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ةلهقد

للكتابالعامةالمقدمة

رغملكنحياتهمفيالمقدسالكتاببمركزيةتذكيرهمإلىالمسيحيونيحتاجال
دليالنعطيأنفينفشلماكثيراأنناإالنظرياالمقدسالكتابأهميةندركأننا

نكونأناللهيريدناكمانكونأنأردناوإذااالعتقادهذاعليمناسباعمليا
بلفحسبالمقدسةاألسفارفيلنابأقوالهنتمسكأنالفعلينامشيئتهونحقق

حهـياتنامناحيكلإليتنفذأنالكلمةلهذهنسمحأنأيضا4يجب

المقدسالكتابأفمية

لكنناالمقدسالكتابرسالهءضوفيتتحددأنيجبمعتقداتناأنندركنحن

ليسحقيقتهفيهوللكتابمطابقأنهنظنمابعضأنحقيقةعنأحيانانففل

إلينأتيوحينماواتجاهاتهبأفكارهنتأثرعصرناءأبناالنهايةفيونحنكذلك
عليئعئمالتيواالتجاهاتاألفكارهذهتأثيرتحيتواقعيننكونالمقدسالكتاب

تتصفأنيمكنالمفاهيمنافإنوعليهساقطونبشرأنناكمامفاهيمنا

لكنالمقدسالكتابرسالةمعنكؤنهاالتيمعتقداتنائظمتتوأفقوقدبالكمال

الجهودبذلفينتراضيأنقطنستطيعالفإنناوعليهمعهاتتطابقأنيمكنال

سلوكناغيصأنيجبالمقدسقالكتابالكتابءضوفيأفكارنالمراجعة
مجاالتهناكأنإالجداواضحاألمورمنكثيرفيوالخطأالصواببينفالتفريق

الحربومؤيدىالشاملالسالمدعاةفإنالمسيحيينبينونقاشجدلموضعمازالت

الفكرإدمالبناويجدرالمقدسةاألسفارإليمواقفهمفييستندونمثالالعادلة

أننستطيعحتىخاصةبصفةالكتابلهايتعرضلمالتيالمواضيعفيبعناية
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ةقدل

الهقيقةإلينصل

فيهالمبالغالمصلحينتركيزفإنالمقدسالكتابحولعبادتناتتمركزأنويجب

الكرازةتصبحأنإلىالبروتستانتيةالتقاليدمعظمفيأديالكلمةخدمةعلي

مركزيةمكانةاألخيرةالسنواتفيالعظةأخذتوقدالجماهيريهالعبادهقلبهي

والشكرالتسبيحبلغةاللهمخاطبةعليالقائمةالهقيقيةالعبادةأنلدرجة

هذهاستعادةإلىالتنبهتمجداكلوأخيرامكانتهافقدتالحبوتعبيرات

ممارسةفيألنفسناالعناننطلقأصبحناأنناخطرصحبهالتنبهذلكلكنالعناصر

اللهإلىنظرتناأصبحتالشاذةالحاالتوفيبهانستمتعالتيءاألشياتللق

المقدسالكتابإلهنعبدإنناالقوليصعمباحتيمشوهة

المقدسالكتابىتفسير

العقيدةالئالثةالميادينهذمنكلفيتواجهناالتياألخطارأعظممن

أنذلكبحتةانتقائيةبطريقةالمقدسالكتابنستخدمأنوالعبادةوالسلوك

ءأجزاعليالشديدالتركيزمنتشأتالعقائديةوالضالالتهرطقاتوالالبدعمعظم

المسيحيينالكارقلنبعضإنبلعداهاماوتجاهلالمقدسالكتابفيمعينة

الهاجةأنتبرونيعالتيالقياسيةالنصوصأوالشواهدبعضيقتبسونهاكثيرا

أوالتامالتجاهلإلىإماتعرضتفقدالصعبةالفقراتأماغيرهاإليتدعوال
العقائديةنظمهممعتتوافقبحيثتفسيرهاإلى

عليهانستندأنيمكنالكتابمنمختاراتلفظكبيرةقيمةهناكأنشكوال

للعبادةتعطيالتيأوإيماننامعتتدأخلقدالتياتءاإلغراضدنضالنافي

الذيالوحيداألمينالملجاأنإالجديدةومعانيأكثرعمقاالجماعيةأوالشخصية



لهقدمة

العبادةأوالحاطئةالسلوكأنماطوضدناءأهواتسايرالتيالتفسيراتمنيعصمنا

إلمامنافإنالمقدسللكتابالشاملةالرسالةمعنتوافقأنهوالذاتحولالمتمركزة

فهمعنكافيابديالليساألشجارمننوعينأونوععنالمعلوماتودقائقفاصيلور

كلهالمقدسوالكتاببجملتهالمقدسالكتاباللهأعطانالقدالغابةأشجارجميع

كلهالكتابرسالةندرسلممانفهمأننستطيعوالرسالتهيحمل

األدبيةاألساليبومختلفالكتابمنالعديدالكتابفيواضحتنوعهناك

وشميطرواحدةوجهةإلىتوجيههايتمتاالختالقاهذهكللكنالمتنوعةوالتاكيدات

فكمااإللهيالوحيعننافيالمقدسةاألسفاربينوحدةفهناكواحدشخصعليها

نغماتهافيولغيرالمميزةالصفاتذاتاآلالتمختلفالموسيقيالمؤلفيستخدم

اللهروحيأخذهكذايحققهأنيريدالذيالجويخلقلكيالموسيقيةومقاماتهاوقوتها

الفياضالنموذججميعامنهمليخلقوششخدمهمالمتنوعةوأساليبهمالمختلفينالكثاب

الكتابتفسيرفيالعاماالتجاهظللقدءوالنساالرجالإلىخاللهمنيتكلمالذي

السفرومميزاتوخصائصالسفركاتبعليالترفعليمركزاطويلةلسنوات

مناقشاتإلىالنمطهذاقادالحاالتبعضوفيمنهمعينقسمفيالتعمئمعنفسه

كانفيهامغاليأخريحاالتوفيالسفربهاتكؤنالتيالطريقةحولمسشفيضة

تفسيرعليالتركيزبدأفقطقريبعهدومنذأخريوأصولمنابععنيجريالبحث

أنويلزمناحولهاالتيقرينتهاءضوفيمنهفقرةكلإلىوالنظرهوكماالسفر

المقدسللكتابالشاملةالرسالةءضوفيفقرةكلإلىلننظرذلكمنأبعدإلينمضي

المستفيضةالدراسةمنكاليتطلبالمقدسللكتابصحيحفهمايفإنوعليه

معاالشاملةالنظرةوكذلكالدقيقوالفحص
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ةقل

النصخلفياتعنالمعرفةبعضاألولالمقامفيطلبتتالمستفيضةوالدراسة

مثالوالعبرانيينعاموسلسفريالحقيقيةواألهميةالواضحالمكاننريأنيمكننافال

تاريغعنوالتساؤالتمختلفينموقفينإليموجهانالسفرينهذينأنعلمناإذاإال

فإناالكاديميةبالدراساتخاصةأمورمجردهيليستولمنكتبومنالسفركتابة

سوففإنناالسفررسالةنستوعبأنأردناإذاحيويأمراألسثلةهذهعلياإلجابة

عنالمعرفةبعضلديناكانإذاكتبهماعاموسكتبأجلهمنالذيللسبمبفهمانزداد

نشعرلنأنناكماالميالدقبلالثامنالقرنخاللإسرائيلفياالجتماعيةالظروف

التيغوطالضبفهمنبدألمماالعبرانيينرسالةفيالمدونةالتحذيراتقوةبكامل

الميالدياألولالقرنفييهوديأصلمنالمسيحيونلهاتعرض

المختلفةاألدبيةلألنماطاالستيعاببعضتتطلبأيضاالمستفيضةالدراسةأنكما

رسالةبهاندرسالتيالطريقةبنفسمثالالرؤياسفردراسةفإنالكتابةوأساليب

تسمرإلمجيلبطريقةالمزاميرمعالتعاملأنكماالفهمءسوإلىتقودأنالبدرومية

إدراكإلىأيضانحتاجونحنهذامضمونهمامنالسفرينإفراغإلىسيؤدي

العبريةاللغتينكتاببواسطةالمستخدمةالكالموأشكالاللغويةالمحطلحات
واليونانية

الشاملةالنطرة

نتوصلأنلنايسمحوضعفينكونوالمعلوماتالمعارفهذهبمثلتسلحنامافإذا

أمامناتبرزالنقطةهذهوعنداألصليينلقرائهعنهيكشفأنالكاتبقصدماإلي

ورسالةالكليبالهدفهذايرتبطكيفنفهمأنفنستطيعالشاملةالنطرةأهمية

جميعمخلصهوالذيالحياللهالقائلةالرسولبولسكلماتفإن6الكاتب

أحدالوأنسيخلصونالجعيعأنإلىكإشارةتفهمأنيمكن49تي1الناس
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لهقدمأ

عاعكسالمفهومهذاأنستوضحاألوليتيموثاوسالرسالةبقيةةءقرالكنسيهلك

المقدسالكتابإطارفيتفسيرنايكونأنعلينايتعينفإنهوعليهتمامابولسقصده

نكونأناللزومعندعليناأنهكماالعاممفهومناوينمويتقدموبهذاككل

ويطوريغيرأنالمقدسللكتابدائمانسمحوأنالقائمةقناعاتنالتعديلورشعدين

اللهيريدهاالتيبالطريقةويصوفتفكيرنا

لمجردقالدةالكتابمننقتربالفنحناألحيانمنكثيرفيالموضوعلبهوهذا

لكياوأخيرأوألالكتابإلىنأتيإننابلاالكاديميةالدراسةمنكنوعوالمعلوماتنا

فإنونستوعبنصفيأنفيجباللهيخاطبناوعندمايكلمناةوهواللهإلىنستمع

الذيننحنفلسناالتجاوبيستلزمالذيالنوعمنهيالمقدسالكتابمععالقتنا

الكتابفياللهكلمةألنتحللناالتيهيالمقدسةاألسفاربلالمقدسةاألسفارنحلل

ونياتهالقلبأفكارومميزةخارقهاللهمناخريكلمةأيشأنشأنهاالمقدس

فيتغييراختبارإليمؤديةالمقدسالكتابمعمواجهتناتكنلموما421عب

استجابتنافيأوموقفنافىخطأشئهنالظيكونأنفالبدحياتنا

الحاضرليومناالمقدسالكتابرسالة

فىالمتضمنةللحقائقكانفإذاالصورةفيجديدعنصريدخلالنقطةهذهعند

ننشغلأنأيضانحنفعليناعالمنانظروجهةمنأءجزتصبحأنالمقدسالكتاب
بأناهتمامنافيأخطأناماوكثيراوتطلعاتهومخاوفهومثالياتهأفكارهبمجتمعنا

حضارةأوسابقجيلاهتماماتيتناولكانلوكماالمقدسالكتابمعنتعامل
اإلرسالياتمجهوداتعنالبعضقالهمابصدقالحقيقةهذهعنعبروقدمختلفة

لنايعطلمالمقدسالكتابفإنذللظإليحاجةالحيثتحكونلكنكمالغربية

صالحعمللكلمستعدينيجعلنالكيأيضابلللخالصيحتهعناأنلمجرد
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ةقدل

إلىنصغيأنعليناثملنااللهيقولهماإلىنستمعأنأوألفعلينا71و1ه3تي2

نبويدورلهمسيحيكلفإنالمعنيوبهذاخاللنامنمعاصريناإلىاللهيقولهما

فيهيعيشالذيالمجتمععليتأثيرهلهخالقوألسلوببأمانةاللهرسالةبهينقل

لهامارغمالمناسبةواألدواتالفنيةبالبراعةمتسلحيننأتيأنيكفيفالوعليه

عليمتعرفيناتضاعفيالمقدسالكتابمنندنوأنعلينابلأهميةمن
المقدسةباألسفارأوحيأنسبقالذيالروحينفذأنوضوحبكلومتوقعيناحتياجاتنا

