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مقدمة

! سنة أقرب إلى الهدف هاللوليا1!تهانينا عزيزي المشارك، أنت الن  !

الهدف من هاذا بانوراما الكتاب المقدس، كما يوحي السم، هاو تطوير نظرة عامة
المقدس، الكتاب  تعاليم  عن  أقل  الحالة،  هاذه  في  المقدس  الكتاب  من  .المشهد 

والجغرافي، التاريخي  السياق  ولكن  والثالثة،  الولى  السنة  في  نوقشت  والتي 
الغابة عن  أكثر   ، الشجار عن  أقل  هاو  والحداث  الرئيسية  ".والشخصيات  " " " .

من أجل المقدس  الكتاب  من  الذهانية  الخريطة  تطوير  على كل مشارك  "يجب  "

.التنقل في الكتاب المقدس، لفهم الهيكل المنطقي للكتاب المقدس

لمثل المقدس  الكتاب  بانوراما  على  للعمل  كامل  لمدة عام  أنفسنا  نكرس  .ونحن 
. الدروس هاي القليل لهذا السبب قمنا بتحسين52هاذه المهمة الكبيرة في الواقع 

والشخاص الرئيسية  الموضوعات  المفاتيح؟  هاي  ما  أنفسنا  وسألنا  (المحتوى  :

).والحداث، والمراجع الزمنية والجغرافية، المصطلحات القديمة الهامة

بعد  "وصف مثل هاذا  - متر  في رياض الطفال  اتجه إلى اليسار، ثم في100: -
...".  في الصيدلية  الحق  أولئك الذين يعرفون القرائن تجد2إشارات المرور  - -

.طريقها أسهل بكثير فهم الموضوعات الكثر أهامية وتعقيدا من الكتاب المقدس

.سوف تجعل من السهل على الجميع أن يفهم هاذا هاو السبب في أنها تطلق على

فتح لنا لفهم الكتاب المقدس الرئيسية المواضيع لنها  .نفسها  " " : " "
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:لقد قسمنا العهد القديم إلى ثلث كتل

ومهنة1كتاب  السرائيلي  والدين  السرائيلية  المة  تأسيس  إسرائيل  تاريخ    : -
في إستر  إلى  ريشتر  نقل  يتعين  كان  المساحة،  إلى  الفتقار  وبسبب  .الرض 

.2القضية رقم 

الكتب الشعرية2كتاب  المعروف أيضا باسم  ").  الحكمة، التراتيل والشعر  " ) -

.  النبياء3العدد  -

مواد الدعم
في الدروس، وأنا في كثير من الحيان المطالبة بفتح الخرائط وقواميس الكتاب
غير كنت  إذا  لك،  في  العادة  هاذه  تشجيع  المهام هاو  هاذه  من  والهدف  .المقدس 

ليس هاذا  معناهاا  على  للحصول  المقدس،  الكتاب  قراءة  أثناء  كلمة  مع  .مألوف 

.صعبا، لنه عادة في الجزء الخلفي من الناجيل هاناك مثل هاذه المرفقات

إذا لم يتم العثور على الماكن المطلوبة أو الكلمات، قد يكون من المثير للهاتمام
أو الصغير  المقدس  الكتاب  أطلس  مثل  الكتب  الخرى،  الناجيل  على  الحصول 
شبكة على  عليها  العثور  يمكن  المعلومات  هاذه  ربما  المقدس  الكتاب  (دليل 

).النترنت  القيام بذلك إل بدعم من معلمك -

المقدس الكتاب  أماكن  لن  دائما  مفيدة  ليست  والقواميس  الحديثة  الخرائط 
الحالية والقواميس  الخرائط  في  تظهر  ل  الحيان  من  كثير  في  والمصطلحات 
الكتاب في  خاص  أو  نقل  معنى  لها  يكون  أو  بابل  أور،  المثال،  سبيل  )على  )

على سبيل المثال، خيمة ).المقدس  )

:يجب على المعلم النظر في ما إذا كانت الموارد التالية في متناول اليد الخرائط،
المقدس، الكتاب  قراءة  ، خطة  والكلمة الواقعية  التفسيرات  الزمني،  "والجدول  "

أهام النبوءات عن المسيح المسيح ".القياسات والوزان، والوقات و  " " "

أتمنى لكم الكثير من بركات ا، والتي ستكون بالتأكيد إذا كنت تدرس الكتاب
.المقدس

النسان ل يعيش بالخبز وحده، بل بكل كلمة "فأجابه يسوع قائل مكتوب  : :
لوقا  (ا  )4 و 4".
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____.____.________تاريخ  :

-الدرس الول 
الكتاب المقدس

أمامك باستمرار  بلدي  القانون  كتاب  من  تعليمات  على  الحفاظ 
مع أفعالك  جميع  تتماشى  بحيث  ونهارا  ليل  ذلك  في  والتفكير 
تبدأ أن  كل شيء  نكمل بسعادة  تنجح وسوف  سوف  .وصاياي ثم  .

1،(يشوع  8(

7

إما أن هاذا الكتاب سوف تبقى لكم من الخطيئة،
.أو الخطيئة سوف تبقى لكم من هاذا الكتاب

الكتاب المقدس كله
.قبل النظر إلى الكتب الفردية، دعونا ننظر إلى الكتاب المقدس ككل

نهج
المعرفة العقل ولكن المعرفة التي هاي "والهدف من دراسة الكتاب المقدس ليس  "
، فهم هاو  وظيفته  يعتقد  الذي  النسان  مثل  ليس  الحياة  مع  الحوار  "في  " . " "

"شرح وتفسير الكتاب المقدس "

.الكتاب المقدس ل يكشف عن كل شيء في العالم، ولكن كل ما نحتاجه للتلمذة
.يقترب المسيحي المؤمن من الكتاب المقدس لمعرفة ومتابعة ا أكثر وأكثر

.ما هاو مخفي يقف مع الرب إلهنا ولكن ما كشف عنه هاو البدية بالنسبة لنا
تثنية  (ولطفالنا، أننا قد نفعل كل كلمات هاذا القانون  .29 ،29(

مؤلف
من تحدث  قد  ا  ولكن  ا،  حول  الناس  آراء  من  يتكون  ل  المقدس  الكتاب 

) ا يعالج21-20: 1؛ بطرس التاني 17، 48؛ 10-9: 46!خلل الناس اشعياء 
اشعياء  ).22-21: 45(النسانية أو النسان مباشرة 

قبل كل شيء، يجب أن ندرك أن أي نبوءة الكتاب المقدس هاو من التفسير
بالروح إرادة النسان، ولكن مدفوعا  قبل  من  نبوءة  أي  فلم تنتج  .التعسفي 

بطرس التاني  (القدس، تكلم رجال ا المقدسة  .1 ,20(

إنها معجزة
 سنة1500.الكتاب المقدس هاو كتاب من الكتب، مكتبة وقد كتبوا خلل حوالي 

إلى 1400(من حوالي  الميلد  قبل  الميلد من حوالي 100  بعد  مؤلفا في40)   
أت باللغة العبرية وجزء صغير في الرامية و نت باللغة اليونانية ، )ثلث لغات  )

المختلفة  الكتب  من  العديد  لديها  أخرى  مجموعة  أي  في  مختلفة  بلدان  -في  .

-كتابات التاريخية والسيرة الذاتية والخلقية والنبوية والشعرية  تم جمعها في

.وحدة واحدة
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قاد الذي  اللهي  المؤلف  عن  تكشف  خطة  لديه  المقدس  الكتاب  فإن  ذلك،  ومع 
خطة الخلقية،  والمعايير  التدريس،  لديه  كتاب،  هاو  المقدس  الكتاب  .العمل 

.النقاذ كل كتاب يكمل الخر ويستمر الخر على الرغم من أنها قديمة جدا، فهي .

من  أكثر  في  الن  حتى  شيء2000.دائما  كل  تحسينه  يمكن  ل  الرجل  سنة،   .

.ينسق كثيرا بحيث ل يمكن إل أن يفسر على أنه معجزة

على مدى آلف السنين، حاول العديد من الباطرة والكنائس لوقف قراءة الكتاب
.المقدس أو تدميره كانت مشتعلة، محرمة، وأحرقت وهالم جرا ومع ذلك، فقد .

 سنة من التاريخ وهاو الكتاب الكثر مبيعا والكثر قراءة،3000نجا من أكثر من 
. لغة ولهجة2000وترجم إلى أكثر من 

رسالته الفريدة
:هاذا هاو الكتاب الوحيد الذي يعلمنا الحقائق التالية

الصالحين،1 مقدسة،  وعظمته  مجده  في  نفسه  عن  يكشف  الخالق،  ا،  في   : (
.المؤمنين، القاهارين، كليمة، مثالية في الحب والرحمة وغير المتغيرة

. الذي هاو يسوع المسيح2 (

. من هاو الروح القدس3 (

. كيف ملتوية وخاطئة الناس وكيف يمكن حل هاذه المشكلة4 (

. من الشيطان ومملكته ومهاجمتنا5 (

مصدر موثوق به
من العديد  بين  من  ا  من  تماما  بالثقة  جدير  الوحي  هاو  المقدس  .الكتاب 

. كيف تعامل يسوع مع العهد القديم،1:السباب التي تجعلنا نعتقد أن هاذه هاي 
. تصريحات العديد من الكتاب الكتاب الخرين 2و 

).3,3. افسس 38-37, 14. كورنتس الولى 47-39, 5. يوحنا 17, 5( متى 

9

ل كتاب ديني
، اللويين لليهود   بالنسبة  أما  للدين  كتابا  ليس  المقدس  الكتاب  لنا  )بالنسبة  - )

يوحنا  ( هاذا الكتاب يغيرنا 7، 14(ولكن اكتشاف شخص  ).3:17 تيموثاوس 2).

انها وقالت  عديدة  لسنوات  دينية  كانت  كيف  كارفاليو  ماريا  المعلم  أخبر  وقد 
.تعرف ا ذهابت إلى الكنيسة كل يوم أحد، حتى احتلت وزارة، ولكن في الواقع

.ل يعرف ا كانت تعرف الدين، ولكن ليس ا الدين هاو الختراع الذي يزيل .

.الناس أكثر من ا

كيف تقرأهاا؟
كيف ينبغي تفسير الكتاب المقدس؟ هال تحتاج إلى كتب خاصة لهذا؟ يجب أن

تأخذ كل شيء حرفيا؟

.الكتاب المقدس هاو وحي ا للشعب سيكون من التناقض إذا كان ا يريد أن
قراءة وينبغي  وغامضة  مفهومة  غير  كلمات  يستخدم  ولكنه  نفسه  عن  .يكشف 

ا والمخطوطات  الصور  على  يحتوي  أنه  كما  رسالة  مثل  المقدس  ("الكتاب  .

التعرف عليهم أيضا من يحدثون، يتم  ").يستخدم مرئية لشرح الروحية عندما 

.خلل الحس السليم

سوف "قراءة الكتاب المقدس تشعر بالنزعاج عندما تقترب مع التحيزات مثل  :
الصحيح هاو اتخاذ الكتاب المقدس ".أقرأه، ولكن بالتأكيد ل يفهم ذلك الموقف 

الرب إذا كنت قد كتبت هاذا الكتاب، وشرح لي وأنا سوف نفهم ذلك !والصلة،  "

. لم يكتب الكتاب المقدس لرضاء الفضول الدنيوي، ولكن للرشاد في اليمان ."

التي الطريقة  أنها  يعني  المقدس  الكتاب  مكتوب  هاو  كما  الجواب  تقرأ؟  "كيف  ! :
:17!".تقول ذلك في بعض الحيان تستخدم لغة رمزية، كما هاو الحال في رؤيا 

، بالطبع ل يمكن للمرء أن أعتبر حرفيا1 امرأة جالسة على العديد من المياه  ،. " "

والقاعدة هاي مجازيا،  تتحدث  عندما  حرفيا  تؤخذ  أن  ينبغي  المقدس  :الكتاب  !

رؤيا  (يسمح فقط للكتاب المقدس لتفسير صورهاا ولها دائما تفسير  !،17 ، هاو11
-10 هاو موضح في اليات 8-4: 8، المثل في لوقا 18-15: 17موضح في القس 

).، والخ15

!تشير الرموز إلى حقائق حقيقية
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الرموز  جراz:ويستخدم  وهالم  الخلص،  يرمز  والفضة  الله،  يرمز  الذهاب  ب،   . .
جميع في  تتكرر  لكنها  الرقيق،  الهواء  من  مصنوعة  تكن  لم  المعاني  هاذه  ولكن 

.أنحاء الكتاب المقدس

أفسس  يسوع مهنة المعلم  العمل، وضع  ). ومع ذلك، الجميع4:11(لتسهيل هاذا 
الكتاب في  شيء  كل  لطعام  عادة  تصبح  أن  يجب  أنفسهم  عن  :مسؤول 

.المقدس حتى أفضل المعلمين ل تزال تخضع القديم، خلل، والطبيعة .

!الحبيب، ل نعتقد كل روح، ولكن اختبار الرواح لمعرفة ما إذا كانوا من ا
يوحنا الولى  (لن العديد من النبياء الكاذبة قد خرجوا إلى العالم  .4 ,1(

يتم حل معظم الصعوبات في قراءة الكتاب المقدس عندما يتم قراءة الكتاب أو
وتنشأ الفصول  أو  التالية  أو  السابقة  اليات  بشبكة  علقته  سياق  في  ).النص  )

.معظم المذاهاب الكاذبة لن بيانات الكتاب المقدس مأخوذة من السياق

بجانبه استفهام  علمة  رسم  شيئا،  يفهم  ل  أحد  كان  إذا  هاو  ملموس  :اقتراح 
يرجى شرح لي في وقت ما التجربة تثبت أن لم أفهم ذلك،  الرب،  ".والصلة  " :

.الرب يجيب على هاذه السئلة

ل تفسير الترجمة فقط
ل يسمح لي كتاب في العالم بتفسير الكتاب المقدس لنه ل يمكن تفسيره على
تفسير تشكيل  للجميع  يمكن  نفسه،  يفسر  ل  المقدس  الكتاب  كان  إذا  .الطلق 

. إذا كانZ وزيادة Y، في مكان آخر X.الخاصة بهم وهاناك نص معين هانا يعني 
السبب ل لهذا  والتعليم  الخاصة  تجاربه  على أساس  ثم  شيئا،  يفسر  ما  .شخص 

.يسمح لحد بتفسيره

مختلف أرى ذلك بشكل  ، ولكني  قبل تصريحات ا  التفكير  إلى  نميل  ".نحن  "
كنا إذا  عما  نسأل  نحن  ويعلن  يخطر  المقدس  الكتاب  نعنيه  ما  يسألنا  ل  .ا  :

.نعتقد ذلك
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يسأل أن  المرء  على  كان  المقدس،  الكتاب  يفسر  أن  يجب  شخص  أي  كان  إذا 
.نفسه أين هاو مقياس ما معنى آخر من الحرفي يمكن أن يكون النص يمكن أن :

.يتسرب إلى كل شيء ممكن إزالة الذات من المعنى الحرفي خطير وخطأ .

لذلك، نشكر أيضا ا باستمرار أنه عندما تلقيت كلمة ا التي أعلنها لنا، لم
هاو الذي  كما كلمة ا،  هاو،  حقا  هاو  كما  النسان، ولكن  تحصل عليه ككلمة 

(أيضا فعالة فيكم، و كنت تؤمن  .1 ،2 ،13(

:يمكن للجميع قراءة وفهم أنفسهم ما يقولون مجرد قراءة بصبر، بهدوء، بجدية
مثل العظماء  العلماء  حتى  تصدع  إلى  يحتاج  رمز  لديها  ليس  ".وبصدق  " " " .

تثنية  أسرار  يتكلم  ول  يفهم  أن  أراد  بول  أو  سليمان  - 11،ظظظ 30(موسى، 

).10، 8 يسوع، لوقا 9، 6:الستثناءات إشعياء 

يمكن ول  لك  بالنسبة  جدا  صعبا  ليس  اليوم  لكم  أعطيه  الذي  القانون  "إن 
التثنية  (تحقيقه  .30 ،11(

المهام
) ما هاي بعض الخصائص التي تجعلنا ندرك أن الكتاب المقدس هاو معجزة ا؟1
) ما هاو الكتاب المقدس يعلم مثل أي كتاب آخر؟2
) إذا كان الكتاب المقدس ل يمكن تفسيره، ماذا المعلمين من كلمة تفعل؟3
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________تاريخ      . ____ . ____ :

الدرس التاني
العهد القديم

بهائمك وثمرة  بطنك  ثمرة  يدك في  كل عمل  خيرا في  الهك  الرب  فيزيدك 
ارضك لبائك.وثمرة  فرح  كما  بالخير  لك  ليفرح  يرجع  الرب  اذا 10 لنا 

سفر في  المكتوبة  وفرائضه  وصاياه  لتحفظ  الهك  الرب  لصوت  سمعت 
اذا رجعت الى الرب الهك بكل قلبك وبكل نفسك .الشريعة هذا

)10-9, 30(التثنية 

13

انظر القائمة في نهاية هاذا الدرس ل ).المهمة ممارسة أسماء كتب العهد القديم  ) :
التدريبية الدورات  في  تتكرر  العملية سوف  الوقت، لن هاذه  من  الكثير  تستثمر 

.المقبلة

معلومات
العهد تستامنت تأتي من اللتين، تستامنتوم، الذي يترجم العبرية  ).كلمة  ) " "

يبدأ العهد القديم مع سفر التكوين ويخبر قصة شعب إسرائيل من سفر التكوين
والكتب12 والحكمة  القانون  أيضا  ويشمل  البابلي،  السر  من  عودتهم  إلى   

.النبوية

اللغات
للعهد القديم، العبرية، هاي مناسبة بشكل خاص لمهمة قول حياة اللغة الرئيسية 
مصورة جدا وهاي تعبر عن نفسها من خلل .شعب ا وعلقة ا له إنها لغة  " " .

لتخاذ المستمع  ودعوة  واضح  بشكل  الحدث  تصور  التي  الحية  الستعارات 
لمس والعواطف  القلب  جدا  شخصية  بطريقة  تتحدث  التي  اللغة  إنها  :موقف  .

.أيضا، وليس فقط العقل والعقل هاو مكتوب من اليمين إلى اليسار .

يستخدم في كان  الميلد  قبل  الرابع  القرن  إلى  تعود  التي  الرامية،  اللغة  .أيضا 
عزرا  ).28، 7-4، 2، دان 26-12، 7، 18، 6-7، 4(عدد قليل من النصوص 

الكتاب المقدس بين الخطية لرؤية أمثلة من الكتاب المقدس جوجل  "المهمة  " " " :
a.العبرية مع الترجمة المناسبة

المواد
أو البردي  معظمها  في  واستخدمت  ورقة  هاناك  يكن  لم  القديمة  العصور  .في 
وجدت الغالب  في  كان  الذي  النبات  سيقان  من  البردي  يرصد  للكتابة  .البرشمان 

القرن حتى  يستخدم  كان  الميلد  قبل  الثالثة  اللفية  من  والتواريخ  مصر  .في 

.الثالث الميلدي

مخللون وقطع كانوا  الغالب  في  الماعز  أو  الغنام  جلود  ).الرق جلود حيوانية  ) :
القرن  من  كان  الخفاف  والحجر  الطباشير  مع  تستخدم2.وقطع  الميلد  قبل   .

.حتى العصور الوسطى

a(Z.  B., www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/Hebrew_Index.htm
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العتراف نصوص العهد القديم كما ألهم إلهيا
أو بها  الوفاء  تم  قد  معين  كتاب  نبوءات  أن  الكنائس  أدركت  قرون،  مدى  على 
العهد وكان  المستوحاة  الكتب  تحديد  عملية  اسم  هاو  الكنسي  روحيا  .تحرير  .

a. ميلدي100القديم قد استنسخ من قبل العلماء اليهود حول 

التثنية 5(وقد تم العتراف دائما  ( كتب موسى  -24. 13-10, 31؛ 18-20، 17)
يشوع 26 الولى 8, 1.  التاني 38, 11. كورنتس  كورنتس   .22 ,8 .23 ,1-2.

).    2, 3. عزرا 9-7, 1نحميا 

وقد اعترف النبياء والكتب الشعرية بأنها إلهية في وقت مبكر جدا من التاريخ
؛39: 5؛ يوحنا 44, 24؛ لوقا 29, 22؛ متى 2: 9؛ دانيل 13: 17(كورنتس التاني 

). 21-20, 1 بطرس 2؛ 16, 3 تيموثاوس 2 (

b  كتابات أواخر العهد القديم

كانونيزد، أصل  يكن  لم  الكتب  كانونيكال  ديوتيرو أو  أبوكريفال  أيضا  .تسمى  -
ولكن قرون في وقت لحق إدراجها من قبل الدين الروماني في الكتاب المقدس

العهد القديم ).اليهودي  )

ويصادق القديم  العهد  من  الكنسي  الكتب  جميع  تقريبا  يستشهد  الجديد  العهد 
عليها جميعا، ولكن ل نقلت أبوكريفا واحد في العهد الجديد، على الرغم من أنها
.موجودة بالفعل ومن الواضح أن العهد الجديد ل يرى أبوكريفا كجزء من العهد

.القديم اليهود يعتبرونهم أيضا غير مستوحاة .

التسلسل الزمني
للكتاب المقدس، والمعلومات الزمنية يساعد كثيرا في فهم من أجل فهم أفضل 

.مسار الحداث

:في وقت مبكر من العهد القديم لم يكن هاناك وقت، لذلك التواريخ الولى نسبية
اشعياء  ) أو كارثة طبيعية مثل الزلزال1: 6(في كثير من الحيان إلى ملك معين 

كورنتس الولى 1، 1(عاموس  ( أو حدث مثل الخروج مصر  ). وهاذا يؤدي1, 6)
.إلى اختلفات في حسابات مؤلفين مختلفين خلل هاذه الوقات

a(de.wikipedia.org/wiki/Bibelkanon

b(de.wikipedia.org/wiki/Spätschriften_des_Alten_Testaments
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من ناحية أخرى، القصة بعد الخروج من مصر يمكن أن تكون مؤرخة بقدر كبير
الثاني في الهيكل  افتتاح  مثل  معروفة  مواعيد محددة  على أساس  اليقين،  من 

 قبل الميلد وسقوط السامرة في عام585. قبل الميلد سقوط القدس في 516
م حيث يمكن حينها حساب الوقات الخرى على وجه الدقة721 . ق . .

جدول المواعيد
.ما قبل التاريخ الخلق، آدم وحواء، نوح والفيضان، برج بابل :

. ضد كر إبراهايم، إسحق، يعقوب، جوزيف1900تقريبا  .

حتى،1700تقريبا  البناء،  أيضا،  يعقوب،  بسبب،  الهجرة،  بك،  الميلد  قبل   
.إيغيبت

إسرائيل1300تقريبا  أرض  غزو  مصر،  من  خروج  الميلد  قبل   .
فلسطين1250تقريبا  ). قبل الميلد موت موسى قبل أرض إسرائيل في كنعان  ) :

شاول، 1051  ، شر الميلد  قبل  ديفيد، 1011.  سالومو 971  معبد967-960   
.البناء

). يهوذا وبنيامينX قبائل إسرائيل 10( قبل الميلد مملكة المملكة 931

يهوذا يبدأ605 . قبل الميلد بك، السبي البابلي  ( )

، قضية القدس586 . قبل الميلد شر .

، افتتاح المعبد الثاني بعد العودة516 . قبل الميلد شر .

مالشي400حوالي   ، شر الميلد  قبل   . .
. قبل الميلد بك، السكندر الكبر وخلفائه حكم فلسطين400

، ولدة يسوع6 . كر . .

