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مقدمة أسس الكتاب المقدس
دراسات تمهيدية تجعلك قادرا على قراءة الكتاب المقدس بشكل منتظم
بنفسك
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طريقة الدراسة
صممت ىذه السلسلة من الدراسات اإلثنى عشر لتساعدؾ على فهم أساسي لما يعلمو
لقد ّ
الكتاب المقدس ك كيف يمكنك المشاركة في أف تكوف مسيحيا.
سوؼ تكتسب فائدة كبيره من ىذه الدركس من خبلؿ المطالعة المستمرة كالبحث على فقرات
من الكتاب المقدس .
كبعد ذلك يمكنك أف تجيب عن األسئلة المختارة في نهاية كل فصل  ،بالرجوع مرة أخرل إلى
المبلحظات إف كنت لست متأكد من اإلجابات .
تتحزر في اإلجابات .
ليس ىناؾ داعي بالتسرع في الدراسة أك أف ّ
كلقد تم تزكيدؾ بمعلومات كافية ت ّخولك اإلجابة بشكل صحيح ،كالتي ستخدمك كأساس متين
لمتابعة الدركس القادمة.
كيمكنك في نهاية كل فصل اإلجابة على األسئلة كنقل اإلجابات إلى الورقة الصفراء في كسط
ىذا الكتاب .كعندما تكمل الدراسات ،أرسل كرقة اإلجابات إلى العنواف:
P.o.box 3034, south croydon, surrey, CR2 OZA,
England
كفور استبلمنا اإلجابات سنقوـ بتسليمها لمشيرؾ الشخصي الذم يقوـ بدكره بتصحيحها
َ
كإرسالها لك .
يمكننا مع بعض أف نناقش أم مواضيع اظافية مهمة تتعلق في ىذه الدراسات التي تغطي 359
صفحة كالتي تقدـ تعاليم الكتاب المقدس لك  ,كإذا كاف لديك أم سؤاؿ كتابي سنكوف
سعداء لمساعدتك على إيجاد الجواب من الكتاب المقدس .
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دراسات تمهيدية
إف الغرض من ىذه الدراسات ىو لجعلك قادرا على دراسة الكتاب المقدس بشكل منتظم
بنفسك  ،كفي نهاية الدراسات ستكتسب فهما اكبر كصورة كاضحة ألساس اإلنجيل الذم
علمو يسوع المسيح ،كىو الذم أكصى تبلميذه أف يبشركا في اإلنجيل إلى العالم كلو كأف
يعمدكا المؤمنين بالتغطيس في الماء (في موتو كقيامتو ) .
كنحن نأمل في نهاية دراستك لهذا الكتاب كالفصل القادـ أف تكوف في موقع جيد لكي تقرر
إيمانك في اإلنجيل كتعتمد عليو.
انت بالطبع مبتدء في ىذه المرحلة كلكن صلَي لكي يفتح اهلل كلمتو لك لتفهم كل ما تقرأ.
اخبره بكل أمور حياتك كحاكؿ أف ترل كيف يقودؾ في الحياة من خبلؿ كلمتو باحثا ليقربك
إليو .
يوجد ىناؾ أسئلة في نهاية كل دراسة ،كنرحب بك كفي أم تعليقات اظافية أك في أم سؤاؿ
كتابي  ،كسنكوف سعداء للرد عليك ،إذا كتبت إلينا على العنواف المدكف سابقا.
يوجد ىناؾ  12دراسة في ىذا الفصل األكلي كما يوجد ىناؾ  11دراسة مفصلة تحتوم على
 351صفحة كتدعى أساس الكتاب المقدس كسنقوـ بإرسالها لك فور اإلنتهاء من الدراسات
السابقة ( 12دراسة) ككلها مجانية كال نسألك ماال في المقابل كنعدؾ بذلك كال حتى اإلتصاؿ
بك لحين طلبك بذلك.
كإذا رغبت في االتصاؿ بأحد أعضائنا أك مقابلتو نرجو أف تخبرنا بذلك كيمكن أف يكوف ىناؾ
ممثل عنا في محيطك قريب منك ،نحن نحبك كنرغب في أف نساعدؾ لتنظرلؤلماـ نحو المكاف في
ملكوت اهلل على األرض عندما يعود يسوع ثانية  .لذلك نصلّي من أجلك كنتطلّع بشوؽ
الستبلـ إجاباتك على الدركس أك أم تعليق عليهم .

دراسة رقم ( ) 1
الكتاب المقدس
إف أقواؿ الكتاب المقدس لعظيمة جدا كانو يوضح ذاتو حيث أف مؤلفو ىو اهلل خالق الكوف.
كانو يعلن ظهور اهلل ككعده كيتكلم بقوة،كلو لم يكن ىذا اإلعبلف كاضحا لكاف الكتاب
المقدس خادعا للبشرية  ،كاف كاف على العكس من ذلك كمدعما فإننا نمتلك اعظم كنز
في العالم .
بما أف الكتاب المقدس ىو المفتاح الحقيقي هلل فانو يحتوم على المفتاح الذم يقود للسبلـ
كالسعادة ،كانو يجيب على اسئلة محيّره باحتوائو على المعنى كالغرض لوجودنا كالنتيجة النهائية
للمعاناة بين الخير كالشر.
دعونا نتمعن اكثر دقة في اإلعبلنات :
يقوؿ الرسوؿ بولس عن العهد القديم " في  2تيمو  16: 3كل الكتاب المقدس أعطي بوحي
الهي ككل كلمة كتبت في األصل كانت بإرشاد الهي مباشر ،كاف الرسوؿ بطرس يكرز على
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ىذه الحقيقة كيقوؿ في  2بط  ( 21: 1ألنو لم تأت نبؤة قط بمشيئة إنساف بل تكلم أناس اهلل
القديسين مسوقين من الركح القدس).
سجل ىذا اإلعبلف البللهي بقركف عديدة قبل أيامهم كىذا اإلعبلف اإللهي مسؤكؿ عن
كاف قد ّ
انسجاـ كامل للتعليم الظاىر في الكتاب المقدس علما بأف كتبة الكتاب كانوا يختلفوف عن
بعضهم البعض في الزماف ك الثقافة ك المراكز االجتماعية كالخبرة  ،فاف كتاباتهم كانت متحدة
لتشكل كتاب كاحد موحد .
لماذا كتب الكتاب المقدس
إف الكتاب المقدس يخبرنا كيف بدأ الجنس البشرم ككيف أف خطة اهلل للخبلص تقود
إلى النصر النهائي للخير على الشر كتدمير كل اثر للخطية كالشيطاف كالهدؼ الرئيسي
ليعرؼ الناس الخاطئين بأف طريق الخبلص ىو من خبلؿ يسوع
للكتاب المقدس ىو ّ
المسيح.
إف العهدين القديم كالجديد يتحدكف معا ليقدما يسوع كمخلص كحيد للبشرية ( كأما
ىذه فقد كتبت لتؤمنوا أف يسوع ىو المسيح ابن اهلل كلكي تكوف لكم إذا آمنتم حيوة
باسمو  .يو .) 31: 21
كإننا نجد في صفحات الكتاب المقدس كل التعاليم الضركرية إلنارة اإلنساف كالتعريف
اإللهي للخير كالشر ككاجبات اإلنساف تجاه اهلل كالناس(  2تيمو  15: 3ك  ) 17أخيرا
أعطي الكتاب لنا ليخبرنا بخطوط كاسعة عن ما يعده لنا المستقبل لكي نكوف مستعدين
لمجيء المسيح ثانية .

محتويات الكتاب المقدس
يحتوم الكتاب المقدس على مجموعة كتب مقسمة إلى قسمين رئيسين ىما :
مجي المسيح
مجي المسيح ككتاب العهد الجديد بعد ْ
ا-كتاب العهد القديم الذم كتب قبل ْ
كىناؾ  66سفر في الكتاب كستجد قائمة لهذا في مقدمة الكتاب المقدس  ،حيث كانت قد
كتبت من قبل  41كاتبا من مختلف األعراؽ كالمراكز كالخبرات على نحو ما يقارب 1511
سنة  ،ككتبت في بلداف مختلفة مثل إسرائيل كمصر كإيطاليا كبابل الخ … ككانت كل ىذه
الكتب مرتبطة في اتجاه كاحد  ،ىو غرض اهلل للناس منذ بداية التكوين إلى الوقت الذم فيو
تكوف ممالك العالم لربنا كلمسيحو كسيملك إلى ابد اآلبدين  (.رؤ . ) 15: 11
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العهد القديم

يقسم العهد القدمي إىل أربعة أقسام هم :
 -1أسفار موسى
يدعى السفر األكؿ سفر التكوين كالذم يعني البداية  ،كيخبرنا عن معاملة اهلل ألكؿ إنساف على
األرض كبعدىا يأتي الخركج ،االكيين ،العدد ،كالتثنية كماكيخبرنا أيضا كيف أف اهلل دعى إبراىيم كعمل
عهدا معو كمع نسلو ككيف أخرجهم من مصر كأعطاىم األرض التي تدعى اليوـ إسرائيل.
 – 2األسفار التاريخية
كتعد من سفر يشوع إلى سفر استير كيسجل تاريخ اإلسرائيليين (اليهود) كمعاملة اهلل لهم.
 – 3األسفار الشعرية
سفر أيوب ،المزامير  ،األمثاؿ  ،الجامعة  ،كنشيد األنشاد ككلها كتبت باللغة العبرية (لغة
اإلسرائيليين) في شكل شعرم ككلها تحتوم على تعاليم مهمة عن طرؽ اهلل كشعور ككاجبات
اإلنساف .
 – 4أسفار األنبياء
كلمة نبي تعني  ،الذم يتنبأ عن المستقبل كلديو رؤل كمطالب اهلل من اإلنساف ك األسفار النبوية
الطويلة ىي :اشعياء  ،ارمياء  ،حزقياؿ كيتبعها عدد من األسفار القصيرة .

العهد الجديد
 – 1األناجيل
ىناؾ أربعة أناجيل منفصلة عن حياة المسيح كتبت بواسطة الرسل متى ،مرقس  ،لوقا
،كيوحنا كل كاحد منهم يخبرنا البشارة بطريقتو الخاصة.
 – 2سفر األعماؿ
كتب من البشير لوقا كيخبرنا عما حدث بعد قيامة المسيح من األموات كيخبرنا كيف تشكلت
الكنائس األكلى من قبل الرسل لحملهم البشارة في حكم اإلمبراطورية الركمانية .
 – 3األحرؼ
كتبت من قبل الرسل لمساعدة المؤمنين اآلكائل في كنائس صغيرة ك مشتتة .
 – 4سفر الرؤية
كانت آخر رسالة ليسوع أعطيت ليوحنا في رؤية .

لقد آ من يسوع المسيح كصدؽ كل كلمة في العهد القديم
كاف يسوع المسيح ىو المحور الوحيد في خطة الكتاب المقدس ،لم يكن العهد الجديد موجودا
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عندما كلد المسيح كاف اآليات الذم استخدمها من العهد القديم .
لقد آمن يسوع بهذه اآليات كأسس تعاليمو عليها كقبلها كسلطة مطلقة كال خبلؼ عليها.
اقرا ىذه الشواىد ( :يو  ، 47– 46: 5لو  ، 27: 24لو ، 48– 44 : 24مت22
، 29:مر . ) 13-6: 7
تكلم يسوع عن إبراىيم كاسحق كيعقوب كداكد كسليماف كعن الكثيرين الذين نقرأ عنهم في
العهد القديم كيؤسس تعاليمو على أف ىؤالء الناس ىم حقيقيين كأف كل العهد القديم ىو
كلمة اهلل .

ال يمكن إثبات عدـ صحة الكتاب المقدس
لقد أثبتت كل التكنولوجيا الحديثة في العلم كاآلثار أف الكتاب المقدس صحيح مئو بالمئو ،
حيث حاكؿ العديد من أعداء الكتاب المقدس ،كمنهم األذكياء أف يثبتوا عدـ صحة الكتاب
المقدس كلكنهم فشلوا فشبل ذريعا .
كحيث أف الحقيقة ال تناقض نفسها علينا إذف أف نقبل بشكل طبيعي أف كلمة اهلل منسجمة مع
المعرفة العلمية ،كىناؾ دليل على قوة الكتاب المقدس التي حفظت على مدل قركف عديدة
كلقد كقف الكتاب المقدس أماـ كل الذين حاكلوا أف يفندكه بانتصار .
كبالرغم من العديد الذين حاكلوا أف يثبتوا عدـ مصداقية الكتاب ،حيث قاموا بإحراؽ الكثير
من نسخ الكتاب المقدس كنسخوا العديد منو في محاكلة لتثبيت عدـ مصداقيتو  ،كلم يكن
ىناؾ كتاب آخر كاف قد َتعرض لمثل الكتاب المقدس من معارضو  ،كال يزاؿ الكتاب المقدس
يػقف صامدا غير متزعزع كغير قابل لبلنهزاـ ألف عظمة الكتاب المقدس ىو في قوة تأثيره
على الجنس البشرم .

حقائق ال يمكن تجاىلها
لقد اثبت علماء اآلثار مثل رك لنسن ك ليارد كسمث كيلي ككنيوف  ،في مصر كنينول كبابل
كآشور كاكر كسوريا كلبناف كإسرائيل
إثباتات مذىلة تؤكد حقيقة الكتاب المقدس التاريخية  ،كىناؾ العديد من المتاحف في العالم
توضح حقيقة ىذا األمر.
اف العادات كالتقاليد المحلية لؤلمم القديمة قد أثبتت صحة كمصداقية الكتاب  ،أمم قد حاربت
إسرائيل في الماضي .
كإف كل ما توصل اليو علم اآلثار الحديث يستمر في دعم األسباب التي تجعلنا نؤمن بحقيقة
الكتاب المقدس  ،كتم إىماؿ االنتقادات المتعلقة بكتبة اليهود األصليين من خبلؿ اكتشاؼ
النصوص القديمة .
لقد ساعدت اكتشافات مخطوطات البحر الميت عاـ  1947في إثبات دقة الكتاب المقدس
كقيمتو ،حيث أف بعض تلك المخطوطات يعود تاريخها إلى القرف الثاني قبل الميبلد كبالرغم من
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القدـ فاف االختبلؼ الموجود البسيط ىو في الهجاء كليس في التعليم أك النبؤه أك الحقائق
التاريخية  ،كلهذا فاف علماء اآلثار يؤكدكف في طرؽ عديدة حقيقة الكتاب المقدس كمصداقيتو
كبشكل غير مباشر ألف ىذا ىو إنتاج الوحي اإللهي.

نبؤة تثبت صحة الكتاب المقدس
لقد اختار اهلل نفسو نبؤه كدليل عظيم على سلطتو المطلقة البلمحدكدة على كل الكائنات الحية
أش  11-9: 46كاش . ) 9: 42
كالكتاب المقدس يتكلم من كقت ألخر عن األحداث التي ستتحقق بعد سنوات  /مت 2
يذكر باف الحكماء جاءكا إلى القدس ( المجوس ) كسئلوا أين ىو المولود ملك اليهود  ،كعندما سئل
ىيركدكس رئيس الكهنة ىذا السؤاؿ أجابوا بسرعة في بيت لحم اليهودية  ،كبسبب ما قد تنبأ عنو بمئات
السنين في العهد القديم (ميخا  ) 2: 5كباالظافة إلى النبؤات عن المسيح ىناؾ أيضا العديد من األمور
التي
تخص األمم القديمة  /كاألخص عن اليهود  ،لقد اختفت العديد من األمم القديمة كلكن بسبب ما قالو
الكتاب المقدس عن اليهود ذاكرا بأنهم سوؼ يبقوف على قيد الحياة كسوؼ يبقى الشعب
اليهودم بالرغم من الجهود التي تحاكؿ تدميره (أر ) 11– 11: 31ك لو كاف الكتاب المقدس
من عمل اإلنساف في آم زماف لتبيّن بأف إعبلف مثل ىذا كاف زائفا .
كىا ىم اليهود اليوـ معنا بدكلتهم إسرائيل كعاصمتها القدس كفي سيطرة كاملة على أرضهم
كاف الكتاب المقدس يعطينا أسباب كافية لهذه الحقائق كىذا دليل قوم جدا على أف الكتاب
المقدس ىو كحي الهي كغير قابل للسقوط  ،كىناؾ بعض األسباب تجعلنا نؤمن بأف الكتاب
المقدس ىو كلمة اهلل ( با لهاـ )  ،كمنها األسباب التالية :
 – 1كحدة الرسائل بالرغم من عدد الكتب الذين كتبوا على نحو زماف كبير،
 – 2حفظو العجيب
 – 3االكتشافات األثرية .
 – 4تتمة النبؤات … ىناؾ أمثلة سيتم ذكرىا فيما بعد .

شركط يجب قبولها
ل و فهمنا الكتاب المقدس  ،لعرفنا ما قالو يسوع بأنو يجب علينا أف نكوف قابلين للتعلم مثل
األطفاؿ (مت  ) 25: 11كيجب علينا أف نعمل لمعرفة الحق كالحكمة من كلمة اهلل ( أـ 3: 2
–  ) 6كعلينا أف نكوف راغبين في جعل حياتنا بانسجاـ مع كصايا اهلل.
قاؿ يسوع إف علمتم ىذا فطوبا لكم إف عملتموه (يو  ) 17: 13كليس كل من يقوؿ يا
رب يا رب يدخل ملكوت السموات ،لكن الذم يفعل إرادة أبي الذم في السموات (مت 7
 ) 21:ككتب الرسوؿ بولس في (فل  ) 12: 2يقوؿ تمموا خبلصكم بخوؼ كرعدة).
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كيف نقرأ الكتاب المقدس
كأم قراءة عادية كمنتظمة كمخطط لها ،لكي نبدء اتبع المقترحات الموجودة في ىذه الدراسة .
يفسر نفسو بنفسو لذلك ننصحك بأف تقرأ النص كتفهمو جيدا كقارف
ألف الكتاب المقدس ّ
مدعم بآية كاضحة كإيجابية  ،كلهذا األساس فاف كل
آية بآية  ،كسوؼ تجد لكل إيماف بأنو ّ
ضح  ،فاف كجود كتاب مقدس م ّشوىد كمراجع أخرل مساندة
اآليات الصعبة يمكن أف تو ّ
تساعدؾ كثيرا في الفهم .
كلكن يجب أف تتذكر باف ليس كل ىذه المراجع ىي من الوحي اإللهي كخصوصا إف كاف
ىناؾ بعض التناقض في تعليم كتفسير اآليات في نهاية النص  ،ىم على خطأ في ذلك (أش 8
) 21:
الغرض من ىذه الدراسة ىو لمساعدتك لفهم الكتاب بنفسك كلكي تقبلو كما ىو  ،ككلمة
اهلل تقدـ لك الرجاء في الحياة األبدية لكل من يسمع كيطيع .
القراءات
 2بط 3: 3
اش 21 : 8

لو 24
بط 1
اع 31-23: 28

اؼ 32-21 : 4

أسئلة الدرس األكؿ ( ) 1
اختر الجواب الصحيح لكل سؤاؿ كنقل اإلجابة إلى الورقة الصفراء في كسط الكتاب
 – 1من مؤلف الكتاب المقدس ؟
د  -دانياؿ
ج – اهلل
ب – موسى
ا -بولس
 – 2أم جزء من العهد القديم استخدـ الرب يسوع لبدء شرحو إلى تلميذين عمواس عن
نفسو ؟
د -األمثاؿ
ج – المزامير
ب – كتب موسى
ا – كتب األنبياء
 – 3تم اكتشاؼ مخطوطات البحر في عاـ؟
ب – 1794
ا1749 -
 – 4أين تنبأ النبي ميخا عن مولد الرب يسوع ؟
ب – بيت عنيا
ا – القدس

ج – 1947
ج – بيت لحم

د – 1914
د – بابل
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 – 5كتبت أسفار الكتاب المقدس في مدة ؟
ب – 15
ا –  51سنة

ج –  1511سنة

د –  151سنة

 – 6قاؿ الرب يسوع إذا فعلتم ىذه األشياء فطوبا كم ؟
ب – إذا عملتموىا
ا -إذا أخبرت اآلخرين
ج – إذا تذكرتموىا

د – إذا تأكدتم منها

 – 7يحتوم الكتاب المقدس على؟
ب 27 -سفرا
ا 66 -سفرا

ج –  39سفرا

د –  23سفرا

 – 8في أم مدينة كاف يعيش بولس في أعماؿ الرسل  31- 23: 28؟
د – اإلسكندرية
ج – افسس
ب -القدس
ا -ركما
 – 9ماذا كانت تعني ) الكلمة ) التي ذكرىا بطرس في رسالتو الثانية ؟
د -الكبلـ
ج -النبؤة
ب -الترنم
ا -السلوؾ الجيد
 – 11من أم مصدر يمكن لنا أف نحصل على فهم كامل لخطة اهلل كغرضو مع األرض؟
ا – مخطوطات البحر الميت ب  -ناموس موسى
د – الكتاب المقدس
ج – كتابة علماء اآلثار

