْ َمل ُ
ك ُسلَْي َما ُن ن َساءً َغ ِريبَةً َكث َريةًَ ...وَكانَ ْ
َ َ
السيِّ َد ِ
ٍِِ
ت نِ َس ُاؤهُ قَلْبَهُ".
السَرا ِر ِّ
ث ِمئَ ٍة ِم َن َّ
ِّس ِاء َّ
اتَ ،وثَالَ ُ
ي ،فَأ ََمالَ ْ
لَهُ َسْب ُع مئَة م َن الن َ

 )cاململكة قُ ّسمت ( 855-931قبل امليالد) –  (20.16-1.12رحبعام ،يربعام)
 )dملوك إسرائيل و يهوذا –ملوك األول  -21.16ملوك الثاين 41.17

)i

مجيع ملوك إسرائيل كسروا العهد

)ii

بعض ملوك يهوذا حافظوا على العهد

 )eسنوات يهوذا األخرية – ملوك الثاين ( 50.23-1.18احندار > حىت مع بعض امللوك اجليدين < يؤذي إىل النفي البابلي >
570قبل امليالد<)
)i
)ii

)iii

ب إِسرائِيل ...وي ْدفَع إِسرائِ ِ
َج ِل َخطَايَا
ب َّ
وفقا مللوك األول  ،16-14.14ملاذا يريد يهوه حماكمة إسرائيل؟ " َويَ ْ
يل م ْن أ ْ
ض ِر ُ
الر ُّ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ِ
ِ ِ
يل خيُْ ِط ُئ"
يَُربْ َع َام الَّذي أ ْ
َخطَأَ َو َج َع َل إ ْسَرائ َ
السنَ ِة الثَّالِثَِة آلسا ملِ ِ
ك
وفقا مللوك األول وفقا مللوك األول  ،34-33.15كيف كان يوصف بعشا ،ملك إسرائيل؟ " ِيف َّ
َ َ
ِ ِ ِ
ِ
بَ ،و َس َار ِيف طَ ِر ِيق يَُربْ َع َام َوِيف َخ ِطيَّتِ ِه الَِّيت َج َع َل ِهبَا
الر ِّ
يلَ ...و َع ِم َل الشََّّر ِيف َعْي َِين َّ
يَ ُهو َذاَ ،ملَ َ
ك بَ ْع َشا بْ ُن أَخيَّا َعلَى َمجي ِع إ ْسَرائ َ
ِ ِ
يل خيُْ ِط ُئ".
إ ْسَرائ َ
ِ
َخ ُ ِ
آب ِيف الْ َع َم ِل ِإل َغاظَِة
يَ ،وَز َاد أ ْ
كيف مت وصف شر آخاب ،ملك إسرائيل ،يف ملوك االول  33.16؟ " َو َعم َل أ ْ
َخ ُ
آب َس َوار َ
وك إِسرائِ َّ ِ
الر ِّ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ين َكانُوا قَ ْب لَهُ".
َّ
يل الذ َ
يل أَ ْكثَ َر م ْن َمجي ِع ُملُ ْ َ َ
ب إله إ ْسَرائ َ
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)iv

ِ
وفقا مللوك الثاين  ،25-24.23من الذي كان ملكا ليهوذا و كان يتوجه إىل يهوه أكثر من أي أحد آخر؟ " يُوشيَّاَ ...وَملْ
ِ
ِِ
ِِ
ِِ
الر ِّ ِ
وسىَ ،وبَ ْع َدهُ َملْ يَ ُق ْم ِمثْلُهُ".
ك ِمثْلُهُ قَ ْد َر َج َع إِ َىل َّ
يَ ُك ْن قَ ْب لَهُ َملِ ٌ
ب ُك ِّل َش ِر َيعة ُم َ
ب ب ُك ِّل قَلْبه َوُك ِّل نَ ْفسه َوُك ِّل قُ َّوته َح َس َ

بيان موجز لسفر ملوك 1و 2
" إن سفري ملوك األول و الثاين مها جييبان يف هناية املطاف عن السؤال ' :في ضوء عهد اهلل مع إبراهيم ( األرض) و مع داود ( ملك
إلى األبد)  ،كيف حدث لنا كل هذا؟' اإلجابة  :لم يجعل اهلل شعبه يخسر ،بل شعبه ،بقيادة ملوكهم،من خسروا إلههم .العهود ،بعد
كل شئ ،هلا ( عواقب ) عن عدم وفاء إسرائيل للمكتوب إليهم .و لكن العهد أيضا يعد بالعودة من املنفى ألولئك الذين يعودون إىل (
الرب)"

الدرس  : 5عزرا ،نحميا ،إستير
 )1نظرة عامة  :عزرا،حنميا
 )aمالحظة عدم إعادة بناء اهليكل و احلائط؛ جتديد العهد
 )bمواضيع سفرية تثنوية
)i

طهارة اإلميان بيهوه ( إصالحات عزرا  ، 10حنميا )10-9

)ii

اهلوية الوطنية/العهدية ( شعب اهلل)

)iii

طهارة الشعب و العبادة ( جتديد العهد)

 )2احملتوى
 )aإعادة النظر يف إعادة بناء اهليكل – عزرا  516-538 ( 6-1قبل امليال)

ِ
ِ
ِ
وفقا لعزرا  ، 10 ،6.7ما النوع من الرجال كان عزرا؟ " َع ْزرا ه َذا ِ ِ ِ
وسى ...أل َّ
َن
)i
َ
ب َماهٌر ِيف َش ِر َيعة ُم َ
صع َد م ْن بَاب َلَ ،وُه َو َكات ٌ
َ
ِ ِ ِّ ِ ِ
َع ْزرا َهيَّأَ قَلْبَهُ لِطَلَ ِ
ضاءً".
الر ِّ
ب َش ِر َيع ِة َّ
يضةً َوقَ َ
يل فَ ِر َ
َ
ب َوالْ َع َم ِل هبَاَ ،وليُ َعل َم إ ْسَرائ َ
 )bعودة عزرا و آخرين إىل أورشليم – عزرا 458 ( 8-7قبل املسيح)
 )cأزمة التزاوج – عزرا 10-9
 )dإعادة بناء أسوار أورشليم  :احلاكم حنميا – حنميا 7-1
)i

ِ
ِ
ك
وفقا لنحميا  ، 2.2كيف خاطر جنميا حبياته من أجل إعادة بناء سور حول أورشليم؟ " فَ َق َ
ك« :ل َما َذا َو ْج ُه َ
ال ِيل الْ َمل ُ
ِ
يض؟ َما ه َذا إِالَّ كآبَةَ قَ ْل ٍ
ت َغْي ُر َم ِر ٍ
ت َكثِ ًريا ِجدًّا"،
ب!» .فَخ ْف ُ
ْمد َوأَنْ َ
ُمك َ

ما هي املعلومة املتواجدة يف حنميا  5-3.2و اليت جتعلنا نؤمن بأن حنميا كان خيطط ملا سيقوم به و يقوله حينما كان حزينا و
)ii
ِ
ِ
مكم ّدا قبل أمام امللك؟ " وقُلْت لِلْملِ ِ ِ
ِ
اب...،
ك« :ليَ ْح َي الْ َمل ُ
ك إِ َىل األَبَدَ .كْي َ
ْم ُّد َو ْج ِهي و  ..بَْي ُ
ت َم َقابِ ِر آبَائي َخَر ٌ
ُ
ف الَ يَك َ
َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ...تُ ْرسلُِين إ َىل يَ ُهوذَا ،إ َىل َمدينَة قُبُوِر آبَائي
فَ َق َ
ت إ َىل إله َّ
الس َماء ..،إذَا ُسَّر الْ َمل ُ
ال ِيل الْ َمل ُ
صلَّْي ُ
ب أَنْ َ
ت؟» فَ َ
كَ « :ماذَا طَال ٌ
فَأَبْنِ َيها»".
اخل ِام ِ ِ
ول،
)iii
ين ِم ْن أَيْلُ َ
وفقا لنحميا  ، 15.6كم يوما استغرق إهناء إعادة بناء جدارا حول أورشليم؟ " َوَك ِم َل ُّ
ور ِيف َْ
الس ُ
س َوالْع ْش ِر َ
ِيف اثْنَ ِ ِ
ني يَ ْوًما".
ْ
ني َومخَْس َ
 )eجتديد العهد –حنميا 10-8
 )fإعادة التوطني يف أورشليم،تفانيا للسور – حنميا 12-11
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 )3خالصة  :مت تعزيز طهارة اجلماعة – حنميا 13

 )aما الذي يبني يف حنميا ، 8.13كيف كان حنميا متحمسا التباع يهوه عن حق من القلب؟ " وساءِين األَمر ِجدًّا ،وطَرح ِ
يع
َ َْ ُ
ت َمج َ
َ َ َ ُْ
ِِ ِ
ِج الْ ِم ْخ َد ِع"،
آنيَة بَْيت طُوبِيَّا َخار َ

ت َهلُ ْمَ « :ما ه َذا
ت ُعظَ َماءَ يَ ُهو َذا َوقُ ْل ُ
اص ْم ُ
 )bوفقا لنحميا  ، 17.13ما الذي فعله حنميا عندما أدرك أن السبت كان يُدنّس؟ " فَ َخ َ
األَمر الْ َقبِ َّ ِ
السب ِ
ت؟"
ِّسو َن يَ ْوَم َّ ْ
ُ
ُْ
يح الذي تَ ْع َملُونَهُ َوتُ َدن ُ
 )4حملة عامة  :إستري

 )aاسم اهلل غري مذكور؛ و مع ذلك فهو يظهر على أنه مشرف على كل منعطف من األحداث
 )bمالحظة التهكم و السخرية :
)i

يريد هامان تدمري اليهود؛ لقد مت تدمري هامان من طرف إستري

)ii

ينصب هامان املشنقة ملردخاي؛ لقد مت شنق هامان على املشنقة

)iii

يسعى هامان لنهب اليهود؛ اليهود ينبهون أعدائهم

)iv

يكتب هامان خمطوطة للثناء عليه؛يتلقى مردخاي هذا الثناء من فم هامان بالذات.

 )5احملتوى
 )aأحشوروش،وشىت و إستري – 28.2-1.1
 )bتبدأ املؤامرة تأخذ شكال – 19.2-15.3
)c

املؤامرة تنكشف – 10.7-1.4

 )dأحشوريوش يكتب مرسوما لصاحل اليهود – 17-1.8
 )eانتصار اليهود – 3.10-1.9
بيام موجز لسفر إستري
" إن سفر إستري حيكي قصةالعنية اإلهلية و محاية اهلل لشعبه خالل حلظة قامتة يف اإلمرباطورية الفارسية ،و بالتايل احلفاظ عليهم من أجل هدية املسيح
املستقبلية"

الدرس  : 6أسئلة و مناقشة

اليوم  : 3الشعر ،األنبياء الكبار
أهداف اليوم
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حبلول هناية هذا اليوم ،سوف يكون الطالب قادرا على :
()1

شرح املسامهة الفريدة لكل سفر من األسفار اخلمسة يف القصة الكبرية

()2

حتديد املقطع يف أيوب الذي يشري مباشرة إىل املسيح Job 9 :33

()3

وضع قائمة خبمسة نبوءات بارزة عن يسوع املسيح من املزامري

()4

شرح كيف ينبغي للمسيحي احلديث أن يقرأ و يستخدم املزامري

()5

وضع قائمة خبمسة نبوءات بارزة عن يسوع املسيح يف إشعياء

()6

وضع قائمة خبمسة نبوءات بارزة عن يسوع املسيح يف إرميا

الدرس  : 1أيوب،المزامير،األمثال
 )1نظرة عامة

 )aسؤالَني ِ
أساسيِ ْني مت طرحهما؛
ُ ْ

)i

ملاذا يعين الصاحل من " أعمال اهلل " ؟

)ii

أين توجد احلكمة؟

 )bبنية الكتاب
)i

مقدمة  (2-1من أخطأ يف هاته املعاناة؟)

)ii

ثالث دورات/مناقشات-خالفات للحديث 27-4 :

()1

وفقا أليوب  ، 33.9ماذا أراد أيوب أن يفكر أنه ال ميتلك؟ من هو الذي حقق و متم هذه الرغبة؟ " لَيس ب ي ن نا م ِ
ض ُع
صال ٌح يَ َ
ْ َ َْ َ َ ُ َ
يَ َدهُ َعلَى كِلَْي نَا ".يسوع املسيح
الر ِّ ِ ِ
ال لِ ِإلنْس ِ
احلَيَ َدا ُن َع ِن الشَِّّر
ْمةَُ ،و ْ
وفقا أليوب  ، 28.28أين ميكن لإلنسان أن جيد احلكمة؟ " َوقَ َ
انُ :ه َوذَا َخمَافَةُ َّ
ب ه َي ا ْحلك َ
َ
ُه َو الْ َف ْه ُم»".
ِ
ضب أَلِيهو بْ ِن ب ر ْخئِيل الْبوِز ِّ ِ ِ ِ ٍ
وب
ي م ْن َعش َرية َرامَ .علَى أَيُّ َ
وفقا أليوب  ، 2.32ما كانت مشكلة أيوب األولية؟ " فَ َحم َي َغ َ ُ ُ َ ََ َ ُ
َِ
ب نَ ْف َسهُ أَبََّر ِم َن اهللِ".
مح َي َغ َ
ضبُهُ ألنَّهُ َح َس َ

()1

ِ
ك فَتُ َعلِّ ُم ِين" .
َسأَلُ َ
وفقا أليوب  ،3.38كيف أجاب يهوه عن كلمات أيوب؟" اُ ْش ُدد اآل َن َح ْق َويْ َ
ك َكَر ُجل ،فَِإ ِّين أ ْ
ِِ
ِ ِ
ض َوأَنْ َد ُم ِيف
ك َعْي ِين .لذل َ
كَ ،واآل َن َرأَتْ َ
ت َعنْ َ
وفقا أليوب  ، 6-5.42كيف أجاب أيوب اهلل؟ " بِ َس ْم ِع األُذُن قَ ْد َمس ْع ُ
ك أ َْرفُ ُ
التُّر ِ
الرَم ِاد».
اب َو َّ
َ

()2
()3
)i
()2
)ii

ثالث مونولوجات ( حمادثات فردية)  :اهلل و أيوب – 41-29

خامتة – 42

 ) Bاملواضيع
)i

حكمة اإلنسان مقابل حكمة اهلل

()1

حب له مقابل عطاياه

()2

أليفاز،بلدد،زوفر مماثل للشيطان !
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()a

الشيطان  :أيوب حيب اهلل بسبب عطايا اهلل أليوب.