. م، العنصرة30

. م، تدمير القدس70

. م، وفاة الرسول يوحنا100تقريبا 

علم الثار
قيمة مساهامة  يقدم  الثار  علم  موثوقة  تاريخية  وثيقة  هاو  المقدس  .الكتاب 

:لثبات هاذه الحقيقة بعض المثلة على البيانات الكتابية التي تؤكد علم الثار .a

مو، يشوع، حاكم، سامويل، شر، ملوك، حزقيال، الخ ).وجود الحثيين  ) «

a(www.toplife.at/glaube/frage32.html
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دان  (وجود داريو  "6 ،2.(

دانيال  ).5(وجود الملك البابلي المثير للجدل بلشازار 

وهاو » المصرية  طيبة  في  تذكاري  حجر  إسرائيل  ستايل  على  العثور  .تم  ( ) " "
حوالي  ). قبل الميلد1200(أقدم ذكر خارج الكتاب المقدس لشعب إسرائيل 

.نقش من الملك الشوري سنحاريب يذكر الملك حزقيا يهوذا »

.نقش يذكر بونتيوس بونتيوس ويثبت له شخصية حقيقية »

a. شخصا من الكتاب المقدس اكتشاف أثري50ما ل يقل عن  »

.الطين الطين مع القمامة وموت المولود الول في مصر »

(!).جدران أريحا التي سقطت إلى الخارج  »

.موجة من التحول إلى التوحيد في نينوى »

العهد القديم يدعم العهد الجديد
لماذا نحتاج إلى العهد القديم؟

الجديد » العهد  لفهم  الممكن  من  يجعل  مما  لغة  تشكيل  يتم  القديم  العهد  .في 
ابن الدماء،  سفك  خيمة،  الستار،  العهد،  التكفير،  العرض،  المحرقة  مثل  كلمات 
العهد في  التي تستخدم  أ،  فورستر، ش  فداء، وزارات الكاهان و  و، كبش  .العبد 

الجديد، ل يمكن تفسيرهاا بشكل صحيح إل في سياقها مع العهد القديم

وفعلت » علمت  الذي  هاو،  من  أفضل  يسوع  نعرف  ونحن  القديم،  العهد  :من 
عبرانيين 8-7: 40(مزمور  لوقا 7: 10،  مثل27-44: 24،  المسيح  عناوين   .(

في إل  فهمها  يمكن  ل  أ،  وغيرهاا  الماضي،  آدم  الوسيط،  الكهنة،  كبير  ا،  لمب 
.ضوء العهد القديم

في العهد القديم يتم الجابة على السئلة الساسية للحياة، مثل أصل الرجال »
تكويين  -14، 2، رو 17-16، 2، 27، 1(والكون ومسؤولية الرجال أمام المبدعين 

مزمور 15 خاطىء  هاو  النسان  أن   ،) رومية 7،ظظ 51) أن23،ظظ 10،ظظ 3،ظظ 13،ظظ 7،   (
اشعياء  )، أن الرجل ل1: 2، إيفسس 2-1: 59(الخطيئة تفصل النسان عن ا 

a(www.livenet.ch/themen/wissen/archaeologie/253670-
mindestens_50_personen_der_bibel_archaeologisch_nachweisbar.html
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تكويين  ,18؛ حرقيال 13, 12؛ خروج 8، 22(أمل في الغفران دون بديل بريئا 
).16, 3؛ يوحنا  20

المثال  » كليمة  وخصائصه  هاو  ا  من  يعلمنا  القديم  (العهد  ،3،ظظ 15،ظظ 21; 5:
تكويين 10; 46إشعياء  وتعالى  سبحانه   ) ايوب 1). مكان2،ظظ 42،  كل  في  )؛ 
ارميا 12-7:: 139(مزمور  مزمور 24-23:: 23؛  (؛  مالخاي 2،ظظظ 90) ).6:: 3؛ 

مزمور 15، 57، 3-1: 6(إشعياء  (؛ صالح  خروج21، 45، إشعياء 17، 145) (؛  (

).7: 55؛ إشعياء 2: 4؛ يونا 8: 103؛ مزمور 6, 34

:ويضمن أصالة العهد الجديد فقط على أساس العهد القديم حقيقة أن العديد »
.من نبوءات العهد القديم تم الوفاء بها في العهد الجديد

والمثال » الحداث  من  الكثير  فهم  من  نتمكن  لم  القديم،  العهد  نبوءات  بدون 
جويل  الروح  توزيع  المثال،  سبيل  على  مثل  والرسل،  يسوع  (وتعاليم  :3 :1،(

بطرس 1(والكنيسة  تكوين 9: 2  الخطيئة  على  المسيح  وانتصار   ،) (3 ;15،
دانيال 12-5: 53إشعياء  (، وعودته  (9 ;21-27.(.(

ومن السلم،  لنا  يكون  أن  عليه  والعقاب  لفعالنا  سحقنا  لتجاوزاتنا،  خدع  .لكنه 
اشعياء  (خلل جراحه كنا شفي  .53 ،5(

العهد » القديم   العهد  مستقبل  المستقبلية  السلع  ظل  هاو  القديم  =العهد  )
).الجديد ونحن ندرس الظل، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل الكائن الذي يلقي الظل

).1: 10، العبرانيين 40, 25(خروج 
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يسوع المسيح والعهد القديم
إذا نظرتم إلى الكتاب المقدس ككل، فإن الشخصية المركزية هاي يسوع المسيح

تكوين 24, 3(غلطية  مجيئه  القديم  العهد  ويتوقع   ) الناس15: 3). ويعد   (
إشعياء  ).3: 40(للقيام بذلك 

قال ا تعالى   " " ) يسوع13، 19؛ رؤيا 14+  5-1: 1 يوحنا 26-3، 1تكويين 1(
أفسس  ). فيه تم إغلق طوق البدي9: 3(هاو كلمة ا التي عاشت بيننا الخالق 

).25، 11 كو 1؛ 28، 26؛ متى 20، 22(لوكاس 

يوحنا  القديم  العهد  في  النجيل   تعليمه   يسوع  (بنى  - يسوع46-47: 5-  .(
استخدام  الحيان  من  كثير  في  الجديد  العهد  متى OTومؤلفي  كتاب22،ظظ 1(  ؛ 

الرسل  رومية 18،ظظ 3أعمال  أفسس 3-1،ظظ 1؛  عبرانيين 20،ظظ 2؛  يعقوب 1.1؛   ،5،
: اليات في1800). يسوع يتحدث في حوالي 7، 10 رؤيا 2، 3 بطرس 1؛ 10

! يقتبس العهد القديم180أكثر من 

معظم معارفه هاي تكوين  :3(تنبأ مئات من التنبؤات عن يسوع في العهد القديم 
).22، مزمور 53، إشعياء 15

ابنا وتلد  تصور  الولد  فإن  هاا،  علمة  تعطيك  سوف  نفسه  الرب  فإن  :لذلك، 
إشعياء  (ويعطيه اسم ايمانويل  .7:14(

أهام النبوءات عن المسيح المسيح إذا ".بعض الناجيل لديها قرص في الملحق  "
.كان لديك، نفض الغبار من خلل ذلك أن ندرك أن هاناك العديد

.المهمة البحث والتعليق على هاذا المجلس :

التركيز على قراءة الكتاب المقدس
للدرس، أفضل  ولفهم  المقدس  الكتاب  من  الكتب  عن  انها  التالي،  الدرس  .من 
الكتاب قراءة  نموذجا،  أنشأنا  هاذا،  لدعم  الدرس  قبل  النصوص  قراءة  "ينبغي  .

، في الصفحة  .143"المقدس السيطرة

إذا كنت تدير لقراءة الكتاب المقدس بانتظام للدروس، في نهاية بانوراما الكتاب
إلى بأكمله، من سفر التكوين  المقدس  الكتاب  قرأت من خلل  قد  المقدس كنت 

!الرؤيا

19

ضربه في المتوسط، عليك أن تقرأ ".إذا كنت تريد أن تفعل ذلك، لديك حقا إلى  "
.Z  . فصل في السبوع، وهاو أمر ممكن جدا 25حوالي  B:  في أيام العمل ويوم3

حوالي  والحد  إلى 5السبت  إلى10  الستماع  يمكنك  الطوارئ،  حالت  في   .
a.، على شبكة النترنت أو في التطبيقMP3فصول كما 

:القرار

وفقا ل (أخطط لقراءة الكتاب المقدس من سفر التكوين إلى الرؤيا العام المقبل 
"):قراءة الكتاب المقدس السيطرة "

:.تاريخ  ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، التوقيع  ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، .:

المهمة
) في أي اللفية قام البطاركة إبراهايم وإسحاق ويعقوب العيش؟1
) كيف يمكن للثار دعم الكتاب المقدس؟2
العهد الجديد يحتاج إلى العهد القديم كأساس3 ". مناقشة الجملة التالية  " : (

-الملحق  ترتيب الكتب

ولكن  ، الزمني الزمني  الترتيب  في  ليست  والكتب  لدينا،  المقدس  الكتاب  )في  )
.تجميعها موضوعيا

وقت عن  أساسا  القديم  العهد  كتب  من  زمني  ترتيب  لوضع  محاولة  (وهانا 
، في الكتب الشعرية )الحداث الموصوفة، وهاو أمر غير ممكن في بعض الحالت  )

.هاذه الحالة، تاريخ النشر

روث 1 القضاة؛  يشوع  التثنية  إلى  الخروج  ايوب؛  تكوين   . . . . و1. صموئيل2   
؛4-1 ملوك 1مزامير؛ 

3-1+  الدعاة 11-8؛ المثال 31-29+  7-4؛ المثال 28-25+  3-1المثال 

الدعاة 14-12المثال  المثال 4-6+   الدعاة 18-15؛    +7-9
؛ الناشيد الدينية24-22؛ المثال 12-10+  الدعاة 21-19المثال 

؛ جويل20، 14-1 كينغس 2؛ 22-5 ملوك 1
؛ يويل25، 21-14، 14 ملوك 2

a(       z.B., www.schlachter2000.de | App „Schlachter Bibel Free.“
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؛ عاموس29، 26-14، 14 ملوك 2
؛ هاوشع17-15 ملوك 2
؛ إشعياء، ميكا؛ ناحوم19-18 ملوك 2
.؛ صفنيا حبقوق21-20 ملوك 2

.؛ عوبديا إرميا الرثاء 25-22 ملوك 2 .  وقائع،2 و1.
.حزقيال دانيال استير .

.؛ حجي زكريا4-1عزرا 

.؛ نحميا ملخي10-5عزرا 

لحفظ كتب العهد القديم
 صموئيل، الملوك، اخبار،    |   ,موسى، يشوع، القاضي، روث 

, ايوب، المزامير، امثال    |   ,عزرا، نحميا، استير 

, إشعياء، إرميا، مراثي    |   ,جامعة، نشيد النشاد 

, جويل، أموس، أوبديا   |   ,إزيكيل، دانيال، هاوشع 

, هااباقوق،صفنيا، حجي   |   ,يونان، ميخا، ناهاوم 

.زكريا، مالشي

:أن يسلب في جيبك

                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

,تكوين خروج اللويين العدد        التثنيا يشوع القضاة راعوث , , , | , , , ,

, صموئيل الملوك الخبار  , ,

,عزرا نحميا استير        ايوب المزامير المثال  , , | , , ,

,الجامعة نشيد النشاد        اشعياء ارميا مراثي ارميا  , , | , ,

,حزقيال دانيال هاوشع        يوئيل عاموس عوبديا , , | , , ,

,يونان ميخا ناحوم        حبقوق صفنيا حجي , , | , , ,

.زكريا ملخي ,
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________تاريخ      . ____ . ____ :

الدرس الثالث
-ا يخلق كل شيء ويتدخل من 11-1تكوين 

التاريخ

يسحق هاو  ونسلها  نسلك  وبين  المراة،  وبين  بينك  عداوة  .واضع 
)15, 3(راسك، وانت تسحقين عقبه  تكوين 
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.المهمة ممارسة أسماء كتب العهد القديم :

إذا لم تكن قد فعلت ذلك، قراءة  الحقائق والكلمات  نفس في  (قراءة كلمة  " " " "
مواد الدعم في المقدمة ).قسم  " "

مقدمة
، ولدة اليونانية  في  يعني  والذي  التكوين،  سفر  أيضا  التكوين  سفر  "ويسمى  "
بدايات فإنه يكشف طبيعة وطابع ا بطريقة خاصة رواه نشأة أو   ، .أصل ." " " " " "

.عن خلق العالم والشعب، إلى ظهور شعبه

الفيضانات، قبل  والكبد  عدن،  وحديقة  الخلق،  القصص  من  العديد  :يتضمن 
وإسحاق إبراهايم  البطريرك  وحياة  الجناس،  وتشتت  بابل،  وبرج  والفيضانات، 

.ويعقوب ويوسف

المعلومات يوفر  فإنه  آخر  كتاب  أي  من  الزمن  من  فترة  أطول  تمتد  .الحداث 
للبشرية الساسية لفهم جميع الكتب الخرى في الكتاب المقدس، سواء بالنسبة 

.جمعاء وشعب ا

حوالي  لموسى  الخمسة  هاذا السم1300(الكتب  تحصل على  لم  الميلد  قبل   (
.من أجل ل شيء هاذه الكتب هاي مرات ل حصر لها تعزى إلى موسى في الكتاب

خروج،   :2 ملوك 1، 6، 23، 31:8، يشوع 28-27، 34، 4، 24، 14:17(المقدس 

). 11:9، دانيال 1: 13، نحميا 6: 14 ملوك 2، 3

.وهاو يصف بلغة يفهمها كيف خلق ا العالم في ستة أيام عاش البشر الول في
تم وقد  الحيوانات  واسم  العالم  لدارة  كانت  خطيئة،  دون  ا  مع  .الشركة 

تكوين  ). عواقب الخطيئة هاي في كل مكان في17: 2(تذكيرهام بخطر الخطية 
.الكتاب المقدس الموت، لعنة، القتل، المرض، الكراهاية، الزنا وهالم جرا :

الرب يسمي  الدغال، حيث  مكان  الميت، كما ضم موسى في  ]ولكن موت  ]
لوقا  (إله إبراهايم، وإله إسحق، وا يعقوب  )37 و 20.

ملخص
: إنشاء كلمة الفصل 2-1الفصل  .  عام؛ الفصل الثاني تفاصيل خلق النسان1: -

نتيجة الخطيئة الطرد من حديقة عدن وانتشار5-3الفصل  . النفصال عن ا  :
.الخطيئة لجميع الناس
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: الفيضان العالمي، لتطهير عالم الخطيئة والبدء من جديد من خلل9-6الفصل 
).3:20 بطرس 1(عائلة نوح 

: تشتت أحفاد نوح بعد الفيضانات، من خلل الخلط بين اللسنة11-10الفصل 
 تحتل12.لنها ارتفعت ضد ا يتم سرد أحفاد نوح لبراهايم، الذي من الفصل 

.دورا مركزيا، من والد إسرائيل

أين حصل موسى على المعرفة بالحداث الماضية؟
 عاما من الفيضانات،120كان الرجل الوسط ابن نوح سيم، جاء إلى العالم قبل 

 سنة في250وعرف أيضا جده لمش وجده ميثوسيل، الذي عاش مع آدم لمدة 
إلى وقت يعقوب لذا .نفس الوقت عاش نوح حتى وقت إبراهايم وسيم وصل  .

.تم نقل المعرفة إلى الجيال

مفردات اللغة
وتفسيرات  حقائق  في  ":البحث  التكوين  " سفر  بيدولش   )12،ظظ 2(الراتنج 

التكوين  التكوين  )؛ظ 24،ظ 3(تشيروبيم  سفر  سفر  المذبح )؛ظ 13،ظظ 6(تابوت   
)..20: 8(سفر 

جغرافية
)؛22، 10( آرام  سفر التكوين  :البحث على الخريطة 

).10، 10(عادي سينار  سفر التكوين  ) 9، 11(بابيل  سفر التكوين  

نهري دجلة والفرات، حيث لها أصولها في سهل سينار، الذي يمتد بين  الحضارة 
.أنها أقرب، إلى شواطئ الخليج الفارسي كانت هاذه الرض تسمى فيما بعد بابل .
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الناس
تكوين  )24  -1  ، 3  ؛ 25  -18  ، 2  ؛ 28  -26  : 1  (آدم وحواء 

التنفس من أنفه  في  من الرض وتنفس  من الغبار  الرب رجل  الرب  ثم جعل   ...
تكوين  (الحياة لذلك أصبح النسان روحا حية  . .2 ،7(

.كان أول رجل على وجه الرض آدم لم يولد، ولكن خلق مباشرة من قبل ا، من
يخشوا أن  يجب  الحيوانات  على  آدم  ا سلطة  أعطى  ا  بعد صورة  .الغبار،  .

أضلعه أحد  من  له  زوجة  وأنشأ  وحيدا  آدم  يكون  أن  يريد  يكن  لم  .ويطيعوه  .

.وأمر آدم وحواء أن يكون مثمرا وملء الرض وتثقيف أبنائهم على طريق ا

جميع من  يأكلوا  أن  لهم  ا  سمح  الحياة  في  الجميلة  عدن  حديقة  .أعطاهام 
، وإل فإن عليهم أن يموتوا شجرة المعرفة الخير والشر .الشجار، إل من  " "

في ا  مثل  انها سوف تصبح  وقالت  حواء  لخداع  الثعبان  .الشيطان استخدم 
الشيطان، مثل  ولكن  ا،  مثل  تصبح  لم  لكنها  آدم،  وأعطت  أكلت  هاربت  .حال 

.الخطاة وخرجوا من الحديقة .

واحدة في  طبيعتها  غيرت  والنباتات  والحيوانات  والرجل،  الرض  لعن  ا 
ثمارهاا تعطي  تعد  لم  الرض  النبات  عالم  في  والشجار  الشوك  تنمو  .سقطت  .

.بسهولة كان آدم للعمل بجد للحصول على الغذاء عاش   سنة وكان العديد930:
تكوين  وبنات  أبناء  رفيقنا5-4: 5(من  هاو  اليوم  الموت  وحتى  آدم  مات   . .(

التكوين سفر  ا   لكلمة  وفقا  واحد  وقت  في  الجسدي،  الموت  إلى  -بالضافة  )

الروحي، والنفصال عن ا، والتي يمكن التعرف17:2 الموت  نشأ  ) هاناك أيضا 
).9، 3(عليها من قبل أنهم كانوا بالخجل والمراوغة أمام ا  سفر التكوين 

تكوين  )26  -1  : 4  (قائل وذريته 

عدن شرق  نود،  أرض  في  وسكن  الرب،  وجه  من  قايين  .وغادر 
سفر التكوين   )4 :16(

التوبة يعني  الذي  الخراف  أبيل  ا  قبل  ضحى  آدم،  أبناء  وأبيل،  (قيل  .
مما يعكس فخره في (والعتراف من الخطيئة وقاين جلب الفاكهة والمحاصيل  (

من ذلك  رفض  لكنه  أبيل،  تضحية  ا  قبل  عجزه  مباشر  غير  بشكل  ).عمله، 

.قايين قال ا قائل أن يندم عليه بدل من ذلك، وقال انه غضب وقتل ابيل . .
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شقيقته بنى قايين مدينة وانحدر من أحفاده ).هارب قايين إلى عقدة مع زوجته  )
والنحاتين والفنانين  والموسيقيين  كبيرة  والمزارعين  العظيمة،  الحضارات  .من 

.لكن أحفاده، بعده، عاشوا بعيدا عن ا وقد حدثت أول حالة من حالت تعدد

من ليس  فإنه  لذلك،  الولى  الجيال  في  الولى  القتل  وحالت  .الزوجات 

 عاما بعد إنشاء آدم، أرسل ا الفيضانات لتدمير هاذا1656المستغرب أن فقط 
.الناس المنحرفة

جين  )8  -1  ، 5  ؛ 25  +  8  -1  ، 4  (أبيل وسيث 

.ا لم يسمح لبذور اليمان للموت وأعطى ل سيث من سيث إلى نوح، كان هاناك
.مؤمن في كل جيل الذي تقاسم الحقائق عن ا مع أولده ويقدر زواجه إيمان

عبري  يتحدث من خلل هاؤلء الرجال  (أبيل  " . كانوا مباركة جدا وكبارا4، 11" .(

)6  -5  ، 11  ، العبرانيين 32  -9  ، 5  (إينوك وميثوسيل  تكوين 

بعيدا أخذه  قد  ا  لن  أكثر،  يكن  لم  و  ا  مع  مشى  إينوك  .و 
تكوين   )5 ،24(

عبري  . سنة وقد365)، وكان المحاصرين عندما كان 5: 11(إينوك مشى مع ا 
969.جلبه ا إلى نفسه دون موت أصبح ابنه ميثوسيل أقدم رجل في العالم، 

سفر التكوين  ).27، 5(سنة 

تكوين  )12  ، 7  -28  : 5  (نوح قبل الفيضان 

باليمان، نوح، عندما تلقى التوجيه اللهي بشأن الشياء التي لم ينظر إليها
العالم أدان  خلله  من  بيته  لنقاذ  ا  من  الخوف  من  تابوت  ببناء  .بعد، 

العبرانيين  (وأصبح وريثا للعدالة على أساس اليمان  .11 ،7(

لقد المليين  أصبح  والمليين  الطفال،  من  العديد  وكان  طويل  الناس  .عاش 
طوروا حضارة تقدمية، ولكن في الوقت نفسه أصبحوا أكثر وأكثر استيعابا في
كانت تطورا  وأكثر  أكثر  الشر  والتفكير  الشوائب،  والكمال  الخاطئ،  .السلوك 

.الرض مليئة بالعنف والزنا

تك  (اختار ا لتدمير الشعب فقط نوح وعائلته كان ل يدخر  ) لنه سار6-8: 6.
.تماما و تماما
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الحيوانات ينقذ عائلته وعينات  الصنوبر من شأنه أن  .أمر ا نوح ببناء تابوت 
مترا وعرضه 137كان طوله  وارتفاعه 23  مترا  البناء عندما كان14  بدأ  مترا   .

. عاما120 عاما من ولدة أبنائه واستمر 20، قبل نحو 480

تكوين  )8  +  7  (نوح والفيضان 

اخترع لنني وحدتي  أنت وبيتك كله  تابوت،  إلى  لنوح، اذهاب  الرب  !وقال 
تكوين  (لي بصراحة تحت هاذا الجنس  .7 ،1(

وكان ا قد حذر البشرية من أنه سوف يدمر الناس بسبب الفيضانات، ولكن ل
. عاما120.أحد يعتقد نوح، ومع ذلك، يعتقد ا وعمل على بناء السفينة لمدة 

أخذ  به،  القيام  تم  و 7عندما  النظيفة7 ذكور  الحيوانات  من  نوع  من كل  إناث   
تابوت إلى  الحيوانات  ذهابت  أيام،  سبعة  لمدة  نظيفة،  غير  نوع  كل  من  .وزوج 

تكوين  ).38: 6(عندما انتهى، أغلق ا التابوت 

التكوين  فتحت  والينابيع  تحت11،ظظ 7(امطرت  خزانات  كبير  عمق  مصادر    : -
. يوما، حتى تم تغطية جميع الجبال ظلت الرض تحت الماء لمدة40، 1)الرض 

. أيام10. يوما حتى انخفض منسوب المياه بقي نوح في تابوت سنة و 150

)9  -1  ، 11  ، 12  -8  ، 10  نمرود وبرج بابل تكوين 

الخر لغة  يفهم  أحد  ل  بحيث  لغتهم هاناك  بين  نزول ونخلط  !حسنا، دعونا 
المدينة بناء  وأوقفوا  الرض  أنحاء  جميع  في  هاناك  من  الرب  .فانتشرهام 

)7، 11(تكوين 

ممتازة  قيادية  صفات  ولديه  قويا  نوح،  حفيد  نمرود،  مرت1000.كان  سنة   
.والمليين يسكن الرض مرة أخرى مثل قايين، حاول نمرود أيضا القتراب من

دينيا النسانية  لتوحيد  كنيسة  برج،  بناء  واقترح  الخاصة  أعماله  من  ا 
.وسياسيا

.في وقت لحق، أصبحت هاذه المدينة بابل، ترمز إلى كل ما هاو ضد شعب ا
اليوم، الديانات  الشارات والتماثيل والفكار التي تحدث في مختلف  من  العديد 
كرمز بابل  عن  يتحدث  الرؤيا  كتاب  نمروديان  الوثنية  الحضارة  تلك  من  .تأتي 

رؤيا  ).17(للدين الشيطاني 

.فكرة عالم حيث يتحدون تحت دين واحد وحكومة من أصل شيطاني ويتوقع
.ا أن يعتمد الناس عليه وليس على بعضهم البعض ا مختلط اللغات والناس
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أتباع عالمي  عالمية ودين  بناء حكومة  الكثيرون  يحاول  الن،  وحتى  .متناثرة  .
.يسوع يجب أن تصمد أمام ذلك

المهام
: واكتمل تيراش تجولت 11:31اقرأ التكوين  )1

.من                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nach                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقت )2 في  الوسط  الشرق  الخريطة  على  المكانين  هاذين  على  ("العثور 
المسافة وحساب  ذلك  شابه  ما  أو  .البطريرك  ( "

a            xسلم Cm = . . . . . . . . Km.

.نوح حوة و  ,ادم  العثور على معنى السماء  )3

التفسيرات الواقعية والكلمة  )4 ":البحث في  تكوين  " )1: 1(السماء 

بعد المقدس  الكتاب  فصول  وقراءة  القادم،  للدرس  الستعداد  تذكر  (يرجى  :
).قراءة الكتاب المقدس

ملحق
اسماء ا في العبراني

.الرب يا رب :

.إلوهايم إل، ا :

.أدوناي الرب، الحاكم :

:إلليون ا العلى،

.الشدي ا سبحانه وتعالى :

تكوين  (إل أولم إله البدية  :21 ،33.(

إشعياء  (الجبور إله قوي  إله البطل  / ).21، 10؛ 7، 9:

تكوين  (راي ا الذي ينظر إلي  :16 :13.(

تكوين  (بيثيل إله بيثيل  :31 ،13.(

.الرب زيباوت رب المضيفين :

a(          Auf jede Karte gibt es die Angabe, wieviele Kilometer jedes Centimeter
entspricht.
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ارميا  (الرب زدكينو الرب، برنا  :23 ،6(

القضاة  (الرب شالوم الرب سلمنا  :24:6.(

القضاة  (الرب حشوفة الرب، القاضي  ).22: 33، إشعياء 27:11:

مزمور  (الرب روي الرب، راعي  :23 ،1.(

(الرب الهاتوف الرب، الخير  ).18:30 كرون 2:
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________تاريخ      . ____ . ____ :

- 4الدرس 
-50 إلى 12التكوين 

-تأسيس المة العبرية

إبراهايم، إسحاق، يعقوب ويوسف

اذهاب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك «وقال الرب لبرام  :
(الى الرض التي اريك  تكوين  .12 ,1(

31

.المهمة ممارسة أسماء كتب العهد القديم :

مقدمة
 تخبر قصة الجيال الولى الربعة من السرة التي وعد50 إلى 12فالفصول من 

عظيمة أمة  يصنع  أن  إبراهايم  من  ووعد  للبشرية  أهادافه  يحقق  ثم  ا،  .بها 

التكوين  النبوة  العالم  أسر  جميع  وتبارك  أرضا  مجيء3-1: 12.تستقبل  توقع   
حوالي  لهؤلء2000يسوع  الطاعة  المعتقدات  من  نتعلم  هانا  ولدته  قبل  سنة   .