الدراسة الثانية (اهلل)
ال شك من كجود العديد من المناقشات كالمجادالت حوؿ كجود اهلل  ،لننظر الى المثل التالي :
جدؿ حوؿ الساعة (يدكية)
لو كجدنا ساعة ملقاة على األرض ككنا لم نرل ساعة من قبل  ،يمكن أف نلتقطها كنتفحصها كربما نفتح
غطاء الخلف كننظر إلى داخلها  ،نبلحظ كيف أف عجبلتها الدقيقة تعمل ضد بعضها البعض  ،كسوؼ
نعرؼ بأف ىذه اآللة قد صنعت كصممت كخطط لها كال يمكن أف تكوف ىذه الساعة قد صنعت نفسها
بنفسها كال يمكن أف يكوف كل أجزائها قد تجمعت بمحض الصدفة  ،كالحقيقة من كجود الساعة ىو
دليل بأف ىناؾ مصمم لها كمن كجود صانع لهذه الساعة.
ىكذا الكوف فإنو مكوف من مبليين النجوـ  ،كاألرض لها قمر يدكر حولها  ،كالشمس الكواكب جزء
من نظاـ عظيم حيث أف كل جزء يتحرؾ حوؿ مداره المعيّن لو  ،كأنو اكثر تعقيدا من الساعة اليدكية
كىذا لم يوجد صدفة كالبد من كجود مصمم لو  .يقوؿ في مز  ( 1: 19أف السموات تحدث بمجد اهلل
كالفلك يخبر بعمل يديو ).
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الدليل الكتابي
أ حد أعظم المجادالت القوية لوجود اهلل ىو في الكتاب المقدس  .فإف الكتاب المقدس يحتوم
على العديد من النبؤات حوؿ نهوض كسقوط ممالك  ،حوؿ أفراد كحوؿ أحداث  ،كفي غالبية
األحواؿ فإف ىذه النبؤات قد سجلّت بمئات السنين قبل أف تحدث كىذا الشيء ال يقدر
اإلنساف على صنعو  ،اهلل كحده فقط القادر عليها الذم يتحكم بكل شيء الذم سمح لهذه
النبؤات أف تكتب (أش. ) 11- 9: 46
كسوؼ نقوـ بشرح بعض النبؤات في الدراسات القادمة كىذه الدراسة ىي لشرح ما أظهره
اهلل عن نفسو في الكتاب لمقدس .
ماذا يخبرنا الكتاب المقدس ؟
لقد أظهر اهلل نفسو كخالق " في البدء خلق اهلل السموات كاألرض (تك ) 1: 1
"أنا صنعت األرض كخلقت اإلنساف عليها  ،يدام أنا نشرتا السموات ككل جندىا أنا أمرت(أش 45
. ) 12:
أظهر اهلل نفسو كأبدم (أزلي ) كائن كالذم يكوف ( ،مز  ) 2: 91يقوؿ ( ...من قبل أف تولد
الجباؿ أك ابدأت األرض كالمسكونو منذ األزؿ إلى األبد أنت اهلل ) .
يوجد إلو كاحد فقط  .كلقد أخبر إسرائيل بأف آلهة الشعب المصرم ليس لها قوة كإنها من صنع اإلنساف
.
( 1أخ  26: 16يقوؿ ألف كل آلهة األمم أصناـ كأما الرب فقد صنع السموات)  ،اهلل كلّي القدرة
كىو يعرؼ كل األشياء التي ستحدث كىو موجود في كل مكاف بواسطة ركحو القدكس .
مز  3- 2: 139يقوؿ( أنت عرفت جلوسي كقيامي كفهمت فكرم من بعيد  ...مسلكي كمربضي
ذريت ككل طرقي عرفت ) .
ّ
كيقوؿ داكد في ىذا المزمور بأف عقولنا الصغيرة ال تفهم عظمة اهلل كلكن إذا عرفنا بأف اهلل يرل كيعرؼ
جناحي الصبح
كل األشياء سيعطينا راحو أكثر كمصدر قوه  ( ،مز  11- 9: 139يقوؿ إذا أخذت
ّ
كسكنت في أقاصي البحر فهناؾ أيضا تهديني يدؾ كتمسكني يمينك ) كيقوؿ في عب  5: 13ك يش 1
 5:ال أتركك كال أىجرؾ ) كيخبرنا الكتاب المقدس بأف إذف اهلل مفتوحة دائما لسماع صراخ أطفالو
كشعبو .
كحدانية اهلل
إف الكتاب المقدس يقوؿ بأف ىناؾ إلو كاحد تماما مثل الكثير من الذين ال يؤمنوف بذلك .
كىناؾ تعاليم كاضحة في كبل العهدين القديم كالجديد  ،انظر إلي ىذه اآليات ( أش  5: 45ك  1كو 8
 6:ك أفسس  ) 6 : 4لقد كتب بولس الرسوؿ الي تيموثاكس يقوؿ ( ألنو يوجد إلو كاحد ككسيط
كاحد بين اهلل كالناس اإلنساف يسوع المسيح  1) ...تيمو  ، 5: 2كما كأكد يسوع المسيح على أىمية
تعاليم الكتاب المقدس عندما قاؿ  ..ىذه ىي الحياة األبدية أف يعرفوؾ أنت اإللو الحقيقي كحدؾ كيسوع
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المسيح الذم أرسلتو  ....يو . 3: 17
تعاليم الثالوث
ىناؾ القليل من التعاليم التي تخص اهلل كالمعركفة بتعليم الثالوث يمكن أف تقبل من قبل مسيحيي العالم
،
الركـ الكاثوليك  ،الكنيسة اليونانية كغالبية الطوائف البركتستانتية كربما يكوف ىناؾ الخبلؼ على بعض
النقاط كيوافقوف على ىذا كعلى اإليماف بأف اهلل ىو اإلبن كاإلبن ىو اهلل كالركح القدس ىو اهلل كىؤالء
بالحقيقة ليسوا ثبلثة آلهة كلكن إلو كاحد ،كيعتقدكف بأف ىؤالء الثبلثة متساككف كأبديين.
ىل ىذا تعليم صحيح ؟ إذا كاف صحيحا كال نستطيع أف نفهمو ا يجب علينا أف نقبلو ؟
ككيف لنا أف نعرؼ ؟
بالطبع بواسطة ما سر اهلل أف يعلنو بكلمتو  ،كعندما نذىب إلى الكتاب المقدس سرعاف ما نكتشف بأنو
ال يوجد أم دعم لهذا التعليم الشائع كلكن على العكس من ذلك .
إف اآليات دائما تعلَمنا عن كحدانية اهلل كليس عن الثالوث
كالشواىد التالية توضح لنا ىذا األمر :
ا -إسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إلو كاحد  (.تث ) 4: 6
-2أنا الرب كليس آخر ال الو سوام ( أش ) 5: 45
 -3لكن لنا الو كاحد اآلب الذم منو جميع األشياء ( 1كو ) 6: 8
كىذه ال تعد فقرات منفصلة بأم شكل من األشكاؿ كلكنها للعديد من الشواىد ككل التعاليم التي تقوؿ
بأف اهلل كاحد كليس ثبلثة  ،كىناؾ شيء مهم في ىذه الشواىد ىو أف المسيح قد ظهر كقد مات كقد
رفع
من األموات كتمجد كرفع إلى اهلل  ،بولس الرسوؿ يقوؿ ألنو يوجد إلو كاحد كمن يكوف ؟ إف الثالوث
األقدس لدل األرثوذكس آب ،أبن كالركح القدس ؟ ال  ،إنو اآلب  ،ىو اهلل الذم عبده بولس .
ىل كاف يسوع اهلل االبن ؟
ماذا عن يسوع ؟ الم يكن اهلل االبن ؟ كفي العرض المتكرر لهذا لتعبير كاستخدامو اليوـ
نبلحظ بأف ىذا التعبير عن اهلل االبن ليس موجودا في الكتاب المقدس  ،نقرأ عن اإلبن اهلل كليس عن
اهلل االبن فإف االستنتاج الطبيعي لهذا التعليم الناتج عن التعبير الذم يقوؿ بأف اهلل االبن ليس تعبيرا
ركحيا .
العقيدة التي تقوؿ بأف اآلب كاالبن ىما متساكياف كأزلياف  ،دعنا نلقي نظرة على ما يقولو الكتاب
المقدس بخصوص التساكم  ،ألنو يتكلم بوضوح عن ىذا األمر ،ىل كاف يسوع مساكيا لآلب ؟
دعنا نرل ماذا كاف يسوع يجاكب عن نفسو عندما كاف على األرض قبل  ، 1911انظر ىذه
اآليات ......
 يو  ( 31: 5أنا ال اقدر أف أفعل من نفسي شيئا ).
 يو  ( 16: 7تعليمي ليس لي بل للذم أرسلني ).
 يو  ( 28 : 14ألف أبي أعظم مني ).
كالحقيقة إنو أرسل من اهلل اآلب (يو  ) 37-24: 5تناقش نظرية التساكم !
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كأما بألنسبو إلرادتو معرفة كقت مجيئو الثاني ىذا يعطينا دليل إظافي آخر ضد التعاليم الشائعة أك
اإليماف الشائع .
ألنو ال أحد يستطيع أف يتصور أف الشخص الثاني من الثالوث يكوف مهمبل من أم جانب كليس
ىذا الغياب من التساكم في الماضي فقط لكنو اآلف نفس الشيء ،كاما كلمات الرسوؿ بولس
عندما تكلم عن اهلل اآلب لربنا يسوع المسيح ،في  2كو . 31: 11
حتى يسوع نفسو بعد قيامتو ذكر بأف اآلب كإلهي (يو  ) 17 : 21كالحقيقة األبعد تقوؿ بأف ىناؾ
إلو كاحد ككسيط كاحد بين اهلل كالناس اإلنساف يسوع المسيح ( 1تيمو  ) 5: 2كتعتبر شهادة أخرل
على ىذا الحديث.
مركز المسيح المستقبلي
كىذا دليل أخر ...نتطلّع بشوؽ إلى كقت نهاية ملك المسيح على األرض (لمدة ألف سنة )ماذا
يمكننا
أف نرل ؟ في 1كو  ) 28- 24 : 15يقوؿ كبعد ذلك النهاية متى سلّم الملك هلل اآلب ألنو يجب
أف
يملك حتى يضع األعداء تحت قدميو  ....ألنو أخضع كل شيء تحت قدميو كمتى أخضع لو الكل
فحينئذ االبن نفسو أيضا سيخضع للذم أخضع لو الكل كي يكوف اهلل الكل في الكل .
في الماضي كالحاضر كالمستقبل إف المركز الذم أعطي ليسوع عاليا جدا  ،اآلب ىو األعلى كإف
التساكم لم يكن حتى مقترحا .
مسجل في لوقا " الركح القدس
إذا من ىو يسوع المسيح ؟ إبن اهلل المولود من أـ عذراء كما ىو ّ
يحل عليك كقوة العلي تضللك كالقدكس المولود منك يدعى إبن اهلل " كقد عاش المسيح كما ىو
مدكف في الكتاب ،جرب  ،عاش  ،مات  ،كلكن قاـ من بين األموات بأهلل اآلب كرفع إلى يمين اهلل
ّ
في األعالي ككاىن عظيم ككسيط كسيبقى حتى يأتي الوقت الذم يعود لؤلرض لكي يؤسس
ملكوت اهلل .
محبة اهلل
إنها محبة اهلل التي ترينا شخصية اهلل كإنها حقا تختلف عن اآللهات األخرل  ،التي كانت تعبد من
قبل
الناس  ،ف ّكر معي في محبة األىل التي يعطوىا ألطفالهم  ،اهلل أرانا ىذا الحب كأكثر من ذلك كفي
يوحنا  16: 3يقوؿ ( ألنو ىكذا أحب اهلل العالم حتى بذؿ ابنو الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن
بو بل تكوف لو الحياة األبدية) فإف عمل الرب يسوع يشكل موضوع آخر في ىذه الدراسة .
كسوؼ نتعامل مع خبلص اإلنساف فيما بعد كلكن الهدؼ الذم أعده اهلل لؤلرض كلئلنساف
ضركرم أف نركز عليو ىنا :
إنو كاضح من تعاليم الكتاب المقدس بأف اهلل يريد في المستقبل أف يغيّر العالم لكي يزيل الشر الذم
أثّر
عليو في الحاضر .
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خطة اهلل لؤلرض
حي أنا فتمؤل كل األرض
أعلن اهلل في كقت مبكر من تاريخ إسرائيل ( العدد  ) 21 : 14يقوؿ ( ّ
من مجد الرب ) فإنو من المؤكد اآلف إف األرض ليست ممتلئة من مجد الرب كلكنها ستمتلئ ،
كىذا
ىو غرض اهلل  ...كتكلم بولس الرسوؿ إلى شعب أثينا كأخبره بأف ىناؾ يوـ فيو يحكم العالم بالبر
من قبل ملك ممسوح من اهلل  ،ككاف ىذا ضمانو بواسطة قيامة الممسوح من األموات ككاضح بأف
العالم ليس تحت سيطرة البر اآلف كلكنو سيكوف كعندما يأتي ىذا الوقت سوؼ يدعى ملكوت اهلل
كيكوف يسوع الملك .
كىناؾ كاحدة من أعظم الطرؽ األكيدة التي ترينا محبة اهلل لئلنساف  ،بأنو جعل ىدفو معركفا في
لكتاب المقدس ككانت محبتو قد أظهرت بواسطة ابنو كهدؼ رئيسي لذلك .
الركح
ال يمكن أف تكوف القراءة عن اهلل كاملة دكف ذكر كلمتين مرتبطتين مع القدير كعملو .
إف كلمة ركح غالبا ما تم استخدامها في الكتاب المقدس لتعني قوة اهلل كلّي الوجود
مز  7 : 139يقوؿ ( أين أذىب من ركحك كمن كجهك أين أىرب)  .كمزمور 51
يقوؿ كبركح منتدبة أعضدني .
الركح القدس
مكرس " كعندما نقرأ عن الركح القدس
كلمة مقدس تعني مخصص أك معيّن " ّ
فإف الكتاب المقدس يكلمنا عن قوة اهلل كذلك عند استخدامها لشيء اك غرض مخصص.
كإذا نظرنا في بعض األماكن التي تظهر الكلمات المعنى بشكل كاضح لوقا 35 : 7
لما كانت مريم أـ يسوع قد أخبرت بأنها ستلد إبنا الذم يدعى يسوع كانت
يقوؿ ( ّ
قد أخبرت بأف الركح القدس سيحل عليها  ،كلوقا يؤكد المعنى بقولو مرة ثانية بأف
قوة العلي ستضللك ).
أنظر الى ىذه اآلية فإف المبلؾ يشرح بأف ميبلد يسوع سوؼ يكوف معجزة أحضرت
من قبل قوة اهلل العاملة على مريم كبسبب ىذا سيدعى يسوع ابن اهلل .
كتابة الكتاب المقدس
لقد قرأنا في رسالة بولس الرسوؿ الثانية اآلية التي تقوؿ " ألنو لم تأتي نبؤ ق قط بواسطة
إنساف كلكن القديسين مسوقين من قوة الركح القدس " كىذه كانت قوة اهلل الخاصة التي
جعلت األنبياء أف يتكلموا  ،ككتبة اإلنجيل أف يثبّتوا كلمة اهلل ككانوا مسوقين من الركح
القدس  ،من اهلل .
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ككلمة ركح غالبا ما تكوف لترجمة عبرية ( في العهد القديم ) أك كلمة يونانية ( في العهد
يحرؾ ركح اهلل رجبلن ىذا يعني أف
الجديد)  ،كىذا يعني نفحو أك نسمو  ،لذلك كعندما ّ
ركح اهلل في داخلو  ،كالمعنى خلف ىذه الكلمات تجعل بعض الفقرات التي تكلمنا عن
ركح اهلل جميلة جدا  ،كىذا أيضا السبب الذم جعل بولس يكتب إلى تيموثاكس الذم
يقوؿ بأف الكتاب ىو ( نفحة اهلل ) .
 2تيمو  16: 3يقوؿ إف كل الكتاب المقدس موحى بو من اهلل  ، ،إف قوة الركح
القدس كانت قد أعطيت ليسوع المسيح كما يقوؿ العهد الجديد  .ك أعطيت للرسل
فيما بعد ك جعلّتهم قادرين على عمل معجزات .
أف آخر آية في مرقس  21 : 16تخبرنا بأف الغرض من ىذا لتجعل الرسل قادرين أف
يؤكدكا الكلمات التي تكلموا بها.
كتكلم بولس الرسوؿ عن مواىب الركح القدس التي أستخدمت في القرف األكؿ لكن
أعظم ىذه المواىب التي يجب علينا أف نزرع ىي المحبة  ،إقرأ  1كو 31-28: 12
ك  1كو  . 13- 1 : 13لقد أظهر اهلل محبتو لنا بطرؽ عديدة  ،ك يمكننا أف نظهر
محبتنا لو من خبلؿ محاكلتنا أف نعيش في طرؽ تسر اهلل .
يمكننا أف نلّخص ما كرد سابقا في النقاط التالية :
 يوجد إلو كاحد .
 ىو الخالق  ،األزلي من األزؿ الى األبد .







اهلل يرل كيعرؼ كل األشياء .
أظهر اهلل غرضو في الكتاب المقدس .
ك’صفت قوة اهلل بركح اهلل .
كتب الكتاب المقدس بواسطة الركح القدس .
كلد يسوع المسيح نتيجة عمل الركح القدس على العذراء مريم .
المهم لخبلصنا أف نفهم طبيعة اهلل .

القراءات
تك  1اع 17

اش 45

مز 1: 139

تيمو 6

أسئلة الدراسة الثانية
ضع دائرة حوؿ الجواب الصحيح كانقل اإلجابات إلى الورقة الصفراء كسط الكتاب .
 – 1كيف شكل الكوف ؟
ا – بالصدفة ب – بقوة اهلل ج – بثورة
 – 2اإللو الحقيقي ىو :
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ج – ال نعرؼ د – صورة بعل

ا – إلو الكتاب المقدس ب – أصناـ المصريين
 – 3أم من التالية تدؿ على أف اهلل موجود :
ب – نبؤات الكتاب المقدس ج – األساطير التقليدية
ا – النشيد الوطني
 –4يقوؿ الكتاب في مزمور 6 : 139
ا – ىذه المعرفة جميلة جدا لي ب – اهلل يرل كيعرؼ كل األشياء
ج – اهلل كلّي القدرة

د  -أنت عرفت جلوسي كقيامي

 - 5يعلمنا الكتاب المقدس بأف :
ا – اهلل ىو الثالوث ب – اهلل كحده
ج – اهلل عدة اآللهات في كاحد د – ال يوجد إلو
 – 6يرينا اهلل بواسطة بذؿ ابنو يو 16: 3
ج – إيمانو
ب  -محبتو
ا – رجاؤه
 - 7ماذا ينوم الو أف يفعل باألرض ؟
ب  -يتركها كما ىي
ا -يدمرىا
 – 8ما ىو ركح اهلل ؟
ا – قوة اهلل ب -محبة اهلل

د – عدلو

ج – يمؤلىا بمجده

ج – إرادة اهلل الحرة د – تقدمة إبن اهلل

 – 9بأم شكل سمح اهلل أف يكتب الكتاب المقدس ؟
ب – بركحو القدكس ج – بحقو د – بكرمو
ا – بجبللو
 – 11نقرأ في أعماؿ عن الذين في بيرية بأ نهم :
حركوا الشعب د – كضعوا المدينة في
ا–
غليافغنّوا لمجد اهلل ب -فتشوا الكتب يوميا ج – ّ

الدراسة الثالثة 3
خطة اهلل كغرضو
لقد ذكرت محبة اهلل في الدراسة السابقة كمحبتو للعالم ببذؿ ابنو الوحيد  ،كىذه المحبة أظهرىا
اهلل لنا
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كالتي يجب أف نظهرىا في المقابل ال يجب أف تكوف مشوشة .
حيث أف الكتاب المقدس قد أكد بر اهلل كعدالتو ،كانت عدالة اهلل كمحبتو لئلنساف مطلقو التي من
أجلها أقيم يسوع من األموات  ،كبما أف يسوع لم يفعل خطية لم يكن ممكنا أف يبقى ميتا (أع 2
 ) 24:كليس من المنطق أف يبقى يسوع في القبر لذلك أقامو اهلل من األموات .
كبنفس ىذه الطريقة  ،ليس صحيحا أف يستمر العالم ليكوف مكاف لؤلشرار كازدىارىم  ،ال شك من
كجود الكثير من األخطاء في العالم  .ألف سفر األمثاؿ يخبرنا " موازين الغش مكرىة الرب "دعنا
ننظر إلى ىذه اآليات :
-1مز  11: 7يقوؿ  ....كإلو يسخط في كل يوـ
 2 -2تسا  8 – 7: 1يقوؿ كإياكم الذين تتضايقوف راحة معنا عند إستعبلف
الرب يسوع من السماء مع مبلئكة قوتو  .في لهيب معطيا نقمة للذين ال يعرفوف اهلل كال
يطيعوف إنجيل ربنا يسوع المسيح.
كىذا جانبا من شخصية اهلل التي غالبا ما نغفلها كبر اهلل ال يسمح للشر أف يستمر كاهلل ال
يسمح للعالم بأف يسيطر عليو من قبل رجاؿ أشرار ال يضعوا معايير صحيحة .
كأف غرض اهلل في يوـ ما أف يحكم العالم ببر اهلل الذم بيسوع المسيح ربنا ( أع 31 : 17
يسمى ( ملكوت
كعندما يكوف الملك فإف الكثير من المشاكل ستحل كىذا الوقت الرائع ّ
اهلل ) مت  11: 6يقوؿ بأف يسوع علّم تبلميذه بأف يصلّوا لكي يأتي ملكوت اهلل كلكي
تكوف إرادة اهلل على األرض كما يفعل المبلئكة كيطيعوا اهلل في السموات .
نبوآت األمور القادمة
نجد في الكتاب المقدس إعبلنات أكثر دقة عن المستقبل  .ليس كاحدا كال نصف دزينة كلكن
العديد
من النبوآت  .حيث نجد نبوآت تهم أشخاص كأمم قوية كأمم ضعيفة البعض منها لم يكن لو كجود
في ذلك الوقت  ،كىناؾ نبوآت طويلة كنبوآت قصيرة كنبوآت عن أمور قادمة كأنها لم تكن قد
حدثت من قبل  ،كاالختبارات الغير طبيعية التي ستحدث مع األمم  ،كاختبارات ال كازم كعلى
العكس من كل التوقعات الطبيعة الكلية .
كل ىذه األمور نجدىا في الكتاب المقدس كإننا نكتشف كبدكف أم استثناء أنو ال يوجد أم كاحدة
من ىذه النبؤات كاذبة أك زائفة .
ماذا علينا أف نستنتج من ىذا ؟ ىل يمكن لرجاؿ غير مقادين أف يعملوا مثل ىذا اإلنجاز ؟ ال
يمكن..
! ال بد أف يكوف ىناؾ استنتاج كاحد فقط ....
إف الذين كتبوا الكتاب المقدس قد حصلوا على قوة من األعالي لكي يقوموا بعملهم كما طلب
منهم .
في بطرس الثانية  21: 1يقوؿ ( ألنو لم تأت نبؤة قط بمشيئة إنساف ،بل أناس اهلل القديسين
مسوقين بالركح القدس ) كال يستطيع أحد أف يستهين بقوة نبؤة الكتاب المقدس حيث أف بطرس
إقتبس كتكلم عنو ككأنو اكثر تأكيدا كلمة نبؤة كيقارنها بسراج يضيء في مكاف مظلم ككلما
نظرنا إلى العالم اليوـ نراه مربك ال معنى كال ىدؼ لو كيبدك ككأف التاريخ مسلسل أحداث
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متتالية متصادفة بدكف ىدؼ كاضح  ،بعيدا عن طموح اإلنساف الزائل الذم عبر على مسرح
العالم .
لكن دراسة الكتاب المقدس يغير كل ىذا كيشرح لنا ما كراء كل شك  ،كالتي يقوؿ بأف شؤكف
الناس كلها تحت السيطرة كتتحرؾ إلى نهاية غير متوقعة  ،غير متوقع كىذا من الجميع كليس
القليل .
دانياؿ  ( 32 : 4إف العلي متسلط في مملكة الناس كإنو يعطيها لمن يشاء ) ككانت ىذه الكلمات
موجهو إلى نبوخذنصر ملك بابل لم يكن شخص عادم كلكنو كاف ملك قوم في العالم القديم كتعد
ّ
بابل مدينتو في الوقت الحالي كالتي أثبتت الحفريات بأنها حقيقية كىي المدينة التي تكلم عنها
الكتاب
المقدس .
كتم إخراج مئات اآلالؼ من الطوب الذم كاف يحمل إسمو ( إسم الملك الفخور الذم حكم العالم
في أيامو  .كالحقيقة أف نبوخذنصر كاف الملك األكؿ في العالم كلو قيل  ...أف العلي متسلّط في
مملكة
الناس كإنو يعطيها لمن يشاء  .كقد قيل لو أكثر من ذلك .
رؤية مذىلة
تسائل الملك كىو مضطجعا على األريكة ماذا سيحدث في مملكتو بعد كفاتو  ،كعلى من سيوضع
سيمزؽ إلى قطع من قبل الغيورين ؟
لباسي؟ كىل ّ
كلم يكن ىناؾ إجابات لهذه األسئلة ألنو بكل بساطة ال أحد يستطيع أف يخبر ما يحملو المستقبل
ككاف
الملك نبوخذنصر قد أعطي جواب من اهلل كيمكننا قراءة ىذا في سفر دانياؿ اإلصحاح الثاني ،
كنحثك
على قراءة ىذا السفر كامبل ألنو أكثر إدىاشا في الكتاب المقدس .
كنعلم بأف الحلم الذم بو الجواب قد أعطي إلى الملك بشكل رمزم ،كيمكن للمرء أف يسأؿ لماذا
إنشغل اهلل القدير ليرضي ملك كثني  ،كلماذا إختار اهلل أف يفعل ىذا بواسطة حلم ؟ كلماذا كانت
الرسالة مليئة برموز لم يستطيع الملك فهمها كال حتّى يتذكرىا عند نهوضو من النوـ .
النبوات
يمكن أف تكوف المبلحظات التالية قد كضعت في جواب كسوؼ تخدـ لتقدـ لنا تفاصيل َ
كإتمامها :
 -1لم يكن نبوخذنصر ذك أىمية كبيرة في ىدؼ اهلل كال في عظمة إمبراطوريتو بل كانت في الحقيقة
في ن فوذه المسيطر على أرض إسرائيل حيث كاف شعب إسرائيل قد سبي إلى بابل لمدة سبعوف عاما
،ككاف شعب اهلل كأرضو تحت نفوذ الملك نبوخذنصر .
 -2الطريقة التي استخدمت إلعطاء المعلومات أيضا قدمت لنا دانياؿ الرجل اليهودم الوحيد الذم
يفسر الحلم  ،كىذا يوضح لنا بأف اهلل الذم يظهر األسرار ىو إلو إسرائيل .
إستطاع أف ّ
 -3إف اإلسلوب الرمزم الذم قدـ كاف أكثر فعالية لحمل معلومات كثيرة في شكل مكثّف  ،كلكن
الصورة توضح أحداث الماضي كالحاضر ككانت رؤية نبوخذنصر قد ألقت فيضانا من النور على
المستقبل .
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معنى الرؤيا
مكوف من عدة معادف  ،ككاف
لقد رأل الملك في حلمو ما كاف يعتقد أنو إلو ،ككاف صورة رجل ّ
اإلنطباع من ىذا المنظر على النحو التالي  :الرأس الذىبي  ،األذرع كالصدر من الفضة ك البطن
كاألفخاذ من النحاس  ،أرجل من الحديد ،أقداـ كاحدة من حديد كاألخرل من الخزؼ .
كتحولت آثاره إلى
كبقى ىذا التمثاؿ كاقفا حتّى القت قوة خفيّة حجرا على أقدامو كتحطم التمثاؿ ّ
غبار كتناثر مع الريح ،بينما الحجر الذم حطّم التمثاؿ أصبح جبل عظيم كملئا كل األرض ( دا 2
. ) 35:

ماذا كاف يعني كل ىذا ؟
لقد كضعت كلمات دانياؿ الواضحة حدا لكل الشكوؾ  ،لقد كاف يرمز التمثاؿ إلى ممالك األمم في
العصور التي كانت تابعة  ،حيث كانت األمم في ذلك الوقت خاضعة لملك بابل كالذم كاف يرمز لو
بالرأس الذىبي  ...فأنت ( ىذا الرأس من الذىب  .دا  ) 38 : 2كيأتي بعد ىذا إمبراطورية ثانية
(الفضة ) كيليها الثالثة كالربعة  .كسوؼ تكوف المملكة الرابعة قوية كالحديد ،كيأتي بعد القوة
الضعف ( ،دا  ) 43 – 41 : 2يقوؿ كبما رأيت القدمين كاألصابع بعضها من خزؼ كالبعض من
حديد فالمملكة تكوف منقسمة  ...كأصابع القدمين بعضها من حديد كالبعض من خزؼ فبعض
المملكة يكوف قويا كالبعض قصما  ...لكن ال يلتصق ىذا بذاؾ كما أف الحديد ال يختلط بالخزؼ ) .
النبوة ؟
كالسؤاؿ الذم يجب أف نجيب عليو  :كيف نقارف حقائق التاريخ مع ىذه ّ
لقد حاكؿ الكثيرين القوؿ بأف اإلصحاح الثاني من دانياؿ كتب بعد الحدث  ،كىذه شهادة كافية
النبوة ما زالت في إتمامها ،حيث أف ىناؾ نسخ من
النبوة كلكنها ليست مستحيلة  ،ألف ّ
لدقة ّ
دانياؿ قد كجدت بين مخطوطات البحر الميت كالتي تعود إلى القرف الثاني قبل الميبلد .

نبذة عن تاريخ العالم
لقد كاف ىناؾ أربع إمبراطوريات عظيمة متبلحقة  ،إستشر أم كتاب تاريخ يغطي تلك الفترة
كسوؼ تجد كيف سقطت بابل بيد مادم كفارس  .حيث كانت إمبراطورية مادم التابعة األكلى

19

كجاءت فارس بعدىا  ،حيث قاـ إسكندر العظيم كالذم أسس اإلمبراطورية اليونانية بالقضاء على
ىذه اإلمبراطوريات  ،كىذا بالطبع قاد إلى قوة أعظم ،كأف ركما كانت أعظم كأقول ىذه
اإلمبراطوريات ككانت مسيطرة لعدة قركف  ،كلم يكن العالم يعرؼ قوة مثل قوة ركما  ،ككاف من
المستحيل على أم قوة أخرل على األرض أف تنتصر على ركما .كال أم قوة .
لم يكن ىناؾ إمبراطوريات عظيمة تماثل بابل  ،مادم كفارس  ،اليونانية كالركمانية ،كانت
إلمبراطورية الركمانية منقسمة إلى قسمين ىما ركما الشرقية كالتي قادىا قسطنطين كركما الغربية التي
حكمت نفسها ( متذكرين بأف التمثاؿ الذم رآه نبوخذنصر كاف لو ساقين من حديد ) ككاف ىناؾ
عداء بين القسمين  ،كقد إندمج العديد من الممالك فيها لفترة كبيرة ،منهم القوم كمنهم الضعيف ،
ككانت ىذه حالة الدكلة الركمانية منذ ذلك الوقت  ،كلم تقم إمبراطورية خامسة مثل اإلمبراطوريات
التي ذكرت ال في نجاحها كال في قوتها ككانت أرض إسرائيل ضمن حدكدىا .
نعم  ،لقد كاف ىناؾ العديد من المحاكالت كلكنها فشلت فشبل ذريعا :مثل فليب الحادم عشر
ملك
إسبانيا ،نابليوف األكؿ  ،كليم قيصر الحادم عشر  ،ىتلر كغيرىم .
إننا نرل اليوـ محاكلة الدكؿ األكركبية تعمل جاىدة على توحيد نفسها  ،كال نعلم ماذا تريد أف
تثبت  ،حيث أف اكركبا ال تشمل إسرائيل .ككانت كلمات النبي حقيقية (كلكن ال يلتصق ىذا
بذاؾ كما أف الحديد ال يختلط بالخزؼ ) كمن كاف يستطيع أف يتنبأ بكل ىذا من  2511سنة .؟
كمن كاف يقوؿ بكل ثقة بأنو سيكوف ىناؾ أربع إمبراطوريات كليس خمسة أك ستة ؟ كمن كاف لو
جرأة على كصف التاريخ بهذه الدقة ؟ ىل كاف ىناؾ شخص ما ؟ من خبلؿ معرفتنا من التنبوآت
البشرية  ،يمكننا أف نقوؿ ال ال .
ككلنا نعرؼ بأف دانياؿ كاف قد تخلّى عن كل شيء ألجل رسالتو  ،في دا  54 : 2يقوؿ ( اهلل
عرؼ الملك ما سيأتي بعد ىذا ،الحلم حق كتعبيره يقين ) .
العظيم قد ّ
النبوة من رجاؿ كنساء كل العصور كجدكا أرضية صلبو للثقة باهلل
كأف كل الذين درسوا ىذه ّ
كبكلمتو  ،إنها الثقة التي تجعلك أنت الذم تقرأ ىذه الكلمات تشاركنا بكل تأكيد .
النبوة تتعلق في المستقبل
جزء من ّ
النبوة .
إف إثبات كدقة كلمات دانياؿ تقودنا للنظر بإىتماـ جديد على آخر مرحلة من ىذه ّ
كسره كاصبح جبل عظيم .
ماذا يمكننا أف نتخيّل من الحجر الذم سقط على التمثاؿ ك ّ
لو كاف التمثاؿ يرمز إلى مملكة العالم فإف الحجر يرمز إلى قوة خارجية ،كالتي ستؤسس نفسها كقوة
عالمية على أنقاض حكومات بشرية كىذه سوؼ تكسر إلى قطع كتنتهي .
فسره دانياؿ  44 : 2كيقوؿ ( كفي أياـ ىذه الملوؾ يقيم إلو السماكات مملكة ال تنقرض
كىذا ما ّ
أبدا كالمملكة ال تترؾ لشعب آخر  ...كىي تثبت إلى األبد )  .كىذا كاحد من كعود الكتاب
المقدس
بأف اهلل ال يهجر األرض  ،ك إنو كضع خطة نادرة كعظيمة لخبلص الجنس البشرم  ،كإف الخطة تركز
على الرب يسوع المسيح .
إف ىذا األمر سهل على الذين يقرأكف الكتاب المقدس أف يميزكا معنى الحجر  ،قطع من الجبل
بدكف
أيدم كلكن بقوة اهلل في معجزة ميبلده .
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تكلم الرب يسوع عن دكره كحجر ( الحجر الذم رفضو البناؤكف ) كتابع يقوؿ ( من سقط على
ضض كمن سقط ىو عليو يسحقو )مت  . 44- 42 : 21إف كل العبلمات تشير
ىذا الحجر يتر ّ
بأف الحجر سيسقط قريبا على العالم كيحدث دمارا عظيما .
ىل ستهرب من الدمار القادـ ؟ ىل ستشارؾ في مملكة اهلل التي سيؤسسها يسوع على األرض ؟
إف يسوع كحده الذم لديو قوة الخبلص .
نبوة دانياؿ ،دعونا نبلحظ أف تعليم حلم نبوخذنصر كاف قد أعطي في رؤية لدانياؿ
كقبل أف نترؾ ّ
مدكف في اإلصحاح السابع من الكتاب الذم يحمل إسمو  ،لقد تغيّرت الرموز
نفسو كما ىو ّ
كامتدت إلى تفاصيل أكسع مستخدمة أشكاؿ الوحوش األربعة لكي تمثّل اإلمبراطوريات العظيمة
األربعة ص ِورت في حلم نبوخذنصر كأف التشابو لمملكة اهلل في دانياؿ  44 :2كاف قد أعطي في
كلمات دانياؿ  27: 7على النحو التالي  ( ،كالمملكة كالسلطاف كعظمة المملكة تحت كل السماء
تعطى لشعب قديسي العلي كملكوتو ملكوت أبدم كجميع السبلطين إياه يعبدكف كيطيعوف ) .
ملكوت اهلل
نبوات العهد القديم التي تخص ملكوت اهلل ىي في دانياؿ
دعنا ال نجعل أم من قرائنا يفكر بأف ّ
فقط
ضح
نتحوؿ إلى أشعياء كالذم بدكره يو ّ
كالتي ذكرناىن لكم  ،كلكي نو ّ
ضح ىذه النقطة يمكننا أف ّ
التفاصيل عن ملكوت اهلل القادـ  ،بدكف رموز .
كبسبب الكثير من المراجع في كتاب ىذا النبي (أشعياء ) ،دعىبأنو نبي الملكوت  .كنقتبس لقرائنا من
أشعياء  ( 4- 2: 2كيكوف في آخر األياـ إف جبل بيت الرب يكوف ثابتا في رأس الجباؿ كيرتفع فوؽ
التبلؿ كتجرم إليو كل األمم  .كتسير شعوب كثيرة كيقولوف ىلم نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إلو
يعقوب فيعلمنا من طرقو كنسلك في سبلو ألنو من صهيوف تخرج الشريعة كمن أكرشليم كلمة الرب
فيقضي بين األمم كينصف لشعوب كثيرين فيطبعوف سيوفهم سككا كرماحهم مناجل ال ترفع أمة على
أمة سيفا كال يتعلموف الحرب فيما بعد ) كأش  11: 41يقوؿ( ىوذا السيد الرب يأتي كذراعو تحكم
لو ىوذا أجرتو معو كعملتو ق ّدامو ) .
كىناؾ شواىد لشركط الخبلص  ،كنختار منها كاحدة  ،أش  2: 66يقوؿ (إلى ىذا أنظر إلى المسكين
كالمنسحق الركح كالمرتعد من كبلمي ) .
تفسير دانياؿ
ىذا التفسير ليس من إختراع ناشرين ىذه السلسة من الدراسات إقرأ دانياؿ 45 : 2قاؿ دانياؿ
ألنك رأيت إنو قد قطع حجر من جبل ال بيدين فسحق الحديد كالنحاس كالخزؼ كالفضة كالذىب
،
عرؼ الملك ما سيأتي بعد ىذا  ،الحلم حق كتعبيره يقين ) .
اهلل العظيم قد ّ
مملكة اهلل
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كما لحقت مادم كفارس بابل كلحقت ركما اليوناف كلم يكن ىناؾ إمبراطورية خامسة  ،لهذا فإف
النبوة سوؼ يتمم  .كما يقوؿ في دا  44: 2كفي أياـ ىؤالء الملوؾ يقيم إلو
الجزء األخير من ّ
السماكات مملكة لن تنقبض  ...كتسحق كتفني كل ىذه الممالك كىي تثبت إلى األبد ) .
لقد حطّم الحجر الصغير التمثاؿ الذم كاف يرمز حكم البشر لقركف عديدة كأصبح جبل عظيم كملئى
النبوة بقولو ( الحلم حق كتعبيره
األرض  ،إف الحجر الصغير يمثّل مملكة اهلل  .كإختتم دانياؿ ّ
يقين
النبوات التي تعطينا الثقة بأف ىدؼ اهلل مع األرض سوؼ يتحقق .
نبوة من ّ
)  ،كىذه فقط ّ