نأتيأنويجبالغايةهذهنبلغلكىولنصلمناسبةحيةبطرققلوبناإلىبرسالته

إرشادحسبالمناسمباءاإلجراالتخاذمستعديننكونحتيالطاعةروحفيأيضا
لنااللهصوت

الكتابإلىنقتربعندماوعليناالعالمهذافيالحياةفيخبراتنامحصلةنحن

معنابهانأتيبلبنايرتبطمناهتماماتأواليوميآلاهتماماتنانتركالأنالمقدس

بهامحفليننأتيبلمجتمعنامشاكلنجهلونحننققربوالاللهمعهايتعاملحتي

عنهااللهلنايقولهمانسمعأننستطيعحتي

المقدسالكعابتأثبر

بالكاملشخصياتناكلبلفقطعقولناالمقدسالكتابفياللهيخاطبال

محبةءففىفيواالبتهاجالفرحونجدوالندماإلدانةفنختبرعواطفنايلمسفسموف

وسترتفعأجلنامنسيصنعهومايصنعهومااللهصنعهبماإدراكنايثيرناوسوفالله

وهواللهإلىنستمعإذأنفسناوسنجدوالتسبيحالسبادةفيمعهوتتجاوبأرواحنا

أنناولمجدمعهعالقاتنافتتعمقأعظمبحريةلهنحنحبناعننحبرلناحبهعنيعبر
دفئاأكثرجديدةوبطرقبهمعرفةنزداد
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قدمةله

اتجاهاتناوتستقيمحياتناأنماولوتتغيرإرادتنامعصراعفيسندخلوبهذا
الكتابخاللمنأنهوسنجدوالشهادةالمسيحيةللخدمةجديدةأشكالإلىوندعي

مجرديصبحبحيثهويريدهالذياللهشعبإليالقدسالروحسيحولناالمقدس

يكونوبهذاللحياةالطعمويعطيويطهريحفظالذيالملعبمثابةالمجتمعفيتواجدنا

األمرهذايؤخذأنيجبالأنهعلرإثارهودفعتحدءلقاالمقدسبالكتابلقاؤنا

الحياةلنموعنهغنيالأساسيأمرالمقدسالكتابمعالمنتظمءاللقاأنإذباستخفاف

مسيحيكلحياةبرنامجامنءجزيشكلأنويجبالمسيحية

المقدسللكمالباالعامالهبكلل

لوجهةفهمايعطيأنهوالمقدسالكتابإلىمدخلالكتابهذامنالهدف

المخططتبرزبطريقةالمقدسالكتابأسفارمنسفركلتحليلتمففيهاألوسعالنظر

العامالهيكلالمقدمةوهيسفرلكلأقسامخمسةوهناكالكاتبألفكارالكامل
الرئيسيةوالموضوعاتالتطبيقالرسالة

التيالقرينةوتظهرالسفرفيهطلالهامةالتفاصيلعنبمعلوماتتزودنافالمتدهة

كلتعطيالوقتنفسوفيئطةومبممختصرةنجعلهاأنعليحرصناوقدفيهاكتب

الصحيحالفهمإلىللتوصلالألزمةالمعلومات

التقمسيماتإلىوتشيرالكاتبأفكارتطوركيفيةيظهرفهوالعامالهيكلأما

بعضهامعالسفرءأجزاارتباطكيفيةعلينتعرفأنيمكنوفيهللسفرالرئيسية

معاتتوافقوكيفالبعض

الكاتبيقولهكانماوتظهرالكاتبألفكارالمختلفةالخيوطمعاتجمعوالرسالة

عصرلكلبالنسبةالرسالةهذهوأهميةتناسبومدياألصليينلقرائه
1ال



لهقدهة

التعليمعنفيهانبحثأنيجبالتياألماكنعليءالضويركزفهوالتطبيقأما

والمجتمعالكنيسةوحياةالشخصيةحياتنافيمفعولهعليلنحصل

السفرفيالضعليممسارالتاأهمبعضتحتالخطوطتضعالرئيسيةوالموضوعات

تجاوبهيشكلأنقارفىلكلدسمحبحيثأخريومناقشاتلدراساتأسئلآلثيروت

السفرمعالشخصي

هوبلحدةعليفقرةلكلتفصيليتفسيرإلىيتطلعأنيحاولالالكتالباوهذا

منلمحةولنريالمقدسللكتابالنهائيوالغرضالكاملالمخططرؤيةعلييساعدنا

األخريالتفصيليةللشروحاتمكفاليعدبهذاوهوفيهسفرلكلالعاماالتجاه

أكثردراساتفييبدأواأنقبلبثمنيقدرالاستعراضاالدارسونفيهوسيجد

التيالنظاميةللبرامجتكملةالعريفمنظورهفيالعاديوناألفرادسيجدكماتفصيال

يتيحأنيمكنالكتابهذاإنثمالمقدسالكتابلدراسةاألخريمماالموسساتتضعها

أمامهوستفتحنسبياقصيرزمنفيكلهالمقدسالكتابةءلقراالفرصةلألفراد

للتفكيرمتسعةمجاالتالرئيسيةوالموضوعاتالتطبيقأقسام

الهيكلفييجدواأنأحاديثإعدادفييفكرونمنأوالمجملىعاتقادةوششطيع

أمامسلسلةدراساتفييفكرونكانواإذاخاصةالتخطيطعليعونامالد

منكليستطيعالتىالمناطقإلىالدارسينتوجهأنفيمكنالرئيسيةالموضوعات
واستخدامهاافهااكتشالجماعاتـاأواألفراد

والناشرالمؤلفينمنكلوضراعةهدففإنالكتابهذااستخدامطريقةكانتوأيا

العالقةتعميقإلييؤديالذياألمرالمقدسةاألسفارفيءجالماالقارئفهميثريأن

أثراأعمقمسيحيةحياةإلىوالوصولاللهمع
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ونافعللهصنبهموحىهولكتابل

فىىللتأديبوللتقريملقوديخوللقعليم

لكلمتأهباكامألللهإنساقيكوقلبرلكى

حصاععل

71و61يموستبعوثا12

العامألمؤكىللهنفسكتقيمقجمتهدلم

باالستقامةلمحقمفصالكلمةيختى

15ه2تعهرثاوسى12

91
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نحيوببقلن

لتكودقاسفر

هناءيثبمكلبداية

التكودنسفرةميأكل

علياإلجاباتنجدففيهمعنيالكتابأسفارلباقيأصبحلماالسفرهذالوال

التكوبنسفرويتحدثالخأتيناأينومنهنانحنلماذامثلالكبيرةاألسئلة

وبصفةوالخالصالخطيةولدايةواألممالعائالتوالمجتمعواإلنسانالعالمبدايةعن

العبرانيالجنممنشأةبداب4عنيتكلمهوخاصة

التكوينسفوابأيممح

رسميةصيفةفيالدروسوضعمنأكثرالقصصروايةطريقعنالحقيعلمنا1

أعظمحتىللتغطيةمحاولةتوجدفالاألولالطرازمنإنسانيةقصصه2
الحقيقيةصورتهعلىيظهراألبطال

سفريعتبرالمستوياتأيوعليومؤثرةمهيبةالقصصكلسردطريقة3

األسلوببديعالتكوين

التكوينسفركاتسبا

موسيهوكاتبهأنعليضمنايدلالجديدالعهدلكنمجهولالتكوينكاتب1

كتبكيفنعرفالأنناكماالحديثالعصرحتيالمفهومهذاعليأحديعترضولم

منكبيراعددامعايضمأناستطاعكمحررموسينريأنالمعقولمنلكنالسفرهذا



ين

تدوينهتاريخقبلشائعاأصبحقدبعضهايكونقدالتيوالحقائقالقصص

التكوينسغرعةقي

أنناإالالتكوينسفرمكانةأضعفاقدوالتاريخالحديثالعلمأنالكثيرونيفترض
وذلكعليهاالعتمادإمكانةمنواثقينالتكوينسفرنقرأأنيمكنناحالأىعلى

لسببين

لهسندمنأكثرنجدالسفردقةحولتاريخيةأوعلميةمناقشةكلفي1

هذهإلىللوصولالحديثةبالطريقةبلنفسهابالحقائقتتعلقالالخالفاتمعظم2

فالالأمحالياالمعروفةبالطريقةنحننعئركماحقعلىالسفركانءوسواالحقائق
نحنأنفسناوعننفسهعناللهأعلنهاالتيالحقيقةفهوالكلوفوقحقعلىهوزال