.الوالدين وتعلم لماذا ذهابوا إلى مصر واستعبدوا لعدة أجيال

جغرافية
 البحر الميت )؛ 19، 28(بيثيل  سفر التكوين  :تحديد الماكن على الخريطة 

-سدوم وعمورة سابقا  سفر التكوين  سفر التكوين  )؛ 1-3، 14( )؛30، 25(إدوم 
سفر التكوين   ).10، 12(مصر 

مفردات اللغة
حقائق وكلمات ":البحث في الكلمات في  " 

سظظفر التكظظوين   سظظفر التكظظوين  )؛ظظ 18:14(ملكيزيظدك  ،17 أو 18،ظظ 15(( العهظظد 
)؛ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ 2

14،(خرطوم  سفر التكوين  )؛ 10:17(الختان  سفر التكوين   لحثيين )؛21
5،( سفر التكوين  23.(

الناس
)20  ، 12  -10  ، 11  (دعوة إبراهايم  سفر التكوين 

ثروة كبيرة مع  جدا،  متقدمة  مدينة  كانت  أور  أن  الثرية  الحفريات  أثبتت  وقد 
رحلة في  والشروع  المدينة  هاذه  لمغادرة  ا  توجيه  أبرام  تلقت  هاناك  .وتقدم 

.اليمان إلى الرض المعروفة التي كان قليل لتقديم في بالمعنى المادي

ظهر إله المجد إلى والدنا إبراهايم عندما كان في بلد ما بين النهرين قبل أن
في والدخول  وأقاربك،  أرضك  من  الخروج  له  وقال  هااران،  في  "يعيش  :

اعمال الرسل  (الرض التي سوف تظهر لك  "!7 ،2-3(
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أب إبراهايم،  إلى  أبرام  من  اسمه  تغيير  وتم  معه،  البدية  العهد  ا  جعل  "وقد 
تكوين  من الشعوب  (كثير  أحفاده أرض كنعان كما5: 17" يعطي  أن  وعد ا   (

.الميراث البدية

)22  -1  ;  18  (حياة إبراهايم  تكوين 

سفر التكوين  ) أن يأتي من خلل إبراهايم15:3(وكان المخلص وعد لدم وحواء 
.وذريته ا ل يغير خططه إن خطأ إبراهايم وساراس، لحضار إسماعيل للعالم .

العربية الشعوب  أحفاده،  اليوم  تتداعى  تزال  ل  وخيمة،  عواقب  له  :كان 

.ومقاتلتهم المستمرة ضد أحفاد إسحاق

رومية  المؤمن  أب  إبراهايم  على  يطلق  ذلك،  (ومع  " المثالي16:4" لصبره   (
.والطاعة

أبرام يعتقد الرب، واعتمد عليه على أنه البر  سفر التكوين  (و  . [ ]15 ،6(

إبراهايم حوالي  لم تعد90 سنة وسارة 100عندما كان  ، حصلت إسحاق عندما 
.قادرة على جيل، بحيث تم إثبات قوة ونعمة ا

:ثم قال ا ل، ولكن سارة، زوجتك، يجب أن تلد ابنا، الذي يجب أن نسمي
بعده لبذوره  أبدية  كعهد  معه  تعهدا  أضع  أن  أريد  لنني  .إسحاق  .

تكوين   )17 ،19(

16،  (لوت  تكوين         18-  ،19 38                         (
التكوين  ). عاش9: 13(كان على إبراهايم وابن أخيه أن يذهابا بطرقهما المنفصلة 

.إبراهايم في الجبال لن لوط فضل الوديان الخصبة

تكوين   بطرس2، 23:18(لوط كان عنادا، مقيدا، وجزئيا علمانيا، ولكن تم حفظه 
). كان يعذبه بالطريقة العلمانية والمنحرفة للحياة للسودوميين، لكنه ظل6-9: 2

تكوين  ).12-10: 13(في سدوم بسبب حبه للثروات والمكاسب والفوائد 

.هاذه المدن دمرهاا ا زوجته أحب العالم أكثر من الخلص وعوقب على الفور .
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الملح من  ركيزة  أصبحت  ظهره  وراء  الوراء  إلى  نظرت  امرأة  الكثير  .و  . [ ]
)26، 19(تكوين 

لوقا  (توفي الكثير كرجل مكسور ثمن العوالم كبيرة  . :9 ،23-25(

سارة
خلل من  المشي  حياتها  وقضاء  أور  من  النتقال  السهل  من  سارة  تجد  لم 

(الصحارى بجوار إبراهايم كانت متواضعة  . وكانت مؤمنة تلقت6: 3 بطرس 1. (

العبرانيين  ).11:11(سارة الوعد لنها موثوقة الخلص ا 

تكوين  )11  -1  ، 21  ، 15  -9  ، 18  -15  : 17  (ايساك 

عمره كان  عندما  إبراهايم  أحفاد  إلى  كله  ا  نعمة  نقل  تم  إسحاق  خلل  .من 
 عاما، صعد إبراهايم معه على جبل موريخا للتضحية به إلى ا، ولكن20حوالي 

وأعطاه حقا  ا  يطيع  سوف  أنه  واضحا  أصبح  أن  بمجرد  التضحية  قطع  ا 
.كبش

جسدية، ولدة،  أول  المسيحي  للمولود  كصورة  بولس  الرسول  إسحق  :يصور 
يوحنا  الثاني  أما   ، إسماعيل إلى  يرمز  ا  يستخدمها  ل  (طبيعية،  (" " )3 :3،(

غلطية  ) ،31-22، 4(الروحي 

سفر التكوين  )17  -6  ، 27  +  58  -51  +  31  -10  ، 24  (ريبيكا 

. عاما، سعى إبراهايم زوجة له لم يسمح له40عندما كان إسحاق يبلغ من العمر 
أحفاد قايين، انحرفوا عن ا كان خادمه إليعازر ).أن يتزوج أي من بنات كنعان  )

له ا  وأظهر  صلى  إبراهايم  أقارب  بين  المباركة،  العروس  له  يجلب  أن  .هاو 

.ريبيكا

! ولكن أن ترسم إلى بلدي وإلى أقاربي وأخذ زوجتي إسحاق زوجة هاناك ...
)4، 24(سفر التكوين 

كانت أخرى  مرة  أبدا  تعود  لن  بعيدة  أرض  إلى  وذهابت  وبلدهاا  عائلتها  .تركت 
.عقم، ولكن تحت صلة إسحق حصلت على التوائم وكان عيسو محبوبة إسحق

له الحق في نعمة .ويعقوب من ريبيكا كان يعقوب قد اشترى ولدة الحق وكان 

للتدخل ريبيكا  دفع  الذي  السبب  هاو  هاذا  عيسو  يبارك  أن  أراد  لكنه  .إسحاق  .

.والحصول على نعمة يعقوب مع خدعة
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سفر التكوين  )46  -1  ، 27  ، 24  -19  ، 25  (عيسو 

التكوين  ممتاز  صياد  نسبيا،  جيد  رجل  عيسو  جدا27:25(كان  رعاية  وربما   (
سفر التكوين 9+  1، 33( التكوين  قبل والده  ( أحب كثيرا من  ) ولكن28:25)

.من دون قناعة روحية وقال انه ل يقدر حقه باعتباره المولود الول وبيعها لطبق

.من طبق العدس

باع الذي  عيسو،  مثل  عديم  شخص  أو  ليود  شخص  هاو  شخص  ل  أن   ...
العبرانيين  (ولدة حقه من أجل وجبة  .16:12(

عبريين  بروفاني  مجرد  إلى16:12(كان  يسعى  لم  الذي  طبيعي  رجل  وهاو   ،(
. على سبيل المثال، عن طريق الزواج عمدا النساءz.توجيه ا هاذا نحن ندرك 

تكوين  ).9-6؛ 28؛ 34: 26(اللهاوت 

تكوين  )36  -28  (يعقوب 

من زوجة  أي  تأخذ  ل  له،  قائل  مباركه، وأمره،  يعقوب،  إسحق  استدعى  ثم 
سفر التكوين  (بنات كنعان  .28 ،1(

على الرغم من أن يعقوب حصل على نعمة قانونية من إسحق لن عيسو قد باع
له حق الكراه، كان عليه أن يغش إسحاق للحصول على حقوقه والهروب للهروب

ولديه  تزوج  إلى عمه، حيث  آرام،  بادن إلى  ذهاب  الموت  -من  وحصل11. طفل   
.على العديد من الحيوانات من خلل عمله

بالخوف20بعد  مليئا  قلبه  كان  اقتربوا،  أسرته وحيواناته عندما  مع  عاد  عاما   .
ا ("من شقيقه جاء ملك وقاتل مع يعقوب وباركه تم تغيير اسمه من يعقوب  . .

مقاتلة ا  سفر التكوين  المحرر إلى إسرائيل  -يحمي أو  " ") (" " "29:32.(

تكوين 12 )10  ، 45  -1  ، 44  : 37  ( أبناء يعقوب 

.كان يعقوب زوجتين كان لديهم الخادمات الذين أصبحوا محظيات يعقوب كل .
القبائل  أسلف  بعد  فيما  أصبحوا  الذين  أطفال،  على  حصلت  من12أربعة   

).1، 2 كرون 1(إسرائيل 

تكوين  )41  -39  (جوزيف 

كان  بينما  الكراهاية  ا  استخدم  من11وقد  السرة  لنقاذ  يوسف  ضد  آخرين   
.الجوع وإحضارهاا إلى مصر هاناك زادوا بسرعة، ولكن تم استعبادهام .
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.وكان الرب مع يوسف وكان رجل نجح في كل شيء وهاكذا سمح له بالبقاء
سفر التكوين  (في منزل سيده المصري  .39 ،2(

مناس وإفرايم، ابني جوزيف،  يعقوب  أعقوب  نهاية حياته، حتى في مصر،  في 
تكوين  أطفالهم  كانوا  لو  ال 20-8: 48(كما  القبائل  لدى  إسرائيل 12).  13 في 

نصف القبائل2.اسما هاذه  ". موقف جوزيف وتسمى  "

المهام
، وحساب كم18: 18)قراءة التكوين 1 جداول الكتاب المقدس والوزان : ومن  " "

.من الدقيق يجب أن سارة الحصول على خبز فطائر الخبز؟      ليتر . . . . .

التفسيرات الواقعية والكلمة 2 ": البحث في  " (
تكوين   سفر التكوين  ); 13، 14(العبرانيين  ).1، 19(الملئكة 

بعد المقدس  الكتاب  فصول  وقراءة  القادم،  للدرس  الستعداد  تذكر  (يرجى  :
).قراءة الكتاب المقدس
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________تاريخ      . ____ . ____ :

- الخروج 5الدرس  - تحرير الشعب وخلق المة -
24 إلى 1الخروج من 

اثقال تحت  من  اخرجكم  وانا  الرب انا  اسرائيل  لبني  قل  .لذلك 
المصريين وانقذكم من عبوديتهم واخلصكم بذراع ممدودة وباحكام
الرب انا  اني  فتعلمون  الها لكم  واكون  شعبا  لي  واتخذكم  .عظيمة   .

(الهكم الذي يخرجكم من تحت اثقال المصريين  خروج  .6 ,6-7(
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.المهمة ممارسة أسماء الكتب العهد القديم :

-مقدمة       تحرير الشعب  

.بعد وفاة جوزيف، كان الناس يتعرضون للضطهاد من قبل الفراعنة حتى حصل
كان موسى  فرعون  ابنة  يدعى  كان  ابن  على  وجوشيبيد  عمرام  ".الزوجان  "

كان لحق  وقت  في  الرقيق  شعب  مع  ظل  لكنه  فرعون  محكمة  في  .متعلما 

، لنه يحكي2.يترأس التحرير  ، مقتطف غر ) يعرف موسى أيضا باسم الخروج  . ) .

.قصة مصر

موسى
النهر في  حمايته  ا  لن  هاذا  ندرك  ونحن  الولدة  من  موسى  اختار  قد  .ا 
.وجعله حفيد الفرعون وريث عرش مصر تنبأ موسى عرش مصر، لصالح اليمان

عبرانيين  ).26-24: 11(بالله والنفي 

ملخص
.الفصل الول الرق :

. سنة الولى من موسى80:الفصل الثاني 

. موسى يستعد لمهمته4-3الفصل  :

 الوبئة10: نجاح موسى، بقيادة ا، لهزيمة فرعون وأصنامه مع 14-5الفصل 
.وتسليم إسرائيل من العبودية

. السابيع الولى من ارتفاع18-15الفصول  :

: الحداث الهامة أقراص القانون، إنشاء الكهنوت، العجل الذهابي،40-19الفصل  :
.وبناء المسكن

مصر، غوسن وايمان إبراهايم
.الشعب القديم يعبد العديد من اللهة ولكن إله إبراهايم وإسحق ويعقوب وحده

تثنية  واحد  متى 4: 6(كان  العبادة  يستحق  الذي  الوحيد   ،) ل10:4) وأنها   ،(
الخروج  ).3: 20(ينبغي أن يكون لها أي شيء آخر 

، ، لديهم ش أ أرض اللهة .كان المصريون مشركين للغاية، كانوا يدعون بلدهام  . " "
الشجاعة را،  آمون نفرتوم  سيخمت،  بتاح،  هاوروس،  حسيس،  -أوسيريس،  .

.وخونسو
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يحافظوا أن  يمكن  ولكن  الناس،  هاؤلء  مع  وثيق  اتصال  السرائيليين  لدى  كان 
:على نظافة سكان منطقة محددة غوسن، شرق دلتا النيل القديمة، لن المصريين

تكوين  ).34، 46(يذعنون الرعاة 

مصر والتحرير
من والهيروغليفية  الهارامات  بسبب  بيننا  جدا  شعبية  مصر  أرض  أصبحت 
.الحضارة المصرية القديمة من الفراعنة لمشاهادة فيلم وثائقي عن مصر القديمة

.هانا سيكون مفيدا لتصور فكرة ظروف الخروج

الخروج  المقدس  الكتاب  في  العبودية  إلى  مصر  لنا2::: 20(وترمز  نقلنا   .(
يهوذا  )، ونحن سوف8: 11، رؤيا 39:7؛ أعمال 5، 1(والخطيئة والعالم والوثنية 

العبرانيين  العالم  26:11(نرفض  غرباء  نحن  حيث  الرض  يمثل  إنه   - ) .(1

).11: 2بطرس 

الحياة عن  التخلي  أجل  من  النضال  إلى  ترمز  مصر  من  إسرائيل  تحرير  عملية 
.القديمة والدخول إلى الجديد، من بين العديد من العقبات والعقبات

عيد الفصح
.عيد الفصح هاو موضوع مهم عند الخروج من مصر وسوف تناقش في الدرس

.، جنبا إلى جنب مع المهرجانات الخرى9

مفردات اللغة
والكلمة  الواقعية  التفسيرات  في  ":البحث  خروج  " ا  )؛3،ظظظ 12(خروف 

خروج   الفصح  ; 11:12(عيد  خروج  ) الحمر  و 15(البحر   4 ; إيسوب )
).22، 12(خروج 

أحداث
تعليم موسى

فرعون كان محاطا المقدس ل يقول الكثير عن تعليم موسى في قصر  .الكتاب 
.بالتأكيد من قبل العلماء والمكتبات استفاد موسى من هاذا وشرح كيف تمكن من

الكتابات  . كتب موسى و الوظيفة كما طور في القصر صفاته5:ترك الكثير من 

.القيادية التي سيحتاجها لحقا لقيادة الشعب
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.فرعون قد أقسم لقتله و اضطر إلى الفرار إلى ميديان هاناك أصبح راعيا وكان .
.على أمير مصر أن يتعلم أن يعيش بهدوء مثل راع في أرض بعيدة على الرغم

خروج  ينس شعبه  لم  العمل وإعداد مستقبله  واصل ا  المسافة،  (من  -23،ظ 2.

25.(

خروج  )22  ، 3  -11  ، 2  (دعوة موسى في بوش المحترق 

.وقال أنا إله أبك، إله إبراهايم، إله إسحق، وا يعقوب أخفي موسى وجهه . :
تكوين  (لنه كان يخشى أن ينظر إلى ا  .3 :6(

وفاة (كان موسى على علم بمهنته كمسلم، لكنه حاول مع سلطاته الخاصة وفشل 
، الذي كلفه  . عاما للنتظار حتى ظهر ا له في الدغال المحترقة40)المصري

أبناء شعبي،  لقيادة  فرعون  إلى  أرسلك  أن  أريد  لنني  الن  يذهاب  !حتى 
سفر التكوين  (إسرائيل، من مصر  !3 :10(

هاذا العبودية  من  الشعب  لتحرير  موسى  وأرسل  لهب  في  تحدث  أنا  .العظيم  " "
.النص مهم جدا بالنسبة لنا، لن ا هانا يكشف نفسه مباشرة انه يظهر اسمه، و

البدي ، وجوده  أنا كائنه  وبالتالي  يهوه،  أو  يهوه  جوه وضوحا  ")تيتراغرام،  ") " "

.والكلمة

.وقال أنا إله أبك، إله إبراهايم، إله إسحق، وا يعقوب أخفي موسى وجهه . :
(...)لنه كان يخشى أن ينظر إلى ا  وقال موسى لله، هاا، عندما جئت إلى .

:أطفال إسرائيل، ويقول لهم، إله آبائك قد أرسل لي لك وسوف يسألونني ما .

هاكذا أنا أنا فقال  "هاو اسمه؟  ماذا يجب أن أقول لك؟ قال ا لموسى  : "! " : -

خروج  أرسلني إليكم  (تقول لبناء إسرائيل أنا  . " "6:3 ،13(

موسى يقابل فرعون مع أخيه هاارون
لم فرعون  خدمتي  في  أحرارا  شعبي  دع  فرعون  إلى  البسيطة  ا  ".رسالة  " :
أصبح والتحرير  سلطته  إثبات  على  قادرا  كان  ا  وهاكذا  يذهابون  الناس  يترك 

.أكثر أهامية
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:فأجاب الفرعون من هاو الرب الذي يجب أن أستمع لصوته لسرائيل؟ أنا ل
تكوين  (أعرف الرب ول أريد السماح لسرائيل بالذهااب  !5 :2(

المعجزات،  من  جوابه سلسلة  وأعطى  شيء  توقع كل  قد  الوبئة10:كان ا   .
.لقد كان وقت توتر كبير فرعون استخدم السحرة وقمع الناس أكثر وأكثر لكن .

الصغيرة، المعجزات  نسخ  على  قادرة  السحرة  كان  أكبر  موارده  أن  أظهر  .ا 

.ولكن ليست كبيرة منها حتى يومنا هاذا، الشيطان يحاول أن يصرف الناس من

.ا عن طريق نسخ وتقليد له لنه ل يمكن أن تخلق أي شيء

البحر عبر  إسرائيل  وانتقلت  وسحرائه  فرعون  من  أكبر  موسى،  مع  ا  وكان 
.الحمر

الخوف ل قف بسرعة وانظر خلص الرب الذي سيعد !قال موسى للشعب  "
مرة ترى  فلن  اليوم،  تراهاون  الذين  المصريين،  لهؤلء  بالنسبة  اليوم  .لك 

خروج  (أخرى إلى البد  !13:14(

موسى رئيس إسرائيل
خروج  (و تكلم الرب لموسى وجها لوجه، كرجل يتكلم مع صديقه  .33 ،11(

.موسى طاع ا وقد وعد الناس مرارا وتكرارا بأن يكونوا مخلصين لله، ولكنهم
عار، جادل،  موسى،  ضد  باستمرار  يتقاتل  الشعب  وتكرارا  مرارا  الوعد  .كسروا 

وعلمه ا  شريعة  على  وحصل  مخلصا،  موسى  ظل  مهددة  حتى  .بلسفيمد، 

اللويتي الكهنوت  أدخل  المسكن،  لبناء  التوجيه  على  الحصول  وبعد  .لسرائيل 

.خطة ا وقاد إسرائيل، وهاو شعب متمرد وعصيان

خروج  )32  (العجل الذهابي 

.كان الناس غير آمنين لن موسى ظل طويل على الجبل ولم يعرفوا متى سيعود
في الصحراء، وطالبوا ا أن يرشدهام تركوا وحدهام  بأنهم ل قادة،  لقد شعروا 

)1، 32(خروج 
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.في حين كان موسى على الجبل، يجب على الناس النتظار يجب أن ل تتصرف
.ول تنتقل ولكن الرغبة التجارية البشرية كانت أقوى وكانت لها عواقب مؤسفة .

قبل من  بالتلعب  لنفسه  السماح  خلل  من  الروحي  النضج  عدم  هاارون  أثبت 
.الشعب كان مسحه الكاهان، لكنه يولي أهامية كبيرة لرضاء الشعب هاذا أدى إلى .

.خطيئة كبيرة أمام الرب، وخلق العجل الذهابي

ننظر ولكن  اليمان،  من  يعيشون  ل  أنهم  تكشف  مرئية  ا  أنهم طالبوا  !حقيقة 
إله المصري أبيس يكشف أن مصر ل تزال )من ناحية أخرى، فإن اختيار العجل  )

.راسخة بعمق فيها

كسر موسى في الغضب الجداول الولى من القانون
أرقام الرض  مريض على وجه  أكثر رجل  لموسى،  بالنسبة  اللزم  من  أكثر  (كان 

.، عندما رأى الوثنية في العجل الذهابي؛ كان محموما3: 12 (

الوصايا تلقوا  أن  بعد  الذهابي  العجل  وعبادة  جعل  للسرائيليين  يمكن  كيف 
الخروج  ولكنه20(العشر؟  صنما،  ليس  الذهابي  العجل  السرائيليين  جواب   " : (

":يمثل الرب، ا الذي أخرجه من مصر

هاي هاذه  وقالوا  سكب  العجل  وقدم  إزميل  مع  وجعلها  يدهاا  من  :وأخذهاا  .
بنى هاذا،  رأى هاارون  عندما  مصر  أرض  من  جلبتك  التي  إسرائيل،  .آلهةكم، 

الخروج  الصباح هاو عيد للرب  (مذبحا أمامه وأعلن،  ! "32 ،4(

حتى اليوم يعتقد كثيرون أن عبادة تمثال أو صورة لن تكون وثنية، ولكن مجرد
خروج  منھم كان غاضبا  الحجة  تلك  یشتري موسى  لم  (تمثل ا  . . " "19:32.(

الخروج  ا  لموسى10-7: 32(أيضا  وقال  شعبه  رفض  انه  حتى  والكثير   : ) (

.شعبكم وأراد تدميره (" "

أرض من  نشأت  قد  كنت  الذي  لشعبك،  اذهاب  اذهاب،  لموسى،  الرب  .فقال 
يحترق الن، حتى غضبي ضدهام  الخراب  تركوني  في  (...)مصر، تسببت  !

الخروج  (وأستهلكهم ولكن أريد أن تجعلك شعب عظيم  ! .32 ،7  +10(
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ظهور أمة
العبودية بيت  من  مصر،  أرض  من  أحضركم  الذي  إلهك  الرب  .أنا 

خروج   )20 ،2(

 موسى تأسيس الدين اليهودي2في حين يروي موسى تأسيس الشعب، يسجل 
تكوين  ).3-1: 12(والدولة أن ا قد وعد إبراهايم قبل قرون 

يعبد بأن  ادعائه  ويثبت  والشعب  ا  بين  للعلقة  الساس  هاو  ا  إخلص  إن 
.ويطيع

أن ينبغي  التي  المبادئ  وثيقة  في  تحدد  أن  المعتاد  من  ما،  دولة  تظهر  فعندما 
خروج  من  النص  الشعب  بها  ثيوقراطية20.يحكم  دستور  مثل  شيء  هاو   

.إسرائيل

القانونية النظم  من  العديد  على  والمدنية  الخلقية  القوانين  هاذه  أثرت  وقد 
. سنة3500الوطنية في جميع أنحاء العالم لمدة 

مفردات اللغة
التفسيرات الواقعية والكلمة  ":البحث في  خروج  " );15:16(مانا 

الخروج   خروج  ); 34، 30(غالبانوم  ); 4، 28(ايفوت 
خروج   )30، 28(يوريم وتوميم 

 الوصايا10
خروج  ).20(الوصايا العشر هاي واحدة من الممرات الكتاب المقدس الكثر شهرة 

.11سنناقش هاذا الموضوع في الدرس 
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المهام
الخروج  )1 من16:16اقرأ  كم  لحساب  والوزان  المقاييس  جدول  واستخدم   :

.ليتر . . . . المن يجب أن يجمع كل إسرائيلي يوميا؟

؟ )2 تيتراغرام )ماذا يعني اسم ا  )

الشيطان ليس لديه قوة إبداعية، ماذا يفعل لتعويض ذلك؟ )3

بعد المقدس  الكتاب  فصول  وقراءة  القادم،  للدرس  الستعداد  تذكر  (يرجى  :
).قراءة الكتاب المقدس
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________تاريخ      . ____ . ____ :

- 6الدرس 
مسكن قدسك

)40-25(الخروج 

)8, 25(خروج .فيصنعون لي مقدسا لسكن في وسطهم 
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.المهمة ممارسة أسماء الكتب العهد القديم :

مسكن قدسك
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.معرفة خيمة يعلمنا عن السماء "

يسوع الذي يرمز إلى الخيمة ]صدق في  ]

".منحنا المدخل في السماء 

بناء خيمة الشتماع
المحمولة  خيمة  لبناء  نموذج  لموسى،  القانون  ا  أعطى  أن  )25.9(بعد 

الخيمة القانون  له  وأظهر  مع ا،  لقاء  من  الموقع  لهذا  .وتعليمات لستخدامها، 

مزمور  ).23، 9، العبرانيين 2، 80(ترمز إلى جزء من السماء 

رؤيا  ).5: 15(وبعد هاذا رأيت وهانا، تم فتح معبد خيمة الشهادة في السماء 

:القانون وخيمة يكمل كل منهما الخر لستعادة العلقة بين الرجل الخاطئ لله،
:وهاناك خطوتان

القانون  رومية  .1 -العتراف بالخطيئة  ) و20، 3(
خيمة الشتماع  عبريوس  .2 -تضحية الدم  )9 ،12.(

. ل يمكن أن يكون الزمالة مع الخطاة كيف يمكن5، 1 يوحنا 1(إن ا المقدس  (
.أن يعيش ا بين شعبه؟ إجابات الخيمة عن طريق التكفير مع التضحية بالدم :

ظل السلع المستقبلية
شكل وليس  للخلص،  المستقبلية  السلع  ظل  سوى  لديه  ليس  القانون  لن 
جانب إلى  يأتون  الذين  أولئك  يأتي  أن  أبدا  يمكن  ل  فإنه  نفسها،  الشياء 
.الكمال، حتى مع نفس التضحيات السنوية التي واحد يجعل مرارا وتكرارا

)1، 10(العبرانيين 

. فصل في النزوح16لعطاء التعليمات الدقيقة على بناء الخيمة، استخدم ا 
العبرانيين  فصول  هاناك  الجديد،  العهد  و 9(في  من10  رمزية  تفسر  التي   (

يسوع ترمز  المسجد  موجودة  تعد  لم  والكهنوت  الخيمة  أن  يعلمون  .الخيمة  .