تعليم العهدين القديم كالجديد
أكجد الفقرتين اللتين نظرت إليها في الدراسة السابقة من كتابك المقدس العدد  21: 14ك أع17
. 31:
عندما تؤسس مملكة اهلل ،فإف العدؿ اإللهي سيحكم فيها ،كال يكوف فيها إضطهاد ،كما في أش 11
 5- 3:يقوؿ كال يقضي بحسب نظر عينيو كال يحكم بحسب سمع أذنيو  ،بل يقضي بالعدؿ
للمساكين
كيحكم باإلنصاؼ لبائسي األرض  .بعد ذلك فإف كلمات العدد  21: 14سوؼ تتحقق تماما كما
رنمت المبلئكة عند ميبلد الرب يسوع المسيح  ،كعندما يملك المسيح على كل األرض سيكوف
ىناؾ "
المسرة " لو . 14: 2
المجد هلل في األعالي كعلى األرض السبلـ كللناس
ّ
كإف السفر األخير من الكتاب المقدس يصف لنا الحالة التي ستظهر عندما يتمم اهلل ىدفو ( رؤ 21
3:
ىوذا مسكن اهلل مع الناس كىو سيسكن معهم كىم
 ) 4كسمعت صوتا عظيما من السماء قائبل ّيكونوف لو شعبا كاهلل نفسو يكوف لهم إلها  ،كسيمسح اهلل كل دمعة من عيونهم كالموت ال يكوف في ما
بعد كال يكوف حزف كال صراخ كال في ما بعد ألف األمور األكلى قد مضت ) .
المملكة الحقيقية
يكوف لنا (مت  ) 27: 19ككاف جواب يسوع مهما كأكد على أف المملكة التي علّم سئل بطرس
بالنيابو عن التبلميذ الرب يسوع سؤاال ( لقد تركنا كل شيء كتبعناؾ فماذا عنها كانت المملكة
الحقيقية التي سيشارؾ بها تبلميذه  .مت  29- 28 : 19يقوؿ فقاؿ لهم يسوع ( الحق أقوؿ
لكم  .أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس إبن اإلنساف على كرسي مجده تجلسوف أنتم أيضا
على إثنى عشر كرسيّا تدينوف أسباط إسرائيل اإلثني عشر  .ككل من ترؾ بيوتا أك إخوة أك اخوات أك
أبا أك أما أك إمرأة أك أكالد  ...يرث حياة أبدية ) .
سيأتي يسوع ثانية
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سيأتي يسوع ثانية لكي يؤسس مملكة حقيقية على األرض .
ككاف عند صعود يسوع إلى السماء بعد نهاية خدمتو أف المبلئكة أخبركا التبلميذ بقولهم إف يسوع
ىذا الذم إرتفع عنكم سيأتي ىكذا كما رأتموه منطلقا إلى السماء ( أع  ) 11 : 1إف عودة المسيح
ثانية ليجلب لنا آخر مراحل غرض اهلل مع األرض تم التطرؽ لها بالتفاصيل في الدراسات البلحقة ،
فإف التعاليم الكثيرة للرب يسوع ترينا إنو عند عودتو ثانية  ،بأنو سوؼ يكافأ البار كلهذا يجب أف
نكوف مستعدين لعودتو .
الخبلصة
 – 1أكد الكتاب المقدس على بر اهلل كعدلو كمحبتو
 – 2ال يسمح اهلل للعالم بأف يستمر على كضعو الحالي .
 – 3سوؼ يتدخل اهلل في العالم كسيكوف ىناؾ حكم إلهي مع يسوع كملك .
 – 4إف احداث العالم التي ذكرت في دا  2تعطينا الثقة بأف المرحلة األخيرة لغرض اهلل
سوؼ تتحقق بالتأكيد .
 – 5يكافأ أتباع يسوع عندما يأتي ليحكم على مملكة اهلل كلكنهم بحاجة أف يكونوا
مستعدين لعودتو .
القراءات
أش 11

مت  19ك25

دا 2

أش 35

أسئلة الدراسة الثالثة
ضع خطا تحت الجواب الصحيح لكل سؤاؿ كانقل اإلجابات إلى الورقة الصفراء كسط الكتاب :
 – 1ألنو ىكذا أحب اهلل العالم حتّى :
ب -بذؿ إبنو الوحيد
ا – يرسل الفصوؿ
د – يعطي الناموس
ج – يزكد المبلئكة
 – 2من كاف يمثّل إمبراطورية العالم الثانية ( في حلم نبوخذنصر ) ؟
ا – بابل

ب – اليوناف

ج – ركما

 – 3ما الذم رآه نبوخذنصر يضرب التمثاؿ في حلمو ؟
ج – يد
ب – حجر
ا – صنم

د – مادم كفارس
د – سيف

 – 4ما الذم رنمتّو المبلئكة عن حالة األرض عندما يكوف يسوع ملكا ؟
مسرتو .
ا – سيفعل كل شيء حسب ّ
ب – سيكوف الجميع لطفاء مع بعضهم البعض .
ج – ال حاجة إلى أحد لكي يعمل .
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د – سيكوف سبلـ على األرض .
 – 5من سيحكم العالم بالبر ؟
ب -الرسوؿ بولس
ا -ابن اهلل

ج – الرسوؿ بطرس

د – النبي ايليا

 – 6نقرأ في اإلصحاح الثاني من دانياؿ ( كفي أياـ ىؤالء الملوؾ يقيم إلو السماكات مملكة
لن تنقرض كيبقى ......
د 111111-سنة
ج – لؤلبد
ب -لوقت محدد
ا 6111 -سنة
 – 7كعد الرب يسوع تبلميذه بأنهم :
ب -يجلسوف على العرش ليدينوا اسباط إسرائيل
ا – سيكونوا اغنياء
ج – يملكوف النجاح كالسعادة
 – 8ىل يخبرنا الكتاب المقدس بأف اهلل يسمح للعالم لكي يستمر في كضعو الحالي ؟
د – الكتاب ال يقوؿ
ج – ال اعرؼ
ب – ال
ا – نعم
 – 9أين ىو يسوع في الوقت الحالي ؟
ا – على األرض ب – في السماء ج – في القبر

د – في أرض إسرائيل

 – 11في أع  ، 17أخبر بولس شعب أثينا بأف الذم إختاره اهلل سيحكم العالم بالبر
ماذا كاف التأكيد لذلك ؟
ا – ميبلد يسوع

ب  -صلب يسوع

ج – قيامة يسوع

الدارسة الرابعة 4
الموت
الكارثة ىي خبر رئيسي كمتغيّر كماجيء ،كما أف الموت المفاجيء يولّد حب اإلستطبلع  ،كأف
الموت

نفسو ليس خبرا كال شيئا غريبا  ،ىل يولّد إىتماـ كبير ؟
في الوقت الذم صرفتو في قراءة السطرين األكلين  ،ق ّدر بأف حوالي  31 – 25شخص قد توفوا ىذا
أكثر من  6251شخص كل ساعة أك  151111شخص في اليوـ  ،كيوما ما ستكوف من بينهم ليس
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شرطا عليك أف تكوف مشتركا في كاحدة من الكوارث كالتي تعتبر نسبيا قليبل لحدكث الموت لكن
بأف أحد أيامك العادية سوؼ يقف كيستمر العالم بدكنك  ،لهذا تعتبر الدراسة عن ىذا
لموضوع(الموت
) مهمة جدا .
إف لمجرد التفكير بالموت يولّد اسئلة ماذا انا ؟ ماذا يحدث لي عندما أموت ؟ ككيف أكوف في
ىدؼ
اهلل في الخلق ؟
ىناؾ ثبلث مواقف محتملة للموت ....
 - 1أف أىملو
 – 2أعتبر ما يبدك لي ليس حقيقي
 – 3اكاجو حقيقتو كأنظر إلى طريقو للهركب .
بتمعن :
دعنا ننظر إلى ىذه المواقف أك اآلراء الثبلثة ّ
 – 1اىمل الموت ( ال تهتم بو )
كىذا موقف الذين تأثركا بالحضارة الغربية كالتي سيطرت فيها األىداؼ الماديّة كالفلسفية كترّكزت
في العلم ،كأف النظرة العلمية لمعالجة األمور الحياتية يمكن أف تقاس  .فإف مقولة ماذا سيحدث بعد
الموت ال تدعم أنفسهم بطريقة علمية كلهذا فإف أكثرىم مهمبل على نطاؽ كاسع .
ادل ذلك لطرد كل أقكار الموت من
كألف ما كصل إليو العلم من إختراعات أذىل الكثيرين  ،مما ّ
عقولهم بسرعة جدا .
 - 2الفكرة بأف الموت ليس كما يبدك
تعد ىذه الفكرة  ،فكرة قديمة أخذت من غالبية أدياف العالم  ،قيل باف الموت ليس نهاية الحياة
كلكنو طريق األبدية  ،كعلى ا ألشكاؿ المختلفة التي يأخذىا ىذا اإلعتقاد القائل بأف لدل اإلنساف
نفس خالدة كأف ىناؾ شيئا في اإلنساف ال يموت كلكنو عند الموت يطلق من الجسد كيعيش في
شكل
أخر .
كلكن ال يمكن إثبات ىذه األفكار ال من التجارب كال من كتب العالم الدينية البعيدة عن الكتاب
المقدس (  2تيمو  ) 16: 3كىي مجرد شكوؾ عقوؿ تتش ّكل في الظبلـ كأف التجارب يمكن أف
تثبت
لئلنساف بأنو يوجد ىناؾ الكثير للفهم أكثر من العلم الذم تم إكتشافو حديثا  ،كال يمكنهم أف يثبتوا
من كجود شيء يستمر بالعيش عندما يموت الجسد  ،إف اإلنساف يحتاج إلى رؤية صادقة من اهلل
خالقو
بالنسبة لهذا الموضوع كأف الكتاب المقدس الوحيد الذم يستطيع أف يثبت ىذا .
يطلب الكتاب المقدس من اإلنساف أف :
 - 3يواجو حقيقة الموت كيبحث عن طريقة للهركب .
كما ال يوجد مكاف في الكتاب المقدس نجد فيو ىذه الفكرة بأف اإلنساف لو نفس خالدة تستمر
بالعيش بعد الموت  ،كيمكن أف تش ّكل ىذه الفكرة صدمة ألتباع المذىب األرثوذكسي  ،لكن
الكتاب المقدس يقوؿ في الجامعة  5: 9ك ( 11ألف األحياء يعلموف أنهم سيموتوف  ،أما الموتى فبل
يعلموف شيئا  ،ألنو ليس من عمل كال إختراع كال معرفة كال حكمة في الهاكية التي أنت ذاىب اليها ).
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كربما تكوف ىذه الحقيقة ليست مريحة كلكن يجب أف تكوف سبب للتواضع كأف تجعل اإلنساف
يميّز
حاجتو الملّحة إليجاد طريق للهركب من الموت .
يبدأ خبلص اإلنساف بالتواضع
أعلن اهلل في أش  2: 66كيقوؿ ( لهذا أنظر إلى المسكين كالمنسحق الركح كالمرتعد من كبلمي
)،ككلمة
مسكين تعني بأف على اإلنساف أف يميّز بأنو ال يملك شيئا ذك قيمة كىو باقي ،ككلمة منسحق
تعني

التواضع إف الت ّكبر من طبيعة اإلنساف كإف فكرة الحصوؿ على نفس خالدة تحتج على كبرياءه
الداخلي ،كلكن اذا اردنا كل الحق يجب علينا أف نضع كل األفكار جانبا كأف نعتبر بحرص لما أظهر
اهلل لنا حوؿ حالة اإلنساف الطبيعية .
طبيعة اإلنساف
إف الكتاب المقدس يذىب بعيدا إلى أىمية ىذا الموضوع كيخبرنا كيف جاء الموت في بداية كجود
اإلنساف  ،كلم يكن سفر خلق أكؿ إنساف كذبا كإعتبر األىمية العميقة للحقائق الم ّدكنة في إفتتاحية
اإلصحاح األكؿ في الكتاب المقدس  ،حيث يقوؿ في التكوين  ( 7 : 2كجبل الرب اإللو آدـ من
تراب األرض كنفخ في أنفو نسمة حياة فصار آدـ نفسا حيّة  ) .كقد خلق آدـ من نفس العناصر التي
تش ّكل كل المادة كىذه العناصر كانت قد ش ّكلت من قبل الخالق القدير  ،إلى جسم اإلنساف الرائع
المعقد  ،بكل أعضاءه الحساسة كالمرىفة كبنفس الطريقة الرائعة تحدث اليوـ في نمو األطفاؿ داخل
الرحم .
ككاف جسد آدـ الترابي قد أعطي حياة من الذم نفخ في أنفو نسمة حياة كإال لم يكن ىناؾ حياة لهذا
الجسد أك أف " يصبح نفسا حيّة ".
النفس

الحياة غامضة كمع ّقدة ،كلكنها سريعا ما تصبح حالة مميتو كال يوجد ىناؾ أم دليل لكي يعتقد اإلنساف
بأف الحياة يمكن أف تكوف مستقلة عن الجسد كلكن الكتاب المقدس يظهر بأف الجسد ك الحياة
مرتبطاف
مع بعضهم البعض كيشكلوا نفسا حيا أك مخلوؽ .
ككلمة "نفسو " تتردد كثيرا في الكتاب المقدس كيمكن تطبيقها على اإلنساف كالحيواف كقد ترجمة
إلى
عدة معاني  :عقل ،حيواف  ،إنساف  ،مخلوؽ  ،كلم تكن في أم شكل مرتبطة بفكرة الخلود .
النفس الحيّة
يقوؿ في تكوين  " 7: 2كأصبح آدـ نفسا حيا "كتعني بأف آدـ أصبح مخلوؽ حي مع كل الخليقة التي
خلقها اهلل .
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أنظر إلى الجامعة  21- 19 : 3حيث يقوؿ " ألف ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمة كحادثة
كاحدة
لهم  ،موت ىذا كموت ذاؾ كنسمة كاحدة للكل فليس لئلنساف مزية علىالبهيمة ألف كليهما باطل
يذىب كبلىما إلى مكاف كاحد ".كاف كبلىما من التراب كإلى التراب يعود كبلىما .
ككلمة "نفس" تعني مخلوؽ كالنفس ىو اإلنساف كال يمكن للنفس أف تعيش منفصلة من اإلنساف أك
لحيواف  ،كما رأينا في اإلصحاح في العددين السابقين  ،التي ترينا بأف اإلنساف يعتمد كليا على اهلل
ألجل حياتو .
كإذا أخذ اهلل النفس أك الركح من حياة اإلنساف يصبح خليقة ميّتو ،إنو من الضركرم أف تفهم ىذا ،
كما يعتقد العديد من المسيحيين بأف اإلنساف لو نفس خالدة تستمر في العيش بعد الموت  ،كىذا
لم
يكن قد علّمو الكتاب المقدس ككاف ىذا في الحقيقة كذبة الشيطاف في جنة عدف ،قاؿ لحواء "لن
تموتا
" كىذا تناقض مباشر لما قالو اهلل لحواء  ،جا 7: 12 .يثبت إعتمادية اإلنساف على اهلل ألجل كجوده
 (.فيرجع التراب إلى األرض كما كاف )
كالركح ترجع إلى اهلل الذم أعطاىا كال تثبت أف اإلنساف يذىب إلى السماء عندما يموت  ،الحظ في
يو  13 : 3كدقق في ىذه الكلمات ( كليس أحد صعد إلى السماء اإل الذم نزؿ من السماء ).
يموت اإلنساف بسبب الخطية ف النفس التي تخطىء تموت  .رك  23 : 3نقرأ ألف الجميع اخطأكا
كأعوزىم مجد اهلل  ،لهذا يتبع القوؿ بأف الكل سيموت كيصبح فاقدم الوعي حتّى القيامة  1 .كو
 15يتعامل بالتفصيل مع رجاء القيامة .
اإلنساف مخلوؽ ليعطي اهلل السركر
لقد كاف الهدؼ من خلق اإلنساف كما كاف مع كل الخليقة أف يعطي اهلل السركر  ،حيث قولو في رؤ
 " 11: 4ألنك أنت خلقت كل األشياء كىي بإرادتك كائنة كخلقت " على العكس من خلق
الحيواف  ،أعطي اإلنساف إرادة حرة لكي يطيع أك ال يطيع  ،كلهذا فبإمكانو أف يمارس درجة معيّنة من
اإلختيار على سلوكو  ،كما يمكننا أف نقدر كم من السعادة يعطيها اإلنساف هلل بإستخداـ إرادتو الحرة
لكي يسر اهلل كليس نفسو .
ككم من السعادة التي يشعركا بها األىالي من أالكالد المطيعين كالذين يحترمونهم ،فكم بالحرم اهلل .
فشل اإلنساف
لفحص إستجابة اإلنساف باستخداـ إرادتو الحرة  ،أجرل اهلل تجربة بسيطة على آدـ كحواء كانوا قد
أخبركا من جميع شجر الجنة تأكل كأما شجرة معرفة الخير كالشر فبل تأكل منها ألنك يوـ تأكل
منها
موتا تموت  .تك  16 : 2ك ، 17نعم لقد فشل آدـ كألجل ىذا جلب على نفسو عقوبة الموت ،
جرب آدـ كحواء من قبل الحية بأنهم سوؼ يكونوا مثل اهلل عارفين الخير كالشر كبسبب منظر
الفاكهة الذم كاف جيدا لؤلكل .
كفي ىذه الطريقة فإف كبريائهم كشهوتهم قد غلبهم كىذه الصفات شكلت أساس سلوؾ اإلنساف منذ
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ذلك الوقت .
بتمعن كلمات الحية المغرية لحواء"لن تموتا " تك  . 4: 3كانت ىذه كذبو كإنكار لكلمة اهلل
،الحظ ّ
الكذبة التي شكلت أساس لكي تدين اإلنساف منذ ذلك الوقت .
دينونة اإلنساف
لقد عرؼ آدـ كحواء دينونة اهلل العادلة كالكلمات التي أعلنت عليهم كانت مهمة جدا إلعطائنا
تعريف أساسي للموت  ،في تك  19: 3يقوؿ ألنك من التراب كإلى التراب تعود .
لذلك عندما يموت اإلنساف يتوقف عن الوجود كيتحلل إلى العناصر التي صنع منها كما يقوؿ في مز
 " 4: 146تخرج ركحو فيعود إلى ترابو في ذلك اليوـ نفسو تهلك افكاره فإف الموت ىو عقاب لعدـ
الطاعة .
كبعدما اعلن اهلل ىذه الجملة كضع حارسا ليمنع اإلنساف من أكل شجرة الحياة كما يقوؿ في تك 3
 22:لعلو  ....كيحيا إلى األبد .
الخطية
الموت أجرة الخطية ،النفس التي تخطىء تموت كما في حز، 4: 18 .كىنا معنى منطقي لهذه
الجملة ،
الخطية تنتج موتا  ،لهذا يجب علينا أف نعرؼ ما ىي الخطية  ،إذا أردنا الهركب من الموت األبدم
،فإف
لخطية ىي عدـ اإليماف بكلمة اهلل كعدـ طاعة إرادتو  ،كتأثير ىا قوم على الجميع " الجميع اخطأكا
كأعوزىم مجد اهلل " رك . 23: 3
لقد كرث آدـ كحواء ىذا الميوؿ الخاطىء إلى كل انسالهم كىذا يعود إلى طبيعة اإلنساف أك لما
يسميو
المتجسد  .كيمكن أف تأخذ عدة مفاىيم إف أعماؿ الجسد
الكتاب المقدس  ،الجسد أك العقل
ّ
كاضحة

ىي ،الزنى  ،عهارة  ،نجاسة  ،دعارة  ،عبادة أكثاف  ،سحر ،عداكة  ،خصاـ  ،غيرة  ،سخط  ،تحزب ،
إنشقاؽ ،بدع  ،حسد  ،قتل  ،سكر  ،بطر كامثاؿ ىذه  .غل  19 : 5ك . 21
كىناؾ عواقب طبيعية على الطريقة التي سجلها آدـ كحواءمنذ حوالي  6111سنة كاإلىماؿ األكيد
كالمشوش كالمضطرب.
لطريق اهلل جلب العالم إلى كضعو الحالي المربك
ّ

الرجاء الوحيد
لقد تم فحص البعض من شخصية اهلل في الدراسة الثانية كالبعض مما عرفو اإلنساف بإختصار اآلف ،
كإف المقارنة الواضحة كاف قد عبّر اهلل عنها في ىذه الكلمات (أش  ) 9-8: 55ألف افكارم ليست
افكاركم كال طرقكم طرقي يقوؿ الرب  ،ألنو كما علت السماكات عن األرض ىكذا علت طرقي
عن طرقكم كافكارم عن افكاركم) .
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إذف ىذا كاضح جدا  ،ليس فقط لماذا يموت اإلنساف كلكنو لماذا يجب أف يموت  ,اهلل عادؿ
كعدالتو ال تسمح لئلنساف الخاطىء أف يعيش لؤلبد كلكن إثنتين من صفات اهلل الكثيرة ىما الرحمة
كالغفراف .مز  4 : 131يقوؿ ألف عندؾ المغفرة لكي يخاؼ منك ) كىناؾ حاجة ضركرية لغفراف اهلل
 ،بسبب عدـ قدرة اإلنساف على أف ال يخطىء  1 ،يو  8: 1يقوؿ إذا قلنا إنو ليس لنا خطية نضل
انفسنا ) إف الكتاب المقدس يصف لنا طرؽ اهلل بالتفصيل  ،الطريقة الوحيدة لكي نتحرر من قبضة
الخطية كالموت ىي طريق اإليماف كاإليماف الذم يطلبو اهلل  ،ىو ايماف من نوعية خاصة .
كىو الثقة بما يرجى كاإليقاف بامور ال ترل  .غل . 1: 11
اإليماف ليس ثقة عمياء أك إعتقاد سخيف مناؼ للعقل  ،إنو الثقة الكاملة باهلل كاإليماف الثابت الذم
يعني أف اهلل ين ّفذ ما كعد بو  ،حتى لو كاف إتمامو من المستحيبلت  ،يمكن أف يظهر ايماننا مدل
طاعتنا
ألكامر اهلل .
كىناؾ امثلة عديدة لئليماف في عب  11كمن بين ىوالء ايماف إبراىيم ( تك  6 : 15يقوؿ فآمن
ابراىيم باهلل فحسبو برا ) كما أظهر ايمانو بطاعة اهلل  ،يع  17 2ك. 26
لهذا فإف اإليماف كالطاعة كبرحمة اهلل يضمن الغفراف لخطايانا كيمكننا أف نغلب الموت  ،كىذا ىو
الرجاء الوحيد لئلنساف للحصوؿ على حياة أبدية  ،الحياة األبدية في الحق ىي عطية .
رك  23 : 6يقوؿ ( كاما ىبة اهلل فهي حياة ابدية بالمسيح يسوع ربنا ) كالطريقة التي جعلت ىذا
ممكنا ىو بواسطة الفداء بيسوع المسيح كالتي سنناقشها في الدراسة القادمة .
تعطى الحياة األبدية في المستقبل عندما تكوف قيامة األموات (دا  2 : 12يقوؿ ككثيركف من
الراقدين في تراب األرض يستيقضوف ىوالء إلى الحياة األبدية ،كىؤالء المستحقين لهذه الهبة الغالية
سيتغيركف إلى خليقة خالدة ابدية  .كتعتبر قيامة األموات شيئا ال يصدؽ لكنو أحد األشياء التي يطلبها
اهلل منا لكي نصدؽ أك نؤمن  ،ألننا نعرؼ بأف كل األشياء ممكنو لدل اهلل .
ستحدث القيامة عندما يعوديسوع المسيح إلى األرض ( ألف الرب نفسو سينزؿ من السماء ...
األموات في المسيح سيقوموف اكال  1 ،تسا  ) 16 : 4كىناؾ بعض العبلمات التي ترينا بأف لحظات
الحدكث قد شارفت  ،كسنقوـ بشرحها في الدراسة التاسعة كنحتاج أف نكوف مستعدين لذلك اليوـ .
الخبلصة مما درسنا :
 الموت ىو نهاية الحياة كليس طريق األبدية .
 يبدأ الخبلص بالتواضع .
 صار الموت بسبب الخطية .
 الخطية ىي عدـ اإليماف بكلة اهلل كطاعتو .
 ال يستطيع اإلنساف التوقف عن فعل الخطية .