فيهنعيشالذيالعالموعن

42



وينلنمحسم

لعداما

أيم
البثحريةقصة

11103أ

العالمخلق123ا

والمرأةالرجلخلق2452

اإلنسانسقوط312

وهابيلقايينقصة4162

نوجإلىادممنالمواليد5123

نوحقصة69982

نوحأسرة123ا

بابلبرج1119

أبرامإلىسامالمواليدمن03ا11

ايراهيمقصة
11135281

رحلتهيبدأإبراهيم1113219

المجاعةيواجهإبراهيم21012

31

41

51

61

71

81

02

12

الله

مصرإلىويرحل

لوطعنيعتزلإبراهيم181

لوورينقذإبراهيم12

اللهمعيتقابلإبراهيم112

علىابناينجبإبراهيم61ا

طريقته

ثانيآلمرةيتقابلإبراهيم172

اللهمع

زائرينيستقبلإبراهيم19183

لينسما

أبيمالكعلىيكذبإبراهيما18

بطرلقةابناينجبإبراهيمأل1

المشاكليواجهإبراهيم12843

امتحانايواجهإبراهيم22142
قاسيا

امرأتهسارةيدفنإبراهيم32102

قبلللمستيخهـططإبراهيم6أل21

أيامهأواخرفىإبراهيم52181



ين

إسحئقصة

ولديهينجمبإ2سحق3ء5291
ومشاكلهسحتيإ3ه621
يخاعإسحقء721

يععرلباقصة

8أ72

820122

92113

23133

431

62

بيتيتركيعقوب29

عجلعلىأبيه

فىاللهمعيتقابليعقوب

إيلبيت

البانيخدمعقوبيهه
عديدةلسنوات

أخيرايعوديعقوب02

بيتهإلى

معومتاعبهيعقوب3

شكيم

باللهيلتقييعقوب53112

ايلبيتفيثانية

يعقوبأسرة5322731

يوسفتصة

7320562

طفولتهوأحالميوسف73291
قساةوإخوتهيوسف732163

القلوب

وثاماريهوذا83103

فييلقييوسف93932

ظلماالسجن

علييوسفسراحإطالقه7ا
انتظارغير

معليتقابيوسف82ه1ء2

المحتاجينإخوته

وأبـوهيـوسـف3ها4

الشيخ

األخيرةوسنواتهيوسف0562



لتحوببن

لسةالر

تعليمنحصرأنداثماالسهلمنليس

هذهأمابعينهاآياتفىالتكوينسفر

مجردفهىيلىفيمانذكرهاالتى

أمثلة

اللهعنالتكوينسفريعلمماذا1

11ذاتهفىوحياتهأزلىيألنهول

16الهياةوواهبالخالقهو

9ل

عالقةلهتكونأنولريدشخصهو

16225238اإلنسانمع

البشريدينوسوفقدوسهواح

384206580111الخطاة

9181619192

312دينونتهفىحتىرحيمهو

451688123

معتعاملهفىاألناهيلطهو

إبراهيمقصةتوضحهماوهذاتابعيه

يعقوبوقصة

القوىكلعلىمتسلطهو

81416221610502

عنالتكوينسفريعلماماة2

اإلسمان

فهوولهذااللهصورةعلىخلقأنه

اإلبداععلىقدرةولهمتهقيله

فىيمضىوبهاالحاصةإرادتهله

317اللهعنوالبعدالخطيةطريق

تكوينهفىاألغوارعميقةخطيته

2181إبراهيمأظهرهماوهذا

معشركةفىيكونأنيحتاجهو

إبراهيمحياةتعلمناكماخالقه

72



ينلننحيو

لنايظهركماللتجديدقابلهو

يعقوبحياةقصةمن

وهذااإللهيةالعنايةموضعأنه

يوسفقصةفيلنايتفعح

عنالتكوينسفريعلمماذا3

المجتمح

وليساجتماعياكائنااإلنسانخلئ

281عزلةفىيحيافردا

82

التىالمتابعنكثيرةاألمثلة

أقرانهمعحياتهفىاإلنسانيواجهها

البشرمن

ءبنافىاألساسيةالوحدةهوالزواج

242المجتمع

القانونوجودإلىحاجةفىالبشر

هذافىالحياةعليلمساعدتهم4والحكوكل

الشريرالساقطالعالم



لتحوين

ا

عملياعلىالتكوينسفررسالةتنطبق

العالقاتمنمجاالتثالثة

اللهمعلهياتنايالنسبة1

أندائمالنااألفضلمنالطاعة

مشيئتهونعملاللهطاعةفىنعيش

الصحيحاألمرهوهذاياللهآمن

غيرأنهأحيانايبدوكانوإنحتي
معقول

حقأبكيهتمفهوباللهثق

أنعلينايجباللههعدكلم
مساعدتهونطلببشاكلناإليهنتوجه

قراراتنااتخاذفىلنا

يغيرقادرأناللهإنيعملاللهدعول

حياةإلىفيحيلهاالملتويةالهياة

صالحة

األسريةلهياتنابالنسبة2

بعضمعبعضناءأمنانكونان

المحاباةإلىنلجأأال

الغيرةمننتحررأن

اصعبفىحتىءامنانكونأن

ألوقات

اإللهيةالوصاياظلفىالحياة

عليناتمليهمابحسبوليس

أهواؤنا

العالمفىلمحياتنايالنسية

الموارداستخداموحسنتنمية

مسئوليتناذلكواعتبارالعالمية

واحدكلهمالبشرخالقأنتذكر

صورتهعلىمخلوقودأكلهموأنهم

92



ببنونل

الدوليةبالشئونيهتماللهأنالحلى
والقضاياالخاصةبالشئونوليس

فقطالروحية

األمانةحياةنحيابأنااللتزام

شهوداللهلنكونوالصالح



بعنولننح

الرثيسيةعوعاتفالم

االختيار1

بعقوبهيمبراإنلىحبيلها

الرجالءهؤالكلاللهدعاويرسف

تارلغفىومواقعهمأماكنهملهمواختار

قصةفىكمانرىوأحيانااللهشعب

الطرقيتخطىاالختيارأنيعقوب

قصةاقرأاألمورلسيرالتقليدية

عنتتعلمهماوسخلأخريمرةدعوتهم
البشراختيارفىاللهطريقة

الخالص2

الخطيةفياإلنسانسقأنما

بخالصهاهتمامهاالأظهرحتى

الشواهدهذه4228ة14ه3

سيقومالذىالعملإلىتشيرالكتابية

الزمانءملفىالمسيحبه

فىلمجدهالذىاآلخرالتعليمهوما

الخألصعنالتكوينسفر

العمل3

اإلنسانعليكانالسقوطقبلحتى

أنإالل18عالمهفىيعملأن

وأقلشاقاالسقوطبعدأصبحالعمل

91أ37إمتاعا

عننتعلمهأنعلينايجبالذىما

اليومعالمفىالعمل

الراعة

أحـدتخصيـصفكـرةإن

راحـةيـومليكـونالسبعـةاأليـام

مناألولىاألصحاحـاتفىالمجـده

3و22المقـدسالكتـاب

الوصـاياإحـدىليسـتإنهـا

توجيهـاكـانـتبـلفقـط

الحالقمنأسـاسيـا

يستخلصهأنيمكنالذيما

الفكرةهذهمنمجتمعنا

13



نلننحيوي

الشيطان5

أخريمرةالسقوطقصةاقرأ

أنيمكنمامنهاواستخرج397

وأساليبهالشيطانعنعنتتعلمه

الموت6

وهناك3نمبالموتتهديدهناك

نقابلالوكثيراما52عليهتغلبمن

3ه941السفرفي

األمرهذامننتعلمهالذىما

األخالقيات7

علىاألخـالقياتأهميةقتى

23

ماالمقدسالكتابصفحاتامتداد

األساسيةاألخالقيةالسماتأهمطى

التكوينسفرتضمنهاالتي

افداج8

اآلياتمننتعلمهأنلمجكنالذىما

الزواجغايةعن8153ة2

العبادة9

عنالتكوينسفرلنايعلمهالذىما

1417مفلللهعبادتناكيفية

20122م



ولخر

المحروجسفو
أمةميالد

الخروبمالسفسمىلماذا

الترجمةفيالثانيموسيسفرعلياطلقالذيالعنوانهوالخروجعنوان

الحقيقيالخروجوصفأنوالهقيقةالحارجإليالطريقيعنيوهوالقديمللعهداليونانية

السفرمنفقلىءجزهقصورعلي

الخووجسفويتضعنهالذىما

رئيسيةءأجزاثالثةإلينفسهالسفريقسم

قصرفرعونفيتربيوكيفرضيعطفلوهوحياتهعليأبقىكيفموسىقصة1

وكيفالعبوديةمنشعبهليحررفرعونصارعوكيفالمتقدةالعليقةمناللهدعاهوكيف

ءسينابريةإلياألحمرالبحربهمعابراالنصرطريقفيشعبهقاده

جبلعليموسيمعاللهمعامالتكبيرحدإلييتضمنالسفرمنالثانىالجزه2

الشرائعمنالعشروغيرهاالوصاياءوإعطاءسينا

اسمعليهأطلقالذيتابوتعملأمورثالثةاساساوشضمناألخيرءالجز3

وخيمةالوصاياعليهمانقشناللذانالشهادةلوحافيهوضعالذيالشهادةتابوت

بالعبادةالمتعلقةالتفصيالتوأخيراالتابوتفيهاوضعحيثاالجتماع

هيالسفرفيالسائدةالفكرةاليوملنابالنسبةالخروجسفرقييعةهىما

عليتساعدناالتياإليضاحاتمنالكثيرالسفرلناويقدمءوالفداالعبوديةمنالخالص



ولخر

رمزهو21111الفصححملإنئمالمسيحيسوعالربفيلناالذيءالفدافهم

الرسولبولسأشاروقد192يوحناالعالمخطيةحعلالذياللهلحملواضمحمسبق

يتحدثحينفي57كو1أجلناهنذبحالذيفصحناحملباعتبارهالمسيحإلي

191ب1دنسوالبالعيبكحملانهعليعنهالرسولبطرس

متعبداشعبايكونلكيمدعلىالمفديالشعببأنالسفرمناألخيرءالجزويذكرنا

وسطاللهلوجودترمزفالخيمةمنظورةإيضاحوسائلخاللمنالشعباللهولعلم

اليونانيةالترجمةفيءجاكمابينناخيمعنهقيلالذيالمسيحإليترمزوهيشعبه

لنايبيننموذجإالهوماالخروجسفرفإنهذاوعليبتجسدهبينناحلأي141يو

نقفالخروبمسفرندرسعندماإنناالجديدالعهدعليهءأضواالقديمالعهديلقيكيف

بالنسبةالتاليةوأهدافهالعبودبةمنالشعبلتخليصاللهاتبعهالذياألسلوبعليمنال

ءللفداحاجتهيدركإنسانكلعليتنطبقالقصةوهذهلهم

43



3ولخر

العامالهيكلى

مصرفىاسرئيل

أمةميالد7اا

أمألاستعباد822ا

المنقذموسي

2113

األولىوطفولتهموسىميالد2101

موسىإحباطات2ه211

موسىدعوة3101

موسىتردديوابالله39151

لهذاتهبإعالن

والتفويضالوكالة36122

موسىاعتراضاتايا1

دعوتهمعيتوافقموسى13ا8

العبوديةمنالخالص

8173ا5

فرعونمعصراعهقيموسى5132

موسىطمأنةيعيدالله8ا6

لموسياللهدعوةتجديد6931

باألنسابخاصقسم6172

موسيمعالعهدأل6827

فرعونمعالصراعا811أل

مصرمنوالتحررالفصح2113122

األحمرالبحرعبور195112

البريةفىتجارب72أ51228

لعهدوسالنام

ءسينافيإسرائيل2ه91

53



ولحنر

الموسويالعه02162

العهدكتاب1213233

العهدعليالتصديق42981

خاصةتخطيطات5211389

ةلعبادبا

63

والتجديدالفشمل

83ا23

الشعبفشل353ا23

والعبادةالعمل53183



ولخر

لةلردمماا

العبردبةمن5الندا1

بداياتإليالخروجسفربنايأتي

112163كأمةإسرائيلوجود

الخالصهيالسائدة4والمالحظ

السفرمناألوليفاألصحاحاتءوالفدا

ثسبالإعدادكيفيةعنتحدثنا

مخلصااللهلهمأقاموكيفللخالص

اقتيداألمرآخروفيموسيشخصفي

ذلكوتالمصرمنللخروجالشعب

2173ءسينافيكأمةتنظيصهم

األمورفيعالجالسفرباقيأما

كشعبإسرائيلباستمرارالمتعلقة

02104اللهمعبعهدمرتبط

الخطيةمنءالفدا2

أنهعليالخروجسفرإليالنظريمكن

ءأجزاثالثةمنيتكون

وهذهالخالصإلىالثمعبحاجة

مظالممنمعاناتهمفىنلمسها

صورةفيهانريأنويمكنالمصريين

اليائسوسعيهمللبشرالخطيةالستعباد

منهاللخالص

وماهناصلىدمالخالصمكانان

فيشكأيهناكيكونأنيمكنكان

هنالقأنإالاألمرنهايةفيتحقيقه

ذروةوتتمثلالوقتنفسفيمفشالت