()b

أليفاز،بلدد،زوفر  :عاقب اهلل أيوب ألن أيوب قد أخطأ.

()c

عالقة اهلل مع الناس هي متركزة حول ما يفعل اهلل من أجل الناس.

)ii

هل اإلنسان سيسمح هلل أن يكون إهلا ،أو أنه سيطلب منه أن يشاركه يف القرارات اإلهلية؟

)iii

هل يستحق اإلنسان تفسري اهلل عندما يعاين؟

بيان موجز لسفر أيوب
" إن لسفر أيوب مكانة مهمة يف قصة الكتاب املقدس ،ليس فقط من جانب دعوتنا للثقة التامة باهلل حتى في الحاالت بالغة الصعوبة ،و
لكن أيضا من جانب إعداد الطريق ليسوع املسيح ،الذي،هو اهلل املتجسد،أعطى اإلجابة النهائية لمسألة أيوب عبر افتراض دور المتألم
البريء -فقط في حالته لحمل خطايا العالم كله "
 )1نظرة عامة  :املزامري
 )aاستخدم اليهود المزامير للتعبير عن رغباتهم /احتياجاتهم هلل.
 )bينبغي أن نستخدم المزامير بنفس الطريقة.أمثلة :
()1

العبء الثقيل /احلزن  :مز137 ;5.43 ;5.42

()2

الفرح  :مز149

()3

الشكر  :مز 136

 )cنبوءات عن يسوع املسيح من املزامري :
)i
)ii
)iii
)iv

ب وعلَى م ِس ِ
يح ِه..
مز  2.2و  6يتكلم عن يسوع بصفته امللك املمسوح ( راجع أعمال ُ " )26-25.4ملُ ُ
..علَى َّ
آمَر َِ َ
الر ِّ َ َ َ
وك  ...تَ َ
ت َملِ ِكي َعلَى ِص ْهيَ ْو َن "
أَنَا فَ َق ْد َم َس ْح ُ
ك " ( راجع أعمال )33.13
ت ابِْين ،أَنَا الْيَ ْوَم َولَ ْدتُ َ
مز  ، 7.2يتكلم عن يسوع يف كونه يف أية عالقة مع يهوه؟ " أَنْ َ
ت محَْ ًدا" .
الر َّ
ض ِع أ َّ
مز  ، 2.8يتكلم عن يسوع بوصفه حممودا ِمن َمن؟" ِم ْن أَفْ َو ِاه األَطْ َف ِال َو ُّ
َس ْس َ
من الذي لت يتم التخلي عنه يف اهلاوية ( شيول) وفقا ملزمور  11-8.16؟ " لَ ْن تَتْ ُرَك نَ ْف ِسي( داود و يسوع) ِيف ا ْهلَا ِويَِة " ( راجع
أعمال )28-25.2

)v

ِ
الصلِيب " ( راجع
ص َها! ...فَلْيَ نْ ِزِل اآل َن َع ِن َّ
ص َ
ين َوأ ََّما نَ ْف ُسهُ فَ َما يَ ْقد ُر أَ ْن ُخيَلِّ َ
مز ،7.22يتكلم عن كون يسوع كان أين؟" َخلَّ َ
آخ ِر َ

)vi

مز  ، 1.22يتكلم عن يسوع كونه مرتوكا من طرف من؟ " إِهلِي ،إِهلِي ،لِ َما َذا تَ َرْكتَِين ( " ،راجع مىت )46.27
مز ، 18.22حيكي ما سيقع لشئ ميلكه يسوع ،ماهو؟ " اقْ تَ َس ُموا ثِيَابَهُ اقْ تَ َر ُعوا َعلَْي َها ( ".راجع لوقا )34.23
مز  ، 5.31يتوقع كلمات من؟ " ِيف ي ِد َك أَست وِدع ( يسوع) ر ِ
وحي" ( راجع لوقا )46.23
َ َْ ْ ُ
ُ
ْسُر ِمنْهُ" ( راجع يوحنا )36.19
مز ، 20.34حيكي ماذا عن يسوع يف موته؟ " َعظْ ٌم الَ يُك َ
أين جند يف العهد القدمي أول ذكر هلذه األضحية بدون كسر أي عظم منها؟خروج 46.12

مىت )43-41.27
)vii
)viii
)ix
()1
)x
)xi
)xii
)xiii

ومو َن ( "،راجع مىت ) 60.26
مز  ، 11.35تتوقع أي نوع من الشهود سيتكلمون عن يسوع؟ " ُش ُه ُ
ود ُزوٍر يَ ُق ُ
كيف توقع مز  9.41ما سيفعله يهوذا ،واحد من الرسل االثين عشر؟ " َر ُج ُل َسالََم ِيتَ ..رفَ َع َعلَ َّي َع ِقبَهُ "( راجع يوحنا )8.13
ُّهوِر " ( راجع عربانيني )9-8.1
مز  ، 7-6.45تشري إىل يسوع بصفته من؟ " ُك ْرِسيُّ َ
ك يَا اَهللُ إِ َىل َد ْه ِر الد ُ
ض ِوين بِالَ َسبَ ٍ
ب" ( راجع يوحنا )25.15
ماذا يقول مزمور  4.69عن ما سيعتقده بعض الناس عن يسوع؟" إِن َُّه ْم أَبْغَ ُ
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)xiv
)xv
)xvi
)xvii
)xviii
)xix
)xx
)xxi
)xxii

ك أَ َكلَْت ِين" ( راجع يوحنا )17.2
مز  9.69حيكي أن يسوع سوف يُأكل مباذا؟ " َغْي َرةُ بَْيتِ َ

ما الذي توقع مز  21.69أن يسوع سوف يشرب بينما يكون على الصليب؟ " َّخالً ممَْز ِ ِ
ب" ( راجع مىت )34.27
وجا مبََر َارةٍ ليَ ْشَر َ
ُ ً
ما العنصر من عناصر تعليم يسوع حتدث عنه مز  2.78؟" َسأَفْ تَ ُح بِأَ ْمثَال فَ ِمي" ( راجع مىت )35.13
ماذا يقول مز  11.91عن رعاية يهوه ليسوع؟ " ي ِ
ك " ( راجع لوقا )10.4
وصي َمالَئِ َكتَهُ بِ َ
ُ
ماذا يقول مز  4.109أن يسوع سيقول على الصليب؟ " يَا أَبَتَاهُ ،ا ْغ ِف ْر َهلُ ْم ( " ،راجع لوقا )34.23
ض" ( راجع عربانيني )11-10.1
ت (يسوع) أ َّ
َس ْس َ
مز  27-25.102يقول أنه من الذي وضع أسس األرض؟ أَنْ َ
ت األ َْر َ
ب لِرِّيبِ « :
ِ
َض َع أ َْع َداءَ َك َم ْو ِطئًا
ما الذي يقوله مز  1.110أن يهوه سوف يفعله مع اعداء يسوع؟ " قَ َ
ال َّ
س َع ْن َمي ِيين َح َّىت أ َ
ْ
الر ُّ َ
اجل ْ
ِ
ك» ( ".راجع مىت )44.22
ل َق َد َمْي َ
ِ
الزا ِويَِة" ( راجع مىت
ْس َّ
ضهُ الْبَ ن ُ
وفقا ملزمور  ، 23-22.118ما من شأنه أن يدعي يسوع أنه هو؟ " ا ْحلَ َجُر الَّذي َرفَ َ
َّاؤو َن قَ ْد َ
ص َار َرأ َ
)42.21
كيف أظهر املزمور  26.118أن يسوع سيأيت بسلطة يهوه؟ " ُمبَ َارٌك ِ
ب" ( راجع مىت )38.23
الر ِّ
اس ِم َّ
اآليت بِ ْ

 )2احملتوى  :سفر املزامري
 1 )aالطريقني
 2 )bمزمور امللك
 19 )cصوت الطبيعة
 22 )dمعاناة املسيح
 23 )eمزمور الراعي
 24 )fحكم املسيح
 51 )gتوبة داود
 90 )hترنيمة موسى
 91 )iمحاية القديس
78 )jخطايا إسرائيل
 106 )kخطايا إسرائيل
119 )lكلمة اهلل
 136 )mرمحة اهلل
)n

 137حزن على الطريق إىل بابل

139 )oصفات اهلل
بيان موجز للمزامير
" إن جمموعة املزامري ،و اليت هي عبارة عن صوت شعب يهوه املرتمنني له حبمد و صالة ،تعمل أيضا على تذكيرهم -و تذكيرنا -بالدور
المركزي للعبادة في القصة الكتابية ( .هاته العبادة) تركز على اإلله احلي من خالل التذكري بصالحه األساسي و حبه و أعماله العحيبة نيابه
عنهم"
)1

نظرة عامة  :األمثال

 )aكيف تعيش أخالقيا و بشكل مفيد يف العامل
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 )bجيب أن يُقرأ كمجموعة  :األمثال املختلفة " توازن بعضها البعض"

)c

هي ليست ضمانات للنجاح
)i

نقطة حنو حقيقة معينة

)ii

هي غالبا غري دقيقة من الناحية التقنية

 )iiiشعرية بلغة جمازية ( ال جيب فهمها حرفيا)
( )1اللغة اجملازية
( )2احلقائق معرب عنها إحيائيا أكثر من التفصيل الدقيق
)iv

)v

ال جيب أن تُؤخذ حرفيا جدا أو عامليا

(ُ "29-27.6 )1ك ُّل َم ْن ميََ ُّس َها الَ يَ ُكو ُن بَِريئًا".
ت أَفْ َك ُارَك".
الر ِّ
( "3.16 )2أَلْ ِق َعلَى َّ
ب أ َْع َمالَ َ
ك فَتُثَبَّ َ

ُكتبت لتكون حمفوظة ،ال أن تكون دقيقة تقنيا
( " : 19.15 )1طَ ِريق الْ َكسالَ ِن َك ِسي ٍ ِ
ٍ
ِِ
ني َمنْ َه ٌج".
يق الْ ُم ْستَقيم َ
اج م ْن َش ْوكَ ،وطَ ِر ُ
َ
ُ ْ
ِ
وص َوأ ُْر ُجوا ٌن".
( " : 22.31 )2لْب ُس َها بُ ٌ

بيان موجز لسفر األمثال
" إن سفر األمثال يالئم القصة الكتابية من خالل إعطائه تعليمات تطبيقية و عملية للشباب ( و مجيع املستمعني اآلخرين) هبدف مساعدهتم
على اتباع طريق الرب ( لكي) تكون هلم حياة مثمرة و مفيدة على األرض"

الدرس  : 2سفر الجامعة ،نشيد األنشاد،مراثي أرمياء
)1

نظرة عامة  :سفر اجلامعة

)a

بيانات تتعارض مع احلقيقة الكتابية
 " )iالْ ُك ُّل ب ِ
اط ٌل" –2.1
َ
ِ
ِ
ِ
ُ ..." )iiه َو َعنَاءٌ َرديءٌ َج َعلَ َها اهللُ لبَِين الْبَ َشر13.1 – "...

 )iiiرؤية واحدة  :املؤلف هو سليمان ،الذي يكتب من وجهة نظر شخص حاول مجيع هاته الطرق لكي يعثر على معىن ،لكي
يدرك بعد ذلك أن خدمة يهوه هي طريق العثور على املعىن احلقيقي يف احلياة.

 ( " )bاملؤلف) ال يرتك تعلق الشباب ( التساؤل عن ماهية احلقيقة) .طريق واحد من الواضح أن يتم تفضيله على اآلخر ،و ما يسمى
بالتناقضات تعمل على تسليط الضوء على هاته احلقيقة".
بيان موجز لسفر اجلامعة
" إن سفر اجلامعة يالئم القصة الكتابية و هو مبثابة تذكري مستمر على مدى قصور احلياة اإلنسانية على ضوء األبدية ،مؤكدا على حاجتنا
لتقوى اهلل بينما يف نفس الوقت ميهد الطريق للوحي األعظم لقيامتنا املؤكدة من خالل يسوع املسيح "
 )2نظرة عامة  :نشيد األنشاد
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 )aرأيان اثنان عن غرضه
)i

هذا عبارة عن قصيدة /أغنية حول سليمان كما الحق واحدة من زوجاته ليجلبها إىل عالقة الزواج به.

)ii

هذه أغنية مكتوبة لواحدة من زجيات سليمان

 )bوجهتان نظر اثنتان ( من عدة أوجه نظر) :
)i

يتكلم عن ،و يعلم :

()1

الطهارة و التمتع يف العالقة اجلسدية يف الزواج.

()2

إخالص الزواج بيم رجل و امرأة يف الزواج.

)ii

هدفه أن يظهر حمبة املسيح للكنسية

()1

التجاذب اجلسدي الذي مت وصفه هو رمزي

()2

هو طريقة إلظهار كم حيب املسيح الكنيسة

بيان موجز لسفر نشيد األنشاد
" إن نشيد األنشاد يالئم قصة اهلل و هو مبثابة تذكري بأن اجلب اجلنسي الذي خلقه هو جيد و ينبغي أن يعانق و يشمل اإلخالص اإلهلي و
الفرحة"
 )3نظرة عامة  :مراثي إرميا
 )aإن موضوع إقامة اهلل وسط شعبه يف عالقة عهدية يتواجد يف مجيع احناء العهد القدمي ( .املواضيع التثنوية)
)i

أورشليم و اهليكل ( مكان إقامة اهلل) مها مرتادفني

)ii

يهود أورشليم كانوا شعب اهلل يف املعهود له.

()1

مبا أن املدينة كانت حيث يقيم اليهود،فاملدينة ال جيب أن تُؤخذ

()2

لقد أمهلوا مسؤوليتهم يف احلفاظ على عهد يهوه.

)iii

املراثي تتعامل مع حقيقة أن أورشليم قد مت أخذها ،و أن كسر الشعب للعهد كان هو السبب.