يمكن الحصوؿ على الغفراف باإليماف بكلمة اهلل كطاعتو .
اإليماف ىو تصديق كلمة اهلل كتظهر بطاعتو .
الحياة األبدية ىي عطية اهلل تمنح ألكالده المخلصين .
تعطى الحياة األبدية عند القيامة  ،عندما يعود المسيح إلى األرض ،كىذا ىو
رجاء اإلنساف الوحيد للحصوؿ على األبدية .
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القراءات
تكوين 2ك3

 /مزامير  49ك 146

 1 /كور  / 15الجامعة  / 9ركمية  5ك . 6

اسئلة الدراسة الرابعة
ضع خطا تحت الجواب الصحيح لكل سؤاؿ كانقل اإلجابات إلى الورقة الصفراء ( كسط
الكتاب )
 – 1أم من الجمل التالية صحيحة :
ب -جميع الناس يخطئوف
ا – صار الموت بسبب الخطية
د – الرجاؿ الصالحين ال يموتوف
ج – ىبة اهلل ىي حياة ابدية
 - 2اين في الكاب المقدس يرينا بأف الموت ىو فقداف الوعي ؟
ب -حز 5 : 9
 – 1اـ 5: 9
د – اس 5: 9
ج – جا 5: 9
 – 3ما نوعية اإلنساف الذم يريده اهلل من الشخص الذم يبحث عن الخبلص ؟
ب -الغني
ا – المتكبّر
د – السعيد
ج – المتواضع
 – 4يخبرنا الكتاب المقدس بأف اهلل صنع اإلنساف من :
ب -تراب األرض
ا – مخلوؽ أخر
د – لم يصنعو
ج – الماء
 – 5ما ىي النفس الحيّة ؟
ا – مخلوؽ حي
ج – جزء من الجسم يعيش لؤلبد
 – 6لماذا خلق اإلنساف ؟
ا – ليعتني بالحيواف
لمسرة اهلل
ج– ّ

ب – عين
د – كائن خالد ( ازلي )
ب -ليحصد األرض
د – ليسر نفسو

 – 7ماذا كانت عقوبة آدـ كحواء لعدـ طاعتهم ؟
ب – ضربوا
ا -حكم عليهم بالموت
د – رجموا
ج – رفضهم اهلل كليا
 – 8ما ىي الخطية ؟
ا – عقل متجسد

ب – الموت
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ج – تع ّدم لقانوف اهلل

د – طبيعة اإلنساف

 – 9اإليماف ىو ؟
ا – تصديق المستحيل
ج – الثقة بالمجهوؿ

ب – معرفة خطة اهلل
د – الثقة بما يرجى كاإليقاف بامور ال ترل

 – 11يعلّم الكتاب المقدس بأنو :
ب – قيامة األموات
ا – ال يوجد رجاء
د – حياة ابدية في السماء للبار
ج – حياة بعد القبر للجميع

كعود اهلل

الدراسة الخامسة 5

لقد ذكرنا في الدراسة الرابعة لماذا يموت اإلنساف  ،طبيعة الموت كالرجاء الوحيد للخبلص من القبر
أك
الموت األبدم .
كإذا نظرنا إلى كعود اهلل في ىذه الدراسة كحاكلنا فهمها جيدا فإننا سنكتسب فهما أكبر لتطوير لرؤية
الركحية بخصوص الخبلص .
كعد الخبلص
بعد أف تمرد آدـ كحواء في البداية  ،كفي اللعنات التي اعلنها اهلل ككعقوبة لخطية اإلنساف قصيرا
كلكنو رائعا اكجد بصيص امل للرجاء كتاتي في آية ليس من السهل فهمها ،كما في تك – 14 : 3
 ( 15كقاؿ الرب اإللو للحيّة  ...كأضع عداكة بينك كبين المرأة كبين نسلك كنسلها كىو يسحق
رأسك كأنت تسحقين عقبو ) .
كىناؾ شرح كامل لهذا الوعد كسنأتي عليو في ىذه الدراسة  ،كسنتعامل معو في اساسيات الكتاب
المقدس  ،كلكوننا حصلنا على معرفة اكبر عن خطة اهلل للخبلص فإنو كاضحا من الوعد األكؿ بأنو
سيتم الغلبة عليها من قبل كاحد من نسل حواء ،كلكن النسل الذم سوؼ يجرح مؤقتا ( تشبيو لغوم
– جرح في الرأس كجرح في العقب ) إنو الوعد بالمخلص القادـ كالكتاب المقدس ال يترؾ لنا
مجاال
للشك بأف ىذا الكخلص ىو يسوع المسيح الذم آلت إليو كل كعود اهلل .
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كعد اهلل في الجنة
لقد اصبحت الحية رمزا للخطية بسبب ما عملتو آلدـ كحواء كبجعلهم يتعدكف ألمر اهلل .
كأف المسيح إستخدـ نفس التعبير ألعداءه بقولو ىذه الكلمات ( يا أكالد األفاعي ) سحق الرأس
يعد جرحا قاتبل للحية .
الوعود بالقضاء على الخطية كالموت  ،نسل المرأة ىو الذم يسحق كمن خبلؿ عملو ىذا يسحق في
تمعنا في دراسة الكتاب المقدس فننا نرل
عقبو  ،كيمكن لهذا الجرح أف يعالج فيما بعد  ،كغذا ّ
ىذا

المثل عن نسل المرأة يتكلم عن حياة كموت كقيامة الرب يسوع المسيح الذم غلب الخطية كالموت
كالذم فتح الطريق إلى الحياة األبدية لم يؤمن بو .
كىناؾ شيء أخر يعرفنا بنسل المرأة في ىذه الكلمات ( ىا العذراء تحبل كتلد إبنا كيدعى إسمو
مانوئيل
) ككاف ىذا أيضا من قبل المبلؾ الذم أخبر يوسف بأف إمراءتو مارم ستلد إبنا كيدعى سمو يسوع
ألنو يخلص شعبو من خطاياىم ) كقد تم كل ما قيل لكي يتم ما تكلم عنو النبي .
بولس الرسوؿ يقوؿ كلما اتى ملىء الزماف ارسل اهلل إبنو مولود تحت الناموس ،فإف الخطية (الحيّة )
قد سحقت في الرأس بغلبة يسوع على الموت كالخطية كىذا بما يخص الميسح نفسو  ،بموتو على
الصليب كمكوثو القصير في القبر  ،جرح في العقب ،كما اخبر اشعياء من قبل ( مجركح من اجل
معاصينا مسحوؽ ألجل آثامنا ) فأف أكؿ مرحلة لخطة اهلل للفداء قد تمت .
كألف المسيح كاف البكر الوحيد فإنو البد أف يكوف ىناؾ حصاد في المرحلتين القادمتين التي
ستكمل
بالقضاء التامعلى الخطية كالموت .
كستمم المرحلة الثانية عند عودة الميسح ثانية ليكافىء اصدقائو – الذين عملوا ما اكصاىم بو ،كالذين
سيقيمهم المسيح من الموت كيعطيهم حياة ابدية كيتمتعوا كحكاـ مع المسيح على األمم التي
خضعت لو عند مجييئو كىذه المرحلة تستمر ألف سنة .
كإف المرحلة الثالثة كاألخيرة ستكوف في نهاية الحكم األلفي كعندىا سيكوف دينونة نهائية كسيتم
القضاء
على الموت كالخطية نهائيا  .يجب أف يحكم المسيح حتى يضع جميع اعداءه عند قدميو  ،كاخر
عدك يتم
القضاءعليو ىو الموت ،ككما اف عدـ اإليماف يجلب الموت ىكذا فإف اإليماف في اإلنجيل كطاعتو
في
لمعمودية كإستمرارية العمل الصالح يجلب حياة ابدية .
خطة اهلل المعلنة
كبما أف الكتاب المقدس يكشف لنا عن خطة  ،فإف طريق الخبلص جاء بعدة طرؽ  ،كمن ىؤالء
الذين كانت حياتهم أما صالحة أك شريرة ( كىؤالء ىم الذين آمنوا كأطاعوا اهلل أك غير ذلك ) فإف
نتطرؽ إليها في الدراسة القادمة .
اهلل كعد الكثيرين من المؤمنين المخلصين بوعود كثيرة كسوؼ ّ
كسنلقي نظرة اآلف على شخصيتين مهمتين حيث يقدموا لنا مثاال ألعلى دراجات اإليماف ،الذين
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ذكرت حياتهم في سفر التكوين .
نوح
كبينما كاف نسل آدـ كحواء في إزدياد مستمر  ،فإف الميل إلرتكاب الخطية كاف موركثا عن آبائهم
كالتي بدأت تظهر نفسها  ،في سفر التكوين  5 : 6يذكر ( كرأل الرب أف شر اإلنساف قد كثر
تصور أفكار قلبو إنما ىو شرير كل يوـ ) كىكذا كانت حالة البشرية  ،بأف (
في األرض كأف كل ّ
فحزف الرب أنو عمل اإلنساف في األرض  ،كتأسف في قلبو ) كاف نوح الرجل الوحيد الذم كجد نعمة
في عيني الرب ( تك . ) 8 : 6
كقرر اهلل أف يستخدـ نوح لهدؼ جديد كأف يعمل بداية جديدة مع خليقتو  .تك  13 : 6يقوؿ (
فقاؿ اهلل لنوح نهاية كل شيء قد اتت أمامي .ألف األرض إمتلئت ظلما منهم فها انا مهلكهم مع
األرض ) .
الطوافاف
لقد إختار اهلل الطوافاف ليفيض على األرض لكي يغرؽ كل الخليقة مع اإلنساف  ،كاف قصة الطوافاف
تعد قصة خيالية للكثيرين  ،كلكن لو فحصنا ذلك كليّا لوجدنا أف ىناؾ الكثير من اإلثباتات العلمية
تدعم ىذا الحق  ،أم حق الكتاب المقدس فإف الكتاب المقدس إستخدـ فكرة الطوافاف لكي يعلم
مشعا لئليماف كذلك على عكس الذين كانوا في مثل عمره .
دركس أخبلقية  ،ألف نوح كاف مثاال ّ
كعد اهلل
مرة أخرل بالطوافاف  ،كىناؾ كعد اهلل لؤلرض
لقد أعلن اهلل القدير بأنو سوؼ ال يهلك األرض ّ
بأنو(مدة كل األرض زرع كحصاد كبرد كشتاء كحر كصيف كنهار كليل ال تزاؿ  .تك -21: 8
.) 22
القليل يخلصوف
ىناؾ درسا أخر عن ىذا السفر ىو الحق الكتابي القائل بأف ىناؾ القليل من الناس المستعدين لكي
يص ّدقوا اهلل كىناؾ القليل ممن يخلصوف  .كىذا ما ظهر في قصة الطوافاف (  1بط ) 21 : 3
كيأخذنا
إلى خبلص أبعد من الموت األبدم  ،قاؿ يسوع المسيح في متى  14-13: 7ادخلوا من الباب
ضيق
ال ّ
ضيق
،ألنو كاسع الباب كرحب الطريق المؤدم إلى الهبلؾ كالكثيرين ىم الذين يدخلوف منو كما أ ّ
كاكرب الطريق الذم يؤدم للحياة القليلوف ىم الذين يجدكنو ).
ىذا كىناؾ الكثير من األمثلة في الكتاب المقدس كالتي تطرد شكوؾ ديانات العالم التي ّدعي
بقيادة المبليين من المؤمنين ...
إف الكتاب المقدس يعلمنا بأف الخبلص من الموت األبدم حالة شخصية عليا ،كأف القليلوف كانوا
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كمستعدين لقبوؿ ىذا التحدم الذم يطلبو اهلل منهم  ،طريق اإليماف الضيّق الصعب .
إبراىيم
كاف إبراىيم مثاال يحتذل بو  ،مثاؿ الرجل الذم كاف مستعدا ليقبل كيتحمل بنجاح تجارب كثيرة
بسبب إيمانو بكلمة اهلل .
علماء اآلثار يعيدكف الكتاب المقدس للحياة
لقد عاش إبراىيم في مدينة تدعى أكر قبل حوالي  2111سنة قبل الميبلد  ،كالتي كانت تقع بالقرب
من رأس الخليج الفارسي  .كتم التنقيب عن ىذه المدينة من قبل علماء اآلثار في كقت قريب كلقد
اظهرت إكتشافاتهم بأف المدينة كانت جزء من حضارة متقدمة جدا قادرة على بناء بيوت كبيرة
،كمعابد كقصور باعماؿ فنية رائعة .
كساعد علم اآلثار في دراسة الكتاب المقدس كذلك بإعطائنا صورة عن العصور القديمة التي مضت
كىي بكل تأكيد ساعدت على أف نقدر عظمة إيماف إبراىيم ألف اهلل امره بأف ( إذىب من أرضك
كمن عشيرتك كمن بيت ابيك إلى األرض التي أريك  .تك . ) 1 : 12
كمن ىذا األمر نبلحظ بأف اهلل كاف يسأؿ إبراىيم لكي يغادر ببلد كحياة سهلة لكي يواجو أخطار
المجهوؿ  ،كيكوف اهلل المرشد الوحيد لو ،ككاف إبراىيم على خبلؼ آدـ كحواء فإنو آمن كاطاع .
(عب  8 : 11يقوؿ باإليماف إبراىيم لما دعي اطاع  ...كخرج كىو ال يعلم إلى أين يأتي ).
الوعد إلبراىيم
لقد تأسس إيماف إبراىيم على كعود اهلل لو بالبراكات التي صاحبت أمر اهلل كلقد عرؼ بن اهلل الكلي
القدرة كالخالق الحكيم يعد كبكل تأكيد ينفذ  .قاؿ اهلل لو في تكوين  ( 3-2 : 12اجعلك أمة
عظيمة كاباركك كاعظم إسمك كتكوف بركة كبارؾ مباركيك كالعنك ألعنو كتتبارؾ فيك جميع
قبائل األرض ) كقد قيلت ىذه الوعود عدة مرات خبلؿ حياة إبراىيم كفي كل مرة يأتي شيئا جديدا
إلى الوعد األصلي :
كلهدؼ الدراسة سننظر إلى ىذه الوعود :
 – 1نسل إبراىيم يملك أرض كنعاف
 -2نسل إبراىيم يكوف أمة عظيمة
 – 3كمن احد أنساؿ إبراىيم تتبارؾ جميع األمم :
ا -نسل إبراىيم يملك أرض كنعاف
األرض التي قاد اهلل إبراىيم إليها كانت تدعى كنعاف في األياـ القديمة  ،كىذه المنطقة تعد في
الوقت الحالي بالمدف الحديثة  :لبناف  ،إسرائيل  ،سوريا كاألردف في الجانب الشرقي من البحر
المتوسط ( تك  ) 18 : 15ك عندما كصل إبراىيم إلى كنعاف قاؿ اهلل لو لك أعطي ىذه األرض
( تك  ) 7 : 12ككاف الوعد قد تكرر مرة أخرل ( تك 15 : 13يقوؿ ألف جميع األرض التي
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أنت ترل لك أعطيها كلنسلك إلى األبد ) .
الحظ الكلمات ( لك ) ك ( لؤلبد ) كلو لم يكن لهذا األمرين أىمية لفهمنا باف الوعد يعود
إلى إحتبلؿ كإمتبلؾ كنعاف من قبل اإلسرائيليين في العصور القديمة  ،كما ىو الوعد في سفر
يشوع .
كىذا كاف تتمة جزئيو ألنو كاف اكال ىذا الوعد إلى إبراىيم كلنسلو كثانيا إمتبلؾ لؤلبد :
في النقطة األكلى :
يرينا الكتاب المقدس  ،أف إبراىيم عندما كاف في كنعاف كاف يعيش مثل البدك  ،كفي تلك األياـ
كعندما توفت زكجتو كاف عليو أف يشترم لها قطعة أرض ليدفنها كأخيرا مات إبراىيم دكف
لحصوؿ على الميراث الموعود ،
كفي النقطة الثانية :
إنو من الواضح بأف ال إبراىيم كال نسلو  ،شعب إسرائيل الذين قضوا جزء كبير من كجودىم
طردكا من كنعاف  ،قد إمتلكوىا لؤلبد .
القيامة توجد الحل
من الواضح أف تتمة ىذا الوعد ما زاؿ في المستقبل كال يتطلّب اقل حدث أكثر من قيامة إبراىيم
كنسلو الحقيقيين الذين يعرفوف الكتاب المقدس بمثل إبراىيم إلظهار اإليماف كالطاعة ألكامر اهلل
كبعد القيامة كبهيئة خالدة سيملكوف كنعاف لؤلبد ( متى . ) 11 : 8
كعندما نفهم الوعود األخرل فإف جميع ىذه الحقائق تصبح أكثر كضوحا .
ب – يصبح نسل إبراىيم أمة عظيمة
يمكن لنا أف نجد ىذا الوعد في سفر حياة إبراىيم  ،كتم إنجاز ىذا الوعد كما يرينا الكتاب
المقدس (
يسجل بأف
تك  2 : 12ك تك  6 : 13ك تك  5 : 15ك تك  ) 17: 22إف سفر التكوين ّ
إبن إبراىيم (إسحق ) كحفيده يعقوب ( الذم غيّر إسمو إلى إسرائيل ) اصبحا السبللو األصليين
ألمة

إسرائيل  .كقد عاشا في كنعاف حتى أخذ يعقوب أسرتو إلى مصر في أياـ المجاعة  .كيذكر الكتاب
المقدس في سفر الخركج  ،كيف تكاثر نسل يعقوب إلى أمة كبيرة لتصبح أكثر من مليونين شخص
كاف تحت العبودية من قبل المصريين  .كقبل  1511سنة ؽ .ـ .
إرسل اهلل موسى لكي يحررىم كيقودىم إلى أرض كنعاف  ،كما اف سفر يشوع خليفة موسى يخبرنا
كيف أف أسباط إسرائيل اإلثنى عشر غزك كنعاف  ،كفي األسفار المتبلحقة في الكتاب المقدس
يصف
لنا كيف تطورت إسرائيل كنمت حتى حوالي  1111ؽ  .ـ كأصبحت مملكة مزدىرة كعظيمة أياـ
حكم الملك داكد كسليماف .
يفسر الوعد
العهد الجديد ّ
يرينا الكتاب المقدس بعد موت سليماف كيف أف إسرائيل قد تهاكت كطردت من أرض كنعاف
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بسبب عدـ إيماف الشعب كعدـ طاعتهم هلل ( تث  ) 68 – 15: 28كاننا نرل في العهد الجديد
الوعد الرائع إلبراىيم .
كفي رسالة بولس الرسوؿ إلى أىل ركمية يوضح بقولو ( ألف ليس جميع الذين من إسرائيل ىم
إسرائيليوف كال ألنهم من نسل إبراىيم ىم جميعا أكالدا ) كىذا بالطبع يوضح كيقدـ لنا مبدأ مهم
لكي نضع الوعد األكؿ في اإلعتبار .
فليس ممكنا أف تكوف األمة العظيمة من ابراىيم غير مؤمنة بل كنت مؤمنة كأظهرت إيمانها مثل
إبراىيم  ،كقلما نجد القليل منهم في كل جيل كلكنهم عندما يقوموف من األموات سوؼ يجتمعوا
ليصبحوا أمة عظيمة عندما يأتي يسوع المسيح إلى األرض .
كمن ثم فإف إبراىيم سيرل نسلو يسبح اهلل بخبلصهم مش ّكبل أمة عظيمة  .ال احد يستطيع على
عدىا من كل األمم كالشعوب كاألجناس كاأللسنة ( رؤ  ) 9 : 7كيسيتحقق الوعد بطريقة
مدىشة كرائعة لم تكن في الماضي .
ج– كاحد من انساؿ إبراىبم تتبارؾ جميع األمم
لم يكن الجنس البشرم قد حصل على أعظم البراكات مع ىؤالء المعنيين  ،بالخبلص من لعنة
الموت
كالخطية .
كأف الكتاب المقدس يظهر لنا بأف الوقت سيأتي عندما تمتلىء األرض من مجد الرب ( عد : 14ال
 ) 21كال شك بأنو يوجد مكاف صغير لمجد اهلل  ،بينما يملىء اإلنساف األرض من العنف كاإلحباط
مع بقاء الخطية كالموت  ،كإنو من الضركرم أف يكوف ىناؾ تغيير عظيم لنحصل على كقت
نبوات الكتاب المقدس ( مز  72كاش  ) 32فإف التغيير
البراكات التي نقرأ عنها في العديد من ّ
سيكوف عظيم كأكيد .
كىذه ىي رسالة اإلنجيل ( األخبار السارة ) التي تعلّم من خبلؿ الكتاب المقدس  ،كالحظ
الكثيرين بأف الوعد إلبراىبم قبل  2111سنة قبل المسيح كاف كال يزاؿ أساس اإلنجيل ( غل
3
 8:يقوؿ كالكتاب المقدس إذ سبق فرأل أف اهلل باإليماف يبرر األمم سبق فب ّشر إبراىيم أف فيك
تتبارؾ جميع األمم . ).
يسوع المسيح – نسل إبراىيم
المحور الريئيسي لئلنجيل كالوعد إلبراىيم  ،كاف نسل إبراىيم األزلي كلهذا فإف
إف المسيح ىو
ّ
العهد الجديد يقوؿ ىذه الكلمات في متى  1 : 1كتاب ميبلد يسوع المسيح ...إبن إبراىبم )
كيتابع األجياؿ التي تبلحقت نسل يسوع من إبراىيم كىذا األمر يوجد في العهد الجديد رسالة
بولس الرسوؿ إلى غبلطيو موضحا بوجود نسل معيّين ذكر في الوعد فقد قيلت في إبراىبم كفي
نسلو ىو يسوع المسيح  .كما في غل  16 : 3يقوؿ فإف المواعيد قيلت في إبراىيم كفي نسلو
كال يقوؿ كفي األنساؿ كأنو عن كثيرينبل كأنو عن كاحد كفي نسلك الذم ىو المسيح ) .
مجرد إبن إبراىيم الطبيعي كفي نفس الرسالة بأف الذين ىم من اإليماف اكلئك
كظهر يسوع أكثر من ّ
ىم بنو إبراىيم غل  . 7 : 3عندما نتذ ّكر تعريف الكتاب المقدس عن اإليماف الذم ىو الطاعة
كالتصديق ( عكس الخطية ) فإننا نرل أف يسوع ىو أعظم أبناء إبراىيم جمعا  .ككاف الوحيد
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الذم إستطاع أف يقوؿ ألعداءه بدكف خوؼ اإلنتقاد يقوؿ في يو  46 : 8من منكم يبّكتني
على خطيّة ؟ ) كالرسالة العظمى للعهد الجديد ىو أف يسوع المسيح بإيمانو غلب الموت  ،كما في
 2تيمو  1 : 1يقوؿ كإنما أظرت اآلف بظهور يسوع المسيح الذم ابطل الموت كانار الحياة
كالخلود بواسطة اإلنجيل ) .
ب ّشر باإلنجيل لكل األمم
كانت رسالة الخبلص لشعب إسرائيل ثركة عظيمة في أياـ العهد القديم كلكنهم فشلوا
إلستجابة
متطلبات اإليماف بطاعة مخلصة هلل .
بعد ذلك جاء يسوع كأرسل تبلميذه ليب ّشركا باإلنجيل لكل األمم ( مر . ) 15 : 16
حيث أف ىناؾ الكثيرين يركف كتتمة لوعد اهلل بأف جميع األمم تتبارؾ في يسوع المسيح نسل
إبراىيم  ،ككانت ىناؾ خطوة عظيمة  ،خطة اهلل المعلنة لكي يملىء األرض بمجده  .كلقد عرؼ
المسيح بأف القليلوف يقبلوف رسالتو الرائعة ألنها تتطلّب الدخوؿ من الباب لضيّق لئليماف  ،كاآلف
كبعد  2111سنة لم تجلب بشارة اإلنجيل سول البركة لكل األمم .
مملكة اهلل على األرض
كرغم ىذا  ،فإف الوقت العظيم سيأتي  ،نعم سيعود المسيح يسوع إلى األرض ليقيم كل الذين
لبسوا الميسح كالذين اصبحوا حسب الموعد كرثة إلبراىيم  ،كتكوف بركة إبراىيم لحميع األمم
بواسطة يسوع المسيح ( غل  ) 4 : 3سيكوف يسوع الملك على كل األرض كتقوـ مملكة اهلل .
كتقودنا إلى كقت البركة الذم لم يراىا العالم من قبل  ،كلهذا فإف كل المسيحيين قد تعلّموا بأف
يصلّواإلى اهلل ( ليأت ملكوتك كلتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على األرض ( مت 11 : 6
).
الخبلصة مما درسناه :
 لقد أعطى اهلل الوعد بالخبلص مباشرة بعد سقوط آدـ كحواء .
 خطة اهلل للخبلص ظهرت من خبلؿ كعوده التي صنعها مع المؤمنين .
 قصة الطوافاف تظهر لنا بأف ىناؾ القليل سوؼ يخلصوف .
 إف اإلكتشافات اآلثرية تؤكد لنا دقة الكتاب المقدس .
 أعطى اهلل الوعد إلبراىيم بسبب إيمانو .
 لم يتم أم من الوعود كامبل .
 تشير الوعود ليسوع المسيح الذم غلب الموت كالخطية .
 يسوع المسيح يستطيع أف يخلص من الموت األبدم كل الذين مثل إبراىيم
أف يؤمنوا كيطيعوا اهلل
 ستتحقق المواعيد عندما يأتي يسوع المسيح إلى األرض ليؤسس ملكوت اهلل .
 سيحضر ملكوت اهلل كقت البركة إلى األرض التي تمتلىء من مجد اهلل .
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القراءات
تكوين 22 ، 17 ، 15 ، 13 ، 12، 6
تث  ، 28مز  ، 72اش  ، 32يو  ، 8اع  ، 7رك  ، 4غل 3
عب . 11

اسئلة الدرس الخامس
ضع خطا تحت الجواب الصحيح لكل سؤاؿ كانقل اإلجابة إلى الورقة الصفراء ( كسط الكتاب )
سر بو اهلل كما في تك  7 : 9؟
 – 1ماذا كاف إسم الرجل الذم ّ
د – ىابيل
ج – اخنوخ
ب – نوح
ا -آدـ
 – 2كلف اىلك اهلل األشرار بحسب سفر التكوين اصحاحات  8 – 6؟
د – المرض
ج – طوافاف
ب -مجاعة
ىزة ارضية
ا– ّ
 – 3كم عدد الذين خلصوا من كارثة التكوين من  8 – 6؟
د – 81
ج – 88
ب18 -
ا–8
 – 4كيف تم إنقاذ المؤمنين ( في الكارثة تك  8 – 6؟
ب – خبأىم اهلل ج – عاشوا على جبل عالي د – اخذىم اهلل .
ا – عاشوا في فلك
 – 5أين عاش إبراىيم قبل أف يتكلّم اهلل إليو ؟
ج – سدكـ
ب – بيت ايل
ا – بابل
 – 6إلى أم ارض قاد اهلل إبراىيم ؟
ب – كنعاف
ا – مصر
 – 7ىل ب ّشر إبراىيم باإلنجيل ؟
ب – ال
ا -نعم

ج – ادكـ
ج – ممكن

 – 8متى سيحصل إبرىيم على إتماـ الوعد النهائي من اهلل ؟
ا – لقد حصل عليو
ب – ال نعرؼ
ج – عندما يعود يسوع إلى األرض ليؤسس مملكة اهلل

د – اكر
د – ساليم
د – ال نعرؼ
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د – مات إبراىيم لكي ال يحصل على تماـ الوعد

 – 9من كاف األعظم في نسل إبراىيم ؟
ج – يوسف
ب – يعقوب
ا – يهوذا

د – يسوع

 – 11أم ثبلثة من الوعود التالية كعد اهلل إبراىيم ؟
ا – نسلو يملك أرض كنعاف
ب -نسلو يصبح أمة عظيمة
ج  -سيعيش لؤلبد في السماء
د – سيصبح غني في الحاؿ
ق – تتبارؾ في نسلك جميع أمم األرض
ك -كل نسلك االمخلصين هلل
ز – سيتذ ّكر نسلك إيماف إبراىيم .