حملذبيحةفيللخالصالسعي

عليالمرشوشالدمكانولقدالفصح

بيوتألبوابوالقائمتينالعلياالعتبة

ألمنهمالضمانهواإلسرائيليين

فإنللمسيحيينودالنسبةوسالمتهم

73



وملخر

بدمهوالذيفصحناحملهوالمسيح

الجديدةوالحياةالخطاياغفرانننال

كانالتكرشياتيءالفداوبعد

مععهدفيالدخولعليمزمعاالله

خاصةسيجعلهمالذينالشعب

اللهأنوكماالعالمفيشهوده

للدخولميدعوفإنهالشعبخلص

العشرالوصاياوتمثلطاعتهفي

83

للهاألخالقيالناموسأوالشريعة

يبقواأنأيضاللشعبالضروريمنوكان

ممارستهمطربقعنوثيقآلباللهصلةعلي

عنتعليماتهحسببانتظامالعبادةلشعائر

هياالجتماعنيمةوكانمتاممارستهاكيفية

وكانوامعهماللهفيهيجتمعالذيالمكان

بينهمحضورهمنيقينعلي



ومملخر

التطبيق

عنالكثييرالخروجسفرمننتعلم

اللهطبيعة

متسلطسيدالله1

يتسلطوهوالتاردخسيريحكمالله

لتمجيداسمهويوجههءشىكلعلي

يشعبهمهتمالله2

واضعااألحداثعلييسيطرفهو

وخيرهشعبهصالحدائمااعتبارهفي

هـيتكفليثمعبهيعتشالله3

برعايته

خيرهماوالسلوياليوميوالمن

وتزويدهمألوالدهاللهكفالةعليبرهان

تهمجاحتيابا

قدوساللة

لموسىكاملبوضوحالحقيقةهذهتجلت

بصفةاإلسرائيليوللشعبخاصةبصفة

السفرهذاصفحاتامتدادعليعامة

ورهبةخشوعفيننحنيأنعليناويجب

قداستهأمام

ائطاعةشعبةمنتوقحالله5

اللهيتطلبهماكلالعشرالوصايالتمث

أنويريدناوامرأةرجلكلمنأساسا

وأفعالناوأقوالناأفكارنافينطيعه

وبرشدهشعيهيوجهالله6

السحاببعمودالبريةفيشعبهاللهقاد

روحهبإرشادشعبهيقوداألنهووالنار

فيهمالساكنالقدوس

93



مولخر

يعبدؤانالبشرمنينتظرالله7

موسيزمنفياللهأعطيلقد

ممارسةكيفيةعنتفصيليةتعليمات

هذهكانتولقدللعبادةالشعب

اللهبقداسةالغبادكيرلتالتعليمات

الهامةمكانتهاللعبادةوالزالتوجالله

نعدلمأننامنالرغموعليأيامنافي

فيتءجاالتيالطقوسدقائقباتباعملزمين

علينذكرأنعليناأنإالالقديمالعهد

إلهنفسهواآلننعبدهالذياللهأنالدوام

القديمالعهد



ولخر

الرئيسيةالموضوعات

الحرلة1

إسرائيلشعببصورةالسفريفتتح

1اقرأالعبوديةنيرتحتيرزحوهو

خالصهمهلالسمنيكنولم1141

ذلكتحققعندماأنهإالالعنتهذامن

عليالمسيحيونوسيريكامالكان

لحملصورةالفصحخروففيالدوام

بأنناالدهورمديعليوسيذكرناالله

الخطيةوعبوديةالهالكمنتحررناقد

التيالجديدالعهدشواهدإليأنظر

1يوحنااللهكحمليسوعإليتشير

823531أعمال63و92

و181بطرس571كورنثوس

سفرفياستخداماتهتتئعثم91

عليتعلقهاالتياألهميةهيماالرؤيا

الخطيةعبوديةمنتحريرك

موسالناالشربعة2

يتوقعبأنهالمحررينالعبيداللهيذكر

تتميزالعشرالوصاياوأنهإطاعتمنهم

الشريعةاألمرحقيقةفيبكونها

كلوفيالبشرجميعتناسبالتياألخالقية

كمامعيناتاريخاتحملالوهيالعصور

حاجةفيكمخلصالمسيعيقبلونالذينأن

كربيعبدوهأنعليهمأنيذكرواأنإلي

قاعملواتحبوننيكنتمإنيقولفهو

فإنوأخيرا4151يوحنابوصاياي

فيأثرهالهايكونأنتتطلبالطاعة

فيوبالتاليوأحاسيسنامشاعرنا

5متىفييسوعأقوالأنظرتصرفاتنا

ةفىالعبا3

لهمأعطيتإسراثيلتحريرتمأنبعد

فياتباعهاالواجبالتعليماتفورا

14



3ولحنر

خيمةكانتاللهلعبادةممارستهم

اللهبحضورلهممرثياتذكيرااالجتماع

القداسةلطبيعةواكتشافهمشعبهبين

أنيمكنالالخطاةالبشروأناإللهية

المذبحأمأحضرتهقيوجودلهميكون

عليهتقدمالذيالموضعفكانالنحاسى

الوحيدةالطردقةهيهذهوكانتالذبائح

وصفتوقداللهمحضرإليللقدوم

حيثقائقةبدقةالكهنةرئيسمالبس

أنيمكنالذيالوحيدالشخصهوكان

22

هذهكلكانتوقداللهأماماإلنسانيمثل

عليللتأكيدالزمةالدقيقةالتفصيألت
أصبحناالذيننحنأمااللهقداسة

اللهءأبناصرناأنبعدكهنوتاملوكيا

اللهأنالدوامعلينتذكرأنعلينافيجب
عبادتنافيذلكينعكسأنوالبدقدوس

استخداماتعنالخروجفيابحث

كيفوالحظسةلقدااوقدوس

تأثيرهوماوشعبهاللهإليتشيرأنها

عليبالقداسةالمتعلقةالحقائقهذه

حياتناوأسلوبوعبادتناهاتنااتي



ويببنل

يندالاللسفر

والعبادةحياةللتمئمريعات

الالويينسنرلمازا

كلمالمتكررةالعبارةلكنالألوبينبالكهنةالسفرهذامحتويمنالكثيريختص

إليهننظرأنوعليناالشعبفيفردلكلموجهالكالمأنعليتدلناقائألاسرائيلبني

يحدثناالخروجسفركانوإذاالمقدسالكتابمناألوليالخعسةاألسفارأحدباعتباره

أسلوبيوضحالالويينسفرفإنعهدامعهموأقاممصرمناسرائيلاللهخلصكيفعن

عبادتهمونظامالعهدشعبحياة

السفرأكتبمن

ءسيناجبلعليلموسىاللهأعطاهمادتهمنوالكثيركاتبهاسمالسفرفييذكرلم

الحاليةصورتهعليوصاغهجمعهالذيمنأوالسفركتابةتاريخمعرفةنستطيعاللكننا

السفرمضمونما

وتوضيحاتقصصياإطاراهناكأنإالوالتنظيماتالشرائععليأساساالسفريشتمل

بطبيعتهيقعوهوإسرائيللبنيالحقيقيالتاريخصميممنهيالتشظيماتهذهأنتربنا

الكفارةبيومالخاصالكبيرالفصليتوسطهمارئيسيينجزأينفي

عنوتشريعاتاللهمعسليمةعالقةعليالعهدشعبيكونكيفاألولءالجزويتناول

اللهكشعبمعيشتهمكيفيةحولالثانيءالجزويدوروالتطهيرالذبائح

34



ينويل

الناموسلشريعةا

إالالدينيةوالشرائعبالطقوسالالويينسفرفيالواردةالتعليماتمنالكثيرتتعلق

العشرالوصاياتشبهاألخالقيوالسلولقالصحيةاألمورعنتشرلعاتأيضايتضمنإنه

نحواللهمقاصدتعكسفكلهاالتشريعاتأنواعمختلفبينتمييزهناكوليس

الكاملةالطهارهلناتحققتفقدالجديدالعهدفيأمابإطاعتهاتلزمهموكلهالإسراث

التطهيرتشريعاتأوالذبائحههذمثلإليحاجةهناكتعدلمبحيثالمسيحبذبيحه

عنافدابمالمسيحموتحققهمالناتوضسحفهيذلكومعالطقسية

أنماطثالثآلفيتقعالالويينسفرفىوصفهاءجاالذبائحمنأنواعستةهناكييحةال

لهالففسوتكرشللهالمجدتقديموهدفهاالتقدهة1

لهابكامالحيوانيةالذبيحةإحراقيتموفيهاالمعرتة

الحيوانيةغيرالتقدماتجميعوتشملالدقيقتاقدمة

هاللمعشركةفينكونأنوهدفهاالسالمةعلىالشكرتقدمة2

مشترككطعاميؤكلوالباقيمنهاءجزيحرقالسالمةذييحةش

اللهمعةالعالوتجديدالخطيةمنالخالصوهدفهاالتطهيرتقدمات3

اللهضدللخطاياالخطيةذييحة

المخطئمنتعويضدفعمعهاويلزماإلثمذييحةل

الكهنةلتقديسوهيالتكرشىذبيحة

44



وببينل

العاميكلال

الذبيحة

لمحرقة1711

الدقيقتقدمة161

السالمةذبيحة171

الخطيةذبيحة1531

اإلثمذبيحةال16لى

نةللكتعليمات881

التكربسذبيحة32ا9

معرقتهالكهنةعليبيما

ونصيبالخطيةذبيحة623

منهاالكهنة

الكهنةونصيباإلثمذبيحة8ا7
منها

الكهنةونصيبالدقيقتقدمة11أل

هنها

تعليماتالسالمةذبيحة71112

منهااالكلبخصوص

تناولالجميععليمحظور72272

الدمأوالشحم
الكهنةونصيبالسالمةذبيحة78283

مئها

بالتعيينالكهنة

لتكريسهمالطقسياطفليي816

الذبائحتقديم2ءا9

هارلألابنيخطية117

الكهنةعليالخمرشربحظر1ا018

الخدمةءأتنا

54



يين9ل

الخطيةذبيحة012102

والنجاسةالطهارب

والمخرمةالمحللةالحيوانات7ا11

الوالدةبعدالتطهيو2118

الجلـديةاألهراض6أ31

اتهاءالـإجتشخيصها

يحدثالذيالفطر31795

المألبسفيالضربة

منءالتطهيربعدالشفا41123

الجلديالمرض

يحدثالذيالفطر413375

البيوتفيالضردة

اإلفرازاتمنالنجاسة51133

يةالجسل

64

الكفارةيوم
3ا61

الكهنةتطهيررئيس61111

ماعاالجتخيمةتطهير612191

الشعبتطهير61282

كلمرةبهاالحتفاليتكرر61923

عام

والقداسةالبرحباة

7112233

تقدمأنيجبالذبائحجميع7119
لله

مقدسالدم710161

المحرعةالعالقات81103

محبةللحياةتشرلعات99173

القريب

كونواللحياةتشريعات02172

قديسين



بالنسبةالقداسةحياة212269

للكهنة

المقبولةالذباح227133

القوميةالهياهتنطيم
3215255

والمواسمواألعبادالسبوت3214

الهيكلفيالنظاميةمةالخد219

مثالوعقابهاالخطية32ا2

السابعةالسنة52178142

األرضإراحه

وببينال

الخمسونالسنة528715255

يلاليودسنة

وختامتلخيص
723ا62

البركةتجلبالطاعة62131

العقابيجلبالعصيان62193

الغفرانإليتؤديالتولة620464

رالنذوعنتشريعات7213

والعطايا

7



قويبل

شعبهمعحاضرالها

6781122أ1

61

والمراسمالذبائحكلالعبادةفى

الربأمامتتم

دائمااللهاليوميةالحياةفي

فييتمأنيجبشئوكلهنالق
محضرهءضو

قدوسالله2

1144شعبهقداسآليحمتمهذا

4262و8و5491027و

تكونانيجبالشعبأخالقإن

بقداسةوالمقصوداللهأخالقمنصورة

الذبائحوتقديمنجاسةكلإزالةالشسعب

الشريعةوحفظ

منالخالصعلىالععليجب3

84

الرسالة

الخطية

اللهألن11783815133

أوبالخطيةصلةلهيكونأنيمكنفالقدوس

أناإلنسانأرادفإنهذاوعليالنجاسة

منيتطهرأنفعليهباللهصلةعلييكون

األدرانجميع

ذييحةتتضمنأنيجبالكفارة

1441921361143

ليسمنهاوالتخلصخطيرةدائماالخطية

يتطهرأناإلنسانأرادفإذاالسهلباألمر

فإنباللهصحيحةصلآلعلييكونوأن

تصنعالذبيحةوهذهذبيحةيقدمأنعليه

الذيالموتمنالخافىتخلصإنهاالكفارة

يوضحالألويينسفرفإنذلكومعحقهيست

الذيذاتهحدفيهوليسالذبيحةتقديمان

هيالمغفرةألنوالطهارةالمففرةلنايقدم
اللهعطية



كللتشملتمتداللهعنايةإن

الحياةنواحى

8112261

العبادةمعالألويينسفريتعاملال

تشريعاتعلييشتملبلفحسب

يئوال

مالبسوالوالمرضوالشرابللطعام

األفرادوعالقاتوالهاصالتوالمنازل