).9، 2 بطرس 1(وأتباعه الكهنة 

للنجيل أفضل  تساعدنا على فهم  التي  اللغة  بناء خيمة، خلق ا  :من خلل  " "
وما  ، فداء كبش   ، أفود  ، الستار  ، العهد تابوت   ، التكفير  ، الدم "تسرب  " " " " " " " " " " "

لغة خيمة في جميع أنحاء "شابه ذلك ضد أ الكلمات الستخدام المتكرر لهذه  " . . .

.الكتاب المقدس يكشف عن أهاميته الكبيرة
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يسوع والعمل الفداء إلى سمات  تشير  الكائنات والتضحيات والحتفالت  جميع 
اا16::: 2(كولوسيانز  ترضي  التي  الوحيدة  التضحية  ا،  خروف  إنه   .(

إشعياء  والنسان 10: 53(المقدس  ا  بين  الوحيد  الوسيط   ،) تيم 1)  2 :5،(
).14الكاهان العلى الذي يقف أمامنا أمام عرش ا ، 

السبعة  المصابيح  للسماء  تمثيل  تمثل  الخيمة  أن  الرؤيا  كتاب  (ويوضح  :،4 5،(
8،(ومذبح البخور  (، ومعبد ا وفلك العهد 3 (11 ،19.(

وكان معبده  في  مرئيا  عهده  تابوت  وأصبح  السماء  في  ا  هايكل  .وفتح 
رؤية  (هاناك البرق والصوات والرعد والزلزال والبرد الكبير  .11 ،19(

.مسكن ا، حيث دخل المسيح للذهااب قبل وجود ا، وقد صورت في خيمة

أن صحيح،  من  الصل  طبق  نسخة  في  الصنع،  يدوي  ملذ  في  ليس  لنه 
لنا أمام وجه الن بالنسبة  المسيح قد دخل، ولكن في السماء نفسه، لتظهر 

هاب  (ا  .9 ،24(

ليست جميلة، ولكن جمالها كان الداخلي وهاذا الخيمة  .رأيت من الخارج، كانت 
هاو  ): الكنوز انه يقدم لولئك الذين يدخلون خيمة2: 53(ما يتضح من يسوع 

.في مذبح التضحية التنوير، الوفاء، بالتواصل والوحي الذي يعرفه شخصيا، هاو :

حجر هاو  لنه  له،  نقدر  ل  بعيد  من  إليه  ينظرون  الذين  أخرى،  ناحية  من  ثمين، 
).7، 2 بطرس 1(عثرة 

فوريكورت  خروج  -الفناء الخارجي  )27 ،9(

البرونزية التضحية المذبح
كان المذبح أول قطعة من الثاث في الفناء حيث قام الكهنة بإحراق الحيوانات

خروج  الشعب  جلبها  الدم43-36،ظظ 29(التي  ودمهم  الضحايا  هاؤلء  حرق  تم   .(
الويين  ). وسوف تناقش أنواع مختلفة من التضحية في5-3: 1(حول المذبح 

.7الدرس 

الكتاب ترجمات  في  بالتناوب  النحاس  و  البرونزية  الكلمات  "وتستخدم  " " "
النحاس  من  سبيكة  هاو  البرونز  المختلفة  هاذا هاو85-60.المقدس  والقصدير   ٪.

النحاس المعنى الرمزي للبرونز هاو، ".السبب في بعض الحيان البرونزية يسمى  "

ا، وجود  في  الدخول  أجل  من  والحكم  المقدس،  الكتاب  أنحاء  جميع  .في 

الخطيئة يكره ا الخطايا  للتعامل مع مشكلة  (يحتاج النسان أول  ."  يوحنا1"
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رومية 5، 1 ( الخطيئة يؤدي إلى الموت الروحي  ) والنفصال البدي عن23:6).
اشعياء  ). التضحية المستمرة يجب أن تشير باستمرار23:3، رومية 2: 59(ا 

رو  ).9-6: 9، هاب 13:7(إلى الذنب والشر والطبيعة الخاطئة 

أنه من دون سفك الكتاب المقدس يعلم  والتضحيات إلى يسوع  :وأشار المذبح 
.الدماء، ل يوجد التكفير

... وكل شيء تقريبا يتم تطهيره وفقا للقانون مع الدم وبدون سفك الدماء،
هاب  (ليس هاناك مغفرة  .9 ،22(

.وكان الدماء البرياء لتدفق بحيث الخاطئ حصل على الغفران من خلل التوبة
وكان الصليب على غولغوثا المذبح حيث يسوع يسف دمه لولئك الذين يؤمنون

أفسس  ( توفي الصالحين عن غير مؤمن 18-12: 2(به  ).18:3 بطرس 1).

ولكن الن، في المسيح يسوع، كنت الذين كانوا بعيدا بعيدا قد اقتربوا من
أفسس  (دم المسيح  .13:2(

خروج  )21  -19  ، 30  (مغسلة 

غسل الكهنة  على  يجب  هانا  فريكورت  في  الثاني  العنصر  هاو  الحوض  .وكان 
.أيديهم وأقدامهم عندما يأتون للعمل في العهد الجديد، الماء يرمز إلى كلمة ا

). الماء يعلمنا الحاجة لتنقية مستمرة، لقراءة،3، 15 راجع يوحنا 22، 10(هاب 
يوحنا  ).8: 13(انعكاس، والمتثال كلمة ا لخدمة والكوميون مع ا 

المقدسة
إلى المقدس وهاو يرمز  المكان  الول  نفسه غرفتين وكان يسمى  ".كان الكوخ  " .

:وجود ا في روحنا

فقط1 يعني  الخالص  الذهاب  القدس،  الروح  من  التنوير  إلى  يرمز  الشمعدان   : ) .
).ا يجب أن تنير لنا
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يرمز المجتمع والتغذية  يوحنا 2 - الجدول مع شوبروتن  ) .6 ،35.(

يرمز صلواتنا3 ). مذبح البخور  ) .

الربعة والشيوخ  الربعة  الحية  المخلوقات  سقطت  الكتاب،  أخذ  وعندما 
والعشرين قبل الحمل، وكان كل منهم يحمل القيثارة والوعاء الذهابي مليئا

رؤية .بالبخور؛ هاذه هاي صلة القديسين  ) .5 ،8(

الشمعدان إعداد  الثاث كان يجب  من  بالقطع الثلث  العناية  يتم  :كان يجب أن 
النشافة   والواني  المقص  خروج 38(مع  عدد 7،ظظ 30+   مع9،ظظ 4،  وتصدرت   (

البخور تعطى  أن  المذبح  البخور  وكان  الجديد  الخبز  مليئا  الجدول  كان  .النفط؛ 

.هاذا يرمز إلى أن شراكتنا مع ا ل يحدث تلقائيا، ولكن يحتاج إلى رعاية

الشمعدان الذهابي
خروج  الذهاب  من  تماما  صنع  في31:25(وقد  طبيعي  ضوء  هاناك  يكن  لم   .(

فقط يجب أن القدس  الروح  تنوير  أن  إلى  ترمز  الحقيقة  المقدس هاذه  .المكان 

الخروج  (تمل روحنا جاء الضوء من حرق زيت الزيتون النقي  )، والذي20:27.
مت  ).4: 25(يرمز مرة أخرى إلى الروح القدس 

.، ومصابيح الثريا ترمز الكنائس هاذا يعلم أن المجتمعات20+  12: 1في رؤيا 
.هاي الماكن الخاصة حيث لتلقي كلمة ا وتوجيه من الروح القدس

أعداد  )18  ، 29   اخبار 2  ، 7  ، 4  (الجدول مع إظهار ريدز 

خروج  ). الجداول في الكتاب المقدس ترمز23، 25(صنعت من خشب الكاسيا 
).13-7: 9 سامويل 2(القبول والزمالة والشرف والرعاية 

والجلوس مملكتي  في  مائدتي  على  والشراب  الطعام  تناول  يمكنك  بحيث 
لوقا  (على عروش للحكم على القبائل الثني عشر من إسرائيل  )30 و 22.

مت  ). وهاو9: 24، لويين 4: 12(فقط الكهنة سمح لهم أن يأكلوا هاذه الرغفة 
) الحصول على التواصل مع9: 2 بطرس 1(يعلم أن فقط أتباع المؤمنين يسوع 

.ا
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خروج  )27  ، 30  (المذبح الذهابي للبخور 

الخروج  ). وقفت في وسط3-1، 30(مصنوعة من خشب السنط، مغطاة بالذهاب 
أمام الستار ".المكان المقدس  "

ا إلى  الوصول  إمكانية  عدم  إلى  يرمز  المبارك  الرسول  مدخل  الستار  )كان  )
متى  المسيح   في  موجودا  يعد  لم  -الذي  البخور51:27( مذبح  أن  حقيقة   .(

.وقفت الحق أمام الستار يرمز أن صلة تجلب لنا قريب من ا

، ولكن في هاذه الحكم، الجحيم، التطهير )يمكن للحريق أن يرمز إلى عدة حقائق  )
أعمال  )، لنه بدونه ل3: 2(الحالة فإنه يرمز إلى الروح القدس في عيد العنصرة 

.يمكننا أن نصلي

.وبالمثل، فإن الروح تأتي أيضا لمساعدة نقاط الضعف لدينا لننا ل نعرف ما
مع لنا  بالنسبة  تتدخل  نفسها  الروح  المقرر؛ ولكن  من  أن نصلي، كيف  يجب 

رو  (تنهدات ل يمكن التعبير عنها  .8 ،26(

نداب وأبيهو  لويين  -إن النار الجنبية مذلة وإدانة من ا  ). وهاو يرمز1: 10(
.إلى صلة من الروح، التي شيدت من العقل البشري لتقليد صلة الحق

صلة الحق في الوقت المناسب
رائحة واللبانوم،  مخلب  والبخور  الراتنج  التوابل  خذ  لموسى  الرب  :وقال  :
مختلطة، منه،  البخور  وإعداد  متساوية،  أجزاء  النقي،  واللبان  التوابل 

خروج  (المملحة، نقية، والمقدسة، وفقا لفن صانع مرهام  .30 ،34-35(

من  البخور  من4يتكون  يكون  أن  ينبغي  ل  الصلوات  أن  يعلم  هاذا  المكونات   .
على سبيل المثال، صلة الرب  مت الربعة  -جانب واحد، ولكن لديهم العناصر  )

. شكرا، نداء، شفاعة، العبادة9-13: 6 :(

الخروج  وكل مساء كل صباح  البخور  هاذه  -تواتر  صلواتنا7: 30( يعلم وتيرة   : (
دان  ).11:6(عدة مرات في اليوم 
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المقدسة من الحقد
و التكفير  مع  العهد،  تابوت  كان  الذي  الحقد،  من  مقدس  كان  الستار  "وراء  "

.تشيروبيم، تمثل مجازيا عرش ا

-فقط الكاهان  مرة واحدة فقط في السنة   سمح له بالدخول إلى مقدس من (!) -
.الحقد

الكاهان يذهاب  فقط  السنة  في  واحدة  مرة  الثانية  خيمة  في  ولكن   [ ] ...
هاب  (العالي، ل يخلو من الدم، الذي يقدم لنفسه ولنحرافات الشعب  .9 ،7(

خروج مغلق  ا  إلى  الطريق  وأن  خاطئة  النسان  أن  الحقيقة  يمثل  (الستار 
اللويين 33:26 إشعياء 2: 16،  رومية 1-3: 59،  العبرانيين 23:3،   ،10 :2.(

أتباع المسيح الن لديهم إمكانية الوصول إلى وجود ا لن المسيح، من خلل
عب لهم  بالنسبة  ومعيشة  جديدة  طريقة  بدأت  وقد  كقساواهام،  (الدخول 

20:10.(

كطريقة لنا  بدأ  الذي  الحرم،  لدخول  الجرأة  لدينا  يسوع،  بدم  إخوة،  الن، 
جسده خلل  من  هاو،  وهاذا  الستار،  خلل  من  ومعيشة  .جديدة 

هاب   )10 ،19(

خروج  )10  : 25  (تابوت العهد 

يسوع إنسانية  إلى  يرمز  الكاسيا  خشب  والذهاب  السنط  خشب  من  .مصنوعة 
. سم ارتفاع ليست كبيرة،75 سم واسعة و 75 سم، 120.والذهاب إلهه حوالي 

تاج لديها  وكان  والخارج،  الداخل  في  بالذهاب  مغطاة  كانت  جدا  مهم  .ولكن 

.الذهاب على رأس لعقد غطاء التكفير

خشب حمل  أعمدة  من  اثنان  وكان  الزوايا  على  الزهار  الذهاب  من  حلقات  .أربع 
.الكاسيا مغطى بالذهاب عالقا في الحلقات لنقل الدرج

يفصل الذي  الستار  وراء  الخيمة  في  موقفها  في  التابوت  أهامية  رؤية  :ويمكن 
خروج  ).33:26(المقدسة عن مقدس القدوس 
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التابوت والقانون
للحفاظ العشر  الوصايا  كتب  نفسه  وقد  ا  بعد  مباشرة  العهد  تابوت  (!)وجاء 

اقرأ تثنية  ).5-1: 10(عليها 

لرادة طاعة  دون  من  القانون بحضور ا  سند  يعلم  تابوت  في  موسى  :قانون 
.ا، ليس هاناك زمالة أو وجود ا

.الذي يحتفظ وصاياي ويطيعهم، هاو الذي يحبني ولكن من يحب لي سوف
له نفسي  وتكشف  له  الحب  سوف  وأنا  والدي  قبل  من  محبوبا  .يكون 

يوحنا   )14  ;21(

ثلثة عجائب
الذي ازدهار (يحتوي التابوت على ثلث عجائب أقراص القانون، وقضيب هاارون  :

خروج 25+  23، 17- عداد  (، وجزء من المن  )، الذي يقف للحقائق أن33:16)
إرادته 1ا  كشف  و 2  شعبه  يهدي  ا  العجائب3.  هاذه  لشعبه  يهتم  ا   . .

.الثلثة هاي أساس العبادة، وبالتالي فهي تحت  التكفير (!)

غطاء تابوت العهد )غطاء التكفير  " ")

.أخذ الكاهان الكبر من دم الضحية ورشها معه غطاء التكفير

في ممثلة  أمامه   يكون  أن  يجب  الذي  والتوقير  ا  وجود  إلى  يرمز  -وهاو 
سفك الدماء تذكر تضحية يسوع ا يكشف ).الكروبين واقية  وسعر الوصول  ) -

السبب لهذا  بها  معترف  والسلطة  عجائبه  وحيث  وندم،  رهابة  في  فقط  (نفسه 

).سجل على عجائب الدنيا الثلثة

:في التكفير، تحت تشيروبيم، كان المكان الذي تحدث ا شخصيا مع موسى

الموجودين الكروبيمين  بين  التكفير،  عن  إليكم  وأتحدث  معك  سأأتي  هاناك 
إسرائيل لبناء  به  سأقودكم  ما  كل  عن  الشهادة،  تابوت  .على 

خروج   )22:25(

ا التقى  حيث  التوفيق  أخرى،  أمور  بين  من  يعني،  التكفير  المصالحة  )مكان  )
، القلب من  رش  التوبة  خلل  من  هاناك  للدخول  مدعوون  نحن  ")والنسان  ") .

غسل بالماء النقي طاعة التخلص من الضمير الشرير والطاعة  ":والتقديس  ") (" ")

):كلمة ا
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لنا بدأ  الذي  الحرم،  دخول  من  الجرأة  لدينا  يسوع،  دم  بحكم  إخوة،  الن، 
كطريقة جديدة ومعيشة من خلل الستار، وهاذا هاو، من خلل جسده، ونحن
القلب الحقيقي، في ضمان مع  نأتي  لذلك دعونا  كاهان عظيم على بيت ا 
في وغسلها  الشرير  الضمير  عن  بعيدا  قلوبنا  طريق رش  عن  لليمان،  كامل 

هاب  (الجسم مع الماء النقي  .10 ،19-22(

المهام

الخروج 1 والقيم25:39)قراءة  والوزان  القياسات  الجدول  واستخدام   "
:النقدية لحساب كيف الثقيلة كان الشمعدان الذهابي؟ "

) ما هاي فصول العهد الجديد التي تفسر معنى الخيمة؟2
بعد المقدس  الكتاب  فصول  وقراءة  القادم،  للدرس  الستعداد  تذكر  (يرجى  :

).قراءة الكتاب المقدس

-الملحق  الرموز

مدخل واحد فقط
.كان للمخيم مدخل واحد فقط أولئك الذين يرغبون في الحصول على زمالة مع

خروج  (ا كان للذهااب من خلل هاذا الباب فقط وكان هاذا في الشرق  .38 ،13-

اعداد 15 يهوذا  قبيلة  خيمت  حيث   ،) الخلص2،ظظ 2) مدخل  أن  لنا  يدل  مما   ،(
مت  ). ،1، 1(والسماء فوق قبيلة يهوذا 

اللوان
وأصلها  السماوية  المسيح  طبيعة  (الزرق  كور 1: يوحنا 47:15   ،1 :::18،

).26:7العبرانيين 

رؤ  (الرجواني ملوك المسيح والسيادة  :16:19.(

أرقام  كارمين الحمر  الدم الحمراء المسيح التضحية  (قرمزي الحمر  :( / )19 :6،
).4: 14اللويين 

رؤ  (البيض الكمال والنقاء، وقداسة المسيح وأولئك الذين تنقيته منه  :7 :13-
14.(
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مسألة
(الكتان غرامة بر المسيح  ).30:1 كور 1، 8: 19، رؤيا 21:5 كور 2:

(النفط الروح القدس، توجيهاته ووجوده  ).27: 2 يوحنا 1:

المعادن
رؤ  ا  وجود  أو  اللهاوت  (الذهاب  يوحنا 18: 3: المسيح  في  ا  مجد   ) .(1،

14.(

أسفل إلى  ذابت  المصريون  قدمها  التي  الحسية  الجسام  الخلص  .الفضة  :
خروج  العبادة  في  العالم5،ظظظظ 35،ظظظظ 35:12(واستخدمت  من  اشترى  نحن   .(

.استبدال لخدمة في ملكوت ا ( )

الحجار الكريمة
خروج12ارتدى الكاهان العلى حجارة الجزع على كتفيه مع أسماء القبائل ال   )

.، الذي يمثل مسؤوليته تجاه الشعب يسوع كاهاننا العظيم يحمل كل9-12: 28 (

.من يؤمن به على كتفه

. جوهارة على صدره هاذا يرمز إلى حقيقة أن كل طفل ا12ارتدى الكاهان ال 
خروج  )، وأن يسوع هاو قريب من كل من أولده20-15: 28(هاو ثمين قبل ا 

يوحنا  يسوع   يرمز  العلى  -الكاهان  معها24:17( يشارك  أن  يريد  ل  انه  )، وقال 
).35، 8(رو 

التقديس، ا  شحذ  قطع  يتم  عندما  فقط  والتألق  التألق  الكريمة  :الحجار  )
عندما يضيء فقط  التألق  خللهم نحن  من  الضوء  يذهاب  وعندما  .المحاكمات  (

يوحنا  ).12: 8(يسوع من خللنا 

13  ,  2  -الملح  لويين 

حزقي  الضحايا  جميع  يملح  أن  مارك 24: 43(يجب  إلى49:9،  يرمز  الملح   .(
يعنيون المشاركون  كان  إذا  إل  صالحة  والعهود  التضحيات  الشخصية  :الرحمة 

عدد  ).5، 13 اخبارر 2، 19، 18(ذلك شخصيا 
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العديد من الرموز الخرى
القمشة والتجاه والطريقة التي كانت متصلة بها واقيمت، وما إلى ذلك، كان كل

.معنى رمزي لتفسيرهاا بالتفصيل سوف تتجاوز نطاق هاذه التلمذة .
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________تاريخ      . ____ . ____ :

- 7الدرس 
- اللويين

يبدأ ا المقدس الخدمة

)7, 20(خروج  فتتقدسون وتكونون قديسين لني انا الرب الهكم 
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.المهمة ممارسة أسماء الكتب العهد القديم :

المقدمة
أبناء عشر  اثني  من  واحد   ، ليفي من  تأتي  اللويين  و  اللويين  "كلمات  " " " " "
.يعقوب وقد كلفت هاذه القبيلة لداء الطقوس والحتفالت وفقا لتعاليم موسى .

.ويصف الكتاب الحياة اليومية الثقافية ومهام الكهنة واللويين

يعلم ا  والخدمة  والعبادة  والقداسة  والتنقية  التكفير  يعلم  اللويين  .كتاب 
.الكهنة لتشجيع الناس على القتراب منه

:ويقال إنشاء الخدمة في الخروج واللويين في الخروج من القانون أعطيت .

العتراف بالخطيئة1 ). للتحضير الذهاني  ) .

القوانين الخلقية والطقوسية2 ) تقديس الشعب  ) .

خيمة3 ). إلى الخدمة ومكانها  ) .

: يواصل موسى هاذا الموضوع3 .

، الهاداف والساليب )الضحايا  )

التعيين والمهمة و )الكهنوت  )

عندما الخدمات والمهرجانات الدينية يجب أن يحدث وإغلق )التقويم  )
.حزمة كاملة من الدين اليهودي " "

اللويين3  -ملخص   ") موسى  ")

. التضحيات والعلجات، وصفها بالتفصيل7-1فصول  :

. تكريس الكهنة الول10-8الفصول  :

. نقية وغير نظيفة الشياء والحيوانات16-11فصول  :

. قوانين الحياة اليومية27 و 25، 24، 20-17الفصول  :

. تقديس الكهنة وتحديد مهامهم22-21فصول  :

. تحديد المهرجانات اليهودية في التقويم25 و 23الفصلن  :

. النعمة والعنة26الفصل  :
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مفردات اللغة
والكلمة  الواقعية  التفسيرات  في  ":البحث  ليف  ;دم  " );21،ظظ 18(مولوش 

ليف   ).2، 13(الجذام 

7-1التضحيات، الفصول 

لنا، بالنسبة  العادية  غير  العمال  بسبب  سواء  معقد،  التضحية  موضوع  "إن  "
فمن ذلك،  ومع  المختلفة  بالطقوس  المتعلقة  للقواعد  الواضح  التعقيد  .وبسبب 

.المهم جدا بالنسبة لنا

التضحية لم تكن عن ارضاء ا لقتل أو حرق الحيوانات، ولكن التضحية يجب
أن تكون دائما علمة على التوبة والمتنان، ولكن أبدا طقوس المعنى في الذات

).16، 50) مزمور 22:15 سام 1؛ 11: 1(اشعياء 

لني مسرور جدا مع الحب، وليس مع التضحية، مع معرفة ا، أكثر من مع
هاوشيا  (العروض المحترقة  .،6 6(

اللويين 1 ( عرض محترق  (  1(

.الهدف تفاني ا :

أو الفقراء جلب الطيور ).الحيوان الماشية الشابة أو الماشية الصغيرة  ) :

.الجراء تم حرق اللحوم تماما على المذبح :

يغفر والزمالة فقط بعد أن  لنا، فهذا يعني أنه  .جلبت إلى الضحايا الخرين نقل 
هاب  الثناء   العروض  المحرقة  واحد  عرض  قد  استعادة،  ا  -مع  ) " "15:13(

.كبادرة من العبادة

.بعد هاذه التضحية، الكاهان يرتدون أقدس الملبس وجمع الرماد بجانب المذبح
الرماد نظيف  مكان  في  المستودع  خارج  الرماد  ووضع  ملبسه  بتغيير  قام  .ثم 

يوحنا  انتهى "يرمز إلى إنجاز العمل المقدس  ")19 ،30.(

فيرستفرويتس من الميدان  اللويين 2 - تقديم الطعام  ) (  2(

.الهدف بالتواصل مع ا :

.الهدايا الممكنة الحبوب والدقيق الدقيق والبخور والملح والخبز الخميرة خالية :
(!).ممنوع الخميرة والعسل والدم  :
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أخذت  أسبوع،  الطاولة12كل  على  وضعت  الغذائية  العروض  من  الخبز  رغيف   
.في المكان المقدس كل شيء آخر أعطي للكهنة .