الرب يسوع المسيح

الدراسة السادسة ( ) 6

ستركز ىذه الدراسة على ا لرب يسوع المسيح الذم ىو المحور الرئيسي لهدؼ اهلل .
كاف إسم يسوع قد أعطي لطفل كلد في بيت لحم منذ  2111سنة كيعني " مخلّص "
كأعطي اإلسم كما قالت المبلئكة  .حسب متى  21: 1يقوؿ كتدعو إسمو يسوع ألنو يخلّص
شعبو من خطاياىم .
المسيح يعني ممسوح  ،لهذا فهو مختار  ،يسوع المسيح كما تكلّم عنو يوحنا المعمداف .
ىدؼ اهلل منذ البداية
لقد تعلّمنا في الدراسة السابقة بأف اهلل خطط منذ البداية في عدف لكي يوجد مخلّص الذم
يغلب
قوة الخطيّة .
كما كرأينا أف الشخص الذم يجلب البركة الى كل الجنس البشرم سيكوف من نسل إبراىيم .
لقد عرفت مريم بأف إبنها كاف الشخص الموعود  ،كفي نشيدىا اإلبتهاجي قالت " تعظّم نفسي
الرب كتبتهج ركحي باهلل مخلصي  ...عضد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة كما كلّم آبائنا  .إلبراىيم
كنسلو إلى األبد "( يو . ) 55- 54 ، 47- 46 : 1
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مواعيد أخرل
تكلّم النبي دانياؿ عن الوقت أك الزماف الذم سيظهر فيو المسيّا  ،ككتب النبي ميخا عن
المكاف

الذم يولد فيو  ،كمتى يذكر عن زيارة الرجاؿ الحكماء إلى ىيركدس .

مرة ذكر متى األحداث بأنها ستتم حسب كلمات انبياء العهد القديم  ،مت 22 : 1
الحظ كم ّ
 ،مت . 15 -5 : 2
لقد كاف ىدؼ اهلل كاضحا بأف يرسل يسوع  ،كاف ىدؼ اهلل في اإلتماـ لما أتى ملىء الزماف
كحل بيننا كرأينا مجده مجدا كما لوحيد من
تب يوحنا في  14: 1يقوؿ أف الكلمة صار جسدا ّ
اآلب مملوء نعمة كحقا ) .
لماذا جاء يسوع ؟
ىناؾ آية معركفة قيلت من قبل في الدراسات تقوؿ ( ألنو ىكذا احب اهلل العالم حتّى بذؿ إبنو
الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن بو بل تكوف لو حيلة أبدية  .يو . ) 16 : 3كأعطي المسيح
يسوع إلى العالم من قبل اهلل في طريقة حقيقية معقولة .
كاف المبلؾ جبرائيل قد ظهر لمريم مخبرا إياىا بأنها ستعطى إبنا  ،سئلت مريم كيف يكوف كانا
ذراء
 ،أجاب المبلؾ الركح القدس يحل عليك كقوة العلي تضللك فلذلك القدكس المولود منك
النبوة كما يذكر متّى .
يدعى إبن اهلل .يو  ) 35 : 1ككاف ىذا حسب ّ
الذبيحة
مستمرة تذكر دائما بعواقب
ربما تعرؼ أف في أياـ العهد القديم ،كانت تقدـ الحيوانات كذبيحة
ّ
الخطيّة  ،كالطريقة الوحيدة للخبلص .
كالرجل الذم قّ ّدـ عرؼ بأف الموت كاف نتيجة الخطية كغالبا ما يشرؾ نفسو في موت الحيواف كرمز
بأنو عرؼ ىذا المبدأ " ال  " 4- 3: 1زكتب بولس يقوؿ "أجرة الخطية موت .رك . 23: 6
ضح بولس ثبلث نقاط عن الذبائح :
كفي رسالتو إلى العبرانيين ك ّ
 – 1ذبائح العهد القديم أكجدت المبدأ القائل بأف الخطية تجلب موتا – ككاف ىذا في البداية (عب
. ) 3: 11
 – 2بما أف الحيوانات لم تفعل الخطية كىي فقط تمثّل التعليم  ،كما في عب  1 : 11يقوؿ (ألف
الناموس إذ لو ظل الخيرات العتيدة ال نفس صورة األشياء ال يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة
يكمل الذين يتقدموف ) .
يقدمونها على الدكاـ أف ّ
 – 3ال يمكن بذبيحة الحيواف أف يرفع عنا الخطية  ،كما يقوؿ في عب  ( 4 : 11ألنو ال يمكن أف
دـ
ضح لنا الكتاب المقدس بأف ذبائح حيوانية ال ترفع عنا الخطايا كما
ثيراف كتيوس يرفع الخطايا )  .كي ّ
كاف يسوع قادرا ألف يقدـ نفسو كذبيحة كاملة  .كأيضا عب  12: 11يقوؿ( كأما ىذا فبعدما ق ّدـ
عن الخطايا ذبيحة كاحدة جلس إلى األبد عن يمين اهلل ).
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بداية جديدة
كما يرينا الكتاب المقدس بأف آدـ جلب الخطية إلى العالم بعدـ طاعتو هلل  ،كلكن يسوع بحياتو التامة
جلب الحياة  1،تيمو  11 : 1يقوؿ ( الذم أبطل الموت ,انار الحياة كالخلود )  .ألف يسوع عاش
تامة ككاملة  ،لم يكن ممكنا أف يبقى ميّتا ( اع  ) 24 : 2أقامو اهلل من الموت .
حياة ّ
مرات عديدة كما في رك  12: 5ك 19ك 21
كإف الصورة بين عدـ طاعة آدـ كطاعة المسيح ذكرت ّ
يقوؿ من أجل ذلك كأنما بإنساف كاحد دخلت الخطية إلى العالم كبالخطية الموت كىكذا إجتاز
الموت
إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع  ...ألنو كما بمعصية اإلنساف الواحد جعل الكثيرين خطاة ىكذا
أيضا
بإطاعة الواحد سيجعل الكثيركف ابرارا  .حتّى كما ملكت الخطية في الموت تملك النعمة بالبر للحياة
األبدية بيسوع المسيح ربنا ) .
ككما نسير على خطى آدـ كذلك يمكننا أف نسير على خطى المسيح عندىا نستطيع أف نأتي إلى
الحياة
أحضرىا  ،كما يقوؿ في  1كو  22 : 15ألنو كما في آدـ يموت الجميع ىكذا في المسيح سيحيا
الجميع ).
اإليماف المطلوب
شرحنا في الدراسة الرابعة  ،بأف اإلنساف بالطبيعة يموت كيفنى كىذا اإليماف ليقربو إلى الحياة التي
قدمها اهلل .
ضحت الدراسة بأنو ال يمكن أف يتم ىذا إال بعمل يسوع كما في رك  ( 23 : 6أجرة الخطية
كلقد ك ّ
ىي موت ,اما ىبة اهلل فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا ) .
لهذا فإف الخبلص لبذم يقدمو لنا مشركط ( ألنو ىكذا احب اهلل العالم حتى بذؿ إبنو الوحيد لكي ال
يهلك كل من يؤمن بو بل تكوف لو حياة ابدية .يو  ) 16 : 3كلهذا السبب دعي إبن اهلل يسوع
الذم يخلّص شعبو من خطاياىم  .مت . ) 21 : 1
عمل يسوع اآلف
بعد قيامتو صعد يسوع إلى السماء كبينما كاف صاعدا اعلن مبلكاف بأنو سيعود ثانيا كما في اع 1
 11 :يقوؿ إف يسوع ىذا الذم إرتفع عنكم إلى السماء سيأتي ىكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء
رد كل شيء ( اع  ) 21- 19 : 3كسوؼ يعود
قاؿ بطرس بأف يسوع سيبقى في السماء إلى ازمنو ّ
يسوع لكي يتمم بقية خطة اهلل بو كبما أنو الوسيط بين اهلل كاإلنساف  ،كصف بأنو كاىن العلي الذم
يتش ّفع بنا عند اهلل  ,كما في  1تيمو  " 5 : 2ألنو يوجد إلو كاحد ككسيط كاحد بين اهلل كاإلنساف
اإلنساف يسوع المسيح ".
كالرسالة إلى العبرانيين تشرح بأف يسوع عاش حياتو على األرض يشبو إخوتو في كل شيء ( عب 2
 ) 17 :يفهم كيعرؼ كيف نشعر كعطوؼ إلحتياجاتنا  .كما في عب  15 : 4ك 16يقوؿ ألف
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مجرب في كل شيء مثلنا ببل خطية .
ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أف يرثي لضعفاتنا بل ّ
فلنتق ّدـ بثقة إلى عرش النعمة لكي نناؿ رحمة كنجد نعمة عونا في حينو ).
خبلصة ما درسناه
 كلد يسوع بعمل الركح القدس الذم حل على مريم العذراء ككاف إبن اهلل .
 إسم يسوع يعني " مخلص " ككانت منذ البداية خطة اهلل إليجاد معنى لهركب
اإلنساف من العواقب الطبيعية لخطية اإلنساف .
 أجرة الخطية ىي موت  ،كتقدـ لنا ذبيحة الحيوانات تذكيرا منتظما لهذا المبدء
كلكنها ال يمكن أف ترفع الخطية .
 كاف يسوع الذبيحة الكاملة .
 يسوع اآلف في السماء ليكوف رئيس كهنة رحيم ألنو يفهم من تجاربو الخاصة .
ليكمل ىدفو بواسطتو عندما يعود
 كعد اهلل بأنو سيرسل يسوع ثانية إلى األرض ّ
كملك .
القراءات
متى 25- 18 : 1
رك 5

لو  ، 38 – 26 : 1لو 2
كمتى . 2

يو 14- 1 : 1

اسئلة الدراسة السادسة
ضع خطا تحت الجواب الصحيح لكل سؤاؿ كانقل اإلجابة إلى الورقة الصفراء ( كسط الكتاب )
 – 1إسم يسوع المسيح يعني :
ب – الممسوح
ا – المخلص
د – المخلص الممسوح
ج – الممسوح المخلص
 – 2من كانت أـ يسوع ؟
ب – مريم
ا – اليصابات

ج – مرثا

 – 3من كاف أب يسوع الحقيقي ؟
ب – داكد
ا – يوسف

ج – غبراىيم

د – راعوث
د – اهلل

 – 4في ميخا  2 : 5مكاف ميبلد يسوع كاف :
ج – بيت لحم اليهودية
ب – بيت لحم افراتا
ا – الناصرة
 – 5كانت الذبائح الحيوانية في العهد القديم :
ب – لتهدء إلو غاضب
ا – تذكر بأف الخطية تجلب الموت

د – الجليل
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د – إليجاد الخبلص

ج – نتيجة لخرافات

 – 6لماذا ارسل يسوع المسيح قبل  2111سنة ؟
ب – ليكوف ذبيحة كاملة
ا – ليخلص اليهود
د – ليؤسس الملكوت
ج – ليقوت المسكين
 – 7اين يسوع اآلف ؟
ب – في السماء
ا – في القبر

ج – على ىذه األرض

د – ال نعرؼ

 – 8ىل سيعود يسوع المسيح إلى األرض ؟
ا – نعم

ب – ال

ج – ال نعرؼ

د – ممكن

 – 9ماذا يفعل يسوع اآلف ؟
ب – يعمل كرئيس كهنة اماـ اهلل
ا – يتحكم بحياتنا
د – ال نعرؼ
ج – يتحكم بالحكومات
 – 11ما ىي ىبة اهلل بيسوع المسيح ؟
ب – حياة أبدية في المستقبل
ا – اإلزدىار
الوعود لداكد

الدراسة السابعة () 7

كعد اهلل إبراىيم بأف فيو كفي نسلو تتبارؾ جميع أمم األرض  ،كرأينا في الدراسة الخامسة  ،أف كاحد
من نسلو يجلب البركة إلى األرض ككاف يسوع  .كىذا ىو التعليم الواضح في العهد الجديد ( غل
3
. ) 16 :
لقد أستخدـ إبراىيم كمثاؿ اإليماف كقد أخبرنا بأنو إذا أردنا أف نرل ايماننا يجب علينا أف نعيش
مثل
إبراىيم ف أف نثق باهلل كنكوف مطيعين لو .
كانت أمة إسرائيل التي جاءت من إبراىيم عبيد في مصر ككانوا قد خرجوا من مصر بواسطة موسى
بعد عشر ضربات قاصية ضربت المصريين كجبرتهم أف يعرفوا بأنو يوجد ىناؾ اهلل في السماكات
كالذم يتح ّكم بكل شؤكف العالم .
إستقرت أمة إسرائيل في أرض
سفر الخركج ( يعني المغادرة ) يخبرنا عن ىذه األحداث  ،كأخيرا ّ
كنعاف حيث عاش إبراىيم فيها ككاف صموئيل أكؿ ملك لهم كداكد كاف اثاني الذم كتب العديد من
المزامير .
الوعد لداكد
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قاؿ داكد في المزامير بأف اهلل أعطاه كعدا خاصا  ،كما في مز  11 : 132أقسم الرب لداكد بالحق ال
يرجع عنو  .من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك ) .
عندما تأسست مملكة داكد ككانت في سبلـ أرادت أف تبني ىيكل أك بيت عبادة هلل .
أرسل لو ناثاف النبي ليخبر داكد بأف ال يبني لو البيت  ،لكن اهلل سيؤسس بيت داكد الملكي  ،كأف
أحد
ىؤالء سوؼ يحكم مملكتو لؤلبد  ،كما في  2صم 12: 7ك 13ك 16يقوؿ متى كملت ايامك
إضطجعت مع ابائك أقيم بعدؾ نسلك الذم يخرج من أحشائك كاثبّت مملكتو  .ىو يبني بيتا
إلسمي
كانا اثبت كرسي مملكتو إلى األبد  ...كيأمن بيتك كمملكتك إلى األبد امامك .كرسيك يكوف ثابتا
إلى
األبد ) .
كىناؾ ثبلث نقاط مهمة في ىذه اآليات :
 – 1لم يكن المقصود سليماف إبن داكد بالوعد ألف اهلل قاؿ بأف عرش مملكتو سيكوف لؤلبد كاف
سليماف كاف معركفا بغناه كحكمتو كىو بالتأكيد لم يحكم إلى األبد  .في آية  14أخبر ناثاف النبي
داكد بأف اهلل يكوف ابا لهذا الملك العظيم الذم سياتي بعده ( أكوف لو ابا كىو يكوف إبنا لي )  2صم
. 14: 7
 – 2سيحكم الملك عرش أك كرسي داكد ( 2صم . ) 12: 7
 – 3أعلن اهلل بأنو سيحقق ىذا ( 2صم . ) 12: 7
تعليم األنبياء
لقد تم التأكيد على نفس النقاط في الكتاب المقدس  .إقرأ الفقرة التالية من اشعياء النبي التي تم
اإلقتباس منها مرارا في عيد الميبلد كإنظر إلى النقاط الثبلثة المهمة .
( اش  7-6: 9يقوؿ ألنو يولد لنا كلد كنعطى إبنا كتكوف الرياسة على كتفو كيدعى إسمو عجيبا
مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السبلـ لنمو رياستو كللسبلـ ال نهاية على كرسي داكد كعلى مملكتو
ليثبّتها كيعضدىا بالحق كالبر من اآلف إلى األبد  .غيرة رب الجنود تصنع ىذا )  .لقد تم التأكيد على
نفس النقاط :
ا – ال نهاية لملكو .
 – 2على كرسي داكد كعلى مملكتو .
 – 3غيرة رب الجنود تصنع ىذا .
كاف الموعود بو ىو يسوع المسيح
بدكف شك أف الذم سيكوف الملك العظيم من نسل داكد ىو يسوع  ،كما في لوقا  33-32: 1يقوؿ
ىا انت ستحبلين كتلدين إبنا كتسمينو يسوع  .ىذا يكوف عظيما كإبن العلي يدعى كيعطيو الرب
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كرسي داكد أبيو  ،كيملك على بيت يعقوب إلى األبد كال يكوف لملكو نهاية ) ىذا ما أخبر بو
المبلؾ
جبرائيل العذراء مريم قبل كالدة يسوع  .الحظ نفس النقاط مرة أخرل :
ا – ال نهاية لملكو
ب – على كرسي داكد
ج – اهلل سيحققها
ترنيمة مريم اإلبتهاجية
يذكر لوقا في نفس اإلصحاح ترنيمة مريم اإلبتهاجية التي فيها حمدت كمجدت اهلل على كعوده .
كالشيء العجيب فيها أف المبلؾ أيضا أخبر مريم بأف الطفل سيولد إلتماـ كعد اهلل لداكد كقد
شكرت
مريم اهلل لهذ الوعد الذم صنعو إلبراىيم  .ال بد كإنها قد عرفت بفهمها غرض اهلل باف كبل ىذه
الوعود ستتمم بواسطة شخص كاحد معيّين  ،حسب لو  55- 54 : 1يقوؿ عضد إسرائيل فتاه
 ...كما كلّم آبائنا .إلبراىيم كنسلو إلى األبد .
المملكة
ال يمكن أف يكوف ىناؾ أم شك بأف المملكة التي جاء يسوع يعلن عنها كانت مملكة حقيقية على
ىذه
األرض .
كسيكوف الملك ككل المؤمنين سيأخذكف دكرا في المحكم قاؿ يسوع لتبلمذه  ،متى جلس إبن
اإلنساف
على كرسي مجده تجلسوف أنتم أيضا على إثنى عشر كرسيّا تدينوف أسباط إسرائيل اإلثنى عشر  (.مت
.) 28: 19
كاف ىدؼ اهلل منذ البداية أف يملىء األرض من مجده كسبلمو  .كما في العدد  21: 14يقوؿ (كلكن
حي أنا فتمؤل األرض منمجد الرب  ).كسيتحقق كل ىذا عندما يأتي يسوع كملك إلى ىذه األرض .
كانت من أىم النقاط الرئيسية التي كضحها بطرس في يوـ الخمسين بأف يسوع كاف من نسل داكد
الذم كعد بو اهلل  .كايضا فإف بطرس رجع إلى المزمور الذم إقتبسنا بو ليرم بأف داكد نظر إلى
األماـ لتأسيس المملكة مع المسيح كملك .
حسب أع  31 – 29 : 2يقوؿ ( أيها الرجاؿ اإلخوة يسوغ أف يقاللكم جهارا عن رئيس اآلباء
داكد أنو مات كدفن كقبره عندنا حتى ىذا اليوـ  ،فإذ كاف نبيّا كعلم أف اهلل حلف بقسم إنو من ثمرة
صلبو يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيو .
ككما أف الرسوؿ كضح بأف قيامة يسوع كانت شارة أكيدة كبأف الوعد الذم صنعو اهلل لداكد
سيتحقق  .أع  32 : 2يقوؿ فيسوع ىذا أقامو اهلل كنحن شهود لذلك .
كقاؿ بطرس أف داكد فهم بأف الوقت سيأتي عندما يقوؿ اهلل القدير إلى الرب يسوع إجلس عن يميني
حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك .

45

كقاؿ بعد ذلك كما في اع  ( 36- 24: 2فليعلم يقينا جميع إسرائيل أف اهلل جعل يسوع ىذا الذم
صلبتموه أنتم ربا كمسيحا ).
تأكيد اهلل
عندما كاف بولس يتكلّم إلى اثينا  ،جمع الرجاء العظيم الذم يقدمو الكتاب المقدس ( اع 31 : 17
ألنو أقاـ يوما فيو مزمع أف يدين المسكونو بالعدؿ برجل قد عيّنو مقدما للجميع إيمانا إذ أقامو من
األموات .
الخبلصة مما درسنا :
 لقد أظهر اهلل غرضو مع األرض في الكتاب المقدس
 إبراىيم كداكد كانوا قد أخبركا من اهلل بأف الذم سيتمم ىذا الوعد سيكوف
من نسلهم .
 كاف الموعود بو ىو يسوع .
 يدين المسكونة بالعدؿ عندما تتأسس مملكة اهلل .
 ىذا الرجاء الذم تأسس على تعليم العهد القديم كاف محور رسالة المسيح
كالرسل .
القراءات
اشعياء  11ك 35
اعماؿ 2

مزامير 132
ركمية 4

لوقا 19

اسئلة الدراسة السابعة
ضع خطا تحت الجواب الصحيح لكل سؤاؿ كانقل اإلجابات إلى الورقة الصفراء (
كسط الكتاب :
 - 1من من نسل إبرىيم يجلب البراكات على األرض ؟
د – يسوع
ج – داكد
ب -يوسف
ا – إسحق
 – 2كاف اإلسرائيليوف عبيدا في :
ب – مصر
ا – افريقيا

ج – كنعاف

د – ايطاليا

 – 3أم سفر من الكتاب المقدس يخبرنا عن خبلص اإلسرائيلين من العبودية ؟
د – العدد
ج – االكيين
ب -الخركج
ا – التكوين
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 – 4من كاف أكؿ ملك إلسرائيل ؟
ب – داكد
ا – شاكؿ

ج – سليماف

 - 5ماذا كاف يريد داكد أف يبني هلل ؟
ب – ىيكل
ا – قصر
 – 6ماذا كاف كعد اهلل لداكد ؟
ا – غنى عظيم
ج – كرسي مملكتو سيكوف لؤلبد

د – صموئيل
د – مذبح

ج – مدينة
ب – طوؿ العمر
د – السعادة كاإلزدىار

يسى ) ؟
 – 7من قاؿ ىذه اآلية من انبياء إسرائيل ( سيخرج قضيب من جذع ّ
د – ىوشع
ج – عوبيديا
ب – صموئيل
ا – اشعياء
 – 8من كاف نسل داكد الموعود الذم يملك على كرسيو ؟
ج – حزقيا
ب – يسوع
ا – سليماف

د – رحبعاـ

 – 9أين ستكوف مملكة اهلل ؟
ب – في السماء
ا – على ىذه األرض
د -في الفضاء
ج – في قلوب البشر
 – 11ماذا كاف التأكيد بأف اهلل سيحقق كعوده  ،التي تكلّم عنها بولس في اثينا ؟
د – قيامة يسوع
ج – النهار كاليل
ب – ميبلد يسوع
ا – الفصوؿ

قيامة يسوع المسيح

الدراسة الثامنة ( ) 8

إف كلمة قيامة تعني " القياـ من بين األموات " كىي مترجمة من اليونانية بكلمة ( اناستاس )
في العهد الجديد كتعني " النهوض " أك الوقوؼ ثانية .
إف قيامة يسوع المسيح من القبر حقيقة تاريخية ال يمكن إنكارىا  ،ككاف موت كقيامة يسوع
المسيح ألمر مهم لهدؼ اهلل مع الجنس البشرم  .كقد بني اإليماف المسيحي على ىذه
الحقيقة
حقيقة قيامة المسيح من األموات ككانت ىذه القوة التي كانت تقود التبلميذ في القرف األكؿ .
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الموضوع الرئيسي في تعليم الرسل
عندما إتار الرسل كاحدا ليحل مكاف يهوذا  ،إختاركا كاحد متياس ،قالوؿ يجب أف يكوف
شاىدا معنا لقيامة المسيح يسوع ( اع  ، ) 22 : 1كضع التبلميذ في السجن بسبب تعليمهم
للشعب كالبشارة بقيامة يسوع المسيح من األموات ( اع . ) 2 : 4
كأيضا تعرض بولس للمحاكمة بسبب " الرجاء كقيامة األموات " اع  6 : 23ك اع 21 : 24
)  ،ككل الرسائل في العهد الجديد مليئة بتعاليم عن القيامة  ،قيامة يسوع كاىميتها لنا جميعا .
كىذا ما أ ّكد عليو الرسوؿ بولس في  1كو  14 : 15ك 17كيقوؿ إف لم يكن المسيح قد قاـ
فباطلة كرازتنا كباطل أيضا إيمانكم ) .
لماذا أقاـ اهلل يسوع ؟
لقد رأينا في الدراسات السابقة عمل يسوع كذبيحة للخطية  ( .عب  ) 26: 9كشرحت لنا
الدراسة الرابعة كيف أف آدـ جلب الخطية كالموت للجنس البشرم بعدـ طاعتو ألكامر اهلل
على العكس من يسوع الذم حافظ على كل اكامر اهلل كعاش حياة كاملة  .كما أف الدراسة
ضحت ىذا ايضا .
السادسة ك ّ
لم يكن موت المسيح ذك اىمية كذبيحة كاملة لو لم يكن قد قاـ من األموات  ،يسوع مولود
المرأة
تعرض لنفس دينونة الموت التي كرثناىا من آدـ .
مولود تحت الناموس ( غل ّ ) 4 : 4
ككاف ببل خطية  ،لهذا لم يستطع الموت أف يمسكو ( رك  ) 9 : 6ال يسود عليو الموت بعد .
محبة كعدالة اهلل
معرضا لناموس الخطية كالموت .
ال يمكن لبر اهلل أف يسمح إلنساف حفظ كصاياه لكي يبقى ّ
يخبرنا الرسوؿ بطرس كيقوؿ ( الذم أقامو اهلل ناقضا أكجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أف يمسك
منو
( اع . ) 24 : 2
كراينا في الدراسة الثالثة كيف أف عدالة اهلل كمحبتو لئلنساف أف يسوع قاـ من األموات  ،يو3
 16:يقوؿ ألنو ىكذا أحب اهلل العالم حتّى بذؿ إبنو الوحيد كلي ال يهلك كل من يؤمن بو بل
تكوف لو حياة ابدية .
ىل كانت القيامة إيماف جديد في القرف األكؿ ؟
مرة اخرل من الموت كاف الرجاء الوحيد للمؤمنين في
نتعلم من الكتاب المقدس إف القيامة ّ
العصور التي كانت قبل المسيح  .لهذا قاؿ المسيح ابوكم إبراىيم تهلل بأف يرل يومي فرأل
كفرح
 .يو . ) 56 : 8
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ككاف بطرس قد إقتبس من كلمات الملك داكد ملك إسرائيل " كنت أرل الرب امامي في كل
حين  ...لذلك سر قلبي كتهلل لساني حتى جسدم أيضا سيسكن على الرجاء ( اع – 25 : 2
 ) 26رأل داكد ىذا من قبل كتكلّم عن قيامة المسيح  ،قارف مزمور  ، 11 – 8 : 16كقاؿ
ايضا في مز  15: 17أما أنا فبالبر أنظر كجهك .اشبع إذا إستيقضت بشبهك ) .
القيامة – تتمة لوعود اهلل
كما جاء في الدراسة الخامسة  ،توقع إبراىيم كداكد أف يقوموا من األموات ليتمتعوا بوعود
اهلل كلم يكونوا ىم الوحيدين في ىذا الرجاء  ،قاؿ أيوب  26- 25 : 19أما أنا فقد
حي كاآلخر على األرض يقوـ كبعد أف يفنى جلدم ىذا كبدكف جسدم ارل
علمت أف كلّي ّ
اهلل )  .كقاؿ اشعياء  " 19 : 26تحيا امواتك حيث تقوـ الجثث  .إستيقضوا ترنموا يا
سكاف التراب  ...كارض تسقط األخيلة )  ،كايضا أخبر دانياؿ بأف الكثيركف من الراقدين
في تراب األرض يستيقضوف  ،كإنو شخصيّا يرقد رقاد الموت كيستريح ( كتقوـ لقرعتك في
نهاية األياـ ) دا  2: 12ك ، 13كما كأكد الرسوؿ بولس بأف ىذا ىو رجاء الذين كانوا
قبل المسيح  ،كما جاء في (اع  ) 23-22 : 26بقيت لهذا اليوـ  ...كأنا ال اقوؿ شيئا
غير ما تكلّم األنبياء كموسى إنو عتيد أف يكوف  ،إف لم يؤلم المسيح يكن ىو أكؿ قيامة
األموات مزمعا أف ينادم بنور للشعب كلؤلمم ) .
المسيح أكؿ المقامين للحياة األبدية
أكد الكتاب المقدس بأف يسوع المسيح ىو أكؿ من يقوـ للحياة األبدية  ،كتب بولس يقوؿ
في ( 2تيمو  ) 11 : 1مخلصنا يسوع المسيح الذم أبطل الموت كأنار الحياة كالخلو
بواسطة
اإلنجيل ) .
ىل القيامة ىي الرجاء الوحيد للخلود ؟
الحياة كالخلود الذم أناره يسوع المسيح ىو الرجاء الوحيد للقائمين من األموات ليقفوا على
األرض .
كما أف بطرس أعلن بوضوح بأف داكد لم يصعد إلى السماء ( اع  ) 34 : 2كرأينا بأنو لم
يكن رجاء داكد  ،كأف اهلل كعد بانو سيرل المسيح جالسا على كرسيو ( داكد ) في أكرشليم (
ضح بولس في كلمتو إلى شعب أثينا في الدراسة السابعة بأف قيامة
اع  ) 31 : 2ككما ك ّ
يسوع من األموات كاف تأكيد من اهلل  ،كبأف المسيح سيحكم العالم بالبر في كقت معيّن في
المستقبل ( اع . ) 31 : 17
القيامة – الرجاء الحقيقي
كانت مرثا من اتباع يسوع المسيح ككاف رجائها في الحياة المستقبلة كاضحا .
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كذلك عندما مات اخوىا اليعازر قاؿ لها يسوع اخوؾ سيقوـ ثانية  ،اجابت مرثا
انا أعلم أنو سيقوـ ثانية في اليوـ األخير  ،قاؿ لها يسوع أنا ىو القيامة كالحياة من آمن بي
كإف مات فسيحيا ( يو . ) 25- 23 :: 11
ىل سيقوـ الجميع ؟
إف الكتاب المقدس يخبرنا بأف اجرة الخطية ىي موت  ،كأما ىبة اهلل فهي الحياة األبدية
بيسوع
المسيح ربنا ( 1رك . ) 23 : 6
ككل الذين ال يبحثوف عن اهلل أك الذين ليس لديهم رغبة في خدمتو أك حتى فهم غرضو
يسوع المسيح سوؼ ال يحصلوف على عطية اهلل .
كيعلمنا الكتاب المقدس بأف :
 الرجل الضاؿ عن طريق المعرفة يسكن بين جماعة األخيلة  ( .اـ ) 16 : 21
 إنساف في كرامة كال يفهم يشبو البهائم التي تباد  ( .مز ) 21 : 49
 ىم اموات ال يحيوف  .أخيلة ال تقوـ  (.اش . ) 14 : 26
ضركرة الفهم الصحيح
فإف يسوع المسيح يعطينا الرجاء على العكس من ذلك كيقوؿ ( ىذه ىي الحياة األبدية بأف
يعرفوؾ أنت اهلل الحقيقي كحده كيسوع المسيح الذم أرسلتو ) يو . 3 : 17
كإذا أردنا أف نكوف مؤىلين لغرض اهلل فإنو يجب علينا أف نفهم ما يعلمنا إياه الكتاب
المقدس
كأف نعرؼ اإللو الحقيقي  .بهذه المعرفة كتصديق حق ىذه األمور  ،يستطيع اإلنساف أف
أخذ
الخطوة التالية من المعمودية في المسيح التي سنعالجها في الدراسة الحادم عشر .
كىناؾ إشارة كاضخة من بولس إلى أىميّة المعمودية للمؤمنين الذين يريدكف أف يحصلوا
على

القيامة ( .رك  ) 5- 3 : 6يقوؿ " اـ تجهلوف إننا كل من إعتمد ليسوع المسيح إعتمدنا
لموتو  ،فدفنا معو بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من األموات بمجد اآلب ىكذا
نسلك نحن أيضا في ج ّدة الحياة  .ألنو إف كنا قد صرنا متحدين معو بشبو موتو نصير أيضا
بقيامتو ".