شئفكلالعملوظروفببعضبعضهم

اللدطبيعةيعكسأنيجبحياتنافي

القدوس

صأ9



ويببقلي

قالتطبي

مقدسلشعباللهمخاللى9

اللهأعطاهاالتيالشراثعتحدثنا

لناوتقدموإرادتطبيعتهعنإلسرائيل

اآلنحتيياسايزالالماالمبادئمن

712هاللإطاعآليجب

نعبدهأنجبيالذيهووحدهالله
71390215ونخدعه

العائليةالحياةعليالمحفاقيجب

0112ل816912

والعنايةءبالفقرااالهتماميجب

01و919بمطالبهم

ميادينكافةفيحيويأمرالعدل
ل1112مالتلمعاا

3ال33

والعرافةالسحراجتنالبايجب

ل7و916213026

وعدملنااللهبإعالةاالعترافيجب

32144نسيانه

حسابعليالثرواتتكوينيجبال

2855هاآلخرين

والكفادالذييحةمعني2

اللهيوفرهاالتيالوسائلالالويينلنايعوض

يساعدناكماعليهاءوالقضاالخطيةلمقاومة

الذبيحةعنالجديدالعهدتعليمفهمعلي

الكفارةيومعن61آصحاحهـدبرزواإلنابة

معيتسامحأنيمكنوالقدوساللهأن
الحنطية

اللهعناإلنسانتفصلالخطية

اللهمعشركتنااستعادةفيرغبناإذا

الخطيةمنالخالصيجب

الدمسفكمنالبدهذايحدثولكي

موتهيالخطيةفأجرة



كافيةليستاليوميةالذبائح

تكرارهإلييحتاجالكفارةيومحتي

سنةكلمرة

فيكلهموالشعبوالهيكلالكهنة

تطهيرإليحاجة

ويينال

الخطيةاتارتمحوأنيمكنالذبيحة

ذلككانوإناللهمعشركتناتتجدد

مؤقتةلفترة

حقاوليساللهمنعطيةهوالكفارةيوم

امتيازمجردمكتسبابل

15



ويينل

الرئيسيةعالتاالموض

سةلقداا1

وذلكقدوساللهأنالبديهيةاألمورمن

ساساوهذاالالويينسفرمنيتضح

4وه1144التشريعاتجميع

بحث1ل6ل4و8و9124027

تتعلمهماواستخلصالشواهدطذهعن

القداسةمعنيعنسياقهامن

لةالعدا2

معجنبإليجنباكلاللهقداسةتسير

تعاملهفيوبارعادلفاللهعدالته

يتعاملأنيجبثمومنشعبهمع

البعضبعضهممعوالعدلبالبرشعبه

تنظم91أصحاحفيالمعطاهنينوالقوا

العدالةبهتطبقأنجبيالذياألسلوب

باألساليبقائمةاكتبوإسرائيلفي

25

فيالمبادئهذهبهاتطبقانيمكنالتي

الحديثالعالم

دالع3

معهاللهأقامالذيالشعبهوإسراثيلألن

المهممنكانفقدخاصااتفاقاعهدا

الذيللنمطوفقايعيشواأنلهمبالنسبة

الشرائعهذهحفظيكنولملهماللهاختطه

كانولهذاإلسرائيلبالنسبةاختيارياأمرا

أطفاليدرسهسفرأولهوالالوبينسفر

إلسرائيليينا

الشواهدوخاصة62أصحاحإقرأ

فيهتورفىالتيالعهدعنالثمانية

أنيرينااألصحاحهذاأنكيفالحظ

التزاماتهالهااللهمعالعالقة



الشكر

إلسرائيلبالنسبةالهامةاألمورمنكان

عطيةهوعندهمهاكلأنيدركواأن

التيوالذبائحالشرائعفيهابمااللهمن

مععالقاتهمتجديدامكانيةلهمأتاحت

وببالبنال

وأصحاحبخطاياهمنقضوهاأنبعدالله

والمواسمالمنتظمةالمحافليعرض32

للهشكرهمإظهارإلسرائيليمكنالتي

لتقديماألخريالمناسباتهيمافيها

سفرفيذكرهاءجاوالتيللهالشكر

لألوبينا

35



فىلعح

العدفىسفو

يةالبفىالشعب

السفريتحدثعم

اماالسفراحداثكليغطيالعنوانوهذاالبريةفيالعبرياألصلفيالسفراسم

أنبعدالثانيةالسنةفيللشعبينتعدافىيسجلالسفرألناستخدمفقدالعددعنوأن

يحكيالسفرومعظم62أصحاحاألربعينالسنةوفياألولاألصحاحمصرتركوا

أرضدخولهمقبلالبريآلفيعاشوهاالتيسنةاألرسينخاللاإلسرائيلييناختبارات

الموعد

التيالمعاناةمنالكثيركانحيثباألسينشعرالعددسفرةءقراتجعلناماكثيرا

سجلالعددسفرإنيقالأنويمكنوعصيانهمأمانتهملعدممباشرةنتيجسةالشعبلقيها

اإللهيةاألمانةمواجهةفيالبشريللفشل

للسفرالكلىاإلنطباعهما

إاليقدملمفإنهللقصةدقيقاسرداكاماليعطيناأنيحاولالأنههوالسفرمعالممن

معينةأحداثعليءاألضواسلطأنهإالهذهالبريةسنواتعننسبياقليلةتفاصيل

المسيطرهواللهأنهوالسفريتركهالذيالكليواالنطباعالتطويلببعضووصفها

فيتاريخيوالسفرالمشيناألخالقيوسلوكهمالوثنيةإليإسرائيلانحرافمنبالرغم

اآلخرءالجزفيتشريعيمنهءجز

045



دلعحط

السفرفىكورالمالرئيسيةالمثسمصياتهممن

ياببحاهتمامهالسفرفىرئيسيةكشخصيةيبرزموسيأنالواضحهن

21النقدمواجهةفيفعلهورد110151تبعيرةفيوصالته19223

الموعدأرضدخولمنوحرمانه413191اللهبإكراموانشغاله31إيمانهونقص

يتعلقخصوصافيمماهامةكشخصيةالصورةأيضافيهارونويظهر2231

أصحاحوبصفالسفرشخصياتمنموسىأختمرلمأيضاوهناك63قورحبتمرد

الوحيدينالجاسوسينوكالبيشوعمنهمآخرونوهناكلغيرتهاعوقبتكيف21

جيلهماكلمنالوحيدينكاناواللذينباللهوإيمانهماوثوقهماإعألنعليتجاسرااللذين

أصحاحاتوباالقبلعامقصةأيضاهناكأنكماكنعانأرضبدخوللهماسمحاللذين
2242

السفرمشاكلعنماذا

للسفرواإلحصائيةالتاردخيةالدقةحولالتساؤالتمنعدداالمقدسالكتابنقادأثار

الكئابأنتذكرناأننالوكلهايكنلمإنالتساؤالتهذهأغلبعليالردويمكن

اهتماماأكثركانوافقدلألحداثالتاريخيبالترتيبدائمايلتزمونيكونوالمالعبرانيين

ودالالتهااألحداثنيبمعا

55



فىطعم

العامالهيكلا

إسرائيلبغىتنطيم

اللهبهأمرالذيالتعداد45أ1

المحلةتنظيم494أ2
المحلةطيارة51672

المحلةفيالعبادة7991

للمحلةوإرشادتوجيه10163ه9

الطريقفياختبارات

528أ11

المحلةفيمتاعب11953

موسيعليالتذمر21161
كنعانأرضاستكشاف3دا311

المحلةفيتمرد54ا41

أخريتشرلعات51114

القيادةعليتور6117131

65

الروحية

ومبادئتشريعات8119122

الطريقفيأحداث3ه02112
بلعامقصة221252
والعقودةالخطية52181

3أ
الموعدأرضنحوالتطلع
39يم621

الثانالتعداد5ـ621

صلفحادبنات72111

موسييخلفيشوع722132

ومبادئشرائع8210361

مديانإدانة13145

وجادرأوبينسبطياستقرار23124
الرحلةأحداثاستعراض33194

كنعانلدخولاالستعدادات

33056331



دلعثه

الرسالة

0101ااالطيبةالنوايا1

بنىحالآلتصفاألولىاألصحاحات

وتتضمنءسينابريةفىوهمإسرائيل

واختيارءاإلحصاعمليةإلىإشارات

النذيرينوإفرازوتكريسهمالالويين

التىالتقدماتعنسرداتتضمنكما

االجتماعخيمةتدشلبمناسبةفدمت
هذهعليهاركردتاالتىالنقطةأما

تداسةبإبرازتتعلقفكانتاألصحاحات

وأمانتهالله

292ا011وعصيانتلمر2

بعدإسرائيلبنىارتحالهنانتتبغ

إلىووصولهمءسيناجبلمغادرتهم

أمورايتضمنالقسموهذابرنيعقادش

بنىتذمرتكرارقصةيتناولألنهاليمة

التىوالعقوياتاللهعلىإسرائيل

لمجدوهناذلكنتيجةتعرضوالها

اللهفىالثقةعدمضدمتكرراتحذيرأ

12163وانتصاراتاخفاتات3

13

مناألخيرالثلثهذافىالصورةتتحول

السائدةفالنغمةبهيجةصورةإلىالسفر

أنهمنالرغمعلىاالنتصارنغمةهىهنا
المسجلةالفشلحاالتبعضأيضاتوجد

خلفالموسىتعيينهوقدتمياثموعهناولمجد
تمهيدأائخذتالتىاالستعداداتعنونقرأ

التنبيرجانبوإلىالميعادأرضلدخول

فإننااإللهيةالقداسةعناصلالمت

إلههلىاللهأنالعددسفرمننستخلص

يحطىنراهولذلكترتيبوالالنظام

بالنهجيتعلقفيمالشعبهواضحةتعليمات

وفىحياتهمفىاتباعهعليهميتوجبالذى

فيلزمالجديدللعهدوطبقاأيضاعبادتهم

ترتيبوبحسببلياقةشئكليكونأن

4104اكو

اله



دفىل

التطبيق

اللهفىثقتهمعدمإلىاللهنفدمكىالحالصنلنالتد1

بنىتحريرقصةالخروجسفرفىقرأنا

سفرفىأماالعبوديةمنإسرائيل

الخدمةعلىيتركزفالتنبيرالعدد

الذىوحدههوخررالذىوالشخص

ويخدمهبحقالحىاإللهيعبدأنيمقدوره

بأمانة

آونطاترتببإلههوائله2

األوامرمنكثيرعلىالسفريحتوى

تعملالتىاألخألقيةوالمبادئاإللهية

يجبللهخدمتناإبانأنناتذكيرناعلى

بلياقهشئكليكونأننراعىأن

4104كو1ترتيبولحسب

اللهشعبتعرضاخطاهناك3

فبهاللوكوعضاصةيصفة

وفشلاللهفىالئقةعدمخطية

يرجعكنعانأرضدخولفىإسرائيل

85

سفرفىنقرأوالتمردالعصيانخطية

ونحنالتمردعنعديدةقصصاالعدد

هذهمثلفىللوقوعمعرضونأيضاجصيعا

لناعينهمالذينالقادةعلىونتمردالخطية
الله

هرونمنكلتسببالغيرةخطية

ءرضاعدمنفسةعلىيجلبأنفىومريم

فىالوقوعمنجميعافلنحترسعليهالرب

الغيرةخطية

اإليمانيقدوالله

إيمانكرجلريشوعكالبمنكلبرز

الوحيدينالشخصينكاناولذلكراسخ

وإذاالميعادأرضبدخوللهماسئعحاللذين

أمامعاجزيننقفأنجدأالسهلمنكان

حتىيبالىالاإليمانأنإالالصساب

بالمستحيل



لعدد

الرئيسيةالموضوعات

الصتديبر9

الطرقمنكثيراالعددسفرفىلمجد

اقرأشعبهاللهيعولخاللهامنالتى

11121ا02المثالسبيلعلى

ل631217انظر972111

تأمل553682أ213253

شعبهاللهيعولخأللهامنالتىالطرق

هذهأيامنافى

الهىكضب2

سفرتناولهاالتىالعواملأكثرمن

ماكثيراكاناللهانحقيقةإيالماالعدد

111311انظرشعبهمنيغضب

33211614102324163

836113535213

الربقلباللهشعبيحزنكيفترى

ااهذهأيامنافى

إلصترتيب3

انظروالنظامالترتيبإلههوالله

لنسبةبا12346223حاتألصحاا

إقامةونظامالمحلةترتيبشعبهءإلحصا

41ا719أيضاانظراألسباط

بشأن5181918292واألصحاحات

العبادةأمورتنظيم

الهىإرشاد

قيادةواصلاللهأنبالذكرجديرهومما

الرغمعلىالبريةفىترحالهمءأثناشعبه

إرشادهمواصلفقدالمتكررارتدادهممن

132ه9الناروعمودالسحاببعمود

شعبهشديالربزالوما

اآلنذلكيفعلكيفتعلمهل

95



نعيةلنتت

تثنيةالسفر

اللهلمفمعبديالتا

السفراسم

فىوردتعبارةأولوهىالكلماتهيهذههوالعبرياألصلفيالسفراسم

هيالتىالثانيآلالشريعةتعنييونانيةكلمةمنفيأتيالحالياالسمأماالنص
7181الشريعةهذهمنسخةنللقولدقيقةغيرترجمة