 )bإن األمل و الرجاء الوحيد هو استمرار رمحة يهوه ( ، 25-22.3النقطة املضيئة الوحيدة يف السفر)
وفقا ملراثي  ،22.3ما الشئ الذي لن يتوقف؟ " إِنَّه ِمن إِحسانَ ِ
ب أَنَّنَا َملْ نَ ْف َن ،أل َّ
ول".
)i
َن َمَر ِامحَهُ الَ تَ ُز ُ
الر ِّ
ات َّ
ُ ْ َْ
ك"
)ii
وفقا ملراثي  ، 23.3ما الشئ العظيم ؟ " َكثِ َريةٌ أ ََمانَتُ َ
ِ
ِ ِ
وفقا ملراثي  ، 24.3ما الذي سيفعله املؤلف؟ " نَ ِ
ك أ َْر ُجوهُ".
)iii
الر ُّ
ص ِييب ُه َو َّ
َج ِل ذل َ
ب ،قَالَ ْ
ت نَ ْفسي ،م ْن أ ْ
بيان موجر لسفر املراثي
" إن سفر املراثي يعكس نقطة حتول مهمة يف القصة الكتابية – سقوط أورشليم .إنه يذكرنا أن اهلل هو حق و ويف لكلمته عن الوقوف يف
احملاكمة ضد اخليانة عندما ال زال متمسكا باألمل للمستقبل و الذي أساسه شخصيته الفريدة"

الدرس  : 3إشعياء
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 )1نظرة عامة
 )aالتطلع لألمام إىل :
)i

حماكمة إسرائيل إىل املنفى

)ii

فداء إسرائيل من املنفى

)iii

تتميم العهد اإلبراهيمي من خالل اخلادم املعاين ( الذي من خالله ستشمل النعمة مجيع األمم)

 )bاٌستُشهد منه كثريا يف العهد اجلديد أكثر من أي سفر آخر يف العهد القدمي ( باستثناء املزامري)

 )cيتعامل مع فشل إسرائيل يف :
)i

الثقة يف يهوه و نتيجة عبادة األوثان ( حمبة اهلل  :تث) 5.6

)ii

يتمسك بالعدالة اإلجتماعية ( أحب قريبك كنفسك  :الوي)18.19

 )dينتهي مبشهد دور املسيح املبارك على شعبه.
ُ
 )eمواضيع تثنوية
)i

الشعب ينبغي له أن يكون ُمقدسا

()1

يهوه هو " قدوس إسرائيل " (  39مرة يف إشعياء؛ 6مرات يف بقية العهد القدمي)

()2

إسرائيل هو " شعب يهوه املقدس"

()3

أورشليم هي "مدينة يهوه املقدسة" و " اجلبل املقدس"

)ii

خالص املسيح يشمل كل األمم

 )2احملتوى
 )aشكو يهوه مع يهوذا ؛ دعوة إشعياء 6-1
)i

الفساد و مستقبل الشعب املقدس و املكان املقدس :

5.2-1.1

ب س ِق ِ
ِ
َس َف ِل الْ َق َدِم إِ َىل َّ ِ
الرأ ِ
س فِ ِيه ِص َّحةٌ ،بَ ْل ُج ْر ٌح
وفقا إلشعياء  ، 6-5.1كيف أن إسرائيل مريضة روحيا؟ " ُك ُّل َّ
ْس َم ِر ٌ
يم .م ْن أ ْ
يضَ ،وُك ُّل الْ َق ْل َ ٌ
الرأْس لَْي َ
ض ْربَةٌ طَ ِريَّةٌ"
َحبَا ٌط َو َ
َوأ ْ
ت َخطَايَا ُك ْم َكالْ ِق ْرِم ِز
اج ْج ،يَ ُق ُ
الر ُّ
ول َّ
ب .إِ ْن َكانَ ْ
)  (2وفقا إلشعياء  ،18.1مباذا دعا يهوه إسرائيل أن تفعل على الرغم من كل خطاياهم؟ " َهلُ َّم نَتَ َح َ
ض َكالثَّلْ ِج".
تَ ْب يَ ُّ

)ii

جميئ يوه يهوه 30.6-5.2 :

)iii

رؤيا إشعياء و مهامه 13-1.6 :

 )bأزمة الثقة – آحاز و التحالف مع سوريا و إسرائيل 12-7 :
)i

فشل امللك يف يهوذا 22.8-2.7 :

()1

وفقا إلشعياء  14.7يف سياقه ،كيف نعرف أنه يتنبأ بوالدة يسوع؟ " و ِ
السيِّ ُد نَ ْف ُسهُ آيَةًَ :ها الْ َع ْذ َراءُ َْحتبَ ُل َوتَلِ ُد ابْنًا
لك ْن يُ ْع ِطي ُك ُم َّ
َ
وتَ ْدعو ْ ِ ِ
يل».
َ ُ
امسَهُ «ع َّمانُوئ َ

()2

مىت عرف الشعب أن إشعياء  14.7هي تشري إىل والدة يسوع؟ مىت 23.1
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()3

إشعياء  14.7هي توضيح واحد من إجنازات عديدة للنبوءة.

)ii

مستقبل املسيح يف يهوذا 6.12-1.9 :

اسةُ َعلَى َكتِ ِف ِه،
وفقا إلشعياء  ، 6.9ما هي الطرق األربعة اليت يوصف هبا املسيح؟ " ألَنَّهُ يُولَ ُد لَنَا َولَ ٌد َونُ ْعطَى ابْنًاَ ،وتَ ُكو ُن ِّ
الريَ َ
ِ ِ ِ
وي ْدعى ْ ِ
ِ ِ
السالَِم" .
يس َّ
َُ َ
امسُهُ َعجيبًاُ ،مشريًا ،إهلًا قَد ًيرا ،أَبًا أَبَديًّاَ ،رئ َ
ِِ
ضو َن أَقْ ِ
ضيَةَ الْبُطْ ِل،
ين يَ ْق ُ
وفقا إلشعياء  ،2-1.10ما مها الفئتني من الناس الذين ال يهتمون بالضعيف مثلما يفعل اهلل؟ " َويْ ٌل للَّذ َ
ِ
ِ ِ
يمتَ ُه ْم َويَنْ َهبُوا األَيْتَ َام".
لتَ ُكو َن األ ََرام ُل َغن َ

()1
)iii

 )cشكوى يهوه ضد األمم 27-13 :
)i

ضد بابل و أشور 27.14-1.13 :

)ii

ضد فلسطني،موآب و دمشق 14.17-28.14 :

)iii

ضد كوش و مصر 6.20-1.18 :

)iv

بابل و حلفائها 18.23-1.21 :

)v

حمنة األمم و وليمة على جبل يهوه املقدس 13.27-1.24 :

ِ ِ
ِ
ِ
ود ِجل ِمي ِع الش ِ
صنَ ُع َر ُّ
يمةَ
وفقا إلشعياء  ، 6.25ملن سوف يصنع يهوه وليمة عظيمة؟" َويَ ْ
ُ
ب ا ْجلُنُ َ
يمةَ َمسَائ َنَ ،ول َ
ُّعوب ِيف ه َذا ا ْجلَبَ ِل َول َ
ِ ِ ٍ ِ
ِ
صفًّى".
ي ُم َ
يَ ،مسَائ َن ُمم َّخةَ ،د ْرد ّ
مخَْ ٍر َعلَى َد ْرد ّ

()1

ت إِ َىل األَبَ ِد" ،
وفقا إلشعياء  ، 8.25ماذا سيفعل يهوه؟ "يَْب لَ ُع الْ َم ْو َ

()2

 )dأزمة الثقة – حزقيال و التهديد البابلي 39-28 :

i
)ii
)iii
)

ويل إلفراييم و يهوذا بسبب أنه وثقوا يف مصر24.33-1.28 :
مزيد من احملاكمات على األمم و مستقبل صهيون 10.35-1.34 :
الثقة بيهوه بشأن آشور و الفشل بشأن بابل 8.39-1.36 :
)  (eاملواساة و املواجهة 48-40 :

i

مقدمة 11-1.4 :

)

()1
()2

ii

وفقا إلشعياء  ، 11.40ما هي الطرق األربعة اليت يتصرف هبا يهوه مع قطيعه؟ " َكَر ٍاع
ضنِ ِه َحي ِملُها ،وي ُقود الْمر ِضع ِ
ِ
ي رعى قَ ِطيعه .بِ ِذر ِ
ات"
اع ِه َْجي َم ُع ْ
َْ َ
احلُ ْمالَ َنَ ،وِيف ح ْ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ
َُ َ
وفقا إلشعياء  ،26.40من الذي أعطى للنجوم امسا؟" ْارفَ ُعوا إِ َىل الْ َعالَِء عُيُونَ ُك ْم َوانْظُُروا،
ِ
ِِ
َمسَ ٍاء؟ " يهوه
ِج بِ َع َد ٍد ُجنْ َد َها ،يَ ْد ُعو ُكلَّ َها بِأ ْ
َم ْن َخلَ َق هذه؟ َم ِن الَّذي خيُْر ُ

مواساة إسرائيل 29.41-12.40 :

)

()1

وفقا إلشعياء ، 10.41ما الشيئني اللذين ال ينبغي للمؤمنني أن يفعلوا؟ ما هي األشياء
ك .قَ ْد
َّت أل ِّ
ف أل ِّ
َين إِهلُ َ
َين َم َع َ
الثالثة اليت وعد يهوه أن يقوم هبا؟ " الَ َختَ ْ
ك .الَ تَتَلَف ْ
ك بِيَ ِم ِ
ني بِِّري" .
ض ْدتُ َ
ك َوأ ََعنْتُ َ
أَيَّ ْدتُ َ
ك َو َع َ

iii
)iv

)

إسرائيل كخادم مرتدد للرب إىل األمم 23.44-1.42 :
كورش  ،خادم يهوه  ( 1.45-28.44 :سيادة يهوه)

41

وفقا إلشعياء  ، 28.44من هو خادم يهوه؟ "(يهوه) الْ َقائِل عن ُكورش :ر ِ
اع َّي ،فَ ُك َّل
ُ َْ َ َ َ
َم َسَّرِيت يُتَ ِّم ُم".
كان كورش ملكا للميديني و الفرس.

()1
()2

i

يتنازع الرب مع إسرائيل العنيد 22.48-1.46 :

( )

الدرس  : 4إشعياء ( تابع) – إرميا
 )aخادم يهوه اآليت الذي سيجلب اخلالص 55-49 :
)i

خادم يهوه و خالص إسرائيل 11.50-1.49 :

()1

)i

ِ ِ ِ
يل الَّ ِذي بِِه أَمتََ َّج ُد"
وفقا إلشعياء  ،3.49من هو خادم يهوه؟ " أَنْ َ
ت َعبْدي إ ْسَرائ ُ
ِ ِ ِ
ال« :قَلِيل أَ ْن تَ ُكو َن ِيل عب ًدا ِإلقَام ِة أ ِ
ورا
وفقا  ، 6.49من هو خادم يهوه؟" فَ َق َ
يل .فَ َق ْد َج َعلْتُ َ
َ ْ
َْ
َسبَاط يَ ْع ُق َ
ك نُ ً
ٌ
وبَ ،وَرِّد حمَْ ُفوظي إ ْسَرائ َ
ِ ِ
ِ
صى األ َْر ِ
ض"
لأل َُم ِم لتَ ُكو َن َخالَصي إِ َىل أَقْ َ
مستقبل صهيون اجمليد 12.52-1.51 :

)ii

اخلادم املعاين يكفر عن خطايا إسرائيل 12.53-13.52 :
ُ
وفقا إلشعياء  ،13.52من الذي سيتصرف حبكمة؟" ُه َو َذا َعْب ِدي يَ ْع ِق ُل"...
ول ِم َن الن ِ
َّاسَ ،ر ُج ُل أ َْو َج ٍاع َوخمُْتَِربُ ا ْحلََزِن"
وفقا للشطر األول من إشعياء ، 3.53كيف يتم التعامل مع خادم يهوه؟" ُْحمتَ َقٌر َوخمَْ ُذ ٌ
ِ
وفقا إلشعياء  ، 6.53ما الذي يعاين من أجله خادم يهوه؟" ُكلُّنَا َكغَنَ ٍم ضلَلْنَاِ .ملْنَا ُك ُّل و ِ
الر ُّ
اح ٍد إِ َىل طَ ِر ِيق ِهَ ،و َّ
ب َو َ
َ
ض َع َعلَْيه إِ ْمثَ
َ
َِ
مجيعِنَا".

()2

()1
()2
()3
)iii

مستقبل صهيون اجمليد 17-1.54 :

)iv

دعوة يهوه إلسرائيل و األمم 13-1.55 :
()1

وفقا إلش  ، 7-6.55ما األشياء األربعة اليت قيل للناس أن يفعلوا؟ ما الشيئني اللذين سيفعلهما يهوه من أجلهم؟"
ب ما دام يوج ُدْ .ادعوه وهو قَ ِر ِ ِ
ب فَيَ ْر َمحَهَُ ،وإِ َىل إِهلِنَا
الر ِّ
ب إِ َىل َّ
اُطْلُبُوا َّ
يب .ليَْت ُرك الشِِّّر ُير طَ ِري َقهَُ ،وَر ُج ُل ا ِإل ِْمث أَفْ َك َارهَُ ،ولْيَتُ ْ
الر َّ َ َ َ ُ َ
ُ ُ ََُ ٌ
ألَنَّهُ يُكْثُِر الْغُ ْفَرا َن".
)  (bفشل احلاضر و مستقبل صهيون اجمليد 66-56 :

)i

مستقبل اجملد لصهيون و مسيح الرب 6.63-1.60 :
()1

()a

مواقف و سلوكيات اليهود

اليهود ( سواء يف العهد القدمي و أيضا على مر األناجيل و أعمال الرسل) يقرؤون و يعرفون النبوءات مثل
هذه عن تدمري اهلل للوثنيني

()b

كانوا يعرفون أن املسيح سيأيت و سيقوم بتجاوز هذه احملاكمة

()c

رؤيتهم حلُكم املسيح واحد من هزائم و عار الوثنيني

()d

هؤالء الوثنيني الذين يودون الوثوق يف املسيح سيفعلون نفس الشئ يف تراب اهلزمية.