اللويين 3 ( السلم، والشكر، والثناء الضحايا  (  3(

.الهدف استعادة السلم والمجتمع :

.الهدايا الماشية ل تشوبه شائبة، الخبز، كعكة، الخ :

.استخدام الهدايا أعيد معظمها إلى الضحية أحرقت الدهاون في المذبح وسكب :
.الدم حول المذبح وينبغي تقاسمها مع الكهنة .

أعداد 4 ( التكفير  (  4  +  5(

.الغرض تنقية الخاطئ من خطاياه وتمكينه من مواجهة ا مع سلمته :

والشوائب، والجهل،  الخطأ،  طريق  عن  الخطيئة  المختلفة  للجرائم  :بالنسبة 
والهامال أو الضعف، ولكن لعنة ليست مناسبة، لمسة من اليمين، تافهة الشتائم،

.والخيانة، والسطو، اليمين كاذبة، الخ

الصغيرة، الماشية  من  والحيوان  الشاب،  الثور  الجريمة  على  اعتمادا  :الهدايا، 
من الحمام الشباب، عشر من طيور الحب أو اثنين  الحمل، الماعز، الضأن، اثنين 

وفقا للحالة المالية ).من ايفا الدقيق الدقيق  )

.استخدام الهدايا أعطيت اللحوم للكاهان :
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الخروج  )21+  8؛اللويين 29(الكهنوت 

.وكان الهدف الول موسى مع تشكيل الكهنوت الشركة من الناس مع ا وكان
.دور الكهنة في هاذا المجتمع هاو الدور الرئيسي في هاذا المجتمع

لي عينيك،  أمام  صالح  وجدت  أنني  أعرف  أن  يجب  لماذا  شيء،  كل  بعد 
كل قبل  تكريم  سيتم  وشعبكم  أنا  أن  حتى  معنا،  ذهاابك  بسبب  وشعبك، 

خروج  )16، 33(الناس على أرض الواقع؟ 

اللويين، وأقاربهم،  كهنة  يكونوا  أن  يجب  وذريته  هاارون  أن  ا  قرر 
في المشاركة  الناس  على  يجب  الرجال،  هاؤلء  من  واسترشادا  .والمساعدين 

.العبادة والجراءات المجتمعية

.وأريد أن أقديس المسجد، بما في ذلك المذبح وسأقدس آرون وأبنائه أنهم
خروج  (قد يخدمونني كهنة  .29 ،44(

بعض لديهم  كان  للشعب  كممثل  ا  خدمت  خاصة  مجموعة  الكهنة  .كان 
لها سلطة كرجال الدين، وتحمل :المتيازات أن تكون أقرب إلى الرب، أن يكون 

.المسؤولية عن الحرم

هاب  ). خيمة بدون كاهان5-1، 8(الخيام والكهنوت هاي مواضيع ذات صلة وثيقة 
.ستكون عديمة الجدوى أيضا، كان الكهنوت جزءا من نموذج ا المعطى وكان

.ل بد من تنفيذهاا بدقة

.الكهنوت يرمز إلى نهج مستمر من النسان إلى ا موت يسوع يفي بمتطلبات
ا القدسي، وبالتالي فإن الخاطئ التائب يمكن أن يأتي إلى ا ويكون له زمالة

خروج  (معه كان آرون وأولده أول آلهة مختارين لهذه المهمة  .27 :21.(

ماذا يعني الكهنوت لنا؟ ويدعي العهد الجديد أن جميع المسيحيين المؤمنين هام
:كهنة

الروحي، الحية، كبيت  الحجارة  تراكمت كما  أن  نفسك  تدع  أيضا،  ... لذلك، 
يسوع خلل  من  ا  لرضاء  الروحية  التضحيات  لتقديم  مقدس،  كهنوت 
من شعب  مقدس،  شعب  ملك،  كهنوت  مختار،  سباق  أنت  (...)المسيح   .

الرائع ضوءه  إلى  الظلم  من  دعاك  الذي  له  فضائل  تعلن  قد  الممتلكات، 
).9+  5: 2 بطرس 1( 

:هاذه الحقيقة تؤدي إلى استنتاجين هاامين
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1، وسطاء كهنة  ليسوا  اليوم  الكنيسة  قادة  كهنوت  دين  رجال  هاناك  يعد  لم   ( ) : .
بنشاط يشاركون  العضاء  جميع  أن  حيث  الكنيسة،  لتنظيم  سلطة  لديهم  ولكن 

.في عمل الرب

في2 المسيح  ويمثلون  البعض،  بعضهم  عن  مسؤولون  المسيح  أعضاء  جميع   .
الدعم المتبادل، والتشجيع، والعطف للحفاظ على المجتمع، وبالتالي يطلق عليهم

هاب  (الكهنة يسوع يخدم أتباعه من خلل أتباع آخرين  ." "10 ،19-25(

أشار إلى الذي  الحي  يعد صالحا وكان وجودهام التدريس  لم  اليهودي  .الكهنوت 
.الحمل الحقيقي، ميدواير، والكاهان العلى

. عندما مزق الكاهان ثيابه وخطأ ضد وصية ا1وكان نهاية الكهنوت اليهودي 
. عندما مزق ا الستار من أعلى إلى أسفل2)، و 10:21، لويين 65:26(مت 

. ومن ثم منح الوصول إلى المقدسة، وجود ا، كل أتباعه51,. 27(متى  (

هاب  ).19، 10(الن، الخوة، بحكم دم يسوع، لدينا الجرأة لدخول الحرم 

خروج  )39  +  28  (الكهنوتي زيها 

هاذه تنمو  وأن  ا  نهج  المذنبة  الخطية  إلى  تعيد  أن  هاي  الكهنة  مهمة  كانت 
.الشركة

نفسه بتعيين  لحد  يسمح  ولم  المهمة  لهذه  الكاهان  تأهايل  إلى  يرمز  .الملبس 
المؤهالت لديه  يسوع  فقط  واضحة  لمعايير  وفقا  المنصب  شغل  ولكن  .كاهانا، 

).5: 2 تيموثاوس 1(ليكون لدينا كاهان كبير والوسيط 

خروج  والحلي  الشرف  بمثابة  الكهنة  ملبس  (كانت  " حصرا2،ظظظ 28" كانت   .(
خروج  المقدسة  (لستخدام الكاهان جعلوا منه شيئا معلقة،  " " ) عندما كان3، 28.

.يعمل في خدمة ا

.كل التفاصيل من تلك الملبس يكشف مجد يسوع، عمله وجماله وكانت الخيمة
هاب  الشياء  السماوية  من  وظلل  صور  (والكهنوت  "[ ] جاء5:: 8" عندما   .(

ما لديهم  ليس  والطقوس  الكهنوت  لذلك،  الجدوى  عديم  الظل  أصبح  .يسوع، 

هاب  أتباعه بإنشاء طبقة9: 9(يسعون إليه في كنيسة يسوع  لم يأمر يسوع   .(
أبدا هاو  الكنيسة  لقادة  الرسمي  الزي  من  أيضا  معابد  أو  خيام  بناء  أو  .كهنوتية 

خطاب في العهد الجديد
خروج  أبناء هاارون  (الكهنة العامون  ( ):8 و لويين 39 و 28(
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مكتبهم  لكرامة  مناسبة  أحزمة، وأضلع أصغر  قمصان،  (...)لبناء هاارون،  .
.جعل بعض المؤخرات الكتان بالنسبة لها لتغطية عار لها

خروج   )39:28  +42(

:)في ترتيب خلع الملبس  )

طماق الكتان1 ). الملبس الداخلية  ) .

لتغطية لحم العراة ".الملبس الداخلية إلى الركبتين  "

خروج 2 ( ليبروك  .28 ،39.(

خروج  منقوشة في عملية النسيج  -كانت الكونسة منقوشة  )39 ،27.(

. حزام ملون3 .

خروج 4 عمامة  ( كما ترجم العصابة  " " .28 ،4.(
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المهام

.التضحيات في خيمة ليس لها معنى في حد ذاتها، ولكن كانت علمات     )1 . .

…الكهنوت يرمز  )2

…أن كل مسيحي هاو كاهان يعني أننا لبعضنا البعض   )3

.قادة الكنيسة ليسوا طبقة كهنوتية ما هاي بعد ذلك؟ )4

بعد المقدس  الكتاب  فصول  وقراءة  القادم،  للدرس  الستعداد  تذكر  (يرجى  :
).قراءة الكتاب المقدس
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________تاريخ      . ____ . ____ :

خروج 8الدرس  -   الكاهان العلى  –28

)9, 5العبرانيين (واذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه، سبب خلصا ابدي 
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.المهمة ممارسة أسماء الكتب العهد القديم :

ملبس الكاهان العلى
.وعلوة على ذلك في موضوع الكهنوت، ونحن نرى بعض خصوصيات الكاهان

المئزر الثدي،  جيب  وأتباعه  هاارون  ل  تكون  أن  يجب  التالية  :الملبس 
والحزام المنسوجة،  أنماط  مع  والقميص  الخارجية،  والملبس  الرسمي، 

خروج  (والعمامة  .28 ،4(

:كانت ملبس الكاهان بمثابة شرف ومجوهارات لتوضيح كرامة الوزارة والتأكيد
.على أهامية المهمة، من خلل روعة مظهرهاا

.جعل الملبس المقدسة لخيك هاارون، الجلباب الرائعة والكريمة 

)2، 28(خروج 

الملبس
:وصف ومعنى الملبس، في ترتيب خلع الملبس

خروج1 الكبار  الكهنة  أيضا  حملها  وقد  الكتان  طماق  الداخلية  الملبس   ) .( ) .
لك هاارون وأبنائه،قارن 42:28  :" "41.(

التحجيم2 ") ليبروك  ") .

خروج  قميص مع أنماط منسوجة  (أيضا  " "28 ،4.(

الملبس العليا3 ") عباءة أفود  ") .

خروج  المسيل31،ظظظ 28(الزرق  ل  بحيث  المنسوجة  متفوقا  مع  حافة  هاو   " (
قارن  (للدموع  الملونة32" الصوف  من  مصنوعة  الرمان  معلقة  الرمان  على   .(

المقارنة  ).33(والجراس الذهابية 

أفود4 ") المئزر الرسمي  ") .

نطاقات واسعة من  اثنين  العلى  الكاهان  من  القصوى  أكمام، الملبس  بل  .سترة 
على أونيكس  أحجار  مع  ببراعة  منسوجة  كتان  الخلفي  والجزء  الجبهة  .ربط 

.الكتفين

خيوط الزرق والحمر الرجواني ]ويقال أن أفودس مصنوعة من الذهاب و  ]
خروج  (والكرم والكتان الملتوية، في العمل المتطور  .28 ،6(

66



.كان أفود الملبس الليتورجية، الجزء الكثر وضوحا من الملبس الكهنوتية في
أبسط   نموذج  ذلك  ارتدى  الكهنة  كل  لحق  -وقت  سام 1( حتى18:22   .(

دخل  الشباب  سام 1(صموئيل  أفود18: 2  ارتدى  الرفيع  الكاهان  فقط  ولكن   .(
خروج  خاصة  مواد  من  والزرق6: 28(رائعة  الذهاب  المسيح  ترمز  اللوان   ) .(

يعبد في وقت لحق في رائعا بحيث كان  ).والقرمزي والبيض كان هاذا الجزء 

القضاة  ).14، 18، 27:8(الوثنية 

خروج  )، على كل الجانبين، حجر واحد12-9: 28(تم تثبيط الحجارة على كتف 
لكل منهما، ارتفع في الذهاب، مخيط على الكتف الشرطة من أفود، محفورة مع

خروج 12أسماء قبائل إسرائيل  ).12:28( لستخدامها قبل ا تذكر 

صدر من الحكم5 ") صدر من إفود  ") .

الحجارة  إرفاق  تم  حيث  النسيج  حقيبة  الكثير12كانت  تقع  وحيث  تحدهاا   
أكثر على ذلك أدناه ).المقدسة  )

. الحزام6
إفود كما  المنسوج  النسيج  نفس  من  مصنوع  كان  الملبس  وحدة  الحزام  .یغلق 

).8، 28(خروج 

لوك  + 35، 12(الحزام يرمز إلى العمل والمسؤولية والستعداد للخدمة والنزاهاة 
تكوين13:1، رؤيا 4، 13، يوحنا 37 ( يعمل ا  كاهاننا 2: 2). -، يسوع يعمل  ) (

كاهان  يوحنا 17: 5يوحنا  - ومن المتوقع منا  ) : خدمة ا هاو عمل جاد27:6) .(

.مرهاقة ومسؤولة

على غرار العمامة7 ) عقال  ) .

ليف  ( تغطية ترمز إلى تقديم 9، 8(لتغطية الرأس  ): التواضع10-3: 11 كور 1).
.والطاعة شروط مسبقة للخدمة كان يسوع كاهانا كاهانا أكثر الناس تواضعا وأكثر

.طاعة

وأصبح نفسه  تواضع  انه  وقال  الخارجي،  مظهره  في  كإنسان  واخترع   ...
فيل  (مطيعا حتى الموت، حتى الموت على الصليب  .2 ،8(

الكليل المقدس8 "): الجبين الذهابي  ") .

نقش مع  محفورة  الزرق  الحبل  مع  ملزمة  ذهابية  لوحة  كان  العصابة  أمام 
خروج  (المقدسة إلى الرب  " "36:28.(
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النتاج
البنود هاذه  صياغة  لهم  سمح  القدس  الروح  قبل  من  المؤهالين  الحرفيين  فقط 

قادة الكنيسة يجب أن6-3: 31(خروج  ) وهاو يرمز إلى أن إنشاء خدمة الرب  ) .(

يبنى فقط من قبل الناس المهرة الروح القدس لبناء كنيسته، بدقة وفقا للقواعد
).5، 23 سام 2، 15، 3 تيم 1(الكتاب المقدس 

15  ، 28  -برياستبلت أوف ذي أفود  خروج 

ومزدوجة مربع  القماش،  من  مصنوعة  كانت  الصدر  على  الكاهان  ارتدى  .وقد 
.، لذلك كان كيس حيث كان أوريم و ثوميم في ذلك تعلق على16:18(خروج  (

.إفود مع سلسلة من الذهاب الخالص كانت أكثر قطعة ثمينة وثمينة .

مع  تزويدهاا  تم  قبيلة12وقد  مع اسم  منحوتة  المختلفة، كل  الكريمة  الحجار   
خروج  إسرائيل  الذهاب29-15: 28(من  على  الكريمة  الحجار  تعيين  تم   .(

.وتثبيتها على النسيج حتى لو لم نعد نستطيع أن نحدد بالضبط ما هاي الحجارة

.اليوم، ونحن نعلم أنها جميلة وثمينة

ا، قبل  من  كبير  بتقدير  يحظون  المؤمنين  المسيحيين  أن  إلى  يرمزون  وهام 
.وتبقى في حضوره وتصبح معروفة له شخصيا

يوحنا  (أنا الراعي الصالح ومعرفة من هام لي وأنا معروف لي  .10  ,14(

!ولكن الساس الراسخ من ا يبقى ويحمل هاذا الختم الرب يعرف نفسه  :
)19، 2 تيم 2(

.هاذه الحجارة المستخدمة لتكون عميقة في الرض أو في الطين غير المصقول .
لها على ما يبدو ولكن شخص ما اعترف قيمتها، .لم تبدو جميلة، كانت ل قيمة 

.وجلبها، وتنظيفها والرض، وأصبح زخرفة رائعة، عالقة على الكاهان العلى نحن

هانا ندرك النعمة والحب البدي لله لولئك الذين كانوا في حفرة كاملة من الطين
أفسس 3: 40(مز  ( والذين اتبعوا إرادة الجسد وكانوا أطفال الغضب  (2 :1-3.(

لك  يوحنا10، 19(ولكن حب ا رأى هاؤلء فقدوا  ( وجعلهم هادية لبنه يسوع  (

( الذين اشتروا لهم بدمه لجلبهم إلى ا تنقيته ومقدسه 37-39، 6 ،3 بطرس 2)
14.(
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القطع المقدسة
يجب أن تضع الكثير المقدسة في جيب الثدي بحيث هاارون يحملهم دائما
فقط، قرارات  بها  أحمل  التي  كوسيلة  الكثير  أمامي  يأتي  عندما  قلبه  .على 

الخروج  (يجب أن تحمل دائما قلبي قبلي  .28 ،30(

يعني العبرية  في  أوريم  الفقه  حجارة  ثوميم،  و  أوريم  على  افود  .احتوى 
"أضواء "aالكمال يعني  ثوميم  و   " "bللحكم معقدة  حالت  في  تستخدم  كانت   .

). الروح القدس لديه هاذه الوظيفة6: 28 سام 1(وإظهار إرادة ا من خللهم 
يوحنا  ).13: 16(اليوم 

ملكيصادق
الملك داود تنبأ ما يقرب من ألف سنة قبل المسيح أن المسيح سيكون كاهانا بعد

.حكيم ميلشديسك

مزمور (الرب قد أقسم ولن توبة أنت كاهان إلى البد بعد حكيم ملشيزيدك  ! :
110 ،4(

الفصول  ) لشرح تفوق7-5(يصف مؤلف العبرانيين هاذا المصطلح سبعة أضعاف 
.يسوع

رمز يسوع كان نبوءة حية كان ملك سالم وكاهان ا نوع  .ميلشيزدك كان  . ( ) " "
كيدور18:14(تكوين  هازيمة  بعد  له  العشور  على  وحصلت  المبارك  إبراهايم   .(

.لومر

، ولكن ملك العدل "أعطاه إبراهايم أيضا العشر من كل شيء وهاو يفسر أول  " .
هاب  ، أي ملك السلم  ملك سالم (أيضا باسم  . " "7 ،2(

ليفي وكان من نسل  يكن  من أسلفه، لم  يقول  إبراهايم كاهانا ول  .كان قد سبق 
هاب  هاارون  أبناء  من  أعلى  يسوع  الدين4: 8(كهنوت  من  جزء  هاي  هاذه   .(

العبرانيين  يسوع  السماوي  الكهنوت  من  نسخة  وهاو  لكن5،ظظ 8(الفسيفساء،   .(
ملكشيدك، كاهان ا مستقل عن اليهودية، تم تعيينه مباشرة من قبل ا، لذلك

.فهو يرمز إلى يسوع

a(  Strong’s Wörterbuch #0224

b(  Strong’s Wörterbuch #08550
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الكاهان العلى، الكاهان البدي الذي كان جميع الكهنة ، بل  كاهانا "لم يكن يسوع  " "
هاب  (من الصور كانت الوعود التي قطعها يسوع أكبر من الدين الفسيفساء  .8:

. يسوع هاو الملك المثالي والكهنة6 .(

يحولون حديثا والكهنوت
رمزيا المتحولين الجدد ارتدى السراويل، والغلف والحزام .حتى أبناء الكهنة  ( )

، 1:هاذه الملبس ترمز إلى  تغطي العراة ) التواضع  ) . التصرف والتصرف وفقا2.
 ، الملبس )لمملكة ا  حزام3( ). خدمة للرب في الكنيسة  ) .

.ملبس الكهنة تميزهاا سيكون الفتراء إذا تدخل كاهان في ملبس قذرة أو قذرة
هاذا مع  يتوافق  الذي  اللباس  تماما  تتطلب  والمكان  الخدمة  مجد  ا  .أمام 

.الروعة الملبس ترمز إلى طريقة الحياة نقل يعني أن التقديس يمثل كل أتباع .

يوحنا  ).31: 8(يسوع كطفل ا 

ليف  (تقديس الشعب والكهنوت  للتمييز نقية وغير نظيفة  -  11-  22(

بعيدا الناس  إبقاء  إلى  تهدف  القوانين التي  من  مر موسى وهاارون بسلسلة  لقد 
.عن الشوائب وثنية الشعوب المحيطة بها وتعليمهم أن يقدروا قداسة ا وكثير

من التحذيرات  الشعب  لصحة  الصحية  النظافة  لوائح  نفسه  الوقت  في  .منهم 

ليف  . ل تزال سارية حتى وقتنا31، 19(الخرافات والروحانية والكهانة  (
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المهام

ما هاي المواد التي كانت درع الثدي مصنوعة من؟ )1
ملشيزيدك في العبرانيين؟ )2 "كم مرة يظهر اسم  "

بعد المقدس  الكتاب  فصول  وقراءة  القادم،  للدرس  الستعداد  تذكر  (يرجى  :
).قراءة الكتاب المقدس
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________تاريخ      . ____ . ____ :

- 9الدرس 
- التقويم اليهودي

)23(اللويين 

قال  الول» جديدا«فاذ  من. عتق  قريب  فهو  وشاخ  عتق  ما  واما 
)13, 8العبرانيين .(الضمحلل
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.المهمة ممارسة أسماء الكتب العهد القديم :

أعياد الرب
لديهم اليهودي كان  الدين  من  الرب، وهاي جزء أساسي  أعياد  أقام موسى  .وقد 
الذين الحياة،  قيد  على  الهامة  الحداث  من  الذاكرة  على  للحفاظ  تذكاري  طابع 
.كانوا يعتبرون أساس وجود دولة إسرائيل وهام يحتفلون بما فعله ا للشعب،

.بهدف تدعيم علقتهم مع ا

هاذه هاي أعياد الرب، التي تعقد المجالس المقدسة، لعرضه على عروض الرب
هاو ما  يوم  كل  والراقة،  والتضحيات  الحبوب  وعروض  محرقات،  بالنار، 
مطلوب، بالضافة إلى السبوت الرب، والهدايا، وبالضافة إلى كل ما تبذلونه

سفر التكوين  (من نذور وجميع الهدايا الطوعية التي تعطيها للرب  .37:23(

تطهير الشعب  حيث  الذنوب،  من  والتوبة  التوبة  إلى  المهرجانات  بعض  خدم 
عن التعبير  آخرون  وكان  ا  ونعمة  مغفرة  وسعى  رشده  إلى  وجاء  .الروح، 

:المتنان سعيد إذا كانت المحاصيل المربحة وتنمو بسرعة قطعان، أعرب الناس

الموسيقية اللت  على  والعزف  الشوارع،  في  والرقص  الغاني  مع  امتنانهم  عن 
.في الثناء على نعمة

هاناك  المجموع،  مهرجانات،7في  ثلثة  اللويين  في  عليها  المنصوص  مواعيد   :
.ثلثة احتفالت، والسبت وكان كل ذكر إسرائيلي فوق سن الثانية عشرة يذهاب

الخروج  ): عيد17-14: 23(إلى القدس ثلث مرات في السنة للعياد العظيمة 
ممكن حد  أقصى  إلى  النساء  ذهابت  المظلت  وعيد  السبوعي،  العيد  .الفصح،  .

من ثلثة  يخبرنا  الجديد  العهد  أيضا  ذلك  مطيعا،  يهودي  كما  يسوع،  فعل  .وقد 

لك  ).2، 26، مت 23، 2، يوحنا 40، 2(هاذه الحداث 

التقويم اليهودي
.٪ بما يتفق مع السابقة على مدى آلف السنين،100التقويم اليهودي اليوم ليس 

تحسين الحاخامات، كما في زمن يسوع، دائما يريد  "تم اختراع بعض العادات  " )

مارك  جديدة   تقاليد  ابتكار  دائما  هام  التي  معنيين8،ظ 7-كلمة ا،  لسنا  ). نحن 
الجدول نوضح  لذلك،  المقدس  الكتاب  تدريس  مع  ولكن  اليهودية،  .بالتقاليد 

لفهم لنا  بالنسبة  مهم  أمر  وهاو  القديم،  العهد  في  عليه  منصوص  هاو  كما  الزمني 
.العهد الجديد
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مع يتطابق  ول  القمر  ومراحل  الشمسية  السنة  على  اليهودي  التقويم  ويستند 
.التقويم الغربي

:انتباه جميع المعلومات في هاذا الدرس مبنية على التقويم اليهودي، وليس على
(!)