السفرنيةب

لهالبينءسينافيفطعالذيالعهدعليللتاكيدوإعادةتكراراالتثنيةسفرفينجد

للمعاهداتسائداكانالذيالنمطمعتتمشيبهاغرضالتيوالصيغةإبسرائيلوشعبه

ثمااللتزاماتمنقائمةثمتادلخيةخلفيةتتضمنكانتوالتيقديمااألوسطالشرقفي
مستنداتهةءوقراالعهدلحفظالالزمةالترتيباتئمواللعنةالبركةتقريرأعنأوكشفا

قبلالشعبإليموسيألقاهاخطاباتثالئةشكلفيالنموذجهذاالتثنيةسفرلناويقدم

اللهشعبكونهمبمعنيإياهممذكرايموتأن

السنركتابةيخوتاالكالتب

القولأمانفسهموسيمنمباشرةصدرتالسفرمادةغالبيةأنفيللشكداعيال

فالالسبيبعدحتيأويوشياأوحزقئااصالحاتفترةخاللبكاملهأخرجقدالسفربأن

الهيكلإليأوالداوديالتقليدإليينتميماالسفرفييوجدالأنهحيثتاكيدهيمكن

الحياةنمطإنالحقبلأيضاذلكويعدوقتهافيعظميأهميةلكليهماكانتوقد



لنتتية

أنهيبدوفإنهذلكومعالملكيةقبلمالفترةاألوليالجذورعليينطبقالسفرفيالموصوف

التاريخعليالحكماستحالةإليأديممامجهولمحرربهاقاممحاولةهناككانت

الحاليةصورتهفيالسفرإلخراجالصحبح

التثنيةسفرفىمختلفةبطريقةعنهايعبرالخروجسفرفيللعهدومبادئصوروهناك

الحقعصرإلىتنتمىكانتأنهالوحتيلكنمختلفةظروفلمواجهةذلككانوربما

األصلموسويهمادةعليكلهاتؤسسلمأنهاذلكمعنيفليس

السفركتبلماذا

أنقبلاللهكشعبإسرائيلوضعتاكيدهوموسيخطاباتمنالرئيسيالغرضكان

ليغزوهاكنعانإليالجديدةبقيادتهالشعبيمضيأنوقبليشوعإليقيادتهيسلم

معالتجاوبعليويحفزهماإلسراثيليةالعقيدةومحتويمعنييعلمناككلوالسفر

الحياةيصفوهووعبادتهاللهلخدمةأنفسيمتسليمإعادةعليويشجعهممطالبها

اآلخرالوجهيوضحالسفرأنكماببركاتهوالتمتعاللهبرفقةتحياهاالتيالصالحة

دستوربأنهالتثنيةسفريوصفأنويمكنالعهدتجاهلنتائجيبينحيثللصورة
للقادةعملدليلمجرفىوليسللشعبدعوةأنهيمتازأنهإالإسرائيل

16



لنيتتنية

األولموسىخطاب

3أ1

العاماليهيكل

الثانىموسىخطاب

1123

األنحشىإلسراثيلاللهعهلتاربخ

الكالمفييبدأموسيمقدمة5أا

حوريبفياللهكلمات968

موسيلمساعدةالقضاةتعيين1981

ألرضاستكشافأول19152

كنعان

اللهيحصيالشعب16264

عامة83البريةفيالتيهان2181

شرقإليالشعبدخول291371
ألردنا

القيادةيسلمانسىمعلي38992
ليشوع

اتبعوهأعلنقداللهطربقا

الملجأمدنتحديد1434ء

26

للهاألهوتسليم1
مقدمة449

العشرالوصايا5122

بالشعاستجابة3يا532

واطيعوهفيهوثقواالربأحبوا52ا6

األرضامتلكوا2ايا

الهتهموالعاداتهمتتبعواال7362

البركةإليتؤديالطاعة8101

الكوارثإلىيؤديالعصيان81102

األرضيستحقونالهم916

خاطئشعبإسرائيل9762

العهدتجديد0122

لعنةامبركة11123



الثانىموسخطابتايع

ثروورتفصيليةب

للعبادةتعليمات21123

والمعلعينءاألنبياقتلاضرورة8ا31

الكذبة

والعشوراألطعمةشرائع1191

وتحريرالعبيدءإبراسنة181ا5

مـنالـذكوراألبكـار519132

للههيالحيوانات

السنويةاألعياد61122

والملوكللقضاةتشريعات71102

الالويينوأنصبةحقوق8118

النبوةعنأحكام81922

النتتية

القتلةمعتتبعالتياتءاإلجرا91112

ءأثناالسلوكعنأحكام0212

الحروب

فيالمعيشةعنأحكام5291أ12

األرض

للهالتقدمات62191

الشيوخمنمروا

العهدتذكروا7213

عيبالجبلمذبحاعليابنواأ724

العصاةعلياللعنات721162

المطيعينعليالبركات8211

اللهعنالبعدعواقب86اه82

36



ةلتثنيب

الثالثموسىخطاب

اللهصنعهمارأيتملقد92971

اللهسيصنعألماسترون928192

ءاإلحياإلييقودالندم0311

والتجديد

صعبةليستاللهأوامر031141

الخدمةمستحقالله035102

ةوالعباد

46

األخيؤموسىأيام

الجديدالقائدسيكونيشوع8ا13

العملالستالماالستعداد13992

وترتيباته

الوداعيموسيدنشي13032325

اخيرةبركة33192

موسيموت3121به



لنقننييمة

الرسالة

العطالها

التثنيةسفرمحورهوالله

يبقيأنللعهديمكنهومنهواللهألن

سواآخروليسالواحداللههو

والبارالعادلاللههو

الهـلضايعدالسيدالحاكمهو

نمريكأىيحتعلالغيورالههو
651و59معة

82141و642وكريمرفهو

إسرانيلأيوهو

236و113

العهدالتزامات2

اللهمعصلةعلييكونأنإسرائيلأرادإذا

يصيرواوأنبسيادتهيعترفواأنفعليهم

أنيعنيوهذاقدوساللهألنمقدساشعبا
أحكامهيتقبلوا

المجاالتضيعقىالمطلتةالطاعة

ؤيغيددنللهالقلبكلمنمحبة

ياللهالكاملةالثقة

63131181

يالوماهؤهنائدوامعلياللهذكر

شعبهمنينتطرهالذيوماععله

118102

األوالدتعليم

56



لنقتيية

ائعهدحفملفوائد3

هريمةوكذلكونجاحهااألمةءرخا

ءألعداا

31ر7و722821

وكثرةخيراتهاووفرةاألرضءرخا

مناخيةوظروفالهيواناتنتاج

مناسبة

21و11ووه823

منالنسلوكثرةاألسروغنيءرخا

ءاألصحااألوالد

11741و824

الجيدةبالصحةوتمتعهماألفرأدءرخا

الطويلوالعمر

561751

66

العهدنقضنتانج

الهزائمكثرةباألمةالكوارثحلول3

النهايةفيواإلبادة

52462و8202

وموتمرعبجفافاألرضكوارث

والمواشيالمحاصيل

822242828304

تحطيماألوبئةانتشارللشعبكوارث

واألماناألمنانعدأماألسر

1و23و82ولول8212

أبدأيكونالاللهمععهدفيلالدخ

تؤكدواللعناتالبركاتفقوائمباستخفاف

أمورناوتسليمللهخضوعناخطورةعلي

انقادراللهأنالتثنيةسفرلناويوضحله

علييصبأناوالبركاتهذهعلينايسبغ
اللعناتهذهرؤوسنا



لنتننية

التطبيق

يأتىماالتثنيةسفومننتعلمنحن

اللهمععالقنناا

شخصيةعألقةعلينكونأنيجب

اسرةأوأمةإليناءانتمافإناللهمع

أنفردكلوعليكافياليساللهتتبع

الدرجةمناختباراتاللهمعلهتكون

االختباراتهذهتتجددوأناألولي

الدوامعلي

وثيقةعالقةعلينكونأنيجب

تعاقدمجردليسفالعهداللهمعحية

شركةلهتكونانيريدواللهقانوني

طاعةويطيعوهيحبوهوأنشعبهمع

الحبمننابعة

مرةمستتكونأنيجبالعالدتةهذه

ليومليسونتبعهمعهنسيرأنيريدناقالله

كلبلمعينةمواقففيأوأسبوعأوواحد

جميعفينعملهمابكليهتمفهوالوقت

حياتناالتمجا

للهعبادتنا2

وأالةطاهللهعبادتناتكونأنيجب

وعاداتأفكارمنشئإليهايتطرق

المحيطةالشعوب

متناسقةللهعبادتناتكونأنيجب

لنايضعهالذيجالنموةمعومتوافقة

القلبمنصادرةعبادتناتكونأنيجب

كماموضوعةشكليةاووامجردوليست

وفـرحبابتهـاجتكـونأنيجـب

76



لتتنفية

الرئيسيةالموضوعات

اللهقز1

العهدربأنهعلىفقطاللهئريال

عليأيضابلإسرائيلعليوالسيد

العالمكلعليوالسيدالتاريخإلهانه

قويوأندوالطبيعةاألممعليوالمتسلط

بعهودهءالوفاوقادرعلى

التيبالطرققائمةأكتب

والتي403األصحاحانتتضمنهما

قوتهاللهيمارسكيفمنهاتتبين

اللهامانة2

تريإسرائيلجعلتالتياألمورمن

ركيزةاللهوبينبينهاالقائمالعهدفي

بإمكانيةوعيهاهوالقوميةحياتها

أصحاحاقرأعليهالكاملاالعتماد

التيالمختلفةالطرقمنهواستخلص23

اللهبهاؤصف

86

المحبة3

العهدعليهارتكزالذياألساسيالمبدأ

أقامتالتيهياللهومحبةالمحبةهو

استمرارهاإلمكانفيوجعلتالعهد

اللهيحبأنهاإلنسانمناألولوالمطلب

أوصلةلناتكونأنيمكنالالمحبةوبدون

47351أنظراللهمععألقة
و31012191111و6579

2231391935و31

02و0361

للهالتسليم

التسليمهوشعبهمناللهيريدهما

وحدهلهالكليءوالواللهالكامل

وهذاالتملبكلمنلهأنفسناوتكرشى

مجالكلفىاللهمشيئةنتبعانيتطلب

فيموضوعهوحسبماالهياةمجاالتمن

49ة51126أنظرالعهدأحكام
تلخصالشواهدوهذ01212

بكاملهاالشريعة



2لتفتو

سفريفموع
األرضمتالكا

السفرهذاكنبكلبف

4262نفسهوالسفرالتقليدأنولوكاتبههومماأكثرالسفرهذابطلهويشوع

فيآخرمحرراأنإالعيانشاهدعنصادرمادتهفبعضمادتهمنالكثيرإليهينسب

9762882و48األنعليههيالذيالنحوعليمادتهجمعالحقعهد

03و4292

وقدلموسيالشخصيالمساعدأصمحذلكوبعدمصرمنالخروبمشماباعنديشوعكان

الصعبةالمهامكرجلعليهاالعتعادويمكنبالثقةجديراشخصاكونهعلييشوعبرهن

اإليمانكرجلأظهرهكنعانضأاستطالعنتيجةعنكالبمعقدمهالذياألقليةوتقرير

مقاليدمنهتسلموقدإسرائيلبنيقيادةفيموسييخلفأنطبيعياوكانوالشجاعة

سنوات011عحرفيوماتكنعانفياألسباطووطنالسبعينسنفيوهوالقيادة

السفومنالفرض

باإلتيانبوعدهاللهءوقالكيفيةالتاريخيالسجلوليافيبالدرجةهويشوعسفر

اليعبرون111فيموجودةالسفرلهذاالرئيسيةوالفكرةالموعدأرضإليبالشعب

ليرثوهالهمإلههمالربيهبهاالتياألرضالمتالكليدخلوااألردننهر

96



2يلتنو

كنعانفتح

دامدنضدقبليابدائياشعبايقوديمثموعكانسهالعمالاألرضامتالكيكنلم

اشتبككنعانمفتاحبمثابةوهماوعايأهـلحاعليءاالستيالوبعدحصينةدولة

أنهورغملكنعانوالشماليةوالجنوبيةالوسطياألقاليمفيطويلةكمعافييشوع

أخذعندماالفتوحاستكملقديكنلمأنهإالأهميتمناإلقالليمكنالنجاحاصادف

311األسباطبيناألرضتقسيمفي

علهشسفنفهمكيف

جداللمسيحيينمفيدأنهالقوليمكنأنهإالتادلخىسفريشوعسفرأنمنالرغمعلي

هامةوسيلةيكونأنبهقصدالسفرهذاأن4111عبمننستشفحيثاليوم

كونمنالرغمفعليينالوهأنلهماللهقصدماتهميفالأنعليالمسيحيينلتشجيع
المبادئنطبقأننستطيعأنناإالالجغرافيةواألماكنالحربيةالمعاركعنيتكلمالسفر