المسيح أكؿ من يقوـ  -كيتبعو اآلخرين
كاف المسيح أكؿ من قاـ من الموت إلى الحياة  ،كما نقرأ في  1كو  21 : 15كيقوؿ
كلكن
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اآلف قد قاـ المسيح من األموات كصار باكورة الراقدين ) .
مجيء المسيح ليقيم األموات
إف مجيء المسيح ثانية مرتبط بالقيامة في اليوـ األخير  ،كتب بولس عن المسيح الذم
سيدين
األحياء كاألموات عند ظهوره كملكوتو (  2تيمو  . ) 1 : 4ككتب ايضا يقوؿ كما في اؼ
 16- 13 : 4ثم ال اريد أف تجهلوا أيها اإلخوة من جهة الراقدين لكي ال تحزنوا كالباقين
الذين ال رجاء لهم  ،ألنو إف كنا نؤمن أف يسوع مات كقاـ فكذلك الراقدين بيسوع
سيحضرىم اهلل معو أيضا  .فإننا نقوؿ لكم بكلمة الرب إننا نحن األحياء الباقين إلى مجيء
الرب ال نسبق الراقدين  ،ألف الرب نفسو بهتاؼ بصوت رئيس مبلئكة كبوؽ اهلل سوؼ ينزؿ
من السماء كاألموات في المسيح سيقوموف اكال ) .
القيامة كالدينونة
أخبر دانياؿ بأف الكثيرين من تراب األرض يستيقضوف ىؤالء إلى الحياة األبدية كىؤالء إلى
العار لئلزدراء األبدم ( دا . ) 2 : 12
كىذا يتكلّم عن جميع المقامين  ،كاألحياء عند مجيء المسيح للدينونة كالذين تم رفضهم
من
يسوع  .كعلّم يسوع نفس الشيء  ( ،يو  29 – 28 : 5يقوؿ ال تتعجبوا من ىذا
فإنو تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوتو  ،فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى
قيامة الحياة كالذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة .
فإف كل الذين لديهم المعرفة يجب أف يظهركا أماـ كرسي المسيح يسوع .
يسركا اهلل كيتبعوا مثاؿ إبنو
كالذين يؤمنوف باهلل بمعرفة حبو كرحمتو الذين حاكلوا أف ّ
المحبوب سيعطوف برحمة اهلل ىبة الحياة األبدية في ذلك اليوـ.
إف يسوع المسيح يكلمنا جميعا كيقوؿ أنا ىو القيامة كالحياة ككل من آمن بي كإف مات
فسيحيا  (.يو . ) 25: 11
الخبلصة مما درسناه
 إف قيامة يسوع المسيح حقيقية
 إف قيامة يسوع المسيح التعليم الرئيسي في العهد الجديد
 قيم يسوع بسبب صفاتو الكاملة التامة  ،لهذا بر اهلل كعدالتو أقامو
من القبر
 رجاء القيامة كاف رجاء كل المخلصين قبل كبعد يسوع .
 إف الحياة األبدية ليست لنا اآلف ألنو ال حاجة هلل ليعد بها أك لكي
تكوف مصدر رجاء .
 ليس لئلنساف خلود طبيعي  ،لو كاف لديو ذلك لم يكن الحاجة
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ليسوع أف يكوف ذبييحة خبلص للبشرية .
 القيامة بعد الموت ىي الرجاء الوحيد لنحصل على الخلود .
 ال يقوـ الجميع  ،كل ىؤالء الذين بدكف فهم سيبقوف في القبر .
 الفهم كاإليماف كالمعمودية ضركرية لتربطنا بالمسيح كالقيامة .
 كاف المسيح أكؿ القائمين للخلود  ،كيمكننا أف نكوف مثلو إذا تتبعناه
 ستكوف الدينونة كالقيامة عندما يعود المسيح يسوع ثانية إلى األرض
القراءات
مز  49مر 16

 1كو 15

اش 26

اع 26

يو 11

أسئلة الدراسة الثامنة ( ) 8
ضع خطا تحت الجواب الصحيح لكل سؤاؿ كانقل اإلجابات إلى الورقة الصفراء
كسط الكتاب
 – 1كلمة القيامة تعني :
د – نهوض
ا – اإلستلقاء ب – اإلختطاؼ ج – القلم من األموات
 – 2من كاف أكؿ شخص أقيم ليعيش إلى األبد ؟
ا – العازر

ب -إبنة ياريوس

ج – استفانوس د – يسوع

 – 3لمذا مات يسوع المسيح ؟
ب – كاف خاطئا
ا – ألنو كاف مثل طبيعتنا
د – اراده اليهود بعيدا عن الطريق
ج – أجبره اهلل على الموت
 – 4لماذا عاش يسوع ثانية ؟
ب – عاد بعد الصلب
ا – لم يموت
د – ألنو كاف مغمى عليو على الصليب
ج – أقامو اهلل
 – 5أم من ىؤالء الثبلثة إستطاع أف ينظر إلى المكافأ في المستقبل على األرض ؟
ب -داكد
ا – إبراىيم
د – يربعاـ ( مل 16 : 14
ج – دانياؿ

 – 6ىل سيقوـ الجميع من األموات ؟
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ا – ال

ب -نعم

ج – يمكن

د – ال اعرؼ

 – 7متى سيقوـ األموات ؟
ا – يستمركف بالعيش بعد الموت
ب -عندما يعود يسوع ليؤسس مملكتو
ج – ال اعرؼ
د – ال يوجد كعد بالكتاب المقدس .
 – 8ماذا يأتي بعد القيامة ؟
ب -الدينونة
ا – المعمودية

ج – دراسة الكتاب المقدس د – ترانيم الحمد

 – 9من يكوف مقبوال من قبل المسيح في اليوـ األخير ؟
ا – ىؤالء الذين يفهمونو كيؤمنوف بو كيتبعوف تعاليمو
ب -ىؤالء الذين يفعلوف الصالحات كيساعدكا األخرين
ج – ىؤالء األحياء
د – ىؤالء الذين لم يؤمنوا كىم في القبر اآلف
 – 11ىل تريد أف تتعلّم المزيد عن المسيح كتشارؾ في مجيء مملكتو على األرض ؟
ج  -صعب جدا د – نعم
ب – لست متأكد
ا – ال

الدراسة التاسعة ( ) 9
عودة المسيح يسوع
إف قيامة الرب يسوع المسيح لهي حقيقة تاريخية يعتمد عليها الجنس البشرم  ،ككحقيقة مؤكدة للقيامة
ىو كعد اهلل بأف إبنو سيعود ثانية إلى األرض .
كاف بعد صعود الرب يسوع إلى السماء إف المبلئكة قد اعطت التبلميذ التأكيد لذلك حسب اع : 1
 ) 11كقالت إف يسوع ىذا الذم إرتفع عنكم إلى السماء سيأتي ىكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء .
الهدؼ من عودة المسيح
في صبلة الرب يسوع  ،علّم يسوع تبلميذه كاتباعو أف يصلّوا من أجل ملكوت اهلل على األرض ( مت
 ) 11 : 6يقوؿ ليأت ملكوتك كما في السماء كذلك على األرض ) كستتم كلمات داكد في ىذا
الوقت ( مز  ) 29 : 37يقوؿ الصديقوف يرثوف األرض كيسكنونها إلى األبد ) يعود المسيح إلى األرض
لكي يؤسس ملكوت اهلل كذلك بالقضاء على نظاـ الحكم البشرم الحالي .
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كسوؼ يتخلّص من كل شر في العالم كيقضي عليو كيملىء األرض من مجد اهلل كحل الهي لكل
المشاكل
الحالية .
كلهذا السبب قاؿ بولس الرسوؿ في القرف األكؿ مشجعا اىل تيطس لكي ينكركا الفجور كالشهوات
العالمية كيعيشوا بالتعقل كالبر كالتقول في العالم الحاضر منتظرين الرجاء المبارؾ كظهور مجد اهلل العظيم
كمخلصنا يسوع المسيح  ( .تيط  12 : 2ك. ) 13
متى سيعود المسيح يسوع ؟
إف اهلل منذ البداية عيّن يوما عندما يعود المسيح لكي يدين العالم  ،كلهذا فإف بولس يقوؿ في اع : 17
31
( ألنو أقاـ يوما فيو مزمع أف يدين المسكونو بالعدؿ برجل قد عيّنو مقدما للجميع إيمانا إذ اقامو من
ألموات

)
ضح ىذا األمر جليّا كتمت أيضا خطة اهلل  ،ك إف األحداث ستتبع نظاـ معيّن  ،كال حتى
إف المسيح ك ّ
المسيح
نفسو عرؼ الوقت المحدد لعودتو  ،في مر  13أخبر المسيح اتباعو كالذين يستمعوف إليو كأعطاىم
بعض
العبلمات لؤلحداث التي يجب أف تكوف بعدما قاؿ ( كحينئذ يبصركف إبن اإلنساف آتيا في سحاب بقوة
كثيرة كمجد .مر  ( 26: 13كأما ذلك االيوـ كتلك الساعة فبل يعلم بهما احد كال المبلئكة الذين في
السماء كال اإلبن اإل اآلب  .مر . ) 32 : 13
سيعود المسيح كلص ( دكف توقع )
يجد الناس اليوـ فكرة عودة المسيح فكرة مسلّية كال ينظركا إليها ج ّديا  ،بمعرض لوجودنا .
كما يقوؿ في  2بط  ( 4-3: 3عالمين ىذا اكال أنو سيأتي في آخر األياـ قوـ مستهزئين سالكين بحسب
شهوات أنفسهم كقائلين أين ىو موعد مجيئو ألنو مذ حين رقد اآلباء كل شيء باؽ ىكذا من بدء الخليقة
).
كلقد كعدنا اهلل بأنو ال يبطىء عن كعده كلكن أحداث العالم الممزقة كالمتكسرة ستحدث في كقت عيّنو
ىو لهذا (لكن يوـ الرب سيأتي كلص في الليل )  2بط . 11 : 3
كنحن ننصحك بقراءة اكؿ عشر آيات من رسالة بطرس الثانية ،اإلصحاح الثالث لكي تتابع المناقشة
الكاملة التي قدمت بواسطة الرسوؿ .
ككما اشار المسيح إف ساعة مجيئو مجهولة لكل شخص ما عدا اهلل كال يمكن أف نعلمها بواسطة اآليات
،
( ألنو في ساعة ال تظنوف يأتي إبن إإلنساف ) مت  . 44 : 14كىذا يعلمنا بأف اإليماف مطلوب من
المؤمنين بعودة المسيح  ،ألف اهلل الوحيد الذم يعرؼ اليوـ المعيّن لذلك ،كسيكوف ظهور المسيح لهؤالء
الذين اليت ّشوقوف لهذا الحدث كلص في الليل دكف توقع .
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اال يوجد عبلمات عندما يعود المسيح ؟
كاف التبلميذ أكثر الناس إىتماما في ىذا السؤاؿ  ،كقد سئلوا المسيح منفردين بينما كانوا جالسين على
جبل الزيتوف ( قل لنا متى يكوف ىذا كما ىي عبلمات مجيئك كإنقضاء الدىر ).
مت 3 : 24إف جواب المسيح كالكثير من فقرات الكتاب المقدس يرينا بوضوح شبيو الوقت عندما
سيحقق ىذا كقد أعطيت ىذه العبلمات لتشجيع اتباع المسيح لكي يكونوا مستعدين لو .
عبلمات مجيء المسيح ( عودتو )
 – 1عبلمة نوح
في جوابو ذ ّكر يسوع تبلميذه من الكتاب المقدس إلى اياـ قبل الطوافاف  ،كسوؼ نرل ظركؼ مشابهة
قبل
عودتو بأياـ :
( ككما كانت في أياـ نوح كذلك يكوف أيضا مجيء إبن اإلنساف ،ألنو كما كانوا في األياـ التي قبل
الطوافاف يأكلوف كيشربوف كيتزكجوف كيزكجوف إلى اليوـ الذم دخل نوح الفلك  .كلم يعلموا حتى جاء
الطوافاف كأخذ الحميع  .كذلك يكوف أيضا مجيء إبن اإلنساف  ) .مت . 39 – 37 : 24
كلمزيد من العلومات عن أياـ نوح  ،إقرأ اإلصحاح السلدس من سفر التكوين  ،الذم يرينا بوضوح كيف
كلماذا أىلك اهلل الجنس البشرم كأنقذ فقط ثمانية أشخاص .
رأل اهلل شر تصورات اإلنساف كأعمالو :
( كفسدت األرض اماـ اهلل كإمتؤلت األرض ظلما ) تك . 11 : 6
إف الصحافة كاإلنترنت كالراديو كالتلفزيوف اليوـ يعكسوف تشابها بين العالم الشرير في اياـ نوح كظلم
العالم في ايامنا  ،كإنهم يعكسوف ذلك بأمثلة عديدة  ،كصف بولس الرسوؿ لئلنساف األياـ اآلخيرة قبل
مجيء المسيح ( كلكن اعلم ىذا إنو في األياـ اآلخيرة ستأتي أزمنة صعبة  .ألف الناس يكونوف محبين
ألنفسهم
محبّين للماؿ متعظمين مستكبرين مجدفين غير طائعين لوالديهم غير شاكرين دنسين  ،ببل فهم ببل حنو ببل
رضى ثالبين عديمي النزاىة شرسين غير محبيّن للصبلح .
خائنين مقتحمين متصلّفين محبين للذات دكف محبة هلل  2 ) .تيمو . 5 – 1 : 3
نبوة في الكتاب المقدس ترينا بأف كل ىذه األمور تنطبق على عصرنا اليوـ
كإف فهمنا الحريص لكل كلمة ّ
أكثر من أم كقت مضى .
 – 2عبلمة اليهود
لقد تكلّم يسوع أيضا بمثل قصير لتبلميذه ليخبرىم متى سيعود ثانية ( فمن شجرة التين تعلّموا المثل
،متى
صار غصنها رخصا كأخرجت أكراقها تعلموف أف الصيف قريب ) مت . 32 : 24كأيضا فإف النبي
اشعياء يعطينا نبذة عن تعريف شجرة التين مستخدما نفس الرمز في إصحاح  24عندما كاف يشير
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لشعب إسرئيل (إقرأ أيضا يوئيل إصحاح  ) 7 : 1كيجب أف ننظر إلى رمز شجرة التين ( إسرائيل ) "
أرخصت ,اخرجت أكراقها "  ،كىذا يشير إلى تجميع اليهود من كل أنحاء العالم  ،الذين فرقّهم اهلل ( لو
 ) 24 : 21ك ( تث  25 : 28ك  34- 32ك  37ك . ) 66 – 64إف العديد من شعوب العالم اليوـ
يشهدكف شعب إسرائيل "يخرجوف أكراقا " يستمركف في بناء دكلتهم منذ تأسيسها في عاـ  1948كحصار
القدس في عاـ . 1967
المرة أمة اليهود تشبو
كنفس
تجميع ىذا الحدث تنبؤل عنو حزقياؿ في أكؿ  14آية من إصحاح  . 37كىذه ّ
العظاـ  .رأل النبي كادم مليء بعظاـ يابسة :
( ثم قاؿ لي يا إبن آدـ ىذه العظاـ ىي كل بيت إسرائيل  ،ىا ىم يقولوف يبست عظامنا كىلك رجائنا .حز
تجمعت العظاـ ككسيّت لحما كجلدا كجعل فيها ركحا كعادت للحياة ( كأجعل
 ) 11 : 37كبعدىا ّ
ركحي فيكم فتحيوف ,اجعلكم في أرضكم ) حز . 14 : 37
( ىانذا آخذ بني إسرائيل من بين األمم التي ذىبوا إليها كأجمعهم من كل ناحية كآتي بهم إلى أرضهم حز
تجمعت إلى األرض الموعودة من اهلل  ،أمة حديثة كشابة تنمو كتزدىر
 . 21 : 37كنرل بأف إسرائيل قد ّ
التجمع ؟
كبراعم الشجر  .ماذا يأتي بعد ىذا ّ
( كأقطع معهم عهد سبلـ , ...اجعل مقدسي في كسطهم إلى األبد ) حز  . 26 : 37نعم إف عبلمة
اليهود تعلن عن تأسيس ملكوت اهلل .
النبوة بإننا نستطيع أف نرل يد اهلل تعمل  ،بينما يعود اليهود كيبنوف أرضهم  ،كقد اعلمنا
كالمقنع في ىذه ّ
المسيح كأنذرنا بو ( متى رأيتم ىذا كلو فإعلموا أنو قريب على األبواب ) .مت . 33 : 24
نبوة المسيح بشأف إسرائيل
ّ
ضح المسيح يسوع بشأف المستقبل الحالي ألمتو كمصيرىا  .كقد فشلوا قادة األمة بأف يركا يد اهلل
لقد ك ّ
الههم الممدكدة لهم  .نعم أرسل اهلل إبنو الوحيد المسيّا كطلبوا موتو كقبل القبض عليو كصلبو  ،كقف
يسوع كتبلميذه على الجبل ينظركا للقدس كجماؿ الهيكل مما جعل التبلميذ يعلنوف دىشتهم  ،لكن
يسوع
رأل العقاب الموضوع لشعبو ( ىذه التي تركنها ستأتي أياـ ال يترؾ فيها حجر على حجر ال ينقض ) مت
 6 : 21ك ( يقعوف بفم السيف كيسبوف إلى جميع األمم كتكوف أكرشليم مدكسة من األمم حتى تكمل
أزمنة األمم ) مت . 24 : 21
التمرد .
تحققت ىذه ّ
النبوة في عاـ  71ـ عندما ارسلت اإلمبراطورية الركمانية جيشا بقيادة تيطس لينهي ّ
كدمرت مدينة أكرشليم كقلبت األرض راسا على عقب  .كفي تثنية  28كاف ىناؾ تتمة أخرل كتم تفرقة
الشعب إلى العالم  ،كلم يسمح لليهود أف يبقوا في ارض  .كفي عاـ  135ـ صدر ميثاؽ لطرد اليهود من
اليهودية كتغيير إسم القدس إلى ( . ) Aelia capitolina
كتبعت قركف عديدة اإلساءة لؤلرض كالشعب كىذا السبب أصبح حقيقة  .كإف األسرل اليهود ( تم
اسرىم في حركب عديدة كالذين تشتتوا إلى العالم كعبيد  ،كالذين حالفهم الحظ في الهركب إصبحوا
تجار
ّ
كأصحاب عمل .
كاف اليهود في كل مكاف ما عد إسرائيل كىكذا اتمم اهلل كلمتو .
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كجدت المستعمرات في العالم لكن اهلل أعلن بأف ال يكوف لهم راحة فإف اإلضطهاد كاالسامية اصبحت
نمط
حياتهم  .كلمدة  2111سنة كانت األرض كالشعب محطمة كتحتاج إلى معجزة إلحيائهم مرل أخرل.
كىذه المعجزة التي كعد اهلل بها بواسطة أنبياءه  ،كتم في  1967إحتبلؿ القدس كألكؿ مرة في 2111
سنة
أصبحت القدس تحت السيطرة اإلسرائيلية .
مرة أخرل
كالدة إسرائيل ّ
النبوة التي تكلّم بها أرمياء النبي :
ال يمكن أف يكوف ىناؾ شيء أكضح من ّ
( ىانذا أجمعهم من كل األراضي التي طردتهم إليها بغضبي كغيضي كبسخط عظيم ,اردىم إلى ىذا
الموضع
,اسكنهم آمنين ) ار . 37: 32
قاؿ اهلل بأنو سيعطيهم قلبا جديدا كركحا جديدة ليجلب نهضة كإنتعاش  ،كالحقيقة العظيمة أف نرل ىذه
تتجمع  ،تلهمنا القوة كالشجاعة .
األمة ّ
كلمدة  2111سنة من األسر كاف اليهود في ضعف كال يستطيعوا على المقاكمة  ،أخذ اهلل إرادتهم
كقدرتهم
النبوة بشأف عودتهم إلى ارضهم لكي تتمم  ،بعدىا جاء ركح جديد
على القتاؿ كلكن عندما جاء كقت ّ
إلى األمة كحاربوا لكي يمتلكوا أرضهم  ،كانت بريطانيا القوة المحتلة المسيطرة مسركرة كسعيدة لكي
تسلّم األرض لهم .كضد كل اإلحتماالت أصبحت إسرائيل آلة حرب لتهزـ كل القول المتحدة عليها من
عرب كمصريين ككاف عددىم  651111إسرائيلي مقابل اربعوف مليوف عربي  ،ككما في العهد القديم
قاد اهلل شعبو إلى النصر .
نبوة مهمة التي تقف خلف
ككما تكلم عنو األنبياء سوؼ يحدث  ،كحدث  .حز  36ك 37يحتوم على ّ
كل الشكوؾ بتدخل اهلل في شؤكف األمم .
أعطي النبي رؤية أخبر بها من اهلل في إعادة الشعب إلى أرضو ىناؾ ليصبحوا جيشا عظيما :
( كآخذكم من بين األمم كاجمعكم من جميع األراضي ك آتي بكم إلى أرضكم  ...كأعطيكم قلبا جديدا
,اجعل ركحا جديدا في داخلكم  ...كتسكنوف األرض التي أعطيت آبائكم إياىا ) حز : 36
4ك26ك .28كفي رؤية الوادم المملوء بعظاـ يابسة ك الذم أصبح الوادم مليء بجيش عظيم اعطى
اهلل
تأكيد ابعد من ذلك  ( :كقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا  ...كأجعلكم في أرضكم  ...ىانذا
آخذ بني إسرائيل  ...كآتي بهم إلى أرضهم ) حز  11 : 37ك  14ك . 21
كمنذ عاـ  1948عاد إلى إسرائيل ما يقارب ست مبليين يهودم كإف الحدث العظيم القادـ سيكوف عند
مجيء المسيح ثانية ليؤسس ملكوتو في إسرائيل كبعدىا إلى العالم أجمع .
 – 3عبلمة حلم نبوخذنصر
لقد تعاملت الدراسة الثالثة مع ىذا األمر بشكل كامل  ،حيث أف تعبر الحلم من دانياؿ أظهر لنا بالطبع
تاريخ العالم  .بعد إنكسار اإلمبراطورية الركمانية نجد أنفسنا اليوـ نمثل األقداـ التي في التمثاؿ مع شعوب
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قوية (حديد ) كضعيفة ( خزؼ ) ليس لديها القدرة على اإللتصاؽ من بعض  ،كتاريخ دانياؿ ( كفي أياـ
ىؤالء الملوؾ يقيم إلو السماكات مملكة لن تنقرض أبدا .دا . 44 : 2كىذا يرينا بالطبع بأنو ال يكوف ىناؾ
نبوة دانياؿ .
إمبراطورية خامسة حتى الحدث اآلخير الذم يكمل تتمة ّ
النبوة إلى أيامو ككاف قادرا على تشجيع المؤمنين في كولوسي
كقد كاف الرسوؿ بولس كاثقا في تتمة ىذه ّ
ألنو عرؼ بمصداقية مجيء المسيح  (.متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهركف أنتم في المجد كو : 3
. )4