خروج  )4  ، 23  +  اللويين 12  (عيد الفصح 

الخبز  في الفطير  عيد  من  الول  اليوم  في  الفصح  عيد  الفصح  عيد  -يحتفل  ( )
).1ST من الشهر 14اليوم ال 

الخروج  حفظ لتمرير من قبل  -كلمة عيد الفصح هاي العبرية ويعني  ) " "12 :12.(
لم یرید فرعون أن یفرج عن الناس، وأن یدفعوا غاليا له في ظل الطاعون العاشر

قتل البكر من كل أسرة لقد علم4: 11(خر  الليل في كل مصر،  . في منتصف  :(

أنفسهم لحماية  يتخذهاا  أن  ينبغي  التي  الجراءات  هاي  ما  إسرائيل  شعب  .ا 

واحدة سنة  عمرهاا  شائبة  تشوبه  ل  خروف  من  التضحية  عائلة  كل  على  يجب 
البابين جامبس والعتبة العليا لم يسمح7-3: 12(خر  . والسكتة الدماغية على  (

خروج  ينكسر  أن  الخروف  يوحنا 46:12(لعظم  إدخال عيد32-36: 19،  تم   .(
.الفصح في مصر، ويحتفل بحفظ وتحرير السرائيليين حتى يومنا هاذا في تلك

والملبس الفضة  وأعطاهام  أرضهم  من  السرائيليين  المصريون  ألقى  الليلة، 
.الذهابية والمجوهارات

ثم الدم،  رأيت  وإذا  فيها  أنت  التي  منازلك  على  علمة  بمثابة  هاو  .والدم 
ضربت إذا  خرابك  في  طاعون  هاناك  يكون  ولن  قبل  من  لك  تمرير  .سوف 

خروج  (أرض مصر  .13:12(

إلهة ربما بسبب   ، عيد الفصح المهرجان اليوم من قبل العديد من  "ويدعى هاذا  "
a.وثنية أوستارا، حيث الرانب والبيض تأتي من

أو الماعز ثم الغنام  تقطيع لحم الخروف الكامل  )بدأت مع وجبة الذبيحة تم  ) .
رب قال  الفطير  والخبز  المر  العشاب  مع  السرة  أفراد  جميع  قبل  من  .يأكل 

.السرة قصة الخلص من مصر

أعمال  ). عيد الفصح يعني39، 7(في العهد الجديد، مصر رمزية للعالم والوثنية 
.لنا، ونقل، والتحرر من العالم والخطية التحويل دماء الحملن تنبوء دم يسوع، :

a(en.wikipedia.org/wiki/Eostre
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يوحنا  أعمال 29، 1(الذي ينقذنا من الموت البدي  ( يسوب يصور التوبة  .(3:19(
).1: 7 كور 2(والخبز الفطير يمثل التقديس 

ليف  )5  ، 23  (عيد الخبز غير الفطير 

الول،  الشهر  من  عشر  الرابع  اليوم  من  به  الحتفال  كان7تم  طويلة  أيام   .
خروج  -15: 12(السرائيليون يدمرون كل الخميرة ويأكلون الخبز الخالي فقط 

19.(

يوحنا  (أيضا هاذا المهرجان محمل بالمعنى النبوي جنازة يسوع  ). العجينة51، 6:
متى  الكاذبة  والمذاهاب  والنسانية  النقسام  إلى  الرث12: 16(ترمز  يرمز   .(

).8-7: 5 كو 1(حياة الكنيسة الحقيقية في الحب والبساطة 

الخبيث وخميرة  مخمر،  القديم،  العجين  مع  للحتفال  نريد  ل  نحن  لذلك 
(والشر، ولكن مع الخبز الفطير من النقاء والحقيقة  )8، 5 كور 1.

ليف (عيد العنصرة حفل تقديم الفواكه الولى من محصول القمح  :
23 ،  9-  14(

وقدم ولشعب صحراء سيناء  لموسى  العشر  الوصايا  تسليم  تم  العيد،  هاذا  .في 
.اثنين من الخبز للرب وعشرة حيوانات التضحية

أعمال  العيد  هاذا  إلى  القدس  الروح  يسكب  قرون، كان  راجع جويل 2(بعد   2.(
مكتوبة ا  إرادة  ولكن  الحجر،  على  مكتوبة  موسى،  وصايا  نتبع  ل  نحن  اليوم 

ارميا  ).10:8، العبرانيين 33:31(على قلوبنا 

... ولكن هاذا هاو العهد الذي سأقوم به مع بيت إسرائيل بعد تلك اليام، يقول
.الرب سوف أعطي لهم قوانين بلدي لهم وكتابة لهم في قلوبهم و أريد أن :

(أكون إلههم و يجب أن يكونوا شعبي  العبرانيين  .8 ،10(

أسابيع،  سبعة  السابيع  مهرجان  أيضا  ":تسمى  50=  1+،ظ  49=  7×  7"
-تحسب من عيد الفصح في اليوم التالي  لويين  ). مشتق الخمسين من15:23(

الحتفال به في اليوم ال  .غرام، بنتيكوست الخمسين تم  . من عيد الفصح50:

.استغرق المر يوما واحدا فقط، لنه تم سحب جزء صغير فقط من الحصاد

الول ):تنبأ القيامة يسوع  )

... كما هاو الحال في آدم يموت كل شيء، لذلك أيضا في المسيح كل شيء
كما ترتيبه  في  واحد  كل  ولكن  إحياء  ليتم  الحياة  قيد  على  :سيبقى  .( )
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مجيئه في  المسيح  إلى  ينتمون  الذين  أولئك  ثم  الول  المولود  .المسيح 
)22، 15 كور 1(الثاني؛ 

ليف  )25  -23  ، 23  (حفل القرن الصوت 

.تم الحتفال به في اليوم الول من الشهر السابع ويفهم هاذا المراسم الغامضة إل
الكنيسة  ونبوة  يسوع  عودة  إلى  يرمز  وهاو  الجديد  العهد  أساس  (على  .1

):52-51، 15 كور 1، 17-16، 4تثالونيك 

انتخابه جمع  وسوف  قوي  البوق  صوت  مع  ملئكته  ترسل  انه سوف  وقال 
أخرى  إلى  السماء  نهاية  أحد  من  الربعة،  الرياح  التجاهاات  .من 

)31، 24(مت 

سفر اللويين  )27  ، 23  (يوم التكفير 

لدينا التحويل  يوم  يرمز  السابع  الشهر  من  العاشر  اليوم  في  به  الحتفال  .تم 
):التوبة، والتواضع، الغفران من الخطايا، والمصالحة )

لي، التوفيق  يتم  اليوم سوف  لنه في ذلك  أي عمل،  تفعل  أن  لك  يسمح  ل 
اليوم هاذا  في  يصوم  ل  من  كل  خطاياك  كل  من  وحررت  إلهك،  .الرب 

.والخطوات التي قبلي في التواضع قد خسر حياته ويجب طرده من الشعب

)28، 23(اللويين 

ليف  )34  ، 23  (عيد المعابد 

ال  من اليوم  به  الشهر السابع، 15كان يحتفل  من  أيضا7  أيام طويلة وتسمى   .
نهاية بعد  السنوية،  المهرجانات  آخر  الحصاد وكان  مهرجان  أو  ".هاوتنفيست  " " "

حوالي  التضحية  تم  أسبوع،  لمدة  هاذا10.الحصاد  خلل  يوميا  حيوانات   .

ليف  ).42:23(المهرجان عاش الناس في أكواخ مصنوعة من فروع أو أوراق 

ليف  الصحراوية  الهجرة  إلى  يرمز  كان  لليهود،  إلينا،43:23(بالنسبة  نقل   ،(
وانعدام المن في محاكمات التقدم الروحي، حيث تعاني من توفير ا بطريقة

رؤيا  (خاصة وهاو يرمز أيضا إلى مدينة القدس الجديدة المتوقعة  .21 ،1-3.(

تمت إضافة اثنين آخرين إلى هاذه المهرجانات السبعة في وقت لحق في العهد
القديم

نحميا8 البابلي  المنفى  افتتاح جدار القدس بعد  ( هاانوكا عيد تكريس المعبد  ) : (
)22، 10 راجع يوحنا 27، 12
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استير 9 ( بوريم احتفال تحرير اليهود في أيام الملك أحشويروش  : (9 ،26-32.(

الهدايا والنذور الطوعية
.وبالضافة إلى ذلك، كانت هاناك السبت والهداءات المتطوعين والوعود وبطبيعة

السلم والشكر والثناء ).الحال، لم تستبعد الحتفالت الهدايا الطوعية  )

هاذا أو ذاك لتحقيق، إذا ساعدتني   اقتراحات ا  )وكانت النذور نوعا من  ) ... ") " "
، ولكن العمل مع ا هاذا أو ذاك لم يكن من المفترض أن يكون  "سأفعل   " .("( ) ...

على سبيل المثال،  ).27، 1 سام 1(حل الطوارئ في اليأس 

...المسيحيون المؤمنون يحتفلون 

) باسافيست او عيد الفطر ل1
:، كظل هاب7: 5 كو 1(نحن ل نحتفل بعيد الفصح لنه أعد بصريا وفاة المسيح 

الرباني 1: 10 العشاء  وفاته هاو  ويعلن  لتذكر حياته  الوقت   ) ).25:11. كو 1).

لقد رفعوا جميع الفصح  البدائي، لم يحتفل عيد  المجتمع  مباشرة،  يسوع  .أتباع 

.قواعد الدين اليهودي

) عيد العنصرة ل2
!وينطبق الشيء نفسه على عيد العنصرة كل يوم هاو عيد العنصرة نحن نعيش .
المسيح على الرض، الذي جلب حياة  في عيد العنصرة لنه كان الحدث الخير 

يوم  كل  القيامة  نحتفل  نحن  والتجمعات  كالتلميذ  لحياتنا  المميزة  -السمة  .

أعمال  (انتصارهاا على الموت  وجودهاا وقوتها  -1 ،8.(

) عيد الميلد3
(حتى عيد الميلد هاو أن يتمتع مع عناية كبيرة الحفاظ على الخير   تثالونيكي1.

-  المجتمع في السرة، والفرح، وتذكر تجسد ا، والرموز المسيحية مثل21، 5
)، من ناحية أخرى الرموز الوثنية والصنام11، 2 والهدايا مت 9، 2النجوم مت 

شجرة، أوربس، القديسين جوزيف، ماري، سانتا وطفل  -يجب أن ترفض عمدا  : )

الملك  خروج 23، 1رو  (، ورفض الصور المحظورة  ل صورة  ما هاو4، 20)  ... "

ل الغالب  في  النجوم هاي  ثقافتنا  في  هاامشي  النجوم  استخدام  السماء  :في  .("

خروج  ).4، 20(يعبد 
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المهام

) ماذا فعل رب السرة في عيد الفصح؟1
) متى نحتفل قيامة يسوع؟2

بعد المقدس  الكتاب  فصول  وقراءة  القادم،  للدرس  الستعداد  تذكر  (يرجى  :
).قراءة الكتاب المقدس
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________تاريخ      . ____ . ____ :

- 10الدرس 
- العدد

رحلة إلى أرض الميعاد

وفي.ومتى ارتفعت السحابة عن الخيمة كانا بعد ذلك بنو اسرائيل يرتحلونا
( المكانا حيث حلت السحابة هناك كانا بنو اسرائيل ينزلونا )17, 9العدد .
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.المهمة ممارسة أسماء الكتب العهد القديم :

مقدمة
، أرقام هاذا السم لنه يحتوي على العديد من الرقام لت )وقد تلقت نوميري  . )

.والقوائم وإجراء التعداد مرتين

خروج  في  توقفت  التي  الصحراوية  الهجرة  الكتاب  هاذا  أراد15ويواصل   .
.السرائيليون النتقال شمال من جبل سيناء والدخول عبر الجنوب في كنعان

.لكنهم كانوا يخشون ما قاله الكشافة ونتيجة لهذا اليمان، كان عليهم أن يهيمون
وجوهاهم  من دخول40على  أخيرا  أطفالهم  يتمكن  أن  قبل  الصحراء  في  عاما   

.كنعان، من خلل نقطة أخرى في الشرق، عبر الردن

أن لك  للسماح  يمين  يدي  رفعت  التي  الرض  إلى  يأتي  منكم  أحد  ل   [ ] ...
!يسكن فيها إل كالب بن جيفونة ويشوع ابن نون ولكن أطفالك، الذين قلت

لمعرفة أن يتعلموا  أنها سوف تصبح سرقة، وسوف تجلب في وعليهم  لهم 
أرقام  (الرض التي يحتقر  !14 ،30-31(

.أخبر قصة الجيل الذي أطلق سراحه من مصر لكنه لم يدخل كنعان وهاو يصف
المقابل في  ولكن  ورحيمة  كرعاية  ا  ويكشف  الصحراء  في  الناس  تجارب 

.مطيعا ويطالب الخلص من شعبه

مفردات اللغة
التفسيرات الواقعية والكلمة  ":البحث في  العدد  " );12 و 22(بلعام 

العدد   العدد  ); 10، 10(القمر الجديد  );6، 35(ريفوج سيتيز 

).12، 18 مو 4(الوأل  

ملخص
. تقديس الشعب تحت جبل سيناء9-1الفصل  :

. مقتطف من سيناء مشاكل مختلفة، الحباط والتمرد17-10الفصل  : :

: التعاليم المتعلقة بالعبادة19-18الفصول 
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. الشهر الخيرة من الهجرة الصحراوية، المعارك والنتصارات36-20الفصول  :

أحداث
a  أبناء هاارون الخطيئة ومعاقبتهم 

سيناء جبل  صعود  شرف  امتياز  لهم  وكان  هاارون  أبناء  أكبر  وأبيهو  نداب  كان 
خروج  ا  الرب11-9: 24(ورؤية  خدمة  هاامة  مسؤولية  لهم  أعطيت  وقد   : .(

خروج  البد  إلى  الرب،1،ظ 28(كهنة  رأى مجد  أن  النسان، بعد  يقبل  ). يجب أن 
محترمين غير  كانوا  لكنهم  صحيح،  بشكل  شيء  كل  ويفعلون  يعبدون  وسوف 
:وعصيان تجاهالوا عمدا سلطة وقدسية ا وعمله، وجعلت حرائق غريبة للضوء

الويين  ).1، 10(والبخور مذبح البخور معاقبة الموت 

أعمال  سافيرا  و  أنانياس  وفاة  موازية  حالة  حدثت  الجديد،  العهد  (في  :5 :1-
. وفي كلتا الحالتين، كان الموت عقابا على عدم الحترام والرادة الذاتية11 .(

لذلك، لننا نتلقى مملكة ل تتزعزع، دعونا نسجل نعمة التي يمكن أن نخدم
مستهلكة  نار  هاو  إلهنا  لن  والرعب  الخداع  مع  ارضاء  بطريقة  .ا  !

)28:12(هاب 

عن بالمتناع  الكهنة  جميع  ا  أمر  مباشرة،  الحدث  هاذا  بعد  أنه  والحقيقة 
ليف  ) تشير إلى أن اثنين جعلت هاذا9: 10(المشروبات الكحولية عندما خدموا 

الغباء تحت تأثير الكحول ،

أرقام  )3  (إرسال الكشافة إلى البلد 

بإرسال  موسى  ا  العشرة12أمر  وحكم  والمخاطر  الرض  لمسح  جواسيس   .
كان الناس  ويصابون  يخافون  كانوا  النسان  لتقدير  وفقا  الحالة  على  .الوائل  .

النظر وجهة  من  مختلفا،  كان  الوضع  لكن  البلد،  نفس  رأيا  قد  وكالب  يشوع 
:الروحية كان ا قد وعد بأن الناس سوف يرثون الرض وأن لديه القدرة على

.الحتفاظ بها بهذه الطريقة

من شخص  مليوني  من  يقرب  ما  عانى  وقد  الهشيم  في  كالنار  التمرد  .انتشر 
الرب فضلوا عار لم يثقوا في قوة  ولكنهم  أقل من عام،  قبل  .العجائب العظيمة 

!العودة إلى مصر، كثقة الرب

a(         Aus Platzmangel wurde dieses Thema aus Lektion 6 hierher gebracht.
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ا غفر  لقد  وصلي  الرض  على  وجها  عازما،  بل  وهاارون،  موسى  يجادل  .لم 
20:خطيئة الشعب، ولكن كان عليهم أن يعيشوا مع العواقب كل من البالغين من 

سنة إلى أعلى، الذين سبق لهم أن رأوا مجده وقوتهم، كان عليهم أن يموتوا في
.الصحراء

أكثر معجزات ا هام جميعا  عانوا من  أولئك الذين  تعليمنا  بمثابة  الحدث  :هاذا 
.إلزاما للعتقاد في ا وكلمه

ثلثة تمردات 
أرقام  )15  -1  : 12  (تمرد ميريام وآرون ضد موسى 

مت  ( وأعداء النسان ستكون أسرته الخاصة  . ...10 ،36(

.كان مرجام نبيا وكهنة هاارون وكانوا يدركون موقفهم الرفيع أخذوا حقيقة أن .
على القذف  إن  به  والتشهير  التمرد  لتبرير  ذريعة  كوشية  امرأة  تزوج  .موسى 

.القائد هاو إغراء نخضع له جميعا، والسباب عادة ما تبدو فقط في ملكوت ا،

الدعوة من  تأتي  السلطة  ولكن  المنصب،  العمر  يحدد  حيث  الجيش،  مثل  ليس 
.اللهية موسى كان اختيار ا كان التمرد فيه يعني التمرد ضد ا لقد عوقبوا . .

مثل الوظيفة لصدقائه  ايوب  -وكان على موسى أن يصلي من أجلهم  )42 :8،
).44، 5:وهاو مبدأ الكتاب المقدس مت 

لك  ( يبارك أولئك الذين لعنة والصلة لولئك الذين يهانون لك  ! ...6 ،28(
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35  -1  ، 16  -تمرد رمية قورة  أرقام 

قادرا على تنظيم  تأثير كبير وسلطة وكان  له  250كان كوراه حفيد ليفي وكان 
.قادة مهمين وراءه كان لديه بالفعل وظيفة هاامة في خيمة، لكنه لم يكن راضيا

.وأراد أن يكون كاهانا

.فخور بموقفه، قام كورا بمظاهارة قوة أمام موسى وهاارون لنتزاع سلطتهم مع
.شركائهم داثان وأبيرام أنها ملتهبة الناس مع الكاذيب

تهتزهاا التي  المجتمعات  وتكرارا  مرارا  ولكن  الكنيسة  في  السلطة  يشارك  .ا 
ترتفع ضد القيادة وتسبب .الصراعات على السلطة الحسد بين العضاء يجعلها 

يرثوا لن  المتمردين  لهؤلء  عقابا شديدا  يقدم  أيضا،  الجديد  العهد  :النقسامات  .

.ملكوت ا

العبادة، الشعوذة، العداوة، الفتنة، الغيرة، الغضب، النانية، الخلف، الحزاب؛
من قلت  كما  أتنبأ،  التي  ذلك،  شابه  وما  والجنود،  والسكر،  والقتل،  الحسد، 

غال  (قبل، أن أولئك الذين يفعلون مثل هاذه الشياء لن ترث ملكوت ا  .5،
20(

.يجب على كل عضو أن يخدم الطرف الخر وأن يحصل عليه من هادية أو أكثر
:ترغب في وظيفة محددة لجني الصراعات الشرف مع تدريس يسوع

كيف تصدق، الذين يأخذون المجد من بعضهم البعض ول يسعون إلى شرف
يوحنا  )44;  5(ا الواحد وحده؟ 

.موسى كان وديعا، لم يدافع عن نفسه مرة أخرى وا فعل ذلك حكم ا جاء
.بجد وسريع

أرقام  )50  -41  ، 16  (التمرد الثالث 

خروج  بعد9،ظ 32(كان الناس شعب عنيد  الرب  تعليم  يفهم  أن  يريد  . لم يكن  .(
تمرد قورة، جاء الشعب إلى استنتاج سخيف بأن موسى وهاارون كانا مسؤولين

.عن وفاة قورة وشركائه وتمردوا في اليوم التالي وجاءت العقوبة فورا .

.مرة أخرى، كان على المهاجم الوقوف على المعتدي

الطريق إلى التمرد يبدأ بعدم الرضا، والشك، والشكاوى ضد القيادة وا والمرارة
النقد الذاتي للمرء أن يمارس  .والكراهاية التي تؤدي إلى التمرد والعداوة ينبغي 

83

غال  (ول يعطي مثل هاذه المشاعر الفضاء العواقب وخيمة  "...  الصراع20، 5. :
").والخلف والفصائل  أولئك الذين يفعلون هاذه الشياء، لن ترث ملكوت ا ...

أرقام  )21  (البرونز الثعبان 

أنه على  المن  وأهاانوا  وموسى،  الرب  على  وتمردوا  الشعب  اشتكى  أخرى  مرة 
.طعام بائس الرب يعاقب الناس مع الثعابين السامة مات الكثيرون . ." "

أمر للمعتدين   توسط  أن  المتضرر  كان  أخرى  ومرة  بالخطيئة  الناس  (!)اعترف 
نظروا الذين  أولئك  القطب  على  وإصلحه  البرونزية  ثعبان  لجعل  موسى  .ا 

.إليها شفيت، ولكن أولئك الذين ل يعتقدون وسعى علجات أخرى لم تلتئم

يعهد من  للصلب كل  الجديد كانت صورة  العهد  إلى  انتقال  يفسر  نفسه  .يسوع  :
يوحنا  البدية  الحياة  على  يحصل  يسوع  إلى  وسائل14: 3(نفسه  توجد  ل   .(

.أخرى

يوحنا  (وكما رفع موسى الثعبان في البرية، لبد من إبن النسان  )14 و 3.

في أدان  يسوع  صورة  هاو  البرونزي  الثعبان  هاذا  لذلك  الحكم،  إلى  يرمز  البرونز 
).21، 5 كور 2(مكاننا 

في وقت لحق كان ل بد من تدميرهاا من قبل حزقيا الملك، لن إسرائيل أعجب
:لها

الثعبان وحطموا  أشيرا،  تماثيل  وقطع  الحجارة،  وكسر  الرتفاعات،  ألغى 
القاسي الذي صنعه موسى؛ حتى ذلك الحين كان أطفال إسرائيل يدخنونها

(ودعاهام نيشوشتان  )4 و 18 ملوك 2.
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أرقام  )11  -8  : 20  (موسى اخطئ ول يجوز دخول الرض 

أخذ قضيب وجمع الكنيسة، أنت وأخوك هاارون، والتحدث إلى الصخرة أمام
من المياه  لهم  تعطي  أن  يجب  لذلك  له  الماء  سيعطي  انه  وقال  .أعينهم، 

أرقام  (الصخور وإعطاء المجتمع وماشيتهم للشرب  !20 ،8(

السبب لهذا  عليه  فاز  الصخرة،  معالجة  من  بدل  هاام  وضع  في  موسى  .عصى  :
.رفضه ا الدخول إلى الرض

:كانت هاذه اللفتة قليل محملة بكثافة مع الرمزية

.أدرس  بليفنت، بيت  وركس = =

.هاذه البادرة ترمز إلى عجز موسى عن قيادة الشعب إلى البلد موسى يرمز إلى
رومية  الخطيئة  إلى  يشير  ولكن  النسان،  إنقاذ  يمكن  ل  الذي  ).20:3(القانون 

إنه يرمز إلى يسوع بالعبرية الشعب إلى الرض  :ومن ناحية أخرى، قاد يشوع  .

(تعني أسمائهم نفس الشيء المخلص   :a 21، 1 قارن مت.(

أرقام  )25  -22  (بلعام ونبوءاته 

النقطة سلبية الضطهاد، ونقص حتى هاذه  ارتفاع  بداية  من  الصعوبات  :وكانت 
متناول الفق، في  في  الن كانت الرض  إلى ذلك  والثعابين، وما  والماء  الغذاء 
أن لنا  درس  بمثابة  هاذا  أورجيس  والمهرجانات،  وفرة،  عكس  وإغراءات  .اليد،  :

أن المرء  على  يجب  وفرة،  أو  نقص  اتجاهاين  من  تأتي  أن  يمكن  :الغراءات 

:يحرس نفسه على كل الجانبين

فهم ريشسين أنا على دراية بكل شيء، أنا أيضا  أفهم ذراعي، ولكن  .لنني 
ومعاناة لتكثر  سواء  حد  على  تجويع،  عن  فضل  كاملة  تكون  أن  الجميع، 

فيل  (تريد  .12:4(

النهرين، بين  ما  بلد  إسرائيل واستأجر بلم  من  خائفا  موابيتس  ملك  بالك  كان 
.المشهور بصلحياته الخارقة للطبيعة يجب أن يلعن إسرائيل، ولكن ا تصرف

باراك بلعم  وقدم  حال،  أي  على  الدفع  وفرة  جمع  أجل  من  بلعام  له  يسمح  .ولم 

:نصيحة التسلل إلى النساء، حتى أن إسرائيل تزوير وخداع الناس في الوثنية،

.وبالتالي سحب أنفسهم من حماية ا

a(www.vorname.com/name,Josua.html
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-الخطر الكبر على إسرائيل لم يكن جيوش العدو  على مر التاريخ كان ذلك  ! -
الوثنية، وشهوة  الجسد،  إغراء  إن  الكنعانيين  ودين  الخلقي  التراجع  .ولكن 

) ألقت مرارا وتكرارا إسرائيل على مر7: 10 كور 1(والغذاء، والشراب، والمتعة 
مزمور  ).41-40، 106(القرون، إلى أن فقدت المة أخيرا الرض وكانت متناثرة 

:فهو يخدمنا كدرس في صراعاتنا، فإنه ليس أبدا عن قوة العدو، ولكن فقط عن
(موقفنا أمام ا قوة العدو يمكن أن تخيفنا، لكنها ل تعول على ا  ،6 ملوك 2!

!، لذلك دعونا نثق15 (

بلعام يقف على قادة الكنيسة الذين يسيئون استغلل موقفهم لتقليل الخطيئة،
:وهاو نفس الترويج له إنهم يقودون أبناء ا إلى الخراب .