ضهانخأنعليناالتيالروحيةوالصراعاتالمعاركعليهناكعملهفياللهاتبعهاالتي

نمتلكهاأنعلينازالماالتيالروحيةالمياديننمتلكوأنوشجاعةصبرفي



وطش

الريممالة

اللهعنسفريشوعيعلمناماذا

اللهأنيشوعسفريعلمنااللهوعد

اللهوعدلقدوعودهعلييحافظ

ووعد64خروجباألرضموسي

الشعبيقودسوفيشوعأن

82و372تثنيةإليهاهـلدخلهم

للتثنيةتتعيمسفريشوعإن

مزمورانظر112252

3241وبشوع8103

اللهأنيشوعسفروكدياللهإرادأ
امتحااألرضامتاللقلشعبهأراد

يتراخيأنالغريبومنكامأل

هذاصقيقفياحياناالشعب

4111عبإنلهدفا

لهذاالجديدالعهدتطبيقلنايعطي

813و311الدرس

مدييشوعسفريصفاللهصالع

للشعباألرضءإعطافياللهكرم

معاركهمفىلهمالنصرتحقيقوفي

القتالفييستمرأنالشعبعليإن
سلفاتقررتقدالنتيجآلكانتأنإال

لشعبهاللهينحهاالتيالعطاياهيما

ءبسخا

اكوأنظر12661018

31232

أقوياللهأنيشلىعسفريوضحاللهقؤ
المتسلطوأنهالمدنومنوشالجيمن

منأكبروأنهالطبيعةقويدلي

منغيرهوخداعحيلومنشعبهعصيان

يقاومأنمقدورهفيوأنالشعوب

وقصورشعبهحماسنقصعلويتغلب

37710121عزبمتهم

لهالشعبسفريشوعيعلمةيالما2

يكونواألنحاجةفيأنهم

األرضامتالكعليناإنهدفذاشعبا

17



بالكاملاللهلناوهبهاالتي

طاعتناتكونأنبايجهطيعاشمعبااع

8و7اكاملة

علينبرهنأنيجباإليمانشعبح
الفعالةالخطوةباتخاذباللهثقتنا

02و351661أمرهبإطاعة

الالحلوليانصافيوضىشعباالأح

27

العدومعيتساهلوالبالخطيةيسمح

71623131مطلوبةفالقداسة

61017131321131

بسهولةاليستسلمشعبامثايراوداللهااء

النهايةإليءبوالالواحدالربيخدمإنما

714181



ى

القطبيق

علييجبسفريشوعءضوفي

أنفسهمبسألواأنالمسيحيين

حياتيفيأحققهالذيالتقدمهوما

المسيحية

الذينالروحيونءاألعداهممن

تقدمييعطلون

الكتابتعاليمأطيعمديأيإلي

اليوميةحياتيفيالمقدس

حتيبألوأؤمناللهبكلمةآخذهل

جهالةالعملذلكأنبدالو

أرضيبأنأجرثمديأيإيى

المسيحيإيمانىفيالحلولبأنصاف

كمااآلناللهأتبعأنعليحريصأناهل

الدوامعليكنت

ماحياتىفيلالولوياتتسجيليعند

منهاالقداسةموضعهو

المقدسالكتابأقرأأنامديأيإلي

الصالةوروحبالتقوي

اللهقسمهالذيالمكانعنراضأناهل

الحياةفيلي

كماللهالشهادةأؤديأنعليئكانإذا

عنهأقولأنيجبفماذايشوعفعل

37



ملتنو

الرئيسيةضموعالتالم

التعليمهذااستكشف1

فمعنيالخالصموضوعيشوعيلمس

البعضويريلمخلص1هويشلىعاسم

تريويسوعيشوعبينأخريتشابهات

ماهي

عقراحابمننتعلمهأنيمكنيالما

لخالصأا

13و113عبأنظو

الخالصعنصورةالملجأمدنلناتقدم

أواإليضاحاتبعضسجل219

يمكنالتيللخالصاألخرياألمثلة

يشوعسفرمناستخالصها

االرشادهذااطح2

18ليشوعاللهأمرفيبعنايةأنظر

لكلمةالبالغآلاألهعيةسببواكتشف

47

وماالكئمةهذهتدرسأنيجبوكيفالله

التيالنتيجةهيومادراستهامنالهدف

الدراسةهذهمنبهاتخرج

الرجلهذااتبع3

حياتهوختملشعبهجذابأقائدايشوعكان

3241وصالحهطيبتهعليللهبالشكر

شخصيةمننتعلمهاالتيالدروسهىما

ومثالهيشوع

ءاألخطاهذهنص4

بأمانةيذكرأجماسجليشوعسفرإن

كمااللهشعبأصابالذيالفشلنواحي

الشعبحققهاالتيالنجاحنواحييسجل

ما71629172714181

مناليومالكنيسةتتعلمهأنيجبالذي

سفريشوع



الطقسيةاالحتفاالتهطاشرع

الذيالتذكاريالنصبالسفريذكر

الشعبختان412يشوعأقامه

االحتفال539الجلجالفي

الفصحبعيداحتفال501بالفصح

221مذبحتشييد80353

هذهنثلالمقابلعنابحث43

الحاليةأيامنافياالحتفاالت

ميلتنو

للطبيعةرقةانالطراهرههتأمل6

إلهأنهعلياللهيشوخسفرلنايظهر

3771602الطبيعيةفوقالظواهر

0121

عمالمفيالمعجزبةالظواهرطذهموضعهوما

العلمانياليوم

57



اة

فعاةالقسعفو

الخطييةدورة

السانر

كنعانإليالشعبقادالذييشوعبينالوصلحلقةلنايقدمفهوأهميتهالقضاةلسفر

القضاحكمخاللإسرائيلتعلمولقدإسرائيلكملمنوغيرهماوداودشاولوبين

منفرداسبطاعشركإثنيوليسمعاكأمهيعملواأنواللتدرلج

السفركاتب

منوصئئفجمعتقدمادتهتكونأنالمحتملومنالسفركاتبهومننعلملسنا

العبارةهذهمراتثالثيذكروهوالقضاةلزمنالحقزمنفيالعصرسجالتواقع

إلييدفعنامما7168111252إسراثيلفيملكيكنلماأليامتلكالوفي

إسراثيلفيالملكيةقيامبعدبعضهاإليوضمهاجصعهاتمقدالسفرمادةبأنالظن

القضاةمممن

اهتمامهميولوالمعشراالثنيالقضاةألنذلكدقيقغيرالسفرعنوانيكونقد

قيادةيتولواأنيلهمهبمالذيالقدسبالروحمسوقينكانوابلفحسبالقانونيةللمسائل

الحاجةوقتفيالشعب

الرببقولهاللهإلييفتاحيمثيمأنغريبالومنقاضياعشراثنيناككان

أنهميدركونالقضاةكانوقدللقضاةالمعطياللقبنفسمستخدما11172قاضي

67



4لقفا

البشريباالختيارفقلىوليممىاإللهيةباإلرادةمسوقين

الخطيةدلـلىة

السفربقيةأماه71112وخاتمة1152مقدمةعنالسفريتكون

الستوالمظالماالضطهادرتوفتقاضياعشراالثنيقصصعليفتشتمل

كلىكماواضحةداثاألدوؤوتبدو

بحاجتهمشعورخاصلديهمفليسللشعببالنسبةيرامماعلييسيرشئكلا

الوثنيةجيرانهمآلهةإليوانحرفواجانباتركوهفقدولذلكاللهإلي

لشأنهمويتركهملنفسهرسمهاالتيطرففيللمضيالشعباللهيتركالمطالم2

بدورهكلوالمديانيونسطينيونوالفلموالعمونيونالموابيونفيهاجمهم

وفيالمغفرةمنةطالبيناللهإليويتجهونبخطئهماإلسرائيليونيعترفدهالت3

التعويضثمومنوالففرانالتوبةتقبلأنءتشاالتياللهإرادةتتغلبمرةكل

كلفيواضحاكانوإنالقضاةأحدشخصفىللشعبمخلصيظهرحريوالت4

القاضيخاللمنيخلصالذيهواللهأنمرة

جديدمنالخطيةدورةتبدأهناومنيرامماعلىليصبحشئكليعود5
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لقضاة