 – 4عبلمة العالم المضطرب
أخبر يسوع التبلميذ عن كقت مجيئو ،بأنو سيكوف ىناؾ عبلمات إضطراب كخوؼ بين الشعوب بسبب
المشاكل التي تواجو األمم  ( :كتكوف عبلمات في الشمس كالقمر كالنجوـ ،كعلى األرض يأتي كرب أمم
قوات
بحيّرة  .البحر كاألمواج تضج كالناس يغشى عليها من خوؼ كإنتظار ما يتي على المسكونو ألف ّ
السماكات تتزعزع  .لو . ) 26- 25: 21
القوات الحاكمة  ،البحر كاألمواج تمثل الناس (اش21: 57
إف المسيح يتكلّم ىنا في لغة تشبيهية عن ّ
يضجوف مستخدموف اصواتهم مجتمعة إليجاد قوة مؤثرة على
)كىذه العبلمة تعطي صورة شعوب األرض
ّ
األحداث كاألكضاع كزعزعة أمن الحكاـ .
كىذه الحالة الظاىرة ىي كرب بين األمم التي تجعل الناس يخافوف مما يأتي على العالم من مشاكل
إضطرابات
كىذا بالتأكيد يمثل حالة العالم الحاضر  ،كمرة أخرل فإف المسيح يخبرنا بأنو عندما تصبح أحداث العالم
مثل
التي كصفها لنا يجب علينا أف نتوقّع مجيئو ( كحينئذ يبصركف إبن اإلنساف آتيا  .لو  ، ) 27 : 21إف
قامة
ملكوت اهلل على األرض لهو محور ىدؼ اهلل كما رأينا .
كال يمكن أف ياتي ملكوت اهلل دكف مجيء المسيح إلى األرض لكي تكمل كل مواعيد اهلل  ،حيث أف
يسوع
نبوة حوؿ األحداث التي تكوف قبل عودتو إلى األرض .
تكلّم بنفسو في ّ
 – 5نزاعات العالم القادمة
لنبوة جبل الزيتوف التي اصبحت معركفة  ،فقد ح ّذر يسوع اكال بسبي دكلة اليهود  ،إلتماـ
أما بالنسبة ّ
النبوة  ،حكم الركماف أرض الموعد ككاف اليهود دكلة مسبية  .لقد عرؼ يسوع ىذا قبل أف ينف ّذكا
ّ
الركماف خطة اهلل كيسبوا شعب اهلل إلى كل العالم  ( .كيقعوف بفم السيف كيسبوف إلى جميع العالم كتكوف
اكرشليم مدكسة من األمم حتى تكمل أزمنة األمم  .مت . ) 24 : 21
ضح المسيح عن العبلمات
سأؿ التبلميذ المسيح عن عبلمات مجيئو كإنقضاء الدىر ( العالم ) كقد ك ّ
التي

58

ستظهر كالتي تقود إلى مجيئو بقوة كمجد عظيم  ( ،كتكوف ىناؾ عبلمات في الشمس كالقمر كالنجوـ
كعلى األرض كرب أمم بحيّرة .البحر كاألمواج تضج كالناس يغشى عليهم من خوؼ كإنتظار ما يأتي على
بقوة كمجد عظيم (.مت : 21
قوات السماكات تتزعزع كحينئذ يبصركف إبن إإلنساف آتيا ّ
المسكونة ألف ّ
. ) 27- 25
فإف عودة اليهود إلى ارضهم كإزدىارىم من جديد في أرض إسرائيل كوطن لهم في عاـ  1948لهو إتماـ
لنبوة تحدثنا عنها في الدراسات السابقة .
ّ
كقد كاف ىناؾ عبلمات في السماء كبين تلك العبلمات رموز القول الحاكمة في األمم الشمس كالقمر
كالنجوـ  ،ككاف ىناؾ حيّرة حوؿ كيفيّة حل مشاكل العالم بواسطة الحكومات البشرية .
مستمرة كال تتوقف كيبدكا إنها ال تجد حبل للخركج منها  ،كىذا ما قالو يسوع " ستكوف
الحركب
ّ
عبلمو إخرىلمجيئو .
إف أنبياء إسرائيل تكلّموا عن الضركؼ التي تؤثر على إسرائيل كجميع األمم قبل مجيء المسيح .
في األكقات المعركفو باألياـ اآلخيرة  .ضع ىذه اآلية بعين اإلعتبار ( يا إبن آدـ اجعل كجهك على
جوج
إرض ماجوج رئيس ركش ماشك كتوباؿ كتنبأ عليو كقل ىكذا قاؿ السيد الرب  .حز 2 : 38ك. ) 3
كإذا قرئنا ىذا اإلصحاح بحرص فإنو ببل شك يرينا بأف ىذه المجموعة من األمم { فارس ،ايراف  ،اثيوبيا
كليبيا ( حز  ) 5 : 38يحثها اهلل على الهجوـ على إرض إسرائيل  ،كعلى سبيل المثاؿ فإننا نقرأ في اآلية
الثامنة ما يلي (  ...تفتقد في السنين اآلخيرة تأتي إلى األرض المستردة من السيف ،المجموعة من شعوب
كثيرة على جباؿ إسرائيل التي كانت دائما خربة للذين أخرجوا من الشعوب ( .حز . ) 8 : 38
كإف ىذا التحالف ىو مركز قوة يقع في شماؿ األرض المقدسة كإنو لمدىش جدا أف نبلحظ بأف
إسرائيل
اليوـ كفي الماضي إحتاجت أف تنظر بحرص ألمنها من الحدكد الشمالية  ،كالسوريوف اليوـ يشكلّوف
تهديدا
في ىذا اإلتجاه كما كانوا قبل  2511سنة  (.كتأتي من كضعك من أقاصي الشماؿ أنت كشعوب كثيرة
معك كلهم راكبوف خيبل جماعة  ...كتصعد على شعبي إسرائيل كسحابة تغشي األرض في األياـ اآلخيرة
يكوف  .حز  15 : 38ك. ) 16
إنو ليس من الصعب معرفة ىوية ىذا اإلتحاد المجتمع ضد إسرائيل في المستقبل ،فإف جوج  ،ماجوج
ماشك
توباؿ تم معرقتهم من دارسين التاريخ القديم بكونهم نسل احد أبناء نوح ( يافت ) .
إف أكثر األمم عداكة إلسرائيل كالمعركفين لنا اآلف ىم فارس ( ايراف ) كاثيوبيا كليبيا  ،كالذم يخبرنا النبي
حزقياؿ عنها متكلما بقوة اهلل بأنهم سوؼ يتحدكف مع نسل يافت ( محتلّين الجزء الشمالي في اليوـ
اآلخير
).
كتعد سوريا اليوـ من اعداء إسرائيل العرب كالتي تقع شماؿ إسرائيل مباشرة  ،كإلى الشماؿ حتى ارمينيا
 ،فإننا نرل أف الواليات الركسية المستقلة الواسعة كالتي تعد من أكثر اإلسبلـ تشددا بين ىذه المجموعة
من األمم .
النبوة بعدـ فهم معطيات الكتاب المقدس  ،ألف اهلل كحده الذم يملك الحق
كسيكوف من الغباء لدارسي ّ
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في تقرير خطتو لهذا العالم  ،خطة  ،تذكير كالتي ستكمل في إقامة ملكوت اهلل على األرض  ،األلفية أك
حكم يسوع األلفي  1111سنة على األرض .
كإف كنا تبلميذ حقيقيين كأمناء لكلمة اهلل  ،نكوف بعدىا سهرانيين  ،كاف تحذير يسوع إلى تبلميذه
بأف يسهركا ( إسهركا إذا ألنكم ال تعلموف في أم ساعة يأتي ربكم  .مت  ، ) 42: 24ماذا نرل إذا
لنبوات الكتاب المقدس (حز
ّ
تفحصنا صورة العالم اليوـ ؟ نرل إسرائيل كقد عادكا إلى ارضهم إتماما ّ
 37كنرل العداء إلسرائيل على كل الحدكد مع العرب ك إف الشعوب اإلسبلمية يتحدكف ضد شعب
اهلل محاكلين أف يقذفوا بهم إلى البحر  ( ،قالوا ىلّم نبدىم من بين الشعوب كال يذكر إسم إسرائيل بعد
(.مز
للنبوات الكتابية
 . ) 4 : 83إف الدراسة المفصلة لهذا المزمور (  ) 83تعطي كل الدارسين شوقا كبيرا ّ
كخصوصا الصورة الحديثة لؤلمم التي ذكرت في ىذا المزمور  ،إنهم اعداء إسرائيل منذ القدـ كلهم ىوية
إقليمية مع اعداء شعب اهلل الحاليين .
إف العدك الشمالي (حز  ) 38كبالتعاكف مع األمم المعركفة كالذم ليس لديها كقت " إلسترداد األرض
من السيف " ىم بين ىؤالء الذين سيحضرىم اهلل في النزاع اآلخير ضد القدس  (.كأجمع كل األمم على
أكرشليم للمحاربة .زؾ . ) 2 : 14
ك ( ألنو ىوذا في تلك األياـ كفي ذلك الوقت عندما ارد سبي يهوذا كأكرشليم  ،أجمع كل األمم كأنزلهم
إلى
كادم يهوشافاط  ...يؤ  1 : 3ك ، ) 2ليس لدينا شك بأنو اليوـ الذم سيتدخل اهلل في شؤكف إلنساف
مرة أخرل كيجعل إرادتو أف تتمم على األرض  ( ،جماىير جماىير في كادم القضاء ألف يوـ الرب قريب
ّ
...
يؤ  ) 14 : 3كايضا ( كالرب من صهيوف يزمجر كمن أكرشليم يعطي صوتو فترجف السماء كاألرض .
كلكن الرب ملجأ لشعبو كحصن لبني إسرائيل .
ف تعرفوف إني أنا الرب الهكم ساكنا في صهيوف جبل قدسي كتكوف أكرشليم مقدسة كال يجتاز األعاجم في
ما بعد  .يؤ  ، ) 17- 16 : 3كبعد كل ىذا سوؼ نرل مجيء المسيح  ،حاكم األرض في المستقبل .
نبوات أشعياء كحزقيا كأرمياء العظيمة تقدـ لنا بكل كضوح
النبوات كخصوصا يؤيل كزكريا مع ّ
كل ىذه ّ
خطة اهلل  ،ألف كل خطوة لؤلماـ تقربنا لذلك اليوـ ( المعركة اآلخيرة المعركفة في الكتاب المقدس بمعركة
ىرمجدكف  ،نتيجة كلمات زكريا  ( :كيكوف الرب ملكا على كل األرض .في ذلك اليوـ يكوف الرب
كحده كإسمو كحده  .زؾ  14ؾ . ) 9
مجيء المسيح ( حقيقة )
إف عبلمات األكقات تعطينا خطوط كاضحة ال يمكن أف تخطىء لشكل األمور القادمة  ،إف تدخبلت اهلل
األكلية قد كملت تقريبا كيسوع المسيح على األبواب مستعد ألخذ العالم فجأة .
تحركنا ؟ ربما يمكننا أف نكوف مثل ىؤالء األغبياء الذين
ىل يمكن من مشاىدة العبلمات كمعانيها أف ال ّ
اغلقوا عقولهم لكي ال يركا ىذه األشياء كال يعملوف شيئا  .مجيء يسوع المسيح سيأتي كلص في الليل
.
فإننا إختياريا يمكننا أف نعتبر ىذه العبلمات كنفهم التحذير قبل فوات اآلكاف ( قاؿ يسوع كمتى إبتدأت
ىذه تكوف فإنتصبوا كإرفعوا رؤكسكم ألف نجاتكم تقترب  .لو  ) 28 : 21كذلك بدال من البقاء محبطين
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بدكامة ضركفنا الحالية  ،نستطيع أف ننظر كنرل الحاجة لفدائنا بيسوع المسيح فادينا .
ّ
كيمكننا أف نكوف حكماء كنبحث عن القداسة في فلك المسيح قبل "يوـ الرب العظيم " أف يسحق
الشرير
إنو في مقدكرنا اف نتعامل مع ىذا األمر باىمية بالغة متذكرين بأنها تخص حياتنا الشخصية كمصيرىا .
إف الكتاب المقدس يقدـ لنا الرجاء في الحياة األبدية كمكاف في ملكوت اهلل  ،الملكوت الذم سيحكم
فيهالمسيح بالبر كالسبلـ " ليس حكم النعمة في القلب لكنو حكم حقيقي على األرض فكل حكيم يصل
على ىذه الخبلصة :
 يعتبر مجيء المسيح مسئلة مهمة .
 يجب أف ال نهمل تحذيرات اهلل .
 إف حياتنا الحاضرة ال تعطينا رضا أبدم .
 اإليماف باإلنجيل ( األخبار السارة ) لملكوت اهلل كالمعمودية في إسم يسوع
المسيح المخلص ىو إجبارم .
 إنو لنا شخصيّا أف نقرر إذا أردنا أف نثبت في يوـ مجيئو (المسيح ) .عندما يميّز
بين الص ّديق كالشرير كبين من يعبد اهلل كمن ال يعبده ( .مبل . ) 18 : 3
الخبلصة مما درسناه :
 – 1مجيء يسوع المسيح حقيقي .
 – 2ىذا المجيء كعد بو المبلئكة عند صعوده .
 – 3يجب أف يعود المسيح ليؤسس ملكوت اهلل على األرض .
 – 4اهلل كحده يعرؼ ذلك اليوـ بالتماـ لمجيء المسيح .
 – 5العبلمات الوضحة تشير أف مجيئ المسيح قريب .
 -6تقارف أيامنا اليوـ بأياـ نوح .
 – 7يعتبر إزدىار اليهود كنهوضهم في إسرائيل مرة أخرل عبلمة حيّة لنا .
– 8إننا نعيش في المرحلة اآلخيرة من رؤية نبوخذنصر .
 – 9إف إضطراب العالم اليوـ يقرب من مجيء المسيح .
 – 11عداكة جيراف إسرائيل .
القراءات
حز  37ك38
لو 21

اع 3
 1تسا

 2تسا 1
اع 12- 1 : 1

اسئلة الدراسة التاسعة ( ) 9
ضع خطا تحت الجواب الصحيح لكل سؤاؿ كانقل اإلجابات إلى الورقة الصفراء ( كسط الكتاب )
 - 1لماذا سيعود يسوع إلى األرض ؟
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ا – سوؼ ال يعود
ج – ليوقف الحرب

ب – ليؤسس ملكوت اهلل
د – ليشفي المرض

 – 2من يعرؼ الوقت الحدد لمجيء يسوع ؟
ج – اهلل
ب – يسوع
ا – المبلئكة

د – بولس

 – 3أين يمكننا أف نجد العبلمات التي تشير بأف يسوع سيعود قريبا ؟
ا -في الكتاب المقدس ب – في الجريدة ج – في النجوـ د – في الناموس اليهودم
 – 4ما ىي الظركؼ التي قارنها يسوع بأياـ نوح ؟
ب – نهوض العدك الشمالي
ا -عود إسرائيل ألرضهم
ج – كقت العنف كالبحث عن المتعة د – بعض األمم قوية كبعضها ضعيف
 – 5ما الشيء الذم أستخدـ ليشير إلسرائيل في المثل ( في متى  33 – 32 : 24؟
ب – شجرة التين
ا – كادم العظاـ اليابسة
د – الفلك
ج – الشمعداف
يصور الزماف قبل مجيء المسيح يسوع ؟
 – 6ما ىو الجزء من رؤية نبوخذنصر ّ
ا – رأس الذىب
ج – ساقاف الحديد

ب -األقداـ البعض من حديد كالبعض من خزؼ
د – البطن كالفخذ من النحاس

 – 7أم نوع من الناس يقصد في ىذا التعبير ( البحر كاألمواج تضج ) في لو  25 : 21؟
د – المرسلين
ج – الحكاـ
ب – األشرار
ا -الشعب المقدس
 – 8أم دكلة تقع مباشرة شماؿ إ سرائيل ؟
ب – سوريا
ا – امريكا

ج – مصر

د – ركسيا

 - 9من ىو ميخائيل المقصود في دا  1 : 12؟
ج – دانياؿ
ب – حزقياؿ
ا – نوح

د – يسوع

 – 11أم من العبلمات التالية التي نراىا اليوـ تشير إلى عودة المسيح ؟
ا – عودة اليهود إلى إسرائيل ك إزدىارىم
ب – إضطراب العالم
ج – موقف جيراف إسرائيل
د – كقت العنف
ق – بعض األمم قوم كالبعض ضعيف .
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الدراسة العاشرة ( ) 11
سنقوـ في ىذه الدراسة بجلب العديد من الحقائق التي درسناىا في السابق .
إف كلمة "  " Gospelباإلنجليزية مشت ّقة من كلمتين (  )God spellكتعني ( األخبار السارة
)
إك كما أستخدمت في العهد الجديد " األخبار السعيدة  " glad tidings :كىذه ترجمة يونانية
جيدة
محور تعليم المسيح
ّ
يخبرنا الرسل  ،متى كمرقس كلوقا ك يوحنا بأف المسيح يسوع خرج إلى كل إرض إسرائيل يكرز باإلنجيل
–األخبار السارة لملكوت اهلل المقبل .
( ككاف يسوع يطوؼ المدف كلها كالقرل يعلّم في مجامعها كيكرز ببشارة الملكوت  .مت ) 35 : 9
كأيضا
علي ألنو
( جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت اهلل  .مر  ) 14 : 1كأيضا ( ركح الرب ّ
مسحني ألبشر المساكين  .لو  ) 18 : 4كأيضا ( ألنو ىكذا أحب اهلل العالم حتى بذؿ إبنو الوحيد لكي
ال
يهلك كل من يؤمن بو بل تكوف لو الحياة األبدية  .يو  ) 16 : 3ك ( أجاب يسوع أنت تقوؿ إني ملك
.لهذا قد كلدت أنا كلذىا قد أتيت إلى العالم ألشهد للحق  .يو . ) 37 : 18
علّم يسوع اإلنجيل للتبلميذ
عندما أخبر يسوع التبلميذ األخبار السارة  ،أرسلهم ليكرزكا اآلخرين ( كأرسلهم ليكرزكا بملكوت
اهلل كيشفوا المرضى  .لو  . ) 2 : 9ككاف بعد موت المسيح كصعوده أخبر تبلميذه نفس الشيء ( كقاؿ
لهم إذىبوا إلىالعالم أجمع ككرزكا باإلنجيل للخليقة كلّها  ،من آمن كإعتمد خلص كمن لم يؤمن يدف  .مر
 15 : 16ك. ) 16
قوة اإلنجيل
ّ
قوة اهلل للخبلص لكل من يؤمن
كتب الرسوؿ بولس بسبب ىذا يقوؿ ( لست أستحي بإنجيل ألنو ّ
لليهودم اكال ثم لليوناني  .رك . ) 16: 1
نعم نحن بحاجة أف نفهم بوضوح األخبار السارة الذم علّمها يسوع كتبلميذه  ،حيث كتب بولس مرة
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بشرناكم فليكن أناثيما  .غل ) 8: 1
بشرناكم نحن أك مبلؾ من السماء بغير ما ّ
أخرل يقوؿ ( كلكن إف ّ
ماذا فهم التبلميذ من اإلنجيل ؟
خرج التبلميذ ليكرزا ببشارة ملكوت اهلل قبل صلب يسوع  .ماذا كانت تعني ىذه األخبار السارة لهم ؟
كعندما تكلّم إثناف منهم عن يسوع بعد قيامتو أخبركه ( فقاال المختصة بيسوع الناصرم الذم كاف نبيّا
مقتدرا في الفعل كالقوؿ أماـ اهلل كالناس  ...كنحن كنا نرجوا أنو ىو المزمع أف يفدم إسرائيل  (.لو 24
 .) 19:كقبل أف يصعد يسوع إلى لسماء ( فسألوه قائلين يارب ىل في ىذا الوقت ترد الملك إلسرائيل
(اع . ) 6 : 1
لقد ّتوقعوا من يسوع أف يجعل ملكوت اهلل ىناؾ ككانت أخبار سارة  ،ألنهم أرادكا الملكوت بسرعة .
كأخبرىم يسوع بأف الوقت لم ياتي بعد ( فقاؿ لهم ليس لكم أف تعرفوا األزمنة كاألكقات التي جعلها اآلب
في سلطانو (.اع . ) 7 :1
كعود اهلل
بينما كاف التبلميذ يراقبوف يسوع صلعدا إلى السماء كقف مبلكاف كقاال لهم ( إف يسوع ىذا الذم إرتفع
عنكم إلى السماء سيأتي ىكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء ( اع  ) 11: 1فاف ىذا الوعد يتكرر
إستمرار في تعاليم الرسل ككم نقرأ في اعماؿ الرسل كرسائلهم  ،لقد تطلعوا إلى مجيء يسوع ليتمم كل
الوعد التي كعد اهلل بها بشأف ملكوتو  ،كلهذا فإف كلمة " اإلنجيل " الموجودة في العهد الجديد ،
األخبار
السارة لملكوت اهلل أساس كعود اهلل من البداية .
اإلنجيل في عدف
إننا نتذ ّكر كلمات اهلل للحيّة في عدف عندما سقط آدـ كحواء في عدـ طاعتهم ألكامر اهلل :
( كأضع عداكة بينك كبين المرأة كبين نسلك كنسلها  .ىو يسحق رأسك كأنت تسحقين عقبو  (.تك
. ) 15 : 3
لقد كاف ىذا الخبر السار " بأنو سوؼ يتم القضاء على الخطية كالموت ككاف ىذا العمل الذم جاء يسوع
ليعملو  .انظر الى عب  14 : 2ك. ) 15
البشارة إلبراىيم
درسنا في السابق عن كعود اهلل إلبراىيم حيث كتب الرسوؿ بولس يقوؿ ( كالكتاب إذ سبق فرأل أف اهلل
بإإليماف سبق فب ّشر إبراىيم اف فيك تتبارؾ جميع األمم  ، ) 8: 3 (.ستتم كل كعود اهلل كاملة إلبراىيم
عندما يعود يسوع كيقيمو من الموت .
لقد تم التأكيد على ىذه الوعد الى اسحق كيعقوب كىم أيضا سيقوموف من الموت كيحصلوا على كرـ اهلل
في ملكوتو  ( .مت . ) 11 : 8
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البشارة لداكد
لقد أخبر ناثاف النبي داكد عن األخبار السارة لملكوت اهلل  ،إقرأ (  2صم  ( ) 16-12 : 7أقيم من
نسلك  ....كاثبت مملكتو  ...كيأمن بيتك كمملكتك الى األبد امامك  .كرسيك يكوف ثابتا الى األبد )
كبعد ذلك بحث إسرائيل عن اهلل  ،لم ينسى اهلل كعوده  .فإننا نجدىم مرة تلول األخرل في مزامير داكد
كفي
كتب األنبياء .
كلقد تكلّم اهلل بواسطة نبيو حزقياؿ الى صدقيّا آخر ملوؾ اليهود ( منقلبا منقلبا منقلبا اجعلو "المملكة "
ىذا أيضا ال يكوف حتى يأتي الذم لو الحكم فأعطيو إياه . ) 27 : 21( .
كجددت المبلئكة الوعد الى مريم عندما جاء يسوع ( ىذا يكوف عظيما كإبن العلي يدعى كيعطيو الرب
اإللو كرسي داكد ابيو  .كيملك على بيت يعقوب الى األبد كال يكوف لملكو نهاية  ( .لو ) 33- 32 : 1
.
البشارة لنا
كىذه ىي األخبار السارة التي تاتي لنا في رسائل الكتاب المقدس كسوؼ يعود يسوع قريبا ليؤسس
ملكوت اهلل ( إقرا متى . ) 25
إف األمثاؿ الثبلثة في ىذا اإلصحاح تعلّمنا بأف نسهر كنعمل كنعكس محبة المسيح من خبللنا  ،اذا اردنا
اف نكوف جزء من ملكوت اهلل :
ا – مثل العشر عذارل
اللواتي كن مستعدات كساىرات دخلن الى فرح العريس كلكن تلك اللواتي نفذ الزيت منهن كجدكا
األبواب مغلقة .
ب – مثل الوزنات
إف الرب يسوع يعرؼ قدراتنا كسوؼ يكافىء الذين يستخدموف قدراتهم في عمل الخير ما داموا
يستطيعوف .
ج – مثل الراعي الذم يفصل الخراؼ
اف الراعي الصالح يعرؼ خرافو كيفهم جهدىم كىو يعرؼ ىؤالء الذين يحاكلوا مساعدة اتباعو كيقبل
المساعدة كما صنع لو .
ماذا يجب اف نفعل ؟
علينا اف نتوب كنغيّر طرقنا ( قد كمل الزماف كاقترب ملكوت اهلل فتوبوا كىمنوا باإلنجيل  (.مر 15 : 1
ك ( فتوبوا كارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي اكقات الفرج من كجو الرب  .كيرسل يسوع المسيح
المب ّشر بو لكم قبل  (.اع  19 : 3ك. ) 21
( فاهلل اآلف يأمر جميع الناس في كل مكاف اف يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهل .ألنو اقاـ يوما ىو فيو
مزمع اف يدين المسكونة بالعدؿ برجل قد عيّنو  ( .اع ) 31- 31 : 17
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نحن نحتاج اف نتبع يسوع لكي نغيّر قلوبنا كعقولنا  ،لنولد ثانية في المعمودية  ،ستعلّمنا دراستنا القادمة
ماذا تعني المعمودية ككم ىي ضركرية لنا
( ألف كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح  ...فاف كنتم للمسيح فأنتم اذا نسل ابراىيم
كحسب الموعد كرثة (.غل . ) 29- 27 : 3
ىذا ىو اإلنجيل ( األخبار السارة ) لملكوت اهلل  ،كنحن كتبلميذ نتطلّع بشوؽ لكي يكوف ىذا قريبا
كلهذا السبب نحن نصلّي كما علّم يسوع اتباعو " ليأت ملكوتك "
( ابانا الذم في السموات  ،ليتق ّدس اسمك .ليأت ملكوتك  .لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك
على األرض  .خبزنا كفافنا اعطنا كل يوـ  .اغفر لنا خطايانا ألننا نغفر نحن أيضا لكل من يذنب الينا
كال تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير  ( .لو . ) 4- 2 : 11
خبلصة ما درسناه :
 كلمة اإلنجيل تعني األخبار السارة .
 كانت األخبار السارة لملكوت اهلل الهدؼ الرئيسي في تعليم يسوع كتبلميذه .
 اف المعرفة كاإليماف كالطاعة لئلنجيل ضركرية للحصوؿ على الخبلص .
 اف البشارة عرفت كعلّمت في العهد الجديد كالقديم .
 ما زالت األخبار السارة تكرز لنا .
سمعنا كفهمنا كاطعنا رسالة اإلنجيل .
 يمكن لنا الحصوؿ على مكاف في ملكوت اهلل اذا ّ
 علينا اف نتجاكب ايجابيا لدعوة اإلنجيل كما فعل ابراىيم ككل خداـ اهلل المخلصين .
القراءات
 2صم 7

اش 55

مز  96ك 1

اع 9

اسئلة الدراسة العاشرة () 11
ضع خطا تحت الجواب الصحيح لكلسؤاؿ كانقل اإلجابات الى الورقة الصفراء كسط الكتاب
 – 1كلمة اإلنجيل تعني :
ب – األخبار السارة
ا – اخبار

ج – لفظ اهلل

 - 2أم من التالية تخبرنا بأف يسوع كرز باإلنجيل لمكوت اهلل ؟
ت – لو 14 : 1
ب – مر 14 : 1
ا – مت 14 : 1
لو 16 : 3
ح-متى  16 : 3خ  -مر 16 : 3
لو 18 : 4
مر 18: 4
متى 18 : 4
لو 35 : 9
مر 35 : 9
مت 35 : 9
 – 3من كرز بالبشارة إظافة الى المسيح يسوع ؟
ج – الحاكم الركماني
ب -التبلميذ
ا – الكهنة اليهود

د – الرسالة
ج-يو14 : 1
يو 16: 3
يو 18 : 4
يو 35 : 9
د – الرجاؿ الحكماء
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 – 4متى يؤسس ملكوت اهلل على األرض ؟
ب – عندما يعود يسوع الى األرض
ا – ال نعرؼ
د – سوؼ ال تكوف
ج – موجودة اآلف
 – 5من اخبر اتبلميذ عندما كانوا ينظركف الى يسوع صاعدا الى السماء ؟
ب – اهلل

ب – المبلؾ

ج – يسوع

د – مبلكاف

 – 6كيف يمكنك الحصوؿ على كعد الخبلص المقدـ في الكتاب المقدس ؟
ا – اف نعمل الصالح ألصدقائنا
ج – اف نطيع قانوف البلد