بلعم، تعاليم  التمسك  الذين  أولئك  هاناك  لديك  أن  ضدك،  القليل  لدي  ولكن 
أكلت بحيث  إسرائيل،  أطفال  قبل  الخطيئة  على  لفرض  بالك  علم  ]الذي  ]

رؤيا  (التضحيات الوثنية والزنا  .2 ،14(
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الغرابة
أرقام  المعنية  القبائل  بالتعداد وموقف وضع  التالي يتعلق  -3، 2(الرسم الغريب 

نسب31 لن  فقط  ويعمل  الصليب  منتصف  في  خيمة  رمزيا  تحميل  يتم   ( ) .(

أن يجب  ولكن  الجديد،  العهد  في  تذكر  لم  الخصوصية  هاذه  صحيحة  .الرقام 

لماذا قرر ا التعداد وترتيب المخيمات فقط يهوذا، يساكر، و زيبولون  (نسأل  :

وجاد 1 سميون  روبن،  الشرق   ) .( وبنيامين 2- منسى  إفرايم،  ؛  الجنوب  ) ( -3-

؛ دان، آسر ونفتالي  (الغرب .) الشمال4)
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المهام

الرقام 1 قراءة  كم4،ظظ 15)  حساب  والوزان  التدابير  الجدول؟  واستخدام   : " "
يجب أن تكون مختلطة النفط في تقديم الطعام؟

.لتر . . . . 

) ما هاي خطيئة نداب وأبيهو؟2
) ماذا فعل موسى عندما تعرض لهجوم؟3
) ما هاي الخدعة التي تعلمها بالك حتى يخرج الشعب عن حماية ا وبركاته؟4

بعد المقدس  الكتاب  فصول  وقراءة  القادم،  للدرس  الستعداد  تذكر  (يرجى  :
).قراءة الكتاب المقدس
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________تاريخ      . ____ . ____ :

- 11الدرس 
- سفر التثنية

الرض في الفق

)6,4تثنية (الرب الهنا رب واحد.اسمع يا اسرائيل 
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.المهمة ممارسة أسماء الكتب العهد القديم :

مقدمة
ينعش شيء،  كل  يكرر  موسى  لن  القانون  تكرار  تعني  ديوتيرونوميوم  "كلمة  "
.ذلك وقبله وقفت البالغين الذين غادروا مصر كأطفال أراد أن يعطيهم كل شيء .

.قبل دخول البلد

كلماته الردن  شرق  موآب،  سهول  إلى  لشعبه،  موسى  كلمات  أساسا  .هاناك 
الخيرة، قبل شهر تقريبا من وفاته، حيث هاو نفسه يقول وداعا للشعب ويحول
الذي ربما أيضا يقول موت موسى في الفصل (قيادة الشعب إلى خدامه يشوع 

).34-الخير  تثنية 

العشر، ودعا موسى الشعب19في سفر الخروج  الوصايا  قبل ظهور ا ونشر   ،
في  أنفسهم  أنحاء5.لتقديس  جميع  في  القداسة  إلى  العظات  وتنتشر  موسى،   

الفصول  ).، وما شابه ذلك حتى يومنا هاذا، واحدة من11، 10، 7، 6، 4(الكتاب 

.مهام قادة الكنيسة هاو دعوة شعب ا إلى التقديس

أن ينبغي  أحد  ل  والصحيح  التركيز  كل  مع  وتذوق  تدرس  أن  يجب  .هاذا 
تيتوس  (تقدير لك منخفضة  )15 و 2!

ملخص
الخطاب الول موسى ملخص المشي4-1الفصل   . ( ) :

الخطاب الثاني تكرار الوصايا العشر وغيرهاا الكثير26-5الفصل   . ( ) :

الخطاب الثالث يتم عرض النعم على الطاعة واللعنة للعصيان30-27الفصل   ( ) :
انظر مت  ).، وما إلى ذلك46، 25، 14-13، 7(للختيار 

تثنية  (هاا، لقد قدمت لكم اليوم الحياة والخير، والموت والشر  .30 ،15(

. موسى يسلم إلى يشوع، قبل أسابيع قليلة من مدخل كنعان34-31فصول  :

مفردات اللغة
التفسيرات الواقعية والكلمات  ":البحث في  تثنية  " ); 7، 5(اللهة 

تثنية   تثنية  ); 5، 7(الصنام  );29، 29(لعنة 
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القانون
القانون غالبا ما ترتبط مع القانون التحادي أو ما "في الستخدام الحالي، كلمة  "
شابه ذلك، ولكن في الكتاب المقدس هاناك العديد من المعاني المختلفة التي نحن

:بحاجة إلى استكشاف من السياق إلى كل حالة على حدة

لك 1 ( أسفار موسى الخمسة  ).17، 1، يوحنا 27، 24.

مزمور 2 ( الكتاب المقدس كله  .1 ،1.(

هاب 3 ( الدين اليهودي، والحتفالت والتضحيات  .10 ،1 ،9 ،22.(

خروج 4 ( اللوائح المدنية والخلقية  .22-24.(

مرقس 5 ( في العهد الجديد، إرادة ا  ).6: 6، أفسس 35:3.

عواقب القانون
...إذا كان هاناك قانون 

من كل  ا،  بدون  أخلقية  مطلقة  هاناك  يكون  لن  ا،  بدون  مشرع  هاناك   . . ...
.القتل والجمعيات الخيرية تفقد معناهاا الخلقي

قداسة الحالة،  هاذه  في  المشرع،  من  الخلقي  الموقف  عن  تكشف  القوانين   ...
رومية  ).8: 4 يوحنا 1، 8: 13(وحب 

...إذا كان هاناك مشرع 

. هال السلطة التشريعية تدعي السلطة؟ ا هاو الرب جميع الحكومات تتلقى ...
رومية  ا  من  أعمال1: 13(سلطتها  ا  طاعة  لمنع  سلطة  لديهم  وليس   ) (

29:5.(

التوجيهية المبادئ  اقتراحات ولكن  . هال هاناك محكمة؟ قانون ا ل يقدم  " " ...
(كل من يتجاهالهم يهدد العقاب الخطيئة هاو كسر القانون  ) ويؤدي4: 3 يوحنا 1.

رو  ).23، 6(إلى إدانة فظيعة 

وصايا عصيان  تعني  الخطيئة  لن  وصاياه،  ا  ضد  المتمردين  يثني  الذي 
(ا  )4، 3 يوحنا 1.

مز الحكم  في  للضوء  يجلب كل شيء  أن  يمكن  مكان  منتشر في كل  إله  (فقط 
).31:17، أعمال 139
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الوصايا العشر
. إلى إسرائيل الذين1:أعطيت الوصايا العشر مرتين في أسفار موسى الخمسة 

خروج  تثنية 2)، 20(فروا من مصر  ( إلى الجيل الثاني الذي دخل كنعان  .5.(

خروج (وهاي مقسمة إلى منطقتين أول أربعة تعامل مع واجبات الرجال إلى ا  .
مت 1-11: 20 الولى  العظيمة  الوصية  في  يسوع  يختصرهاا   ) ).38-35،ظظ 22).

الكبرى الوصية  في  يسوع  تلخص  التي  الناس  واجبات  عن  المتبقية هاي  الستة 
.10-8: 13الثانية، وكذلك بولس في رومية 

الوصايا العشر في العهد الجديد
مسألة ما إذا كانت الوصايا العشر ل تزال صالحة في أوقات العهد الجديد يكفي
باستثناء غائبة الذهان، نجد نفس الوصايا  الجديد، حيث،  في العهد  للقاء نظرة 

.واحد

! ليس لديك أي آلهة أخرى بجانب لي1 .

)العهد القديم خروج  .7، 5؛ تثنية 3: 20(

)العهد الجديد  4، كور 1( .15:14؛ أفعال 8

. أنت ل تجعل تشابه ول أي شبه2 .

)العهد القديم خروج  .8، 5؛ تثنية 4، 20(

)العهد الجديد غال  .22، 1؛ رو 19-21، 5(

خروج 3 القديم  العهد  إلهك  الرب  اسم  تسيء  ل  انت   ( ) ! تثنية 7،ظظ 20. 11،ظظ 5؛ 
)العهد الجديد بعقوب  )5 ،12.

العهد القديم خروج 4 ) الحفاظ على يوم السبت وتقدس ذلك  ) . ،5؛ تثنية 8، 20.
12

الجديد، العهد  في  تتكرر  لم  التي  العشر  الوصايا  من  فقط  الجديد واحد  )العهد  )
:على العكس من ذلك، يحظر الحتفال به

لذلك ل تدع أي شخص يحكم لك لتناول الطعام أو الشراب، أو لبعض العياد
كولوسا  )16، 2(أو مهرجانات القمر الجديد أو السبت، 

. يجب عليك احترام والدك وأمك5 .

)العهد القديم خروج  .16، 5؛ تثنية 12، 20(
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)العهد الجديد إيفسس  )6 ،2.

! ل تقتل6 .

)العهد القديم خروج  .17، 5؛ تثنية 13، 20(

)العهد الجديد رومية  )13 :8-10.

!  ل  تزني7 .

)العهد القديم خروج  .18، 5؛ تثنية 14:20(

)العهد الجديد رومية  .9، 6 كور 1؛ 8-10: 13(

!  ل تسرق8 .

)العهد القديم خروج  .19، 5؛ تثنية 20:15(

)العهد الجديد رومية  .28:4؛ أفسس 8-10: 13(

! أنت ل تتحدث شاهاد كاذب ضد قريبك9 .

)العهد القديم خروج  20، 5؛ تثنية 16:20(

)العهد الجديد رؤيا  15، 22؛ 8، 21(

.  ل تطمع10 .

)العهد القديم خروج  21، 5؛ تثنية 17:20(

)العهد الجديد رومية  .8، 5؛ إيفسس 8-10: 13(

ثلثة أنواع من القانون في العهد القديم التي لم تعد صالحة
( النظمة المدنية  التثنية  1 .17-26.(

التثنية  2 ( القواعد الثقافية  .12-16.(

( الدساتير الخلقية  التثنية  3 .5-11.(

:هاذه القوانين غير صالحة بالنسبة لنا

) القانون المدني، القانون الوطني1
.حتى سينا، كانت إسرائيل تخضع لشعوب أخرى وقوانينها الن الحاجة إلى أن

تثنية  مستقلة  ثيوقراطية  كأمة  ظهرت  نفسه  التشريع  ؛3-1: 5؛ظظ 14: 4(يكون 
).22:3مالخاي 
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القوانين إسرائيل،  يا  اسمع  لهم،  وقال  إسرائيل  كل  استدعى  وموسى 
!والمراسيم التي أتكلم اليوم أمام أذنيك تعلم والحتفاظ بها للقيام بها لقد .

معنا ولكن  آبائنا،  مع  العهد  هاذا  يجعل  لم  حورب  في  معنا  إلهنا  الرب  .جعل 

تثنية  (الذين يعيشون على قيد الحياة هانا اليوم  .5 ،1-3(

الفدرالي القانون  في  خاص  بشكل  مهتمين  لسنا  فنحن  سنا،  أصغر  أننا  "وبما 
العدالة عن  الكثير  نتعلم  أن  نستطيع  ولكننا  الروحي،  بالمعنى  "السرائيلي 

الطفال واحترام  للعمال  العادل  والجر  المتبادل  الحب  يعلم  وهاو  .الجتماعية 

والمكفوفين والصم  والضعفاء  والفقراء  المجرمين  مع  التعامل  وكيفية  للباء 
.والنظافة والزواج والعمال والتجارة وما إلى ذلك

فعندما تضع البلدان قوانينها على الفسيفساء، هاناك عدالة وفهم أقل للجنون في
.جميع طبقات المجتمع

مزمور  (جيد للشعب الذي الرب هاو الرب  !33 ،12(

) الحتفالت الثقافية2
الحتفالت لكن  والرمزية  النبوية  معانيها  خلل  من  يعلمنا  اليهودي  .الدين 
من بأي حال  يتبعها  أل  يجب  اليهودي  للدين  الدينية  والقواعد  الدينية  والفعال 

العبرانيين  ظلل السلع1: 9(الحوال المسيحيون  " وكانت أهادافهم وقواعدهام  .(

، وفاء يسوع لهم، وبالتالي ألغوا لهم  (المستقبلية ).18:1 بطرس 1"

بوند عفا عليها الزمن ولكن ما هاو ، أعلن أول  واحد جديد .عندما يقول  [ ] " " :
العهد الول ]عفا عليها الزمن ونجا، والتي سوف تختفي قريبا صحيح أن  ] .

العالم  هاذا  من  كان  وملذ  دينية  مراسيم  أيضا  له  ].كان  ]

)1، 13-9، 8(العبرانيين 

:يجب أل نفرض أي قواعد تتعلق بالعطل أو الطعام

لذلك ل أحد يحكمك على الطعام أو الشراب، أو لبعض العياد أو المهرجانات
كولوسي  )16، 2(القمرية الجديدة أو سبوتس، 

) لم تعد القوانين الخلقية صالحة في هاذا النموذج3
تفسر فهي  أساسي،  بشكل  صحيحة  تزال  ل  القديم  للعهد  الخلقية  المفاهايم 

مت  قبل يسوع  من يسوع34:13، يوحنا 49-21: 5(حتى أوسع وأعمق من   .(
قانون الروح  قانون الرسالة ولكن  (ليس لدينا  " " " ) الذي يفوق بكثير6: 3 كور 2"
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متى  ). ليغاليسم ليست جزءا من نمط حياة المولود الجديد20:5(واحد مكتوب 
رومية  (المسيحي واحد يحصل على القلب الذي يسعى إرادة ا  :22:7.(

ذاته الثنين في حد  لجعل  القوانين،  في  الوصايا  قانون  لحمه،  ... في عدو 
إيف  ).15:2(رجل جديدا وصنع السلم 

كولوسي  القوانين  في  مفروض  قانون  له  ليس  المؤمن  لكنه20: 2(المسيحي   ،(
أفسس  ).6: 6(يسعى إلى إرادة ا 

الموقف يوجه  الذي  ا،  إرادة  ولكن  القوانين،  في  القانون  تجاوز  تم  وقد 
.الخلقي من كل مؤمن المسيحي، ل يزال قائما

:ومن الصعب تصور فكرة الحياة بدون قانون في القوانين المر يتعلق بالسؤال .
:لماذا يفعل المرء إجراءات معينة لن هاناك ضغطا من الخارج على أساس قانون

من داخل حب ا الذي يأتي  أو لنه  ؟  العقاب  :يحظر بعض العمال ويهدد  : ...

؟ ...يتحرك لنا، إرادتها في الحب والقيام 

ول يزال القانون ساري المفعول وصول إلى أصغر التفاصيل
إرادة ا وهاذا ل تنتهي !القانون في العهد الجديد غالبا ما يعني  " " " "

الدماغية واحدة من السكتة  يمر  أن  من السهل على السماء والرض  ولكن 
لوقا  (من القانون في النخفاض  .16 ،17(

في قمعت  قانون  الحب  تحرير  القوانين،  إجبار  الكراه  أو  الحرية  عن  .انها  :
من مجرد أكثر  منا  يتوقع  الخير ا  نفعل  أن  يحررنا  لرادة ا  .القوانين، حب 

نسأل  ، بالقانون؟ أخلت  أين  أنفسهم  اليهود  يسأل  العشر  الوصايا  "كسر  " : ." "

كيف يمكنني أن أكيف أفعالي أكثر فأكثر لرادة ا وتشبه شخصيته؟ "أنفسنا،  "

قانون الحرية ":وهاذا هاو السبب في أن هاذا النظام يسمى أيضا  "

الحرية قانون  عليها  يحكم  التي  تلك  بمثابة  والعمل  !التحدث 
يعقوب   )2 :12(

:إن المر يتعلق بالمواقف السلبية مقابل المواقف النشطة فالقوانين تحظر وتقيد
الذهااب علينا  ويحصل  الذهااب  علينا  ويحصل  يحرر،  الحب  ولكن  .وتبطئ، 

.الوصايا العشر مفيدة لنها يمكن أن تدعمنا على طريق اكتشاف إرادة ا

:المثلة على ذلك
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أنت ل تقتل ل يعلمنا أن يضر أو يرغب في الخرين 1  ) " " ؛ مت15: 3 يوحنا 1)
.، ولكن لحماية ورعاية لهم21-22: 5 (

خروج 2 جارنا  بضائع  لحماية  الوصية  تشمل  تسرق  ل   ) " " ومساعدته4،ظظ 23)  (
.على النجاح في عمله

، يعلمنا أن نثق في القداسة في جميع العلقات والدفاع3 أنت لن تلتزم بالزنا  " " (
.عن القيم السرية

الوصايا  العبرية  في  لماذا  نفهم  أن  يمكننا  حتمية10لذلك  في  مكتوبة  تكن  لم   
مثل تبدو  سوف  العشر  الوصايا  من  ربما  أفضل  ترجمة  فوتشر  ولكن  :النحوية 

أنت لن تقتل، أنت لن يرتكب الزنا، أنت لن تسرق   كل شيء يبدأ مع ".هاذا  ... " :

خر  أنا الرب إلهك  (الجملة  " " .20 :2.(

".أنا الرب إلهك  سوف تكريم والدك وأمك ... "

".أنا الرب إلهك  لن تقتل ... "

".أنا الرب إلهك  لن ترتكب الزنا ... "

".أنا الرب إلهك  لن تسرق ... "

تثنية  كالله  ويحبه  يخدم  الرب  أن  هاو  المسيحي  المولود  أخلق  ،5: 6(أصل 
رومية 18:19اللويين  ( وله روحه في قلبه  ). إنه ليس إجباريا، بل نتيجة5: 5)

.طبيعية

تثنية  (وأنت تحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل روحك وبكل قوتك  .6 ،5(

لنا أعطيت  الذي  القدس  الروح  خلل  من  قلوبنا  في  ا  حب  حبب  .وقد 
رو   )5.5(

من نتمكن  حتى  ا  لطبيعة  أفضل  فهم  على  تساعدنا  أن  يجب  العشر  الوصايا 
.القتراب منه بسهولة أكبر لكن الكثيرين قد أسيء فهمهم بطريقة قانونية، لنهم

ويعقوب وإسحق  إبراهايم  كان  كما  معه،  علقة  إقامة  في  مصلحة  لديهم  ليس 
تحت الناس  لوضع  سيكون  صالح  فإن  المعبود،  ا  تجعل  أنها  لهم  .وموسى 

.الضغط ومضايقتهم
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:الرسم التالي يصور كيف أن إرادة ا يفوق الوصايا العشر، ولكن ل يتناقض

الغرض من القانون وفوائده
الخطاة حالة  للناس  لكشف  ولكن  الروح،  لنقاذ  ليس  القانون  من  والغرض 

روم  رو 20-19: 3(وضرورة المخلص، المسيح  ( إنه يمثل قداسة ا كمعيار  .(7،
12.(
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والتبرير النسان،  قلب  يكسر  القانون  فإن  وبالتالي  الرض،  يكسر  المحراث  كما 
.الذاتي، بحيث يمكن زرع بذور النجيل

سبيل على  للسلوك  أساسية  كمدونة  العشر  الوصايا  إلى  الجديد  العهد  (يشير 
أفسس  يوحنا 1؛ظظ 3-1: 6المثال،  القدس21:5  الروح  من  والتوجيه  الحب   .(

رومية  ).26:14، يوحنا 8: 13(يوسع نطاق القانون 

إلى تدخلوا  فلن  والفريسيين،  الكتبة  من  برالك  يتجاوز  لم  ما  لكم،  لقول 
مت  (ملكوت السموات  !5 ،20(

رومية  ) ويدرس حقيقة أن الطاعة12:7(ويعكس قانون الفسيفساء قداسة ا 
.والقداسة مطلوبة عندما يسعى النسان إلى القتراب من ا هاذا لم يتغير في

انظر اللويين  ).16:1 بطرس 1 مع 7: 20(العهد الجديد 

يكشف القانون عن بر ا
يعقوب  )، لم نتمكن3: 1؛ ناحميا 7: 34؛ خروج 10: 2(إذا لم يكشف القانون البر 

.من فهم تضحية يسوع، وبالتالي ليس معنى النجيل إذا كان الخاطئ ل يفهم بر

الرحمة في يسوع وطلب  شره  صحيح  بشكل  يحكم  أن  يمكن  ل  انه  وقال  ا، 
رومية  ).21-18: 5(المسيح 

المهام

التثنية 1 قراءة  التدابير والوزان كم11،ظ 3)  الجدول  إلى  استنادا  ": وحساب،  "
.كان كبير أوغ العملقة؟ ، ، ، متر

) في فصلين من الكتاب المقدس هاي الوصايا العشر؟2
انظر الجملة الخيرة من الدرس3 ). شرح العلقة بين القانون والنعمة  ) (

بعد المقدس  الكتاب  فصول  وقراءة  القادم،  للدرس  الستعداد  تذكر  (يرجى  :
).قراءة الكتاب المقدس
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________تاريخ      . ____ . ____ :

- 12الدرس 
الدين، الناس، المة والثقافة

واما انت فتحفظ عهدي، انت ونسلك من بعدك «وقال ا لبراهايم  :
اجيالهم  بيني وبينكم، وبين10.في  الذي تحفظونه   هاذا هاو عهدي 

)10-9, 17(تكوين :نسلك من بعدك يختن منكم كل ذكر
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.المهمة ممارسة أسماء الكتب العهد القديم :

السبت
لمدة ستة أيام ينبغي للمرء أن يعمل، ولكن في اليوم السابع هاو يوم السبت
.من الراحة، والجمعية المقدسة يجب أن ل تفعل أي عمل هاناك؛ لنه السبت

اللويين  (الرب، في كل ما تبذلونه من أماكن القامة  .23 ،3(

إسرائيل، لشعب  بالنسبة  الراحة  يوم  أو  الراحة  يعني  العبرية  باللغة  .السبت  " " " "
خروج  قانونا  السبت  تميز11-8: 20(كان  الختان،  مع  جنب  إلى  جنبا  الذي،   (

تكوين  (المعالم الرئيسية للشعب اليهودي  أحفاد إبراهايم  :31، اخروج 11: 17-

13-17 .( (

الموظفين حتى  الجتماعية  العدالة  خلق  في  جدا  متقدما  القانون  هاذا  :وكان 
.وحتى الحيوانات يجب أن تجني نفسها لهذا اليوم

التكوين  سفر  والخروج 3-2: 2في  الخلق8-11: 20  مع  يرتبط  انه  وقال   ،.
العمل ثمار  التمتع  يمكنك  حيث  يوم  هاو  الراحة  يوم  ذلك  يعني  لنا  :بالنسبة 

.والعثور على عملك متوازنة بين الجهاد والتبجيل

يكن15-12: 5تثنية  لم  لنا  يرمز  الذي  مصر،  من  النبي  مع  الراحة  يوم  يربط   :
خروج  :، وقد حررتنا ا من قمع العمل حتى18-1: 5(لديك للعمل مثل الرقيق  (

إله ويضطهدنا .العمل يمكن أن يرتفع إلى  " "

، الراحة، والتفكير، والعبادة، والزمالة )تم إنشاء يوم الراحة للسماح للحتياجات  )
.ولكن تم طقوس مرارا وتكرارا من قبل القانون بمثابة قيود مصممة لخنق الناس

.ول تزال الحاجة إلى يوم راحة

لقد خلق السبت من أجل النسان، وليس النسان لجل السبت .فقال لهم  " :
)27، 2(مارك 

للراحة الروحية النسان  لتلبية حاجة  الراحة أعطي  أن يوم  ما يعنيه يسوع هاو 
.والروحية والجسدية هاذا هاو السبب في أن المر متروك للرجل نفسه أن يقرر ما
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مارك يسوع وتلميذه  بالنسبة  الحال  كما كان  ل،  أم  الحاجة  هاذه  لديه  (إذا كان 
23:2.(

ا للعبادة  الدافع  هاو  غيرهاا  أو  الحد  اليوم  والباقي  المسيحيين،  لنا  )بالنسبة  )
.واستعادة الجسم

:المقبل، السبت يرمز الحياة البدية

العبرانيين  )9، 4(وهاكذا شعب ا لها بقية السبت أخرى محفوظة لهم؛ 

هاو يوم الحد بديل عن السبت؟
معظم السبت، ولكن  يحتفظوا  لم  اليهود  بين غير  بسرعة، حتى  النجيل  .انتشر 

. أيام في السبوع فقط الغنياء يمكن أن تحمل يوم عطلة7عمل  :

يوم صباح  في  بالسر  اليهودية  غير  الراضي  في  الوائل  المسيحيون  احتفل 
الحق في يكن لهم  لم  الذين  والعبيد  النساء  من  معظمهم  الفجر، لن  قبل  الحد، 

أخذ يوم عطلة، لذلك التقوا قبل الفجر، قبل الفجر ،

أعمال يوم   كل  انتظام  دون  البعض  بعضهم  الوائل  المسيحيون  -التقى  " ")
في46:2 لحق  وقت  في  السبوع  من  مقدس  يوم  يصف  ل  الجديد  العهد   . .(

الرسمي الدين  أصبحت  المسيحية  أن  إذ  الكراه،  أعقاب  في  التنصير  "التاريخ،  "

هاناك ليس  لذلك  شخصي،  شيء  هاو  الجديد  العهد  اليمان  في  (للدولة 

كايزر قسطنطين،  ، وكان الحد يوم عطلة المقررة قانونا  (المسيحية (" . ن321"

)جيم

كول  لنا  مقدس  يوم  ليس  الحد  يميزه عن الخرين هاو حرية16،ظ 2(يوم  ما   .(
، جرت السبت من أجل النسان  ..."العمل كان يوم السبت إنجازا الجتماعي   " ) .