)ii

شعب اهلل يصلي 12.64-7.63 :

)iii

احملاكمة و اخلالص 16-1.65 :
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 ) Cمستقبل صهيون هو يف مساء جديدة وأرض جديدة 24.66-17.65 :
 ) 2نبوءات عن املسيح يف إشعياء
 )aكيف استعمل املسيح إشعياء  2-1.6يف لوقا  19-18.4؟ إلظهار أنه يكون املسيح.

ضوا عيونَهم ،لِئَالَّ ي ب ِ
صُروا بِ ُعيُوهنِِ ْم "،احملاكمة
ُْ
 )bكيف استعمل املسيح إشعياء  10-9.6يف مىت  15-14.13عندما قال َ " :و َغ َّم ُ ُُ ُ ْ
قادمة منذ حني عدم رغبة الشعب يف اإلميان بكلمات  /نبوءات يهوه.

 )cكيف استعمل مىت إش14.7يف مىت  22.1؟ إلظهار أن يسوع ُولد من عذراء

 )dكيف استعمل مىت إش 2-1.9يف مىت  16-15.4؟ إلظهار أن يسوع هو نور اخلالص.

لش ُع ِ
سى الْ َقائِ َم (يسوع) َرايَة لِ ُّ
ب
َص َل يَ َّ
 )eكيف استعمل بولس إش  10.11يف رومية  2.15؟" يكون..أ ْ
وب ،إِيَّاهُ (يسوع)تَطْلُ ُ
األ َُم ُم"،
ت إِ َىل األَبَ ِد"
 )fكيف استخدم بولس إش  8.25يف كورنثوس األوىل 54.15؟" يَْب لَ ُع( يسوع) الْ َم ْو َ
 )gكيف استعمل بولس إش  16.28يف رومية ُ " : 11.10ك ُّل َم ْن يُ ْؤِم ُن بِِه(يسوع) الَ خيَُْزى"
 )hكيف استعمل يسوع إش  13.29يف مىت 9-8.15؟ إلظهار أن الناس يف أيامه على األرض يعبدون اهلل على أساس التقاليد
البشرية ،و ليس من قلب طاهر باحملبة.
)i
)j

عرف يوحنا املعمدان كشخص ميهد الطريق ليسوع املسيح
كيف استعمل مىت إش  3.40يف مىت  3.3؟ ّ

كيف استعمل مىت إش  3-1.42يف مىت  21-18.12؟ يظهر أن يسوع ،خادم يهوه ،سيكون متواضعا ،و ليس متبجحا.

 )kكيف استعمل بولس إش 6.49يف أعمال 47.13؟ إلظهار أن يسوع كان اخلادم املوعود الذي جيلب اخلالص للوثنيني كما جيلبه
لليهود.
)l

كيف أشار مرقس إىل إش  6.50يف مرقس 19.15؟ استذكر كلمات إشعياء عن خادم يهوه الذي سيُبصق عليه.

 )mكيف استعمل يوحنا إش  1.51يف يوحنا  38.12؟ إلظهار ملاذا ال يؤمن الناس بيسوع.

 )nكيف استخدم لوقا إش  3.53يف لوقا  25.17؟ إلظهار أن يسوع سيكون مرفوضا من قبل شعبه.
 )oكيف استعمل لوقا إش  7.53يف لوقا 9.23؟ إلظهار أن يسوع أكمل و حقق كلمات إشعياء.
 )pكيف استعمل مىت إش  9.53يف مىت  60-57.27؟ إلظهار أن يسوع ُدفن يف قرب رجل غين كما قال إشعياء.
صلّب مع جمرمني كما قال إشعياء
 )qكيف استعمل مرقس إش  12.53يف مرقس  28.15؟إلظهار أن يسوع قد ُ

 )rكيف استعمل بولس إش  3.53يف أعمال  34.13؟ إلظهار أن يسوع ،الذي قام من األموات،كان هو املسيح ،ابن داود.
 )sكيف استعمل يوحنا إش  13.64يف يوحنا  45.6؟ إلظهار أن هاته التعاليم هي من اهلل للمسيح.
بيان موجز لسفر إشعياء
" إن سفر إشعياء يقف يف منتصف العهد القدمي مبثابة تذكري يأن يهوه هو اإلله احلي الذي سيحاكم العامل بالرب و الرمحة على حد سواء،
قد أنقذ شعبه و األمم من خالل " اخلادم املعاين" ،املسيح.و بالتايل فإنه جيمع جممل قصة العهد القدمي و ميهد الطريق لقصة العهد
ُ
اجلديد".
 )3حملة عامة  :إرميا
 )aالبنية العامة( األقسام)
)i

النبوءات ضد إسرائيل – 25-1
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()1

السرد  :األمل للمستقبل – 36-26

()2

السرد  :سقوط أورشليم – 45-37

)ii

نبوءات ضد األمم – 51-46

)iii

خامتة – 52

 )bكيف ترتابط األقسام
)i

السرد يف  36-26يرتبط بالنبوءات يف 25-1

()1

حمتوى " عظة املعبد" – 29-1.7

()2

نبوءة التطوع للمنفى –  10-8.21؛ السرد – 29-27

()3

حماكمة األنبياء /امللوك –  23-22؛ السرد 36-34 ;29-26

 )cحكم إرميا مان خالل السنوات األخرية الستقالل يهوذا
)i

آشور يف اخنفاض

)ii

مصر و بابل يف تقاتل من أجل السيادة

)iii

انتصار بابل على حساب مصر يف 605قبل امليالد.

 )dهجومات واستحواذ بابل على يهوذا ثالث مرات)586.597.605(.

الدرس  : 5إرميا ( تابع) – حزقيال
 )1احملتوى  :إرميا
 )aتكهنات احلكم ضد يهوذا و أورشليم 25-1 :
)i

مقدمة 19-1.1 :

()1

)ii

ك نَبِيًّا لِلشُّع ِ
وب"
كَ ...،ج َعلْتُ َ
ك ِيف الْبَطْ ِن َعَرفْ تُ َ
ص َّوْرتُ َ
ُ
وفقا إلرميا  ،5.1مىت عرف يهوه إرميا؟ ما الذي عينه يهوه إلرميا؟" قَ ْب لَ َما َ
َين َولَ ٌد"
ف أَ ْن أَتَ َكلَّ َم أل ِّ
الر ُّ
ت« :آهِ ،يَا َسيِّ ُد َّ
ب ،إِ ِّين الَ أ َْع ِر ُ
وفقا إلرميا  ، 6.1ما كانت استجابة إرميا عن تعيني يهوه له؟" فَ ُقلْ ُ
وفقا إلرميا  ، 8.1ما الوعد الذي جعله يهوه إلرميا؟ " الَ َختف ِمن وج ِ
ب"
وه ِه ْم ،أل ِّ
ك ألُنْ ِق َذ َك ،يَ ُق ُ
الر ُّ
ول َّ
َين أَنَا َم َع َ
َ ْ ْ ُُ
ِ
ِ
ِ
آمُرَك بِه .الَ تَ ْرتَ ْع م ْن
ت فَنَطِّ ْق َح ْق َويْ َ
وفقا إلرميا  ، 17.1ملاذا ال ينبغي إلرميا أن يرتع يف حكومته؟" أ ََّما أَنْ َ
ك َوقُ ْم َوَكلِّ ْم ُه ْم ب ُك ِّل َما ُ
ِ ِ
ك أ ََم َام ُه ْم"
ُو ُجوه ِه ْم لئَالَّ أُ ِر َيع َ
صينةً وعمود ح ِد ٍ
ِ
ِ
يد
وفقا إلرميا ،18.1قال يهوه بأنه سيجعل إرميا مثل ثالث أشياء.ما هي؟" هأَنَ َذا قَ ْد َج َع ْلتُ َ
ك الْيَ ْوَم َمدينَةً َح َ َ َ ُ َ َ
ض ،لِملُ ِ
وك يَ ُهوذَا ولِرَؤ َسائِ َها ولِ َك َهنَتِ َها ولِ َش ْع ِ
ب األ َْر ِ
َس َو َار ُحنَ ٍ
ض".
َوأ ْ
َ
َ
اس َعلَى ُك ِّل األ َْر ِ ُ
َُ
تكهنات ضد وثنية يهوذا 30.6-1.2 :

)iii

تكنات أخرى ضد الوثنية 25.10-1.7 :

)iv

العهد املكسور 27.13-1.11 :

()2
()3
()4
()5

()1

يف إرميا  ، 4-1.12يعرب إرميا عن إحباطه مع حكم يهوه البطيئ على اخلطاة يف يهوذا.كيف أجاب يهوه؟" إِ ْن جريت مع الْمشاةِ
َ َْ َ َ َ ُ َ

)v

رفض يهوه لشعبه 27.17-1.14 :

)vi

رموز و أرثية 18.20-1.18 :

اخلَْي َل؟"
ف تُبَا ِري ْ
فَأَتْ َعبُ َ
وك ،فَ َكْي َ
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ت إِ َىل
يف إرميا  ، 3.18قال يهوه إلرميا أن يذهب إىل بيت لرؤية رمز لفكرته عن يهوذا.ما العمل الذي مت القيام به يف البيت؟" فَنَ َزلْ ُ
بي ِ
صنَع َعمالً َعلَى الدُّوالَ ِ
ت الْ َف َّخا ِر ِّ ِ
ب".
َْ
يَ ،وإ َذا ُه َو يَ ْ ُ َ
ِ
ِ
َّيب ،وجعلَهُ ِيف الْ ِم ْقطَرةِ الَِّيت ِيف ب ِ
ني
وفقا إلرميا ، 2.20ماذا فعل فشحور،النيب الكاذب ،إلرميا؟ " فَ َ
اب بِْن يَام َ
ور إِْرميَا النِ َّ َ َ َ
ضَر َ
َ
ب فَ ْش ُح ُ
َ
األ َْعلَى الَّ ِذي ِعْن َد ب ي ِ
ب".
الر ِّ
ت َّ
َْ

()1
()2
)vii

أحكام ضد امللوك و األنبياء 10.24-1.21 :

)viii

ملخص هذا القسم 38-1.25 :

 )bكلمة اهلل تقدم األمل ،و لكنها ُرفضت 36-26 :

)i

رد فعل على عظة إرميا يف املعبد 24-1.26 :

)ii

إرميا و األنبياء الكذبة 32.29-1.27 :

)iii

االستعادة و الوعد بعهد جديد 26.33-1.30 :

ت إِسرائِيل ومع ب ي ِ
ِ
ت
وفقا إلرميا  ، 31.31ما الذي سيفعله يهوه من أجل بيت يهوذا؟" َها أَيَّ ٌام تَأِْيت ،يَ ُق ُ
الر ُّ
ول َّ
بَ ،وأَقْطَ ُع َم َع بَيْ ْ َ َ َ َ َ َْ
يدا" .
يَ ُهوذَا َع ْه ًدا َج ِد ً
ٍِ
اح ٍد ِ
وفقا إلرميا ، 34.31ما الذي سيفعله يهوه حول ظلم يهوذا و خطيئتهم؟" والَ ي علِّمو َن ب ع ُد ُك ُّل و ِ
َخاهُ،
َ َُ ُ َ ْ
صاحبَهَُ ،وُك ُّل َواحد أ َ
َ
َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َص َف ُح َع ْن إِْْث ِه ْمَ ،والَ أَذْ ُكُر َخطيَّتَ ُه ْم بَ ْع ُد".
صغِ ِريِه ْم إِ َىل َكبِ ِريِه ْم ،يَ ُق ُ
الر ُّ
الر َّ
ول َّ
نيْ :اع ِرفُوا َّ
قَائل َ
ب ،ألَ ِّين أ ْ
ب ،ألَن َُّه ْم ُكلَّ ُه ْم َسيَ ْع ِرفُونَِين م ْن َ

()1
()2

 ) Viمترير الكالم إىل صدقيا ،يهوياقيم و إرميا 32.36-1.34 :
 )cسقوط أورشليم و عواقب ذلك 45-37 :
)i

إرميا و السياسة يف بالط امللك 28.38-1.37 :

)ii

إرميا و سقوط أورشليم 15.41-1.39 :

)iii

إرميا و الرحلة إىل مصر 5.45-16.41 :

 )dتكهنات ضد األمم 51-46 :
)i

مواقف و سلوكيات اليهود

()1

كما رأينا يف إشعيا ،اليهود كانوا ينظرون إىل األمام للوقت الذي يتم فيه سحق أسيادهم الوثنيني.

()2

كانوا يعرفون املسيح سيأيت ليكون مصدر تدمريهم.

()3

مل يفهموا حمبة اهلل للوثنيني املعرب عنه يف اإلجنيل

()4

مل يفهموا حاجتهم لفتح قلوهبم للمؤمنني من بني الشعوب الوثنية

 )eخامتة 52 :
 )fنبوءات عن يسوع يف إرميا
)i
)ii
)iii
)iv

ني والَ تُب ِ
صُرو َن" ،
كيف استعمل يسوع إرميا  21.5عندما تكلم إىل الشعب يف يومه ( مرقس  )18.8؟ " لَ ُك ْم أ َْع ُ ٌ َ ْ

ص ٍ
وص"
كيف استعمل يسوع إرميا  11.7عندما قام بتطهري اهليكل ( مرقس  " )17.11بَْي ِيتَ ...ج َعلْتُ ُموهُ َمغَ َارَة لُ ُ
إرميا  15.31يف مىت  " : 18.2صوت ُِمسع ِيف َّ ِ
ِ
يل َكثِريٌ".
َْ ٌ َ
الر َامة ،نَ ْو ٌح َوبُ َكاءٌ َو َعو ٌ
عن ماذا تكلم مؤلف الرسالة إىل العربانيني عندما اقتبس إرميا  (34-31.31عربانيني  ) 12-8.8؟" َوأَقْطَ ُع َ ...ع ْه ًدا
يدا"
َج ِد ً
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ماذا قال مؤلف الرسالة إىل العربانيني أن يهوه سيتذكر أكثر عندما اقتبس إرميا  ( 34-33.31عربانيني )17-16.10؟"
اه ْم َوتَ َعدِّيَاهتِِ ْم ِيف َما بَ ْع ُد"
َولَ ْن أَذْ ُكَر َخطَايَ ُ
ِ
ني ِم َن الْ ِفض َِّةَْ ،ثَ َن الْ ُمثَ َّم ِن الَّ ِذي
كيف استعمل مىت إرميا  ( 9-6.32مىت  )10-9.27لإلشارة إىل يسوع؟" ...الثَّالَث َ

)v
)vi

َْثَّنُوهُ"...