ب – نشارؾ بكل ما لدينا
د – نعرؼ كنؤمن كنطيع اإلنجيل

 – 7أم من كعود اهلل يخبرنا بأف سلطاف الموت كالخطية سيكوف معاناة للجنس البشرم ؟
ب – الوعد إلبراىيم
ا  -الوعد في عدف
د – الوعد لداكد
ج – الوعد لنوح
 – 8أم آية في العهد الجديد تخبرنا باف ابرىيم ب ّشر باإلنجيل ؟
ج  -رك 3: 8
ب – غل 8 : 3
ا – غل 3: 8

د – رك 8 : 3

 – 9ام من نبياء اهلل اخبر داكد باألخبار السارة لملكوت اهلل ؟
ا – دانياؿ

ب – اشعياء

ج – ايليا

د – ناثاف

 – 11من ىو التلميذ الذم ساعد شاكؿ لكي يعتمد كما في ( اع  ) 9؟
د – يوحنا
ج –حنانيا
ب -اندراكس
ا – بطرس

المعمودية

الدراسة الحادية عشر ( ) 11

لقد تعلّمنا في دراستنا السابقة كيف اف اإليماف ك الفهم الصحيح لئلنجيل يتبعو الطاعة ألكامر اهلل من
األمور الضركرية لخبلصنا .
نقرا كلمات الرب يسوع بعد قيامتو ( اذىبوا الى العالم اجمع كاكرزكا باإلنجيل للخليقة كلها ،من آمن
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كاعتمد خلص  ...مر  15 : 16ك ) 16كنرل فعبل بأنو يمكن للمعمودية اف تحدث عندما يفهم اإلنساف
كيطيع كلمة اهلل  ،كىي شرط اساسي كضركرم لقبولنا هلل  ،كنأخذ القائد الركماني مثبل  ،الذم كاف
صالحا بكل المعايير ( انظر اع  ) 2 : 11رغم ذلك قاؿ لو اهلل اف يرسل كيطلب يطرس ( ىو يقوؿ لك
ماذا ينبغي اف تفعل ) اع"  " . 6 : 11جاء بطرس كعلّم كرنيليوس عن يسوع .
كاكصانا اف نكرز للشعب كنشهد بأف ىذا ىو المعيّن من اهلل ديّانا لؤلحياء كاألموات لو يشهد جميع
األنبياء

اف كل من يؤمن بو يناؿ بإسمو غفراف الخطايا  ...كامر اف يعتمدكا بإسم الرب (.اع . ) 48- 42 : 11
كمن ىذا كمن الكثير في اعماؿ ارسل فإنو كاضح بأف اهلل كضع ثبلثة امور ضركرية للخبلص المعرفة
اإليماف
ك المعمودية ( إقرأ اع  38- 37 : 2ك اع  38-53 : 8ك اع . ) 33-25 : 16
بابتزك (  )BAPTISOلقد تم اشتقاؽ ىذه الكلمة اإلنجليزم من الكلمة اليونانية ( )BAPTIZO
كالتي تعني الغطس اك التغطيس الكامل في الماء  ،كما استخدمت في فن طبلء المعادف " كلكي ننقوـ
بطبلء
المعدف علينا اف نغمسو اك نغطسو في الطبلء كبهذا فإف المعدف يتغيّر لونو كامبل .
المعمودية  /بابتزـ
اف استخداـ ىذه الكلمة في العهد الجديد يجعل األمر كاضحا بأف عمليّة الرش اك صب الماء ليس كافيا
،

ألف المعمودية الكتابيّة تتطلّب تغطيس كامل في الماء .
فعمده  .اع : 8
نقرأ
عمد الخص الحبشي (  ...فنزال كبلىما الى الماء فيلبس كالخص ّ
 38عن فيلب عندما ّ
يعمد في عين نوف قرب ساليم  .ألنو لم يكن ىناؾ مياه كثيرة يو 3
كنقرأ أيضا عن يوحنا المعمداف بأنو كاف ّ
. ) 23 :
اىميّة المعمودية
اذا قرأنا العهد الجديد بعناية كاىتماـ لوجدنا بأف المعمودية تعطينا اربعة معاني مهمة :

 – 1غسل كتنظيف
( ...قم كاعتمد كاغسل خطاياؾ بإسم الرب  .اع  ) 22:16ك ايضا ( اـ لستم تعلموف اف الظالمين ال
تقدستم بل تبررتم بإسم الرب يسوع
يرثوف ملكوت اهلل  ...كىكذا كاف اناس منكم  .لكن اغتسلتم بل ّ
كبركح الهنا 1 .كو  ) 11-9 : 6كاننا نرل نفس الرمز استخدـ في العهد القديم ( اغتسلوا ،تن ّقوا عزلوا
شر افعالكم من اماـ عيني كفوا عن فعل الشر .تعلموا فعل الخير  ...اف كانت خطاياكم كالقرمز تبيض
كالثلج .اف كانت حمراء كالدكدم تصير كالصوؼ (.اش . ) 18-16 : 1
ّ – 2توحدنا بموت المسيح
ككما تغطينا بالماء بفعل المعمودية ،نموت رمزيّا  ،ككما صعدنا ف الماء نحيا رمزيا الى جادة الحياة  .كبهذا
نربط انفسنا بموت المسيح كقيامتو .
يكتب الرسوؿ بولس كيقوؿ :
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( اـ تجهلوف ايها اف كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمد لموتو  ،فدفنا معو بالمعمودية للموت حتى كما
اقيم
المسيح من األموات بمجد اآلب ىكذا نسلك نحن أيضا في جادة الحياة  .ألنو اف كنا قد صرنا متحدين
معو
بشبو موتو نصير أيضا بقيامتو  .رك . ) 5-3 : 6
كاننا في المعمودية نتحد بالقيامة في جدة الحياة  ،كتغيير مظهرنا الخارجي يعتبر ضركرم لطاعتنا هلل .
قاؿ
يسوع ( اف كاف احد ال يولد من الماء كالركح ال يقدر اف يدخل ملكوت اهلل  .يو . ) 5: 3
ككتب بولس لمؤمني كولوسي عن المعمودية يقوؿ :
( مدفونين معو في المعمودية التي لقمتم أيضا معو بإيماف عمل اهلل الذم اقامو من األموات  ،كاذ كنتم
امواتا
في الخطايا كغلف جسدكم احياكم معو مسامحا لكم بجميع الخطايا  .كو .) 13-12 : 2
 –3متحدين بالمعمودية بالمسيح
نحن متحدين بالمعمودية بالمسيح كلذلك صرنا قريبين للمسيح كللمواعيد التي اعطيت لنا من اهلل من
خبلؿ المسيح :
( ألنو كما اف الجسد كاحد كلو اعضاء كثيرة ككل اعضاء الجسد الواحد اذا كانت كثيرة ىي جسد كاحد
كذلك المسيح أيضا  .ألننا جميعنا بركح كاحد أيضا اعتمدنا الى جسد كاحد يهودا كنا اـ يونانيين عبيدا اـ
احرار كجميعنا سقينا ركحا كاحدا  1 .كو . ) 13-12 : 12
( اعلموا اذا اف الذين ىم من اإليماف اكلئك ىم بنو ابراىيم  ...كاما المواعيد فقيلت في ابراىيم كفي
نسلو
كال يقوؿ في األنساؿ كأنو عن كثيرين بل كأنو عن نسل كاحد كفي نسلك الذم ىو المسيح ..ألنكم جميعا
ابناء اهلل باإليماف بالمسيح يسوع  .ألف كلكم الذين اعتمدنم بالمسيح قد لبستم المسيح .ليس يهودم كال
يوناني ،ليس عبد كال حر  .ليس ذكرا كانثى ألنكم جميعا كاحد في المسيح يسوع  .فإف كنتم للمسيح
فأمتم اذا نسل ابراىيم كحسب الموعد كرثة  (.غل  7 : 3ك ) 29- 26 16كأيضا كتب بولس
متكلما عن التغيير الذم يحدث في المعمودية :
( انكم كنتم في ذلك الوقت بدكف المسيح اجنبيين عن رعوية اسرائيل كغرباء عن عهود الموعد ال رجاء
لكم كببل إلو في العالم  .لكن اآلف في المسيح يسوع انتم الذين كنتم قببل بعيدين صرتم قريبين بدـ
المسيح
 ...فلستم اذا بعد غرباء كنزالء بل رعيّة مع القديسين كاىل بيت اهلل  ( .اؼ 13-12 : 2ك. ) 19

 – 4تغيّر األسياد – دعول لئلنفصاؿ
إقرأ 2كو  18-14 : 6ك 1يو  17-15 : 2ال يسر اهلل بزنى العالم  ،رجاؿ كنساء ىم بالطبيعة عبيد
للخطية  .كعندما نعتمد فإننا نغيّر خدمتنا  ،حيث يقوؿ بولس اىل ركمية :
(  ...كي ال نعود نستعبد أيضا للخطية  .ألف الذم مات قد تبرأ من الخطية  ...كذلك احسبوا انفسكم
امواتا عن الخطية كلكن احياء هلل بالمسيح يسوع ربنا  .اذا ال تملك الخطية في جسدكم المائت لكي
تطيعوىا
في شهواتو  ...الستم تعلموف اف الذم تقدموف ذكاتكم لو عبيدا للطاعة انتم عبيد للذين تطيعونو اما
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للخطية للموت اك للطاعة للبر  .فشكرا هلل انكم كنتم عبيد للخطية كلكنكم اطعتم من القلب صورة
التعليم التي تسلمتموىا .كاذ اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر  (.رك  12-11، 7-6 : 6ك -16
.) 18
نعم اننا نبدأ في المعمودية حياة جديدة لطاعة اهلل التي تربطنا بهبة اهلل الموعودة  (،كما اآلف اذ اعتقتم من
الخطية كصرتم عبيدا هلل فلكم ثمركم للقداسة كالنهاية حيوة ابدية  .ألف اجرة الخطية ىي موت كاما ىبة
اهلل فهي حيوة ابدية بالمسيح يسوع ربنا (.ك  ، ) 23-22 : 6كنحن نرفظ طريق اإلنساف كطريق العالم
قوة اهلل للخبلص ) .
ألننا في المعمودية نعود الى طريق اهلل كنطيع اإلنجيل ( ّ
مثل نوح
ىذا ما فعلو نوح  ...كاف عالمو مليء بالعنف كالشر  ،بنى نوح فلكا  ،كلما د ّمر بقية العالم بالطوافاف
دخل نوح الفلك مع عائلتو كخلصوا :
في اياـ نوح كاف الفلك يبنى الذم فيو حلص قليلوف أم ثماف انفس بالماء .الذم مثالو يخلصنا نحن
اآلف أم المعمودية  .ال إزالة كسخ الجسد بل سؤاؿ ضمير صالح عن اهلل بقيامة يسوع المسيح .
( 1بط . ) 21- 21 : 3
ستكوف دينونة األشرار سريعة كنهائية عندما يعود يسوع ،كما كانت في اياـ نوح ككما خلص نوح
بالفلك  ،ىكذا نحن إف كنا في المسيح سنخلص ،ككما رأينا إف الطريق التي تجعلنا في المسيح ىو من
المستمرة هلل .
خبلؿ المعرفة كاإليماف كالمعمودية كالطاعة
ّ
ما اىميّة المعمودية
الكثيرين يشعركف بأف الموجود لديهم يغيّر حياتهم الى األفضل كال حاجة لنا اف نخضع لهذا األمر انهم
على
خطأ كبير  ،ككل جهودىم التي يبذلونها لعمل الجيد غير مجدية  .تذكر حالة نعماف السرياني (  2مل : 7
 ) 7-1كالنبي اليشع رجل اهلل الذم اخبر نعماف بأف يذىب الى نهر األردف كلي يشفى من برصو  ،لقد
رفض في البداية كلكنو عندما اقنعو خادمو بفعل ذلك كينفذ كل امر اعطي لو من قبل اهلل كاف قد شفي
في الحاؿ .
اذا اطعنا كلمة اهلل بقدر ما نستطيع  ،يمكننا اف نشفى كنبدأ بإنتعاش ،كلكن ربما نتعجب من الخطايا
التي ارتكبت بعد المعمودية  ،كما رأينا سابقا في المعمودية نحن نتحد بموت كقيامة يسوع المسيح كىذا
مرة كاحدة كالى األبد ككل األشياء التي نفعلها خطئا في حيلتنا الجديدة في المسيح مغفورة
العمل تم ّ
بالصبلة بواسطة مخلّصنا الجديد .
عندما نندـ كنطلب المغفرة من اهلل فأف كل خطايانا تمحى من السجل  ،كلهذا نستطيع اف نتق ّدـ يوميّا
بثقة اذا اردنا اف نعمل الصبلح .
لقد كعد اهلل بأف يغفر لنا برحمتو  ،ق ّدـ لنا ىذه الفرصة العظيمة من خبلؿ كلمتو  .ىل ما زلت ال تشعر
بالحاجة لكي تبدء حياتك من جديد ؟ بكل اخطائك التي فعلّتها كبرغبتك في محو بعضا من النقاط
السوداء
المرة ليس الى الحياة التي تقود الى
في حياتك السابقة  ،تق ّدـ لك فرصة جديدة لكي تبدء من جديد ىذه ّ

70

القبر لكن الى طريق الخلود كملكوت اهلل المجيد  ،طريق اهلل ىو الطريق الوحيد الذم يمكن اف تتصالح
مع
خالقك  ،كىذه ىي اىميّة المعمودية  ،إنو عمل ضركرم للطاعة كجزء مهم من طريق اهلل للخبلص .
خبلصة مما درسناه
 يجب اف تأتي المعمودية بعد فهم كامل كاإليماف باإلنجيل .
 تتطلّب المعمودية التغطيس الكامل في الماء .
 في عمل المعمودية :
ا – تمحى خطايانا
ب -نتحد بموت كقيامة الميسح يسوع
ج – تغيّر األسياد ( خدمة اهلل بدال من خدمة الخطيّة كنعزؿ انفسنا عن العالم )
د -نتحد في المسيح كيكوف لنا عبلقة بوعود اهلل من خبللو .
 ككما خلص نوح بدخولو الفلك يجب اف ندخل المسيح من خبلؿ المعمودية لكي
نخلص
من الغضب اآلتي .
 المعمودية ضركرية للخبلص .
القراءات
تك 6ك7ك8ك9

مر 16

اع  8ك 22

اسئلة الدرس الحادم عشر ( ) 11
ضع خطا تحت الجواب الصحيح لك سؤاؿ كانقل اإلجابات الى الورقة الصفراء ( كسط الكتاب )
اف كلمة المعمودية تعني :
-1
د – تبليل
ج – تغطيس
ب – صب الماء
رش الماء
-1
-2من ىو الذم قاـ بتعميد الخص الحبشي ؟
ج -فيلبس
ب – بولس
ا – استفانوس

د – برنابا

-3أم من اآليات التالية تخبرنا عن التعليمات التي كجهت للرسل كالتي تخص الكرازة كاإلنجيل ؟
ب -مرقس 16-15 : 16
ا – مرقس 16-15 : 15
ج – مرقس 16-15 : 5

د – مرقس 16- 15 : 6

 - 4من حصل على المعمودية من ىؤالء الثبلثة ؟
ج – حارس السجن عند فيلبس
ب – بولس
ا – بيبلطس

د -ليديا
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 – 5متى تحصل المعمودية الحقيقية ؟
ج – عند ترؾ المدرسة
ب – عند الموت
ا  -عند الوالدة
د – عندما نحصل على فهم كامل كاإليماف بكلمة اهلل للخبلص
 – 6ماذا يمثل عمل لمعمودية ؟
ا -ىبة اهلل ب – الموت الحرفي

ج – فلك نوح

د – موت كقيامة المسيح

 – 7في أم فصل في الكتاب المقدس يقدـ لنا شرحا للمعمودية ؟
ج – الرؤية 6
ب – راعوث 4
ا – ركمية 6

د – كولوسي 4

ضح المماثلة لعمل المعمودية ؟
 – 8أم حدث استخدـ بطرس ليو ّ
ا – العبور من خبلؿ البحر الحمر
ب – عبور نهر األردف الى أرض الميعاد .
تزكد الماء في الصحراء
ج– ّ
د – كجود فلك نوح في كقت الطوافاف
 – 9ما ىو عمل الطاعة الذم يطلبو اهلل منك ليمكنك الحصوؿ على مكاف في ملكوتو ؟
د – الشرؼ
ج – تصديق كاعتماد
ب – إيماف
ا – محبّة
 – 11ىل ترغب في تعلّم المزيد من رسالة اهلل لكي تستطيع اف تفهم كيف تعتمد ؟
د – ممكن
ج – لست متأكد
ب – ال
ا – نعم

الدراسة الثانية عشر ( ) 12
لقد أظهرت الدراسة السابقة كعندما يعود يسوع بأف أكؿ عمل سيقوـ بو ىو إقامة األموات ،
( ككثيرين من الراقدين في تراب األرض يستيقضوف )".دا ، " 2 : 12
( فإننا نقوؿ لكم ىذا بكلمة الرب إننا نحن األحياء الباقين ال نسبق الراقدين ألف الرب نفسو بهتاؼ
بصوت رئيس مبلئكة كبوؽ اهلل سوؼ ينزؿ من السماء كاألموات في المسيح سيقوموف أكال ) 1 ".تسا 4
15 :ك ، " 16سوؼ تأتي الدينونة بكل تأكيد كالمكافأة بالحياة األبدية سوؼ تعطى لؤلبرار الذين سوؼ
يكوف لهم دكرا في الحكم في ملكوت اهلل .
إف الكتاب المقدس يعدنا بأف حكم المسيح يرم نهاية األشرار الذين يفسدكف العالم في الوقت الحاضر .
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حالة الملكوت القادـ ( األكضاع )
إف الكثير من اآليات في الكتاب المقدس تظهر لنا بكل كضوح حالة الملكوت القادـ :
( ال يكوف ىناؾ ظلم كال مزيد من الحركب ) ".مز (" 4: 72فيقضي بين األمم كينصف لشعوب كثيرة ،
فيطبعوف سيوفهم سككا كرماحهم مناجل  ،ال ترفع أمة على أمة سيفا كال يتعلموف الحرب فيما بعد ) .
" اش . " 4: 2
( سيكوف حكم الملك عدال كبرا  ...فبل يقضي بحسب نظر عينيو كال يحكم بحسب سمع أذنيو بل
يقضي
بالعدؿ للمساكين كيحكم باإلنصاؼ لبائسي األرض ) " اش  3 : 11ك. " 4
كايضا سيتم السيطرة الكاملة على المرض كضربات المرض سوؼ تزكؿ ( حينئذ تتفقح عيوف العمي
كأذاف الصم تتفتح  ،حينئذ يقفز األعرج كاأليل كيترنم لساف األخرس  " ) .اش 5 : 35ك" 6إف العديد
من دكؿ العالم اليوـ تعاني من المجاعات كاآلالؼ من الناس يموتوف من الجوع  ،سوؼ ال يكوف ىناؾ
مجاعة
في ذلك اليوـ  ،ينابيع المياة في الصحراء ستعطي المحاصيل الزراعية القدرة على النمو حيث ال تعطي
اليوـ
(  ...ألنو قد إنفجرت في البرية مياه كأنهار في القفر كيصير السراب اجما كالمعطشة ينابيع ماء ) " اش
35
6:ك."7
( تكوف حفنة بر في رؤكس الجباؿ تتمايل مثل لبناف ) "مز . " 16 :72كأخيرا سيتم القضاء على الموت
قوة ألنو يجب أف
( كبعد ذلك النهاية متى سلّم الملك هلل اآلب  ،متى أبطل كل رياسة ككل سلطاف ككل ّ
يملك حتى يضع األعداء تحت قدميو  ،آخر عدك يبطل ىو الموت )"  1كو  24 : 15ك . " 26
( كسيمسح اهلل كل دمعة من عيونهم كالموت ال يكوف فيما بعد كال يكوف حزف كال صراخ كال كجع فيما
بعد ألف األمور األكلى قد مضت " ).رؤ . " 4 : 21
كلهذا فإف من الواضح أف يدعى ىذا التعليم حوؿ ملكوت اهلل " البشارة " كما تعلّمنا بأف الكلمة تعني
األخبار السارة .
الخبلص
كاف بعد قيامتو أف يسوع أخبر تبلميذه بهذه اإلرشادات قائبل ( إذىبوا الى العالم أجمع كإكرزكا باإلنجيل
للخليقة كلها  ،ككل من آمن كإعتمد خلص " مر  15 : 16ك " 16كإننا نرم بأف المعمودية يجب أف
تتبع اإليماف في اإلنجيل حيث تستمر اآلية ( ككل من لم يؤمن يدف ) .
لقد تكلّم بولس الرسوؿ في يوـ الخمسين عن قيامة المسيح يسوع كالرجاء من مجيئو الثاني  ،كإف الناس
الذين سمعوا ىذا الكبلـ كانوا قد حركوا بما سمعوه كسألوا  ،ماذا يجب أف يفعلوا كقد أخبركا بأنهم يجب
أف
يتوبوا كيعتمدكا ،كلكي تتوب يعني أف تتغيّر كتغيّر الفكر كتبدء من جديد ( فقبلوا كبلمو بفرح كإعتمدكا
 ...ككانوا يواضبوف على تعليم الرسل كالشركة ككسر الخبز كالصلوات ) " اع  41 : 2ك . " 42
نعم إف الفهم كالتصديق ( إيماف ) يتبعو الطاعة في المعمودية كالجهد المستمر من المؤمن المسيحي
الذم
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تكلمنا عنو " قاـ مع المسيح " يمكن أف ينتظر بثقة مجيء الرب يسوع .
( إف كنتم قد قمتم مع المسيح فإطلبوا ما فوؽ حيث المسيح جالس عن يمين اآلب  ،إىتموا بما فوؽ ال
بما
على األرض ألنكم قد متّم كحياتكم مستترة مع المسيح في اهلل متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهركف
أنتم أيضا معو في المجد ) " كو . " 4 – 1 : 3
كيبقى السؤاؿ لكل كاحد منا أف يجيب عليو  ،كنحن نثق بأنك ستكوف مجتهد لكي توجد عنده ببل دنس
كال
عيب في سبلـ ) " 2بط . " 14: 3
القراءات
اش 25-17 : 65
رك 13

اش 2-1 : 66
 2بط 3

اؼ  2ك5
كو 3

اسئلة الدراسة الثانية عشر ( ) 12
ضع خطا تحت الجواب الصحيح لكل سؤاؿ كانقل اإلجابات الى الورقة الصفراء  ،كسط الكتاب .
 - 1ماذا سيكوف أكؿ عمل للمسيح عندما يعود الى األرض ؟
ب – يقيم األموات
ا – يخبر كل كاحد بأنو قد جاء
د – يهلك األشرار
ج – يعطي السعادة للجميع
 - 2أم من الحاالت التالية يكوف في الملكوت ؟
ب -ال يكوف مرض
ا – ال يكوف حرب
ج – ال يكوف مجاعة أك جفاؼ د – جميع ما ذكر
 – 3في أم عيد اخبر الرسوؿ بطرس عن مجيء المسيح الثاني  /حسب اع  2؟
د – يوـ المضاؿ
ج – البوريم
ب -الخمسين
ا – الفصح
 – 4كيف يجب على المؤمن الحاصل على المعمودية اف يعيش حياتو ؟
ج – في طريق يسر اهلل د – في كظيفة مهمة
ب – في عزلة
ا – في الدير
 – 5كيف يمكن الحصوؿ على الغفراف ؟
ج – بالتقدمات
ب – بالعشور
ا – بالذبائح
 – 6ما ىي ىبة اهلل ( عطية ) المقصودة في ركمية  6؟
ا – حياة أبدية بيسوع
ج – الكتاب المقدس

ب – الخليقة
د – الفصوؿ

د – بالصبلة
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 – 7ماذا فعل شعب أثينا عندما سمعوا بولس يعظ ؟
ب – قالوا سنسمع منك في ىذا األمر
ا – رجموه
د – اكرموه
ج – حمدكه
 – 8ماذا فعل شعب بيرية عندما سمعوا كرازة بولس ؟
ب – فتشوا الكتب يوميا
ا – رنموا حمدا
د – باعوا ممتلكاتهم
ج – كعظوا
 – 9أم من األمور التالية ال يستطيع الناس أف يمنعوىا من الحدكث ؟
ب -إقامة ملكوت اهلل
ا – التلوث
د – مجيء المسيح
ج – الكراىية
 – 11من من رسل المسيح اخبرنا بأف نكوف ببل عيب في حياتنا اماـ اهلل ؟
د – بطرس
ج – يوحنا
ب -فيلبس
ا – بولس
مبلحظة ىامة
إنو من الضركرم أف تكتب إسمك كعنوانك الكامل كالبلد لكي يتسنّى لنا أف نرد عليك
بالسرعة الممكنة .
ىناؾ لكل دراسة عشرة اسئلة مع خمسة إجابات مقترحة مع احتماؿ كجود اكثر من جواب ،
ضع خطا تحت الجواب المناسب .
اجب على جميع األسئلة كانقل اإلجابات الى الورقة الصفراء كقم بإرسالها لنا على العنواف
التالي :
Christadelphian Advancement Trust
P .o box 3034, South Croydon, Surrey CR2 0ZA England
www.carelinks.net
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كرقة اإلجابات

Answer summary sheet

الدرس األكؿ () 1
1
ا
ب
ج
د
ق
ق

2
ا
ب
ج
د
ق
ق

1
ا
ب
ج
د
ق
ق

2
ا
ب
ج
د
ق
ق

1
ا
ب
ج
د
ق
ق

2
ا
ب
ج
د
ق
ق

6 5 4 3
ا ا ا ا
ب ب ب ب
ج ج ج ج
د د د د
ق ق ق
ق

7
ا
ب
ج
د
ق

الدرس الرابع ( ) 4
11 9 8
ا ا ا
ب ب ب
ج ج ج
د د د
ق ق ق ق

الدرس الثاني ( ) 2
6 5 4 3
ا ا ا ا
ب ب ب ب
ج ج ج ج
د د د د
ق ق ق
ق

7
ا
ب
ج
د
ق

الدرس الخامس ( ) 5
11 9 8
ا ا ا
ب ب ب
ج ج ج
د د د
ق ق ق ق

الدرس الثالث () 3
6 5 4 3
ا ا ا ا
ب ب ب ب
ج ج ج ج
د د د د
ق ق ق
ق

7
ا
ب
ج
د
ق

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب
ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج
د د د د د د د د د د
ق ق ق ق ق ق ق

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب
ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج
د د د د د د د د د د
ق ق ق ق ق ق ق
الدرس السادس ( ) 6

11 9 8
ا ا ا
ب ب ب
ج ج ج
د د د
ق ق ق ق

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب
ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج
د د د د د د د د د د
ق ق ق ق ق ق ق

76

الدرس السابع ( ) 7
1
ا
ب
ج
د
ق
ق

2
ا
ب
ج
د
ق
ق

6 5 4 3
ا ا ا ا
ب ب ب ب
ج ج ج ج
د د د د
ق ق ق
ق

7
ا
ب
ج
د
ق

الدرس العاشر ( ) 11
11 9 8
ا ا ا
ب ب ب
ج ج ج
د د د
ق ق ق ق

الدرس الثامن ( ) 8
1
ا
ب
ج
د
ق
ق

2
ا
ب
ج
د
ق
ق

6 5 4 3
ا ا ا ا
ب ب ب ب
ج ج ج ج
د د د د
ق ق ق
ق

الدرس الحادم عشر ( ) 11
7
ا
ب
ج
د
ق

11 9 8
ا ا ا
ب ب ب
ج ج ج
د د د
ق ق ق ق

الدرس التاسع ( ) 9
1
ا
ب
ج
د

2
ا
ب
ج
د

5 4 3
ا ا ا
ب ب ب
ج ج ج
د د د

6
ا
ب
ج
د

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب
ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج
د د د د د د د د د د
ق ق ق ق ق ق ق

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب
ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج
د د د د د د د د د د
ق ق ق ق ق ق ق
الدرس الثاني عشر ( ) 12

7
ا
ب
ج
د

8
ا
ب
ج
د

9
ا
ب
ج
د

11
ا
ب
ج
د

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب
ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج
د د د د د د د د د د
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ق ق ق ق ق
ق ق ق

ق ق ق

ق ق

ق ق

ق ق

ق

ق ق