العبيد، وربات البيوت، 27، 2مارك  للعمال  (، هابة ا  (u.s.wقانون لسرائيل  ،(.
.كدولة نحن، ضد، لدينا القانون المدني اللماني، الذي يطلق لنا الحد .

. ولكن في اليوم السابع هاو السبت الرب إلهك في ذلك ل يجوز لك القيام ...
بأي عمل، أنت، ول ابنك، ول ابنتك، ول خادم خاصتك، ول خادمة خاصتك،
ول الماشية،  خاصتك  من  أي  ول  الحمار،  خاصتك  ول  ماشية،  خاصتك  ول 

تثنية  (غريب خاصتك الذي في أبوابك، أن عبادك وباقيك مثلك  .5 ،14(

101

الدين، الناس، المة والثقافة
أو السبت  على  الحفاظ  المثال  اليهودية، على سبيل  القوانين  أو  العادات  .حفظ 
التاريخ على مسار  الخروج في  المثال، وتبقي  الخنزير، على سبيل  لحم  .تجنب 

الحج هاناك  اليوم،  الختان موضوعا كبيرا  الجديد، كان  العهد  في  المثال،  .سبيل 

إلى إسرائيل، المعمودية في نهر الردن، نسخ طبق الصل من تابوت العهد وحتى
. وهاذا يعكس سوء فهم لدور العهد القديم في الكنيسة اليومa(!)معبد سليمان  .

يوحنا  ).23:4(هاذه اليهودية هاي الوثنية 

الربعة المفاهايم  فصل  عدم  بسبب  تنشأ  باليهودية  المتعلقة  النتهاكات  معظم 
:التالية

. اليهودية كدين1
ل الظل  يلقي  الذي  الكائن  وفي  الوقت  نفس  في  الظل  إلى  ننظر  أن  يمكننا  :ل 
يمكن للمرء أن يكون في وقت واحد أتباع يسوع واتبع الدين اليهودي أو أجزاء

.منه

بطرس یطلق علی  بعد وفاته  الیھودي  الدین  تدریس  یسوع  تلمیذ  یواصل  (لم 
"رسول الختان غال  الذي کان قد7: 2" (، ولکن لیس فیما یتعلق بالدين الیھودي 

) الختان كان أيضا علمة على الدين اليهودي والجنسية14: 2رفضھ، انظر غال 
نسل إبراهايم استمر حتى اليوم :اليهودية، بشر بطرس النجيل للشعب اليهودي  )

) ختان ودعاهام إلى مبادلة الدين اليهودي لليمان بيسوع ، -

أن المرء  على  يجب  أنه  رسالته  في  الفكرة  بشدة  بولس  الرسول  عارض  لقد 
القانون  رومية  يسمى  أو أجزاء منه  -يمارس الدين اليهودي  " " ) ( )3 ،19 ،7 ،4،

).28:7، عبرانيين 15:2) إيف 24+  2، 3، غال 4، 10

من أجل قانون روح الحياة في المسيح وضع يسوع لي من قانون الخطيئة
رو  (والموت  .8 ،2(

اثنين في حد في القوانين، لخلق  قانون الوصايا  ... وضع في عدوه اللحم، 
أفسس  ).15:2(ذاته إلى رجل جديد وتحقيق السلم 

:يخدمنا الدين الفسيفساء من خلل الشارة إلى يسوع

a(en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Solomon_(São_Paulo)
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اليمان  تبرير  من  نتمكن  حتى  للمسيح،  معلمنا  القانون  أصبح  .لذلك 
)24، 3(غال 

رؤيا  السماء  في  للمنزل  القدس هاي صورة  مدينة  (أيضا،  الحج10+  2،ظ 21!  (
ليست في إسرائيل، ولكن في الجديدة  القدس  مدينة  :هاي بالتالي غير منطقية 

.السماء

هاو الذي يتغلب، وسوف جعل دعامة في هايكل إلهي، وقال انه لن يخرج مرة
التي الجديدة،  القدس  إلهي،  مدينة  إلهي، واسم  .أخرى وسأكتب عليه اسم 

رؤيا  (تأتي من السماء من إلهي واسمي الجديد  .3 ،12(

. إسرائيل كشعب2
.وهانا كل من أحفاد الجسدية إبراهايم في العالم كله يعني في الماضي، كان هاذا
حيث جمعاء  البشرية  إلى  نعمة  المسيح،  رفضوا  لنهم  خاصة  المباركة  .الشعب 

). سليل إبراهايم يمكن استعادة هاذه النعمة فقط عن14:3(يؤمنون يسوع  غال 
.طريق تحويل إلى يسوع

... حتى نعمة إبراهايم قد تأتي إلى المم في المسيح يسوع، التي قد نتلقى
غال  (باليمان الروح التي وعدت  .3 ،14(

أطفال هام  هاؤلء  اليمان،  من  هام  الذين  أولئك  العتراف  أيضا  لذلك   : ...
غال  (إبراهايم  .3 ،7(

-  إسرائيل بوصفها كدولة3
إن مواطنيها  مع  المتوسط،  البيض  البحر  شرق  أرض  إسرائيل،  أمة  يعني  .هانا 
مدونات أيضا  بل  فحسب،  دينية  قواعد  على  يحتويان  ل  اللويين  و  الخروج  
معظم فإن  اليوم،  حتى  المدني  القانون  اليوم  ويسمى  كدولة،  لسرائيل  .سلوك 

.البلدان في جميع أنحاء العالم تستند إلى بجبس على قوانين موسى وفيما يلي

:مثال على هاذا القانون

الذين الفراج في الرض لجميع  الخمسين وتعلن  السنة  تقديس  أن  وعليك 
إلى العودة  هاو  فيكم  الجميع  عندما  القاعة،  السنة  انها  فيها  .يسكنون 

ليف  (ممتلكاته والعودة إلى عائلته  .25 :10(

دولة مواطني  أحد  يكون  قد  والمة  الدين  بين  واضحا  خطا  نرسم  أن  .وعلينا 
يمتلك جواز سفر إسرائيليا ول يعلق على الدين اليهودي شيء واحد :إسرائيل  ( )

.ل يجبر آخر
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. الثقافة اليهودية4
للحفاظ السنين  آلف  مدى  على  العادات  من  العديد  اليهودي  الشعب  اخترع  لقد 

.على هاويتهم كنسل إبراهايم وبعض هاذه العادات ثقافية، وأخرى دينية .

يجب على الجميع أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا سيزرعون الثقافة اليهودية أم
رومية  ل5: 14(ل  باعتدال  ثقافته  زراعة  في  حر  بلد  كل  من  مواطن  كل   ) :(

العادات بتبني  للمسيحيين  يسمح  ول  بديل   بديل  الثقافة  تصبح  أن  ).ينبغي  " "

.الدينية

 المسيحينx  يهودي 
في كما   ، والبذور يقول  ل  وبذوره  لبراهايم  وعود  تقديم  تم  الن  "ولكن  " .

غال  وبذور الخاص بك، وهاذا هاو المسيح  (كثير، ولكن واحد،  . " "3 ،16(

...يهودي يحول إلى يسوع 

الى1 يحتاج  انه  بوضوح  يرفضها  أن  بل يجب  اليهودية،  الديانة  يرعى  ل  قد   . .
.إلحاق الكنيسة التي تتبع نموذج الرعية من العهد الجديد

أم ل، سليل إبراهايم وهاكذا تلقائيا عضو من2 . إنه يبقى، سواء كان يحب ذلك 
سفر جواز  حامل  السرائيلية  المة  من  مواطن  أيضا  وربما  اليهودي  (الشعب 

).إسرائيلي

التي3 العادات  تلك  فقط  ولكن  ذلك،  في  رغب  إذا  اليهودية  الثقافة  يزرع  قد   .
.ليس لها أهامية دينية ولهذا يجب أن يميز بوضوح بين الدين والثقافة .

المهام
) هال الكتاب المقدس يجبرنا على قضاء يوم واحد؟1
اليهودية؟2 الدينية  التقاليد  بعض  على  نحافظ  أن  يمكن  هال   (
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________تاريخ      . ____ . ____ :

- 13الدرس 
- يشوع

يفي ا بوعده بإعطاء إسرائيل أرضا

الهك معك الرب  ترتعب لن  ول  ترهاب  ل  تشدد وتشجع امرتك اما   . .
يشوع  )1,9(حيثما تذهاب
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.المهمة ممارسة أسماء الكتب العهد القديم :

المقدمة
!كن قويا وشجاعا لنكم تعطون هاذا الشعب ميراث الرض التي أقسمت من

يشوع  (أجل آبائهم أن أعطيها لهم  .1 ،6(

الفترة تغطي  كنعان  أرض  على  الستيلء  هاو  الكتاب  لهذا  الرئيسي  .الموضوع 
. عاما بعد وفاة موسى حتى موت يشوع25حوالي  :

إيمان كبير كان واحدا من .كان يشوع مساعد موسى، وهاو مقاتل شجاع وكان 
لهم12 سمح  و  ا  وعد  آمنوا  الذين  الوحيدين  كالب  و  هاو  كان  الكشافة   .

إلى الرض أصبح خليفة موسى، قاد الشعب في جميع أنحاء الردن، .بالدخول 

.هااجم و هازم الكنعانيين، و قسموا الرض بين القبائل

لقد حصلت المة العظيمة على ميراثها
:وقد وعد ا إبراهايم أن يعطي أحفاده منزل بين الشعوب الخرى الرض التي

.تجول إليها

.وظهر الرب أبرام قائل سأعطي هاذه الرض لبذورك وبني هاناك مذبح للرب :
تكوين  (الذي ظهر له  .12 ،7(

بعد  الفصح  بعيد  احتفلوا  وانتصار على جميع العداء  الرض،  40.أعطاهام ا 
.عاما من تحرير مصر

ملخص
. الستكشاف، التحضير، الختان، الدخول إلى الردن5-1الفصل  :

.الفصل السادس النصر على أريحا :

. أخذ الرض12-7الفصل  :

. تقسيم الرض ومدن اللويين والملذ22-13الفصل  :

. إرشاد جوشوا الخير24-23الفصل  :

الجغرافيا والمفردات
يشوع  :البحث على الخريطة  ).2;  1(الردن  يشوع  )؛12، 5(كنعان 
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التفسيرات الواقعية والكلمة ":البحث في  " 
يشوع   يشوع  )؛ 1، 5(أموريتس  ).5، 6(شوفهارهاورن 

الناس
)33  -1  ، 24  ، 18  -1  ، 1  (يشوع  يشوع 

.كتاب يشوع ل يقول الكثير عن شخص يشوع، بل هاو عن أخذ الرض كان مؤمنا
يشوع  (ولكن لم يصبح مشهورا فعندما كان يسر خدام أن يكون موسى  .1 :1،(

دون طاعة  يمكن  انه  وقال  حقه  أسفل  أو  أعلى  إلى  نفسه  يدفع  لم  انه  .وقال 

.تناقض

الكشافة  موسى  أرسل  أرقام 12عندما  أول 13(  وقال  هام10)،  السكان  من   " :
دعونا نأخذ "عمالقة ونحن مثل الجراد قبلهم قال یشوع وكالب فقط بالیمان  : ."

أرقام  (الرض  "14 :6-9.(

بتوجيه الرض،  إلى  الشعب  قاد  مكانه  في  يشوع  ا  دعا  موسى،  مات  .عندما 
الكنعانيين على  المنكرين  شعب  قاد  اريحا  على  خارق  انتصار  له  كان  ا  .من  .

:وقسموا الرض، بحسب القبائل والسر، كما أمر ا وتوجت خدمته بالنجاح .

الذين والشيوخ  الحياة،  قيد  على  يشوع  كان  بينما  يهوه  إسرائيل  وخدمت 
فعل لسرائيل قد  كان  الذي  الرب  أعمال  كل  يعرف  الذي كان  يشوع،  .نجوا 

)31، 24(يشوع 

يشوع  )7  +  6  (اشان 

.وقد أعطى ا أريحا دون قتال في أيدي السرائيليين أعطى ا هاذه المدينة
المدينة، في  كان  ما  كل  جدا  شريرة  كانوا  سكانهم  لن  السرائيليين  أيدي  .في 

الشعب من جوشوا  حذر  وقد  لعن  نفي  أعلن  والشياء  والحيوانات  .والناس،  :" "

.أن الناس ل ينبغي أن تلمسه، أو ما هاو أسوأ، أعتبر

إسرائيل عندما هااجمت  خيمته  في  واختبأ  الضرب  أخذ  ذلك،  فعل  أشان  .ولكن 
أشان أخذ فعله  ما  ا  يشوع وكشف  صلى  ببراعة  الصغيرة، هازموا  عاي  :بلدة  .

.الحاقا وبالتالي حرمان الشعب كله من حمايتهم عوقب وعود النعمة .
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كما تماما  بالخلص  للمطالبة  حياتنا  طريق  إلى  يرمز  البلد  على  الستيلء  .إن 
:تبرعت الرض ول يزال يتعين محاربتها، وكذلك الخلص تعطى، ل يزال يجب

(!)أن تكون وضعت وفاز 

فيل  (العمل مع الخوف ورتجف على خلصك  .12:2(

.معارك أريحا و منظمة العفو الدولية ترمز إلى نضالتنا الروحية

خطيئة أشان ترمز إلى الخطيئة التي هاي إساءة استخدام قوة ا لرضاء جشع
مثل، جهازي   -نفسه  ) ،18:8-، سيمون  أعمال 54:9-، التلميذ  لوقا 5 ملوك 2(

.لقد دمر ا المدينة باليد لهذا السبب ل أحد يجب أن تثري ذلك .

أحداث
يشوع  )3  (إسرائيل جافة على الردن 

مليوني أمام  تخطيها  يمكن  ال  عقبة  أيضا  األردن  نهر  مثل  األحمر،  البحر  ومثل 
.شخص وهانا أيضا، فإن معجزات ا تأخذ على عاتقها قيادة الشعب إلى مرحلة

.جديدة من رحلتهم

إنهاء يمكننا  ل  أخرى  إلى  حياتنا  من  جزء  من  يقودنا  ا  أن  إلى  يرمز  .وهاذا 
موسى  خروج  -الوقت الصحراوي إما  ) " ).11:4-، يسوع  مت 10:3"

يشوع  )5  (ختان إسرائيل في جلجال 

وبدون المختار  الشعب  إلى  للنتماء  الخارجية  تعطى  ا  علمة  الختان  .وكان 
.هاذه الشارة ل يحتمل دخول أحد إلى البلد

قطع الجسدية  الرغبات  نبذ  إلى  يرمز  الجديد  العهد  في  ختاننا  إلى  "نقلنا  ")
الصليب هاذه هاي علمة النتماء إلى يسوع :الجسد،  .(" "

مع جنب  إلى  جنبا  الجسد،  صلبوا  المسيح  إلى  ينتمون  الذين  أولئك  ولكن 
غلطية  (المشاعر والشهوة  .5  ;24(
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يشوع  )6  (الستيلء على اريحا 

المدينة في لقد أعطى ا  أريحا  الستيلء على  مشهور جدا هاو  .وهاناك حدث 
الجراءات بعض  طالب  أخرى،  ومرة  عسكري  عمل  دون  السرائيليين  .أيدي 

.الرمزية

.نتائج معجزات ا أكبر بكثير مما يمكننا القيام به ومع ذلك، فإنه يطالب الناس،
معظمهم اليمان  مت  -بعض لفتات رمزية، قبل أن يفعل  )13 ،58.(

الجدران، كانت لفتة رمزي وطالب ا العالم يمكن رمي  من  .منطقيا، ل صرخة 
:بما يلي

اليوم،1 في  واحدة  جولة  المدينة،  أنحاء  جميع  في  كلمة  بل  تشغيل  يجب   (
اليوم  في  البواق7،ظظظ 7وفقط  دفع  والكهنة  الوحيد،  الضجيج  وكان  جولت   .

).الحمل  شوفهارهاورنر / )

. تحمل اللويين تابوت العهد أمام الشعب2 (

. أيام7 جولة من 7) يجب على الناس الصراخ فقط بعد 3

الذين يعيشون في وفرة كما الرض  (ترمز إلى هاذا الرسال الحق عند مدخل  " " :
يو  تقدمنا10:10-التلميذ   الذين يريدون عرقلة  )، وهاناك أعداء روحية كبيرة 

.الروحي علينا أن نقاتل ضد هاذه القوى الشريرة، ولكن ليس لدينا القوة اللزمة .

.فقط مع الصبر والصلة والثناء والدعم من الشقاء الكبر سنا هام للهزيمة

. تشغيل وراء تابوت العهد ل تغيب عن بالنا من ا : <

يعقوب  (حتى يقدم إلى ا مقاومة الشيطان، وقال انه يهرب منك؛  !4 ،7(

. الصمت الكفاح بصبر في الصلة : <

ولكني أحثكم، أيها الخوة، من أجل ربنا يسوع المسيح ومحبة الروح، التي
رو  ).30، 15(قد تحارب معي في الصلة بالنسبة لي إلى ا 

. أيام أحيانا يستغرق وقتا أطول، ولكن نحن ل يمكن التخلي عنها7>  :

. جولت عندما حان الوقت، تنغمس أكثر في الصلة7> في اليوم السابع  :

كما ومشاهادة  السلطة  وممارسة  المناسبة،  اللحظة  في  الثناء  الصراخ   :" " <
.يتدخل ا

حقيقة أن إسرائيل تدمر كل شيء يرمز إلى أننا ل ينبغي أن الحسد أو حتى أسوأ
.المشاركة في السلع اللعنة من الشرار
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التقليدية أساليب  استخدام  تم  الخرى  والعقارات  المدن  من  العائدات  ":جميع  "
.أعطى ا النصر، ولكن كان عليهم للقتال هاذا يرمز إلى أن في حياتنا الروحية،

لتعلم الروحية  النتصارات  يعطينا  التقليدية  الطريقة  خلل  من  ا  :ومعظمهم 

:كلمة ا، للصلة والعمل مع كل قوتنا

نبوءة باستثناء يوحنا ومنذ ذلك الحين، تعلن مملكة ا .القانون والنبياء  [ ]
لوقا  (والجميع يدفع نفسه بالقوة  .16 :16(

يشوع  )8  (القبض على عاي 

لماذا بآخر  مرتبط  السؤال  هاذا  جماعي؟  قتل  ا  قتل  لماذا  جدلي  "سؤال  : " " :
 سنة في مصر، لم يستطع ا تسليمهم430عانى السرائيليون من العبيد لمدة 

"عاجل؟

خطا حمراء ولم يتجاوز ذلك إل في ذلك الوقت لقد عرض .كان ا قد حدد  " "
قبل من  تأخذ  لم  هاذه  ولكن  التوبة،  إلى  ودعا  النعمة،  فرص  وتكرارا  مرارا  ا 
الشعوب، الذي أصبح أكثر وأكثر في خطيئة والتمرد، وكانوا أكثر آسف لنفسهم

روم  ).9، 2 بطرس 2؛   5: 2(وذريتهم 

تكوين 400استغرق المر أكثر من  ).15:15( سنة لدرجة الصبر أن تكون كاملة 
لم تكن هاذه الحروب حروب بسيطة، بل حروب شعب ا المقدسة ضد المعتدين

.الفاسدين

حكم ا فرضه استيلء إسرائيل على الرض
تأتي في الستيلء ولقلبك الصادق هال  الخاص بك  البر  من أجل  ليس  لنه 
الشعوب هاذه  يطرد  إلهك  الرب  أونيغودلينس  بسبب  ولكن  أرضهم،  على 
الوثنية من حيازتها، والحفاظ على كلمة أن الرب لك الباء إبراهايم، إسحق

تثنية  (ويعقوب أقسم  .9 ،5(

ا  حروب  هاذه  سام 1(كانت  له28،ظظ 25،ظظ 47:17  فقط  ليس  الهدف  وكان   .(
تصدي المنتشرة  الخطيئة  من  الرض  نظيفة  ولكن  ما،  بلد  على  للحصول  الناس 
متى أعدائنا  نحب  نحن  القتل  ونهى  بالحروب  أبدا  ا  يستمتع  لم  (انتشاره  . . .

).56:9، لوقا 20:12، رو 43:5

والخطايا الوثنية  العبادة  فعلت  لنها  الشعوب  بعض  تدمر  أن  الضروري  من  كان 
لمولوك  كضحايا  أطفالهم  حرق  ملوك 2(كما  ارميا 10:23  وإذا35:32،   .(

110



العالم بل فإن هاذه الممارسات ستنتشر في جميع أنحاء  استمرت هاذه الشعوب، 
.وتؤثر على شعب ا في هاذا التجاه

خروج  ) ولكن ا مسموح13، 20(يحظر على الرجال أن يأخذوا حياة الخرين 
رومية 4: 18(حزقيال  ( انه يفعل ذلك مليون مرة في اليوم نتيجة للخطيئة  .(5،

12.(

!انظر، كل النفوس هاي اللغام كما تنتمي روح الب لي، لذلك ينتمي لي أيضا
حزقيال  (روح البن الروح أن الخطايا سوف يموت  ! .18  ,4(

تكوين (على غرار كيف صبر ا مع النسانية أصبح أكثر اكتمال قبل الفيضانات 
بطرس 2،ظظ 1-7: 6 يهوذا 6: 3  وعمورة  سدوم  مع   ،) مع7: 1) الحال  هاو  كما   ،(

.الكنعانيين

العدد  ،14(ل يستطيع السرائيليون الفوز إل لن ا لم يعد يحمي هاذه الشعوب 
يشوع 9 ( هاذه الشعوب عرفت أن هاناك إله  كما،10: 2). ( ولكن ل يزال لم يحول  (

). فقط راحاب14: 12 مقارنة مت 10-5: 3-على سبيل المثال، نينيفيتس  يونا 
.المعترف بها ويعتقد ذلك

)30  ، 8  المذبح على جبل ابل يشوع 

.بنى يشوع مذبحا على جبل ابل، ضحى عليه وقراءة كتب موسى للشعب مرارا
.وتكرارا قانون ا قراءة للشعب فقط عدد قليل يمكن أن يقرأ، وكان هاناك سوى

.عدد قليل من نسخ من البرنامج النصي لنه كان ل بد من نسخ كل شيء باليد

.هاذا هاو السبب في القراءة بصوت عال كان في غاية الهامية

ا "ينطبق علينا، وهاذا يعني أن كل جيل يجب أن يدعو إلى اليمان من جديد  .
وتكرارا، مرارا  ا  كلمة  إلى  ننتقل  أن  يجب  اليوم،  حتى  أحفاد  لديه  ".ليس 

.قراءة، سؤال، مقارنة ومواءمة حياتنا وفقا لذلك
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المهام

. فتح ا المياه مرتين حتى يتمكن الناس من عبور ما هاي؟1 (

) ما الذي كان مختلفا عن الستيلء على أريحا من أي مدينة أخرى؟2
) لماذا يجب أن يقرأ الكتاب المقدس؟3

وفقا المقدس  الكتاب  فصول  وقراءة  القادم،  للدرس  التحضير  تذكر  (يرجى  :
).2-لمراجعة الكتاب المقدس  العدد 
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السيطرة على قراءة الكتاب المقدس

_11_ 10_ 9_ 8_ 7_ 6_ 5_ 4_ 3_ 2_ 1-  التكوين 3الدرس 

التكوين 4الدرس    -12 _13 _14 _15 _16 _17 _18 _19 _20 _21 _22_
23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _30 _31 _32 _33 _34 _35 _36 _37_

38 _39 _40 _41 _42 _43 _44 _45 _46 _47 _48 _49 _50_

الخروج 5الدرس    -1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _10 _11 _12 _13 _14_
15 _16 _17 _18 _19 _20 _21 _22 _23 _24_

_35_ 34_ 33_ 32_ 31_ 30_ 29_ 28_ 27_ 26_ 25-  الخروج 6الدرس 

36 _37 _38 _39 _40_

_15_ 14_ 13_ 12_ 11_ 10_ 9_ 8_ 7_ 6_ 5_ 4_ 3_ 2_ 1-  ليف 7الدرس 
16 _17 _18 _19 _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27_

_12_ 11_ 10_ 9_ 8_ 7_ 6_ 5_ 4_ 3_ 2_ 1-  الرقام 8الدرس 

_24_ 23_ 22_ 21_ 20_ 19_ 18_ 17_ 16_ 15_ 14_ 13-  الرقام 9الدرس 
25_

_36_ 35_ 34_ 33_ 32_ 31_ 30_ 29_ 28_ 27_ 26-  الرقام 10الدرس 

تثنية 11الدرس    -1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _10 _11 _12 _13 _14_
15 _16 _17 _18 _19 _20 _21 _22_23 _24 _25 _26 _27 _28 _29_

30 _31 _32 _33 _34_

_12_ 11_ 10_ 9_ 8_ 7_ 6_ 5_ 4_ 3_ 2_ 1-  يشوع 12الدرس 

يشوع 13الدرس    -13 _14 _15 _16 _17 _18 _19 _20 _21 _22 _23_
24_

توازن أفضل لتحقيق  الفصول في محاولة  توزيع بعض  إعادة  لدينا  "ملحظة  " :
.بين الحشد
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