بيان موجز لسفر إرميا
"إن سفر إرميا هو تذكري مستمر خلالص اهلل لكلمته يف سفر التثنية من أن خمتاريه سيتم لعنهم بالنفي بسبب خيانتهم ليهوه .و لكن سيتم
استعادهتم يف وقت الحق على أمل إعقامو عهد جديد.هذا العهد الذي مت و أُكمل من خالل يسوع املسيح"،غصن بر" داود ( إرميا
)5.23
 )2حزقيال  :نظرة عامة
 )aحزقيال ،كاهن و شاب معاصر إلرميا ،مت نقله لبابل يف الفوج الثاين من النفي يف  598قبل امليالد.
)i

حكم من  571-593قبل امليالد،أكثر سنوات أورشليم اضطرابا.

 )bحزقيال  : 24-1تكهنات يف مقابل اليهوذيني أُعطيت خالل  5سنوات قبل احلصار على أورشليم
 )cحزقيال  : 32-25تكهنات يف مقابل األمم اجملاورة ( ليس بابل)
 )dحزقيال  : 48-33تكهنات أُعطيت خالل  16سنة بعد سقوط أورشليم ،و اليت أعطت أمال من أجل املستقبل.
 )3احملتوى
 )aتكهنات احملاكمة ضد إسرائيل 24-1 :
)i

دعوة و تكليف حزقيال 27.3-1.1 :

)ii

احلصار اآليت و قدر أورشليم البئيس 27.7-1.4 :

()1

وفقا حلزقيال  ، 3.4ما الذي وضعه حزقيال بينه و بني منوذج مدينة أورشليم؟ " وخ ْذ أَنْ ِ ِ
كص ِ ِ ٍ ِ
ورا
َُ َ
ت لنَ ْفس َ َ ً
اجا م ْن َحديد َوانْصْبهُ ُس ً
ٍِ
ني الْ َم ِدينَ ِة" ،
ِم ْن َحديد بَيْ نَ َ
ك َوبَ ْ َ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
يلَ .علَى َع َد ِد
ت َعلَى َجنْبِ َ
ك الْيَ َسا ِرَ ،و َ
وفقا حلزقيال  ،5-4.4مباذا أمر يهوه حزقيال أن يفعل؟" َواتَّك ْئ أَنْ َ
ض ْع َعلَْيه إ ْمثَ بَْيت إ ْسَرائ َ
ِ
ك ِس ِين إِْْثِ ِهم حسب ع َد ِد األَيَّ ِام ،ثَالَ َ ِ ِ ٍ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ت لَ َ
ْ ََ َ َ
ني يَ ْوًما ،فَتَ ْحم ُل إِ ْمثَ
ث مئَة يَ ْوم َوت ْسع َ
األَيَّ ِام الَِّيت ف َيها تَتَّك ُئ َعلَْيه َْحتم ُل إِْْثَُه ْمَ .وأَنَا قَ ْد َج َعلْ ُ
ِ ِ ِ
يل"
بَْيت إ ْسَرائ َ
وفقا حلزقيال ،12-9.4ما األشياء األربعة األخرى الغري عادية اليت أمر هبا يهوه حزقيال أن يفعل؟" وخ ْذ أَنْ ِ
ك قَ ْم ًحا َو َشعِريًا
ت لنَ ْف ِس َ
َُ َ
ٍ
ٍ
اح ٍد ،واصن عها لِن ْف ِسك خب زا  ...وطَعام َّ ِ
ِ
ِ ِ
ين
ض ْع َها ِيف ِو َعاء َو ِ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ً َ َ ُ َ
َوفُوالً َو َع َد ًسا َوُد ْخنًا َوَك ْر َسنَّةَ َو َ
ك الذي تَأْ ُكلُهُ يَ ُكو ُن بالْ َوْزنُ .ك َّل يَ ْوم ع ْش ِر َ
ِ
ِ
ِ
اخلُرِء الَّ ِذي خيَْرج ِمن ا ِإلنْس ِ
ب الْماء بِالْ َكيْ ِلُ ،س ْد ِ ِ
ان"
س ا ْهلنيَ ...وتَأْ ُك ُل َك ْع ًكا م َن الشَّع ِريَ .علَى ْ ْ
َشاقالًَ ...وتَ ْشَر ُ َ َ
َ
ُُ َ َ
ِ ِ ِ
ت أَيَّ ُام
َح ِر ْق بِالنَّا ِر ثُلُثَهُ ِيف َو ْسط الْ َمدينَة إِذَا َمتَّ ْ
وفقا حلزقيال  ، 3-2.5ما الذي كان ليفعله حزقيال بشعر حملوق من رأسه؟ " َوأ ْ
ِْ
السْي ِ
ك".
الر ِ
ف َح َوالَيْ ِهَ ،وذَ ِّر ثُلُثًا إِ َىل ِّ
اض ِربْهُ بِ َّ
صا ِرَ .و ُخ ْذ ثُلُثًا َو ْ
يح ...وَخُ ْذ ِمنْهُ قَِليالً ِبالْعَ َدِد وَصَُّرهُ ِيف أَذْيَِال َ
احل َ

()1

بْ « :اعبُ ْر ِيف َو ْس ِط الْ َم ِدينَ ِةِ ،يف َو ْس ِط
وفقا حلزقيال ، 6-4.9ما الذي فعله الشعب الذي سيشفق عنهم يهوه؟ " َوقَ َ
الر ُّ
ال لَهُ َّ
ِ ِ
أ ِ
ِ ِ
الرج ِ
الرج ِال الَّ ِذ ِ
ك ِيف مسَْعِي:
وع ِة ِيف َو ْس ِط َها»َ .وقَ َ
ال ألُولئِ َ
صنُ َ
اسات الْ َم ْ
ين يَئنُّو َن َويَتَ نَ َّه ُدو َن َعلَى ُك ِّل َّ َ َ
يمَ ،وس ْم مسَةً َعلَى جبَاه ِّ َ
ُ
َ
ُور َشل َ
ِ ِ
اض ِربوا .الَ تُ ْش ُفق أ َْعي نُ ُكم  ...والَ تَ ْقربوا ِمن إِنْس ٍ
الس َمةُ"
ان َعلَْي ِه ِّ
« ْاعبُ ُروا ِيف الْ َمدينَة َوَراءَهُ َو ْ ُ
ْ ُ ْ َ ُُ ْ َ

()2

()3

()4
)iii

وثنية إسرائيل و انصراف يهوه من أورشليم 20.12-1.8 :
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()2

وفقا حلزقيال  ، 6-4.12ما األشياء اخلمسة اليت أمر يهوه أن يقوم هبا حزقيال؟ يف هناية اآلية  ، 6ما السبب الذي قدمه يهوه
حلزقيال حول أمره له للقيام هباته األشياء؟"فَتخرِج أُهبتك َكأُهب ِة ا ْجلالَِء قُدَّام عيوهنِِم نَهارا،وأَنْت َختْرج مساء قُدَّام عيوهنِِم َك ْ ِ
ني إِ َىل
اخلَا ِرج َ
ُ ْ ُ ْ ََ َ ْ َ َ
َ ُ ُ ْ َ ً َ َ ُ ُ َ َ ً َ ُُ ْ
ِِ
ِ
ا ْجلالَِء .وانْ ُق ِ
ِ
ِ
احلائِ ِط قُدَّام عيوهنِِم وأَخ ِرجها ِمْنه .و ِْ
ك فَالَ
َّام ُعيُوهن ْمِ .يف الْ َعتَ َمة ُختْ ِر ُج َها .تُغَطِّي َو ْج َه َ
امح ْل َعلَى َكتف َ
ب لنَ ْف ِس َ
ك قُد َ
ك ِيف َْ
َ َ ْ
َ ُُ ْ َ ْ ْ َ ُ َ
َين جع ْلت َ ِ ِ ِ ِ
يل"
ض .أل ِّ َ َ ُ
تَ َرى األ َْر َ
ك آيَةً لبَ ْيت إ ْسَرائ َ
كل هاته األشياء هي عبارة عن صور و تصورات لليهود الذين كانوا حول حزقيال.

()4

سيشاهدون ما يقوم به النيب و يفهموا الرسالة من يهوه.
األنبياء الكذبة و الشيوخ املضلِّلِني
ُ
دينونة و هالك إسرائيل و ملوكها 14.19-1.15 :

()1

حزقيال 16

()3
)iv
)v
()a

()b

وفقا حلزقيال  ،5-4.16ما الذي كانت تشبه إسرائيل يف أعني يهوه؟"أ ََّما ِميالَد ِك ي وم ولِ ْد ِ
ت فَلَم تُ ْقطَع سَّرتُ ِ
كَ ،وَملْ تُ ْغ َسلِي بِالْ َم ِاء
ْ ْ ُ
ُ َْ َ ُ
ِ ِ ِ ِِ ِ
كع ِ
ِ ِ
ِ
ك ،بل طُ ِرح ِ
ِ
ِ ِ
ت َعلَى َو ْج ِه
يحاَ ،وَملْ تُ َق َّمطي تَ ْق ِميطًاَ .ملْ تَ ْش ُف ْق َعلَيْ ِ َ ٌْ
ني لتَ ْ
صنَ َع لَك َواح َدةً م ْن هذه ل َِرت َّق لَ َ ْ ْ
للتَّنَظُّفَ ،وَملْ متَُلَّحي متَْل ً
ك ي وم ولِ ْد ِ
ْ ِ ِ ِ ِ
ت".
احلَ ْق ِل ب َكَر َاهة نَ ْفس َ ْ َ ُ
ك ،فَ ُقلْ ِ ِ ِ ِ ِ
ك م ُدوسةً بِ َد ِم ِ
ِ
وفقا حلزقيال ، 6.16ما الذي جعل الطفل(إسرائيل) يعيش؟"فَمرر ُ ِ ِ
ت
ت لَك :بِ َدمك عيشي ،قُلْ ُ
ُ
َ َْ
ت بك َوَرأَيْتُ َ َ
ك ِع ِ
ك :بِ َد ِم ِ
لَ ِ
يشي".

()c

صورة مجيلة عن حمبة يهوه لشعبه.

()d

صورة مأساوية عن حمبة إسرائيل هلل.

()e

تذكري قوي عن حاجتنا حملبة اهلل للذي هو.

)vi

كارثة قادمة تقرتب شيئا فشيئا 27.24-1.20 :

 )bتكهنات احلكم ضد األمم 32-25 :
 )cتكهنات األمل و العزاء 48-33 :
)i
()1
)ii
)iii
()1

)4

دور حزقيال 33-1.33 :

الر ُّ ِ
ُسُّر ِمبَْو ِت
وفقا حلزقيال  ،11.33ما هي اجلمل الثالثة اليت تظهر حمبة يهوه للخطاة؟"قُ ْل َهلُ ْمَ :حي أَنَا ،يَ ُق ُ
السيِّ ُد َّ
ول َّ
ب ،إ ِّين الَ أ َ
ِ
ِ
ِِ
الرِديئ ِة! فَلِما َذا متَُوتُو َن يا ب ي ِ ِ
ِِ
ِ
يل؟"
َ َْ َ
الشِِّّري ِر ،بَ ْل بأَ ْن يَْر َ
جع الشِِّّر ُير َع ْن طَ ِريقه َوَْحييَا .ا ْرج ُعواْ ،ارج ُعوا َع ْن طُُرق ُك ُم َّ َ َ
ت إ ْسَرائ َ
ِِ ِ
ب
يل ،تَنَبَّأْ َوقُ ْل َهلُ ْم :ه َك َذا قَ َ
الر ُّ
السيِّ ُد َّ
ال َّ
وفقا حلزقيال  ،2.34ما الذي يريد يهوه أن يقوم به ُرعاته؟"يَا ابْ َن َ
آد َم ،تَنَبَّأْ َعلَى ُر َعاة إ ْسَرائ َ
لِ ُّلرعاةِ :ويل لِرعاةِ إِسرائِ َّ ِ
الر َعاةُ الْغَنَ َم؟"
ين َكانُوا يَْر َع ْو َن أَنْ ُف َس ُه ْم .أَالَ يَْر َعى ُّ
يل الذ َ
َ َْ ٌ ُ َ َْ َ
استعادة شرف و إجالل يهوه يف إسرائيل 38-16.36 :
يد ًة ِيف
وحا َج ِد َ
وفقا حلزقيال  ، 27-26.36ما الذي قال يهوه أن سيقوم به من أجل إسرائيل؟" َوأ ُْع ِطي ُك ْم قَلْبًا َج ِد ً
يداَ ،وأ ْ
َج َع ُل ُر ً
ِِ
وحي ِيف د ِ
احلج ِر ِمن َحل ِم ُكم وأ ُْع ِطي ُكم قَلْب َحل ٍم .وأَجعل ر ِ
اخلِ ُكم ،وأَجعلُ ُكم تَسلُ ُكو َن ِيف فَرائِ ِ
ضيَ ،وَْحت َفظُو َن
َ
َداخل ُك ْمَ ،وأَنْ ِز ُ
ْ َ َْ ْ ْ
ْ َ ْ َ َْ ُ ُ
ب َْ َ ْ ْ ْ َ
ع قَلْ َ
َ
َح َك ِامي َوتَ ْع َملُو َن ِهبَا".
أْ
استعادة حضور يهوه بني الشعب يف األرض 35.48-1.40 :

 )5إشارة واحدة لسفر حزقيال يف العهد اجلديد

وحي ِيف د ِ
 )aكيف أشار يسوع حلزقيال  27.36يف يوحنا  ": 17-16.14وأَجعل ر ِ
اخلِ ُك ْم"
َ
َ َْ ُ ُ
بيان موجز لسفر حزقيال
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" إن سفر حزقيال هو جزء جد معرب و مهم يف قصة اهلل مبا أنه حيكي هناية سقوط شعب اهلل ( الذي متت دعوته و تنظيمه) من قِبل العهود
األوىل.إنه ينظر إىل األمام عن كينونتهم ( اليت ُجلبت مرة أخرى) بعهد جديد و الذي يتضمن الراعي احلقيقي و هدية الروح القدس"

الدرس  : 6أسئلة و مناقشة

اليوم  : 4األنبياء الصغار
أهداف اليوم
حبلول هناية هذا اليوم ،فإن الطالب يسكون قادرا على :
 )1شرح ملاذا يدعي علماء الدين الليرباليون أن سفر دانيال مل يُكتب من طرف دانيال
 )2شرح الرابط األخروي بني سفر دانيال و رؤيا يوحنا
 )3شرح أمهية زواج النيب هوشع لزوجة غري خملصة
)4

وضع قائمتني من الفروق و التباينات "ليوم الرب" ( يف الوقت و الصفة معا)
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 )5وضع قائمة لنبوة واحدة على األقل عن يسوع املسيح أو ترتبط به أو باإلحنيل من خالل كل سفر من األسفار التالية :
 )aيوئيل
 )bميخا
 )cحبقوق
 )dزكريا
 )eمالخي

الدرس  : 1سفر دانيال
 )1نظرة عامة
 )aقسمني
)i

 : 6-1سردي

()1

اإلخالص املطلق ألربعة عربانيني ليهوه.