الغامالهيكل

كنعانغرو

يقودانوشمعونيهوذا1112

الطريق

يتبعهمايوسفسب12252

لقبولنتيجةمحدودنجاح6253أ

الوسطالحلول

اللهكجوابمحدودمستقبل5أ2

الوسطالحلولقبولهمعلي

قاضياعشراإلثنيحكم

يشوعموتإيضاح269

الخطيةدورةإيضاح20132

87

للحلولكنتيجةمعادؤسط16

3

3

3

3

3

الوسلى

أعثينيئلاألولالقاضي791

المظالممنعاماعشرثمانية2141

إهودالثانىالقاضي5152

السالممنعاماثمانون6203

شمجرالثالثالقاضي3

المظالممنعاماعشرون13

دبورةالرايحالقاضيوه4

دبورةقيادةتحتيعملباراق601

تقتلهالكنعانيينقاثدسيسرا192

امرأة

دويتلىوباراقدبورةنشيد5113

سألمبعدالمظالممنسنواتسبع6ا6
سنة04

جدعونالخامسالقاضي672

البعلعبادةتحدي65223



فيالصوفجزةوضع33

ءالعرا

المديانيينهزيمة52ا7

جدعونتواجهأخريمتاعب8112

مشكلةيصبحنفسهجدعون82272

جدعونموت88253

أبيمالكجدعونابن9175

الحكمعلييستولي

تولعالسادسالقاضي2ر011

بائبرالسابعالقاضي35ا

منعاماعشرثمانية01681

المظالم

يفتاحالثامنالقاضي33ا11

طائشلنذرخطيرةنتائج11304

القضاة

ألفرايمييناتذمر7ا21

إبصانصغارقضاةثالئة21851

عبدلألإبلون

شمشونعشرالثانيالقاضي31152

وخداعهشمشونزواج1102

شمشونانتقام51102

ودليلةشمشون61122

شمشونموت613213

تاريخيةمتفرقات

انيونوالميخا7118113

أهليةحرب2ه12ا91
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8لقضا

الخطيةدلؤرسم

61853

المطالممنسنواتسبع1

مرتالتيالقاسيةالظروفالحظ

فييختبئونجدلتهموالتيبإسراثيل

يصبحواأنقبلالجبالومغايرالكهوف

اللهمنالمعونةلطلبمستعدين

616

المشكلورغيرالعمل2

المخلصيندكوذالمالمجدالقضاةنال

أماأعمالهمعلياللهشعبوشكرهم

عليهكانفقداالسمالمجهولالنبيهذا

اللهدينونةرسالةبإبالخيقومأن

أنهإالالمهمةبثقلعالموهوللشعب

671بأدائهاللهكلفهبماقام

الردممالة

لجدعونيطهرالله3

بريأنفيجباللهلصئخعندما

إنسانخالصوليساللهخالصأنهالخالص

اختارفقدولهذا7611تثنيةأنظو

لنألنهخاللهمنليعملالنكرجدعونالله

61142فضلأيلنفسهسبي

وعصيبحاسمقرار

أننفسهعنيعلنأنجدعونعليكان

أنفيهارجعةالنهائيةبخطوةيقوم

اللهمعموقفهييتخذوانالبعليتحدي

الذيالشعبمعجدعونوالدمحاولةالحظ

البعلمذبحلتحطيمهجدعونمعاقبةأراد

نفسهعنفليقاتلإلهاحقاالبعلكانإق

يستطعلمالبعللكنفدمقدمذبحهألن

165223إلهايكنلمألنه



الصوفجزةوضع

الحظالمفهومةشكويلجدعونكان

إليجدعونوحاجةعليهاللهأناةمدي

63304التشجيع

المديانيينهزيمة6

الجرادكأسرابيبدوجيشهمكان

23سويجدعونمعيكنولم721

حجمهلهجيشاذلكوكانرجلألف

العددهذانقصوقدإلسرائيلبالنسبة

الخائفينرجوعبعدرجلآالفعشرةإلي

انخفضأنلبثماثمديارهمإلي

منكلإبعادبعدرجل003إليالعدد

علي003أنإاليقظتعنتخلي

النصرعليقادروناللهرأسهم
7152

لجدعونأخريمشاكلال

االشترافافييرغبوناألفرايميونكان

عدمرغموالنصرالمعركةثمارفي

4القصا

الحظالقتالءبدقبللألشتراكحماسهم

فيجدعونبهتحليالذياألعصابضبط

لمسكوتشعبإنالتحديعليجوابه

يخالجدعونالالزمالعونأيضاهميقدموا

نتيجةمنأوأليتأكدواأنأرادواإذطلبه

المنتصرالجانمبإليينضمواحتيالمعركة

ولكنهمبدونهمالعملجدعونقرراولهلى

التيالنصرنشوةمنأنفسهمحرموابذلك

الجانبسعحاربمنكلبهاتمتع

8112المنتصر

مشكلةيصبحجدعون8

تراهأمالرؤوسيديرالنصرالمأساهة

الذهبجدعونراسأدارالذيهوالذهب

82272اللهموضعأخذالذي

جدعيألموت9

البعلعبادةإليالشعبودةء

53ل88

18



8الف

عونيالإنسانضعف1

طبيقالت

إليالحاجةمسيسفيأننايريناواضحا

حواليتبلغفترةالقضاةسفريغطي

القصيرةالفترةهذهوفيسنةأربعمائة

عشراثنيظوورمنالبدكاننسبيا

المظالممناإلسرائيليينليخلصواقاضيا

المشينسلوكهمنتيجةبهمحلتالتي

كمالتادلخهجاهالالشعبيكنولم

يحدثكانمايدركونكانواأنهمالبد

اللهعنفيهايرتدونمرةكلفيلهم

نفسفيمضواكثيرامافإنهمذلكومع

مننتعلمهماكلالعصيانطريق

وهذااشئأيمنهنتعلمأالهوالتاريخ

الروحيالمجالفياألقلعلييصدق

والمسيحيعاجزاللهبدونفاإلنسان

يتغلبأنيمكنهالاللدروحبدون

تواجههالتيالمشكالتدلي

عمليأدرسالنايقدمالقضاهوسفر

28

نستحقهاالالتياللهنعمة2

سفرمننتعلمهالذيالثانيالعظيمالدرس

الدوامعليمستعداللهأنهوالقضاة

التائبينجيوألنيغفرألنشروطنوبدو

الثانيالدرسهذاأنإال5613إش

بنفسنقومأنمناينتظرأنهلناتذكرةهو

يغفركمالهمنغفربأنلآلخرينالعملهذا

اطصولنتوقعأالذلكمنوأكثراللهلنا

لآلخريننحننغفرلممااللهغفرانعلي

651متىأنظرا

التلىاضعاليحاجةقيالقادب3

منبهنخرجالذيالثالثالعظيمالتعليم

وهوالقاضيهواللهأنهوالقضاةسفر

أنالقادةيتصورقداإلنسانوليسالمخلص



الالكنبسةأنأوإليهمحاجةفيلله

لكنخدماتهمعنتستغنيأنيمكن

وهوجدعوناختاراللهأنكيفالح

القفاه

بيناألقلهيوعشيدرتهأسرتهفياألصغر

قليلشخصمعكانإذااللهإنالعشائر

جبارةقوةيصبحجدعونمثلالشأن

38



لقفاة

الرثيسيةعاتالموضت

اإلباهاتيينالتونيقخطر1

المتعارضةالدينية

الدينيةاالتجاهاتبينالتوفيق

مابينوالخلطالمزجعنهينتجالمتعارضة

منهومابينشريرهووماصالحهو

اإلنسانعملمنهووماالله

كنعانإليإسرائيلبنوذهبفعندما

الوثنيةالدياناتمنخليطافيهاحمدواو

وخاصةمنهايختارواأنيمكنهم

قادرةالكنعانيةاآللهةأنالعتقادهم

محصلىالتهمءنماعليإعانتهمعلي

مدييدركواولمحروبهمفيونصرهم

ممارسةيصاحبالذيالخلقياالنحطاط

الوثنيةالعباداتهذه

معيعيشونالكنعانيونبقيوقد

خدمتهمفيويدملوناإلسرائيليين

48

ديانةأنإال3وه33و3و182

فيالتدريجيتأثيرهالهاكانالكنعانيين

عبادةعنوإبعادهمإسراثيلبنيإضعاف

الحقيقيالحياإلله

يقدرألاليسوعالربكلماتالحظ

والمالاللهسيدينيخدمأنأحد

المقدسالكتابتعليمادرس42ة6متي

52األوليكورنثوسانظرااالعتزالعن

ورسالة64181الثانيةوكورنثوس

25171األولييوحنا

الحاسمالقرار2

طريقمنبإيمانهالمسيحيتحوللقد

يتضمنماوغالبااخرطريقإليالحياة

ليسأنهنعلمونحنأرمةالتحولهذا

يعنيقداوهلللتراجعسبيلمنهناك

إلينذهبكأنجديدبعملقيامناضرورة



بأموالناالتضحيةأومثاللكنيسة

أنعليهكانفقدلجدعونبالنسبةأما

وثنأيحطئم

وضعنحاولأناألمورأصعبومن

مديلنريموضعالتجربةالمسميحية

نفسهعليجدعونقالعوكمانجاحها

نفسهووضعواالرتدادالرجوعطريق

أنينبغيهكذااللهيديبينكلية

إلينأتيعندماايضانحننفعل

المسيح

الحاسمةالقراراتمنبعضاادرس

السحرةالحالكتابفيوردتالتي

أعمالسحرهمكتبأحرقواالذين

معبقيتالتيوراعوث9191

راعوثمفارقتهاورفضتحماتها

ءإخفاقررتالتيوراحاب181ة1

6القضا

إلييشوعقبلمنالمرسلينالجاسوسين

2112يشوعبيتهافيأريحا

62252و

أنيمكنالتيالحاسمةالقراراتهيما

إلييتحولونللذينبالنسبةفيهانفكر

الحاضرةأيامنافيالمسيحية

التوبة3

لخالصالوحيدالشرطهيالتوبةكانتا

التويةهيماولكنإسراثيل

الهامالحيويالموضوعهذاادرس

وإليكالمقدسالكتابفهرسباستخدام

متيالطريقلكتمهدالتيالشواهدبعض

7102و5137لوقا128223

أعمال15101مز21771صم2
7911كو802232

58



لثمكوا

سفرراعوث

ءائوالمكافسأة

غيروكاتبهاإلنسانىءالوالكتاببأنهراسكوثسفروصفـاالطمفرخلنية

فىاأللسريةالحياةعنلمحةلناويقدمالقضالةعصرإليينتمىاثهعلىمعروف

أسكوامبشرةتقدرفترةتغطىفهىنفسهاالقصةأماألعصرذلكفىإسرائيل

وهذهئعمىحماتهاهعراعوثصداقةألمحالسآفصةراعوثسفرالسفرمنالغلىض
وزوجهاراعوثنسلمنكانداودالملكابأدتذكرناألنهاالخاصةأهميتهالهاالفصة

هأمتىالموآبيةراعوثإلرجـعيكإنسانيسوعنسبفإنذلكمنوأكثربوعز

أكثربعدالجسدحسبيسوعمثهاءجاالتىالمسيانيةاألسرةإنيقولالسفرفإنوعليه

يهوديآيكنشخصآلمئضمنتصكامألفمن

ذلالفىالزواجعاداتعنلمحةراعوثسفرلنايقدمللممنرخاصةمالمح

زوجهامنأوالدلهاليسالثىلألرملةولىأفربواجبمنكانفقدالعصر

المتوفىجالزأأخـىعلىألمماساتقعالمسكوليةوهذهويتزوجهامكانهيأخذأنالمتوفى

يثجبأندونراصكوثزوجمحلونتوفمىوقداه52تفنيةنسآللهليقيموذلمك
لحعاتهانعمىقريلـاإنهفقطقيلوإنماأخالزوجهابوعويكغولمأيضآأخوهوتوفى

فعلتوقدزواجـهمابإمكانيةاهتمامهالبوعزتبينأقراعوثعلىوكان21

318

منهإليهاأقربهومنهناكأدماأخبرهالكنهلراعوئـاقريببأنهبوعؤأعترفـا



مكولفا

بوعزأىهويمكنهالحالةهذهففىزواجهاعناألقربالولىذلكتنازلإذاوأنه

مااخيرأبأدانتهتالتىالعمليةعنالرابعاألصحاحويحدثناويتزوجهامكانهيأخذأن

األقربالولىأمامأخرىمشكلةهناككانتفقدلبوعززوجةراعوثأصبحـت

يفتدىأنوثراعيتونجالذىالولىعلىكابإذبهاالوناجعنيمتنعجعلتهوالتى
يكنلمماوهذاراعوثلصالحللبيعنعمىحماتهاعرضتهاالتىاألرضأمنءجز

كلهاحقوقهعنتنازلولذلك46عليهللمواففةأستعدادعلىاألفربالولى

لهزوجةراعوثليتخذبوعزأمامالطريقانفتحولهذا8و47

78



كولضا

العاميكلال

ءووالحبقصة

232ا9

ئعميزوجأليمالكوقاة3ا

ابنيوكليونمحلونموتوه

نعمي

إلىبالعودةنعميقرار7و6
الوطن

لكنتيهانعميءرجا831

عرفةجواب1وه41

راعوثقرار6122

بوعزشفقة161

نعمىردفعل7132

88

عوياعوث

3181

براعوثئدمياهتمام314
راعوثطاعة359

بوعزجواب81ا3

لىلؤفاأجراس122
الطريقبوعزايمهد218
وراعوثبوعززواج931ء

داودالملكنسبه4122



مكولتنا

لةالر

فردلكلاليوميةالحياةبشئوناللههتمي

اللهسيطرةفييريوهذاشعبهأفرادمن

اإلنسانيةالعألقاتمجرياتمحلي

أمحرإنهافىلنعمىداعوثءوالقىا
122اوآالمها

وقفتنعميزوجأليمالكتوفيعندما

رفضتلقدبلجوارهاإلىكثتاها

وتتركهاحماتهاعنتتخليانراعوث

عليتكنلمإذلحمبيتإليتعود

شيخوختهافيوحيدةتراهاألناستعداد

ولوعرراعوثييناتصالأولنى2
2123

الشريعةمتطلباتبوعركلشفقةفاقت

معةوكنتهاالحماةمنكلابتهجتولقد

وسخائهالرببصالح

راعوثعلىعريبرابقى3

وصالحهالرباءسخاأخريمرةنالحظ

القريبالولييكنلمبوعزأنفالواقع

ترأفذلكمعانهإالألليمالك

بعمليقومألناستعدادهوأبديبراعوث

لهاالقريبالولي

4122افرجيةالعالقةفى

راعوثوهبتوقدبراعوثبوعزتزوج