()2

خالص يهوه هلؤالء االربعة

()3

اعرتاف امللك الوثين بعظمة يهوه.

()4

قدرة دانيال ( من يهوه) على تفسري األحالم.

)ii

 : 12-7رؤى غيبية عن جناح املمالك.

 )bعلى الرغم من أننا ندعو دانيال بالنيب،فإنه مل يدعو إسرائيل إىل التوبة
 )cسفر دانيال ُكتب بالعربانية (  )12-8 ,1و اآلرامية،لغة البالط البابلي ( )7-2
 )2احملتوى
 )aمقدمة – دانيال و بعض األصدقاء يف بالط نبوخذنصر 21-1.1 :
 )bحلم نبوخذنصر للصورة فُ ّسر من طرف دانيال 49-1.2 :

 )cالنجاة من فرن نبوخذنصر الناري 30-1.3 :
 )dجنون نبوخذنصر و إذالله 37-1.4 :
 )eوليمة بيلشاصر و سقوط بابل 31-1.5 :
جب األسود 28-1.6 :
 )fدانيال يف ّ

 )gرؤيا احليوانات األربعة من البحر 28-1.7 :
 )hرؤيا الكبش و تيس املاعز 27-1.8 :

)i
()i
()ii
()iii

ش الَّ ِذي رأَيْتَهُ ذَا الْ َقرنَ ْ ِ
ني فَ ُه َو
 ) iوفقا لدانيال  ، 21-20.8ما هي ال ّدول اليت حددناها بالكبش و املاعز يف رؤيا دانيال؟ "أ ََّما الْ َكْب ُ
ْ
َ
ِ
ملُ ُ ِ
ك الْيونَ ِ
ِ
ان"
س الْ َع ِايف َمل ُ ُ
ُ
وك َمادي َوفَار َ
سَ .والت َّْي ُ
التفسري( بواسطة جربائيل) لنبوة إرميا لألسابيع السبعني 27-1.9 :

يد أ ِ
ِ ِِ
يح"؟ سبعة
يم َوبِنَائِ َها " إىل جميئ " الْ َم ِس ِ
وفقا لدانيال  ، 25.9كم من أسبوع سيمر بني " ُخُر ِ
وج األ َْم ِر لتَ ْجد ُ
ُور َشل َ
وفقا لدانيال  ، 26.9كم من أسبوع سيمر حينما تكون أورشليم قد بُنيت؟ اثنان و ستون
وفقا لدانيال ، 27.9لِكم من أسبوع سوف جيعل األمري الذي سيأيت عهدا مع إسرائيل؟ أسبوعا واحدا
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)j

صالة دانيال قد استُجيبت عن طريق وحي املالك للمستقبل 4.12-1.10 :

 )kخامتة 13-5.12 :
بيان موجز لسفر دانيال

" إن سفر دانيال  ،على الرغم من أنه يركز يف املقام األول على فرتة واحدة من تاريخ إسرائيل،فإنه يتطلع إىل ُحكم اهلل األبدي العظيم و

الذي يفتتحه و يتواله يسوع املسيح.إن سفر دانيال له تأثري عظيم على تصور وحي رؤيا يوحنا".

الدرس  : 2سفر دانيال
(الرابط /االتصال بالوحي)
 )1دانيال 12-7
ُ )aرؤى أُعطيت لدانيال عن مستقبل إسرائيل القريب و البعيد.

 )bالنبوءات هي مفهومة من هذه الرؤى ( وجهة نظر تدبيرية إلهية)
 )cالرسول يوحنا قد استعمل هاته التصورات و املمالك عندما كان يكتب عن األزمنة النهائية
)i

دانيال  : 7أربعة حيوانات

()1

أربعة حيوانات تنشأ من البحر العظيم

()2

هذا البحر هو إشارة إىل األمم الوثنية

()3

احليوانات تشري إىل ممالك بابل،فارس الوسطى،اليونان ،و روما.

()4

اململكة األخرية

()a

هي تشري إىل اإلمرباطورية الرومانية يف أزمنة العهد اجلديد

()b

َّ ِ
ِ ِ
ين قَ ْب لَهُ" 7.7
هي تشري ايضا إىل امرباطورية يف املستقبل البعيد و اليت هي " ُخمَال ًفا ل ُك ِّل (اآلخرين) الذ َ

()5
()6

عني واحدا " مثل ابن اإلنسان " لكي حيكم إىل األبد.
األيام القدمية و العتيقة تُ ّ
وصف إضايف للحيوانات األربعة ،املختلفة.

)ii

دانيال  : 8الكبش و املاعز

()1

الكبش يشري إىل فارس الوسطى

()2

املاعز يشري إىل اليونان

()a

القرن الكبري :إسكندر األكرب

()b

القرون األربعة  :جنراالت اإلسكندر الذين قاموا بتقسيم امرباطوريته

()c

القرن الصغري  :يشري إىل القائد (القيّاد) السوري(السوريّني).
دانيال  : 9صالة دانيال و األسابيع السبعون.

()1

الرؤى.
صلّى دانيال لكي يفهم زمن( التسلسل الزمين) ُّ

()2

سبعني أسبوعا

)iii
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()a

من األمر إلعادة بناء أورشليم و اهليكل ( كورش) حىت وصول " املسيح" تكون املدة  7أسابيع.

()b

إن املدينة ( أورشليم) ستستمر  ،و سيجري بناؤها،ملدة  62أسبوعا أخرى.

()c
()d

بعد هذه األسابيع  ، 69املسيح سوف " يُقطع"
سيبدأ األسبوع األخري بعد فرتة من الزمن غري ُحم ّددة تكون قد مضت.

)i

ملدة نصف من هذا األسبوع،أمري آخر ( ضد املسيح) سوف يقوم بعهد و حيافظ عليه مع إسرائيل.

)ii

بالنسبة للنصف الثاين من األسبوع ،سوف يقوم بكسر العهد ،و سوف يقوم بتبطيل '' الذبيحة و التقدمة "

 )3فهم األسابيع
()a

كل أسبوع هو 7سنوات  1 ،سنة يف اليوم

()b

69أسبوعا = 483سنة

()c

منذ أمر كورش إىل موت املسيح هي  483سنة.

()d

إن " فرتة الزمن الغري احملددة ''(أعاله) هي الزالت مستمرة يف أيامنا

()e

العظمى
األسبوع األخري ،أو  7سنوات  ،سوف جتري خالل الزمن الذي يدعوه البعض باحملنة /احملنة ُ
إن املسيح الكذاب سوف يبدو صديقا إلسرائيل ،و سوف يقوم بعهد معهم.

)ii

إن املسيح الك ّذاب سوف يقوم بكسر العهد بعد  3.5سنوات ( زمن ،أزمنة ،و نصف األزمنة) ،و عند هاته النقطة سوف تبدأ احملنة

)i

العظمى.
)iii

يف هناية احملنة العظمى ،سوف يرجع املسيح ليحكم 1000سنة

)iv

دانيال  : 12-10وصف ُمفصل للغاية لألحداث اليت ستقع خالل الفرتة املا بني-عهدية.

()1

اليهود يف فلسطني كانوا مقموعني للغاية.

()2

احلكام السوريني ( اليونان) قاموا باضطهاد اليهود بشكل ُمكثف

 )2الوحي ( منظور تدبيري إلهي)
 )aأيام املستقبل ( األخري) كما ُأوحيت إىل الرسول يوحنا يف سفر الرؤيا هي متعلقة أساسا بدانيال 9
 )bرؤيا  : 3-1معاينة تاريخ الكنيسة منذ تاريخ يوحنا إىل احلاضر

 )cرؤيا  : 22-4مع اينة تعامل اهلل مع شعبه( وطنيا و روحيا) منذ زمن طرب الكنيسة حىت هناية الزمن.
)i

رؤيا  : 6أحكام اخلتم

)ii

رؤيا  : 9-8أحكام البوق

)iii

رؤيا  : 14األحكام السلطانية املائية

)iv

مجيع هذه األحكام تصف ما سيحدث على األرض خالل  7سنوات بني طرب الكنيسة و عودة املسيح يف اجملد لتأسيس حكمه
الذي سيستغرق  1000سنة من السالم على األرض.

)v

رؤيا  : 13التنني،الوحش و الصورة

()1

التنني ( الشيطان ،من رؤيا  )12يعطي قوته للوحش

()2

يأيت وحش من البحر خبصائص أسد ( بابل)،دب (فارس) ،منر ( اليونان)

()3

حيكم  42شهرا (  3.5سنة)
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)vi

رؤيا يوحنا  : 14الوحش الثاين

()1

هذا الوحش يتكلم بشكل عظيم ،يفتخر بالكلمات ( القرن الصغري ،دانيل  )8و ميارس املزيد من السلطة ( أشد قسوة يف حكمه)
من الوحش األول.

()2

الوحش الثاين سيحكم 42شهرا ،يف النصف الثاين من احملنة

()3

إن الرابط بني سفر دانيال و سفر الرؤيا يتعلق باألزمنة األخرية عندما جيلب اهلل خطته و يعمل من أجل إسرائيل و مجيع األرض إىل
أوج ذروهتا.

الدرس  : 3سفر هوشع،يوئيل،عاموس،عوبيديا،يونان،ميخا
 )1نظرة عامة  :سفر هوشع
 )aاحلكومة النبوية –  722-758قبل امليالد
 )bحب يهوه الذي ال يفرت و ال ينضب لشعبه حىت يف مواجهة احلاجة للحكم على خطاياهم.
 )cمقدمة – 5.3-11
 )dالسياق التارخيي
)i

 6ملوك ،التأمر ،اإلغتيال،إخل؛ ( الزمن املرعب/الصعب )

)ii

حكومة تصل إىل وقت الغزو اآلشوري إلسرائيل ( 722قبل امليالد)

 )eالسياق الروحي  /الديين
)i

يهوه -إسرائيل = زوج /زوجة ( عالقة شخصية،محيمية،عاطفية)

)ii

يهوه هو :

()1

األسد،النمر،الدب،النسر،الصياد

()2

الزوج،احلبيب،األب األصلي،الشجرة اخلضراء

)iii

إسرائيل هي :

()1

الزوجة الزانية ،البقرة الصغرية العنيدة

()2

الفرن الساخن،اخلبز النصفُ -خمبّز
احلمامة عدمية اإلحساس ،القوس اخلاطئ،الطفل الرضيع الرافض للوالدة.

()3

 )2احملتوى
 )aمقدمة 1.1 :
 )bهوشع ،جومر و أطفاهلم 1.2-2.1 :

ِ
ك ْامَرأَةَ ِز ًن"...
)i
ب ُخ ْذ لنَ ْف ِس َ
وفقا هلوشع  ،2.1ما نوع الزوجات اليت سيقول يهوه هلوشع أن يتزوج؟ " ا ْذ َه ْ
 )cإسرائيل قد عوقبت و استُعِيدت 23-2.2 :
ِ
ِ ِ
ِ
ت تُبَ ِّخُر
)i
يم الَِّيت ف َيها َكانَ ْ
وفقا هلوشع  ، 13.2ما الذي سيفعله يهوه من أجل عبادة إسرائيل للبعليم؟ " َوأ َُعاقبُ َها َعلَى أَيَّام بَ ْعل َ
)ii
)iii

َهلُ ْم"...

ِ
ب ِهبَا إِ َىل الْبَ ِّريَِّة َوأُالَ ِط ُف َها"
وفقا هلوشع  ،14.2ما هي األشياء الثالثة اليت سيفعلها يهوه إلسرائيل؟ " لك ْن هأَنَ َذا أَمتََلَّ ُق َها َوأَ ْذ َه ُ
ما السبب الذي يعطيه يهوه للقيام هباته األشياء الثالثة؟ ال شئ ( باستثناء حمبته)
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 )dاحلكم و اإلستعادة 5-1.3 :
 )eهتمة يهوه ضد خيانة إسرائيل 7.5-1.4 :
 )fعدم إخالص إسرائيل حبلول التحالفات املتشابكة :

16.7-8.5

 )gاحملاكمة بسبب عدم اإلخالص (اخليانة) 9.9-1.8 :
 )hمتت إدانة إسرائيل بعدم اإلرتقاء إىل دعوهتا 15.10-10.9 :
)i

حمبة اهلل اليت ال متوت إلسرائيل 11-1.11 :

ِ
االرتِ َد ِاد َع ِّين ،فَيَ ْد ُعونَ ُه ْم إِ َىل
()i
كيف مت التعبري عن غضب يهوه إلسرائيل يف هوشع  ( 7.11عبارتان) ؟" َو َش ْعِيب َجاحنُو َن إِ َىل ْ
ِ
َح ٌد يَْرفَ ُعهُ".
الْ َعل ِّي َوالَ أ َ
ِ
ِ ِ
يل؟...
()ii
َج َعلُ َ
كيف مت التعبري عن حمبة يهوه إلسرائيل يف هوشع  ( 8.11أربع عبارات)؟ " َكْي َ
فأْ
ك يَا أَفْ َراميُ ،أ َ
ُصيِّ ُرَك يَا إ ْسَرائ ُ
ِ
امحي َِ
ت مر ِ ِ
مج ًيعا".
ب َعلَ َّي قَ ْلِيبْ .
قَد انْ َقلَ َ
اضطََرَم ْ َ َ
 )jخطايا إسرائيل و احملاكمة القادمة 16.13-12.11 :
 )kدعوة و استعادة 9-1.14 :
بيان موجز لسفر هوشع
" إن سفر هوشع ،و الذي يشتعل نارا مبحبة اهلل لشعبه ،يذكرنا أن اهلل إله قصة الكتاب املقدس حياكم اخلائنني ( غري املخلصني) حىت و إن كان
يعرض أمال وراء احملاكمة".
 )3يوئيل
ضلة كمحاكمة خلطيئة إسرائيل
 )aطاعون ال َف ْ
 )bيوم يهوه  :يوم مستقبلي للمحاكمة و اخلالص
 )cالتوبة يف الصميم ،لكن اخلطايا لكي تُغفر جيب عدم وضع اسم هلا
 )dيوم يهوه
)i

عاموس  :اإلشارة األوىل ( عاموس أول نيب يكتب)

)ii

اعتقاد اليهود عنه يف أنه حينما يأيت يهوه لكي ينقذهم و جيعلهم عظماء.

)iii

عاموس جيعل احملاكمة جزء منه مثلها مثل اخلالص.

)iv

يوئيل يتبع هذا النمط

 )eسفر يوئيل و سفر التثنية ( العالقة العهدية ؛ املواضيع التثنوية)
)i

الفضلة و اجلفاف (  4.1؛  )12-8.1موعود هبما كمحاكمة يف سفر التثنية 22.28

)ii

التفرق و التب ّدد بني األمم (  )2.3املوعود هبا يف تثنية 64.28

 )fالتوبة ) (13.2اليت توجد يف تثنية 10-1.30
 )4احملتوى
 )aمقدمة 1.1 :
 )bاملشهد ) – 1)aطاعون الفضلة 12-2.1 :
)i

الز َّح ِ
ضلَةُ الْ َق َم ِ
ضلَةُ َّ
ص أَ َكلَ َها َّ
ضلَةُ
الز َّح ُ
اف أَ َكلَ َها الْغَ ْو َغاءَُ ،وفَ ْ
افَ ،وفَ ْ
ما هي األنواع األربعة للفضلة املتضمنة يف يوئيل  4.1؟ "فَ ْ
الْغَ ْو َغ ِاء أَ َكلَ َها الطَّيَّ ُار".
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 )cاملشهد ) – 1)bالدعوة إىل التوبة 20-13.1 :
 )dاملشهد ) – 2)aجيش اهلل الغازي 11-1.2 :
 )eاملشهد ) -2)bالدعوة إىل التوبة 17-12.2 :
 )fاملشهد ) – 3)aاستجابة اهلل هي وعد باإلمتالء 27-18.2 :
 )gاملشهد ) – 3)bاستجابة اهلل هي الوعد بالروح القدس 32-28.2 :
 )hاملشهد ) – 4)aاستجابة اهلل هي احملاكمة األخرية لألمم 16-1.3 :
)i

املشهد ) – 4)bاستجابة اهلل هي مستقبل مبارك لشعبه 21-16.3 :

 )5سفر يوئيل ُمقتبس منه يف العهد اجلديد

ب يَْن ُجو"
الر ِّ
اس ِم َّ
 )aكيف استعمل بولس يوئيل  32.2يف رومية  13.10؟ " ُك َّل َم ْن يَ ْد ُعو بِ ْ

ب يَْن ُجو"
الر ِّ
اس ِم َّ
 )bكيف استعمل بطرس يوئيل  32-28.2يف أعمال ُ 21-17.2؟" َّ
كل َم ْن يَ ْد ُعو بِ ْ
بيان موجز لسفر يوئيل
" باإلضافة إىل التنبؤ الفيّاض و العظيم لروح اهلل  ،فإن سفر يوئيل يهتم باخلصوص باملواضيع العظيمة لقصة الكتاب املقدس  :حماكمة اهلل
للخطيئة اإلنسانية؛احلاجة إىل التوبة؛ نعمة اهلل الرحيمة و اليت جعلت كل من يدعو بامسه خيلص و ينجو"

 )6نظرة عامة  :عاموس
 )aاإلزدهار اإلقتصادي ،و القوة السياسية.تقريبا  760قبل امليالد
 )bرفض يهوه التام إلسرائيل
)i

وسائل دينية و اجتماعية-اقتصادية

()1

دين يهوه كامل

()2

ليس هناك مفهوم عن من يكون يهوه فعال

 )cاملحاكمة
ُ
 ) iسيتم تدمري إسرائيل
)ii

سيتم إرسال إسرائيل إىل املنفى

 )dعاموس هو معاصر هلوشع،ميخا،إشعيا،إرميا
 )eاخللفية التارخيية – سفر ملوك الثاين  7.15-23.14؛سفر أيام الثاين 26
 ) Iمملكة إسرائيل تتوسع ( تقريبا عظيمة مثل داود/سليمان)
 )Iiمنو اقتصادي عظيم
)iii
)f

جواب إسرائيل  " :نعمة يهوه؛ حنن صاحلني /متدينني"
منظور عاموس (يهوه) " :كل شئ هو عكس ما تعتقده !"

 )gاإلعتداء و سوء معاملة األرامل،األيتام،األجانب،الالويني.
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 )7احملتوى
 )aمقدمة 2-1.1 :
 )bحماكمة األمم و إسرائيل 16.2-3.1 :
 )cأول تكهن إعالين  :الفشل يف احلفاظ على العهد 15-1.3 :
 )dثاين تكهن إعالين  :رفض التحذيرات اإلهلية 13-1.4 :
)e

ثالث تكهن إعالين  :الدين الباطل و الظلم 17-1.5 :

 )fاألمن الكاذب يف الدين 27-18.5 :
 )gاألمن الكاذب يف التحسن املادي و النجاح العسكري 14-1.6 :
 )hثالث رؤى  :اجلراد،النار،الزيج
)i

لقاء مع أمصيا 17-10.7 :

 )jرؤيتان  :اليقني من دمار إسرائيل اآليت 10.9-1.8 :
 )kاألمل للمستقبل 15-11.9 :
بيان موجز لسفر عاموس
" إن سفر عاموس و جبرأة يكشف عن بُعد مهم للقصة الكتابية  :الدين احلقيقي و العدالة اإلجتماعية جيب أن يسريا يدا يف يد.و إال فإنه السري
بواحد فقط هو كسر للعهد".

 )8نظرة عامة  :سفر عوبيديا
 )aأقصر سفر يف العهد القدمي
 )bاحملاكمة ضد أدوم ( ليس هناك تكهنات ضد إسرائيل)
()i

أدوم  :عدو إسرائيل األكثر عنادا

()ii

املزيد من التكهنات النبوية ضد أدوم ( يف كل األنبياء) أكثر من أي دولة أخرى

 )cالفقرات اليت تعطي نظرة عميقة
()i

املزمور 137

()ii

عوبيديا / 6-1 :إرميا 10-9.49و 16-14.49

بيان موجز لسفر عوبيديا
" إن سفر عوبيديا يذكرنا بعدالة اهلل يف معاقبة خطيئة اإلنسان و انتصار اهلل اجلوهري و النهائي على القوى األرضية"
 )9نظرة عامة  :سفر يونان
 )aليست هناك تكهنات نبوية؛ فقط السرد
 )bعدم رغبة النيب يف توصيل رسالة يهوه.
 )cاملوضوع األويل  :رمحة يهوه لألمم
 )dهناية السفر
 )iسؤال للنيب من يهوه ( ليس تكهنا ضد الوثنية)
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 )iiالسؤال هو النقطة احملورية للسفر كله
 )11احملتوى
 )aهروب يونان من الرب 17-1.1 :
 )bصالة يونان للشكر 10-1.2 :
 )cغضب يونان على رمحة يهوه 11-1.4 :
بيان موجز لسفر يونان
" إن سفر يونان يكمل القصة الكتابية للخالق و اهلل الفادي الذي أظهر الرمحة ليس فقط خلاصته ،بل أيضا لكل خليقته.إن إله األسفار املقدسة
حيب أعداءه مثلما حيب أعداءنا"
 )11نظرة عامة  :ميخا
 )aتكهنات تناوبية بني :
حماكمة إسرائيل و يهوذا من أجل :

()i
()1

الوثنية

()2

الظلم اإلجتماعي
األمل املستقبلي املؤسس على رمحة يهوه

()ii
 )bالالهوت

مشابه لتوتر هوشع مع :

()i
()1

ضرورة احملاكمة اإلهلية

()2

حمبة يهوه من أجل مستقبل رحيم  /مبارك على إسرائيل

 )12احملتوى
 )aمقدمة 1.1 :
 )bالتهديدات األوىل ضد السامرة و أورشليم 16-2.1 :
 )cأسباب للمحاكمة 11-1.2 :
 )dأول كلمة عن األمل 13-12.2 :
 )eالتهديدات الثانية و أسباهبا 12-1.3 :
 )fكلمة ثانية عن األمل – مملكة اهلل املسيحية و امللك 15.5-1.4 :
ِ َّ ِ
ِ ِ
وفقا مليخا  ، 2.5أين سيولد املسيح؟"أ ََّما أَنْ ِ
ِ ِ
ت يَا بَْي َ ِ
ِّ
يل"
()i
ت َحلْم َِ أَفْ َراتَةَ...مْنك خيَُْر ُج يل الذي يَ ُكو ُن ُمتَ َسلطًا َعلَى إ ْسَرائ َ
وفقا مليخا  ، 2.5مىت ستبدأ حياة هذا القائد؟" َوَخمَا ِر ُجهُ ُمْن ُذ الْ َق ِد ِميُ ،منْ ُذ أَيَّ ِام األ ََزِل"
()ii
 )gالتهديد الثالث – حالة اهلل ضد أورشليم 16-1.6 :
 )hرثاء ميخا 17-1.7 :
)i

ثالث كلمة لألمل 20-8.7 :

 )13اقتباس ميخا يف العهد اجلديد  :ميخا  2.5يف مىت 6.2
بيان موجز لسفر ميخا
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" إن سفر ميخا هو متثيل نبوي رائع ألساسيات القصة الكتابية ،سواء يف تعبري العهد القدمي و توقُّع العهد اجلديد أيضا،مبسيح موعود و استعادة
شعبه"

الدرس  : 4ناحوم،حبقوق،صفنيا،حجي،زكريا،مالخي
 )1نظرة عامة  :ناحوم
 )aكله شعرا
 )bحماكمة ضد نينوى ( توبة نينوى ال تدوم طويال)
()i

القسوة

()ii

الظلم

 )cسيادة يهوه على األمم ( عوبيديا و ناحوم)
 )2احملتوى
 )aاإلنتصار كاحملارب اإلهلي 8-1.1 :
 )bرؤية و هتكم على سقوط نينوى 13-3.2 :
 )cالنطق بالويل و التهكم على نينوى 7-1.3 :
 )dاخلتام بالتهكم و السخرية على سقوط أشور 19-8.3 :
بيان موجز لسفر ناحوم
" إن سفر ناحوم يذكرنا بالطابع و الصفة األساسية هلل الذي ُحكيت قصته يف الكتاب املقدس .إنه إله اخلري و اخلالص و كذلك إله العدل و
احملاكمة جنبا إىل جنب ( ...نفس املزيج) ُعرض يف النهاية بنفس الطريقة يف موت يسوع املسيح على الصليب"

 )3نظرة عامة  :حبقوق
 )aحوار  :حبقوق و يهوه
يفرون بالشر ،و يهوه ال يفعل شيئا
الناس األشرار ّ

()i

معلومات حول استعمال يهوه لشر بابل

()ii

 )bالنهاية بصالة حبقوق
()i

الثقة /اإلميان بيهوه على الرغم من الوضع القائم

()ii

ذكرى اخلروج ( موضوع تثنوي)

 )4احملتوى
 )aشكوى حبقوق األوىل 4-1.1 :
 )bجواب يهوه 11-5.1 :
)c

شكوى حبقوق الثانية 1.2-12.1 :

 )dجواب يهوه 5-2.2 :
 )eتكهنات ضد الطاغي 20-6.2 :
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 )fصالة حبقوق و اعرتافه 19-1.3 :

ِ ِ
ِ
ب َع َم ُل
وفقا حلبقوق  ، 18-17.3كيف أظهر حبقق إميانه بيهوه؟"فَ َم َع أَنَّهُ الَ يُْزهُر الت ُ
ِّنيَ ،والَ يَ ُكو ُن محَْ ٌل ِيف الْ ُكُروم .يَكْذ ُ
ب"
الزيْتُونَِةَ ،وا ْحلُُق ُ
َّ
الر ِّ
صنَ ُع طَ َع ًاما ...فَِإ ِّين أَبْتَ ِه ُج بِ َّ
ول الَ تَ ْ

()i

 )5اقتباس حبقوق يف العهد اجلديد :

 )aكيف استعمل بولس حبقوق  4.2يف رومية 17.1؟"الْبَ ُّار بِِإميَانِِه َْحييَا".
بيان موجز لسفر حبقوق
" إن سفر حبقوق يُواصل القصة الكتابية بأشكال كربى  :اخلالق،اهلل املخلص سيقوم بشئ حيال ظلم البشر بينما شعبه يعيش يف أمل و يف ثقة
إميانية به"

 )6نظرة عامة  :صفنيا
 " )aيوم يهوه " أو تعابري مشاهبة قد استُعملت  17مرة من 3.2-7.1
 )bالربكة و النعمة املستقبلية للبقية ( مفهوم " البقية")
 )7احملتوى
 )aهوية النيب 1.1 :
 )bيوم دينونة يهوه ضد يهوذا هو آيت 18-2.1 :
 )cدينونة األمم 8.3-1.2 :
 )dاستعادة البقية 20-9.3 :
بيان موجز لسفر صفنيا
" إن السفر الصغري لصفنيا يتكلم بطرق قوية عن دينونة اهلل للخطايا و فعله الرحيم للخالص للمتواضع و الالمستحق معا...و هو يتوقع اإلجنيل
كما مت التعبري عنه يف العهد اجلديد"

 )8نظرة عامة  :حجي
 )aبعد عودة املنفيني من بابل
 )bتشجيع إلعادة بناء اهليكل ( موضوع تثنوي  :العبادة)
()i

اجلفاف احلايل /احملاصيل الفقرية

()1

بناء منازهلم

()2

عدم بناء بيت يهوه

()ii

 ½1شهرا بعد ذلك  " :اإلستمرار يف العمل اجليد"

()iii

كلمة لتشجيع زربابل (احملافظ)

 )cالسفر يرتبط بعزرا 6-1
 )dالعائدون من املنفى األوائل يبنون املذبح و يضعون أساس اهليكل
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()i

مث توقفوا ألسباب أنانية ذاتية

()ii

 ½19سنة بعد ذلك ،يستعمل يهوه حجي لكي يعيد بدء و انتهاء اهليكل

 )9احملتوى
 )aالدعوة إلعادة بناء اهليكل 5-1.1 :

ت لَ ُك ْم أَنْتُ ْم أَ ْن تَ ْس ُكنُوا ِيف بُيُوتِ ُك ُم
()i
وفقا حلجي  ، 4.1ماذا كان يبين العائدون من النفي بدال من هيكل يهوه؟ " َه ِل الْ َوقْ ُ
ِ
اب؟"
الْ ُمغَشَّاةَ ،وه َذا الْبَ ْي ُ
ت َخَر ٌ
اآلخ ُذ أُجرةً يأْخ ُذ أ ِ ِ
وفقا حلجي ، 6.1يف ماذا تسبب يهوه هلؤالء الناس يف أن يفقدوا ماهلم؟"و ِ
يس منْ ُق ٍ
وب".
()ii
َْ َ ُ ْ
ُجَرةً لك ٍ َ
َ
 )bاجملد للهيكل الثاين 9-1.2 :
 )cأناس مدنسني يتم تنقيتهم و مباركتهم 19-10.2 :
 )dرسالة إىل زربابل 23-20.2 :
بيان موجز لسفر حجي
" إن سفر حجي يذكرنا بأن شعب اهلل ينبغي أن يتم الكشف عن هويتهم كشعب حلضور اهلل ( دور اهليكل)  ،و أخريا قد اكتمل جبيئ يسوع املسيح و
الروح"
 )11نظرة عامة  :سفر زكريا
 )aتشجيع إلعادة بناء اهليكل ( معاصر حلجي)
 )bامللك املستقبلي الذي سوف يوت و ينتصر ( )10.12
()i

يرتبط بإشعياء 53-52

()ii

كثريا ما يُقتبس ( إشعياء و زكريا) يف العهد اجلديد – صلب املسيح-

 )11احملتوى

 )aاملقدمة 6-1.1 :
 )bالرؤية  -1الفرسان -عودة اهلل إىل أورشليم 17-7.1 :
 )cالرؤية  -2أربعة قرون مت تدمريها 21-18.1 :
 )dالرؤية  -3أورشليم ال ميكن قياسها ( العودة إىل اإلزدهار) 13-1.2 :
 )eالرؤية  -4إعادة منصب رئيس الكهنة 10-1.3 :
 )fالرؤية  -5الوقوف على املنارة و ضفرية الزيتون 14-1.4 :
 )gالرؤية  -6درجا طائرا 4-1.5 :
 )hالرؤية  – 7امرأة يف السلة 11-5.5 :
)i

الرؤية  -8أربعة مركبات 15-1.6 :

)j

ردا على سؤال عن الصيام 23.8-1.7 :

)k
)l

ملك صهيون و املستقبل اجمليد لشعب اهلل 17.11-1.9 :
التصارع و اإلنتصار األخري مللك اهلل 21.14-1.12 :

 )12االقتباس من سفر زكريا يف العهد اجلديد :

ِ
ِ ِ
ب َعلَى ِمحَا ٍر"
 )aكيف استعمل يوحنا سفر زكريا  9.9يف يوحنا  15.12؟" ُه َوذَا َمل ُككَ ...راك ٌ
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 )bكيف استعمل يوحنا زكريا  10.12يف يوحنا  37.19؟" َسيَ ْنظُُرو َن إِ َىل الَّ ِذي طَ َعنُوهُ"
َض ِرب َّ ِ
اف" .
َّد ْ
اخلَِر ُ
الراع َي فَتَتَبَد ُ
كيف استعمل مرقس زكريا  7.13يف مرقس 27.14؟"أ ْ ُ
بيان موجز لسفر زكريا
" إن سفر زكريا يرفع من قصة الكتاب املقدس حبيث يذكرنا بأن حضور اهلل بروحه هو يف قلب إسرائيل املستعادة...يف نفس الوقت يتحدث عن املوت
ُ
الفدائي للمسيح الذي سيأيت"

 )13نظرة عامة  :مالخي
 6 )aاستجوابات إلسرائيل من طرف يهوه
 )bيهوه يتوقع من الناس أن حيفظوا العهد
()i

الشعب يشكون ضد يهوه

()ii

الشعب يدافع عن عصياهنم و عدم إخالصهم

()iii

السفر هو إحالة إىل الالمباالة األخالقية و الروحية (هتيئة املكان للمسيح)

 )dالشكل العام لإلستجوابات
()i

يعلن يهوه قضية ( اخلطيئة)

()ii

يصح هذا؟"
إجابة الشعب  " :ماذا تقصد؟ كيف ّ

()iii

إجابة يهوه لتأسيس وجهة نظره ( احلقيقة) عن القضية

 )eالعهد القدمي ينتهي ب :
()i

" أرسل رسولك قدامه" ( إيليا | يوحنا املعمدان| قدام و قبل املسيح |يسوع|)

()ii

موسى و إيليا يتم ذكرمها ( كانوا مع يسوع يف التجلي)

 )3احملتوى
 )aمقدمة 1.1 :
 )bاملنازعة األوىل -حمبة يهوه 5-2.1 :
 )cاملنازعة الثانية -تقدمي تضحيات غري مقبولة 9.2-6.1 :
 )dاملنازعة الثالثة – التزاوج و الطالق 16-10.2 :
 )eاملنازعة الرابعة -إتعاب و إرهاق الرب بالكالم 5.3-17.2 :
 )fاملنازعة اخلامسة – الرجوع إىل يهوه :

12-6.3

 )gاملنازعة السادسة – التحدث بقسوة عن يهوه 3.4-13.3 :
 )hالشريعة و األنبياء ( موسى و إيليا) 6-4.4 :
()i

يف مالخي  ،5.4عن من يتحدث يهوه؟ " هأَن َذا أُر ِسل إِلَي ُكم إِيلِيَّا النَّبِي قَ بل م ِج ِ ِ
ب"
الر ِّ
يء يَ ْوم َّ
َّ ْ َ َ
َ ْ ُ ْ ْ

 (iiوفقا ملىت  ، 14.11من كان إيليا؟ " َوإِ ْن أ ََرْد ُْمت أَ ْن تَ ْقبَلُوا ،فَه َذا ( يوحنا املعمدان) ُه َو إِيلِيَّا الْ ُم ْزِم ُع أَ ْن يَأِْيتَ" .
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 )4اقتباس مالخي يف العهد اجلديد
)a

ِ
ك" حميال إىل يوحنا
َّام َ
ك َمالَكِي الَّذي يُ َهيِّ ُئ طَ ِري َق َ
كيف استعمل يسوع مالخي  1.3يف لوقا  27.7؟" َها أَنَا أ ُْرِس ُل أ ََم َام َو ْج ِه َ
ك قُد َ
املعمدان.

)b

مالخي  5.4يف مىت  (10.11نفس الشئ الذي أعاله)

بيان موجز لسفر مالخي
"إن سفر مالخي يذكر شعب اهلل أنه جيب عليهم أن يأخذوا عالقتهم العهدية معه مبحمل اجل ّد...يوم جديد سوف جييئ من أجلهم مع جميئ إيليا (
يوحنا املعمدان) الذي يسبق الرب ( يسوع املسيح)"

الدرس  : 5يوم الرب
)1

تعريف عام

)a

مناسبة تدخل اهلل النهائي يف الشؤون اإلنسانية ملعاقبة اخلطيئة ،و استعادة املؤمنني من شعبه و تأسيس حكمه على األمم

)b

هو ُمرتبط بالرجاء املسيحي و سيتم تتميمه بعودة يسوع املسيح

)c

هذا التحقيق و التتميم املستقبلي هو ُمتوقع يف أعمال الدينونة التارخيية  ،و على الرغم من أن زمنه غري معروف ،فإنه سيتم التبشري به

)d

اعتقد العربانيون أن يهوه كان إهلا رحيما و إهلا عادال معا ،يقوم بتقدمي استحقاق الشعب؛ اخلالص للصاحلني و اإلدانة لآلْثني

)a

لعدة قرون كانوا ينظروان إىل عدالة اهلل أهنا مشروعة يف التاريخ

)b

عاقب يهوه أعداء إسرائيل يف زمن اإلحتالل

)c

خالل حكم داود ( و أبناءه) فإن اهلل عاقب أيضا ارتداد شعبه اخلاص من خالل ترحيل العشر قبائل الشمالية ويف وقت الحق

و سيكون مرافقا بعالمات و اضطرابات عظيمة يف الطبيعة.

القبيلتني اجلنوبيتني اإلثنتني.
 ) 3خالل زمن األنبياء األواخر عندما جتاهل شعب اهلل املختار شريعته و مسامهتهم يف تفشي الظلم يف كنعان ،هؤالء األنبياء قد
ح ّذروا من يوم الرب املستقبلي ،الذي من شأنه أن جيلب الشؤم و املوت كما ميكنه أن جيلب النجاة.

()i

)a

يف كثري من األحيان كان األنبياء يشددون من جوانب الدينونة و احملاكمة.

)b

يوم الرب هو بالتايل مناسبة يتدخل يهوه حينها بنشاط ملعاقبة اخلطيئة اليت وثلت إىل ذروهتا.
قد تأيت هاته العقوبة من خالل غزو ( عاموس 6-5؛ إشعيا ،13حزقيال  ، )5.13أو عن طريق بعض الكوارث
الطبيعية ،مثل غزو اجلراد ( يوئيل )2-1

()ii

يف هذا اليوم هناك مؤمنني ثائبني حقا و الذين قد خلصوا ( يوئيل  ، )32-28.2يف حني أولئك الذين ال يزالون أعداءا
للرب ،سواء يهود أو وثنيني ،فإنه سيتم معاقبتهم.

()iii

هناك أيضا آثار مادية على عامل الطبيعة ( إشعياء )2

 ) 4إن أبياء العهد القدمي قد استخدموا تعابري و مصطلحات مألوفة جلمهورهم ،تعابري من خالهلا توقع اجلمهور النور و اخلالص ( عاموس ، )18.5
و لكن األنبياء قد رمسوه كيوم ظالم و دينونة ( إشعيا 22-10.2؛ 9,6.13؛ يوئيل  15.1؛11-1.2؛ 31؛ 15-14.3؛ عاموس 20.5؛
صفنيا 18-14,8-7.1؛ مالخي ) 5.4
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)a

إن لغة العهد القدمي عن يوم الرب هي بالتايل لغة حتذيرية للخطاة بني شعب اهلل من خطورة الثقة بالتقاليد الدينية دون اإللتزام باهلل و
طريقه للحياة

)b

هي لغة ميكن أن تُستهدف يف دينونة إسرائيل و حماكمها أو ميكن استعماهلا للوعد باخلالص من األعداء األشرار ( إشعيا 9,6.13
؛ حزقيال 3.30؛ عوبيديا )15

)5

يوم الرب هو بالتايل نقطة زمنية من خالهلا يعرض اهلل مبادرته السيادية للكشف عن سيطرته على التاريخ،على الزمن،على شعبه،و على كل
الشعوب.على الرغم من أن الرتكيز النبوي الرئيسي هو على الدينونة و احملاكمة ،فإنه هناك نقطة راحة و تعزية.

)a

إن يوئيل يهدد ،لكنه مع ذلك يعلن أمل إسرائيل يف إهلهم( يوئيل )17-16.3

)b

يشري زكريا بوضوح جيد إىل محاية اهلل و رعايته إلسرائيل ( زكريا) 14-12

 )6بعد احملاكمة ،فإن يوم الرب املستقبلي سيكون زمن الرخاء و اإلزدهار،اإلستعادة،النعمة و الربكة إلسرائيل ( يوئيل )21-18.3
 )7إن كتبة العهد اجلديد قد أخ ذوا تعابري العهد القدمي لإلشارة إىل انتصار املسيح النهائي و احملاكمة النهائية للخطاة .و بالقيام بذلك ،فإهنم
)a
)b
)c
)8
)a

قد استعملوا تعابري متنوعة و خمتلفة.
ِ
يح" ( فيلييب )6.1
وع ال َْم ِس ِ
س َ
"يَ ْوم يَ ُ
ِ
يح"( كورنثوس األوىل )8.1
وع ال َْم ِس ِ
س َ
"يَ ْوم َربِّنَا يَ ُ
ِ
ضِ
ب" ( رومية )5.2
"يَ ْوم الْغَ َ
إن الناس الذين يأخذون األسفار كتدبري إهلي هم غالبا ما يسعون إىل تفسري كل مصطلح و تعبري من التعبريات بشكل خمتلف.
(إهنم يعتقدون أن) "يوم املسيح" هو يوم بركة كما هو يوم طرب  ،يف حني أن يوم اهلل هو مصطلح شامل جلميع أحداث هناية الزمن
( بطرس الثانية )12.3

)b
)9

يف هذا الرأي  ،يوم الرب يشمل الضيقة العظيمة ،احملاكمة اآلتية على األمم ،و زمن النعمة و الربكة العاملية حتت حكم املسيح
العديد من تالميذ الكتاب املقدس الذين ال يتناولون وجهة نظر تدبريية إهلية يفسرون العديد من التعابري يف العهد اجلديد لإلشارة إىل
جدث رئيسي واحد  :هناية الزمن عندما يعود املسيح للمحاكمة األخرية و تأسيس ملكوته األبدي

 )11أيا كان التفسري الذي جيعله الشخص يف تفاصيل معينة ،فإن يوم الرب يشري إىل الوعد بأن سيادة اهلل األبدية على مجيع اخللق و مجيع األمم
سيصبح يوما ما واضحا وضوح الشمس جلميع املخلوقات.
الدرس  6أسئلة و مناقشة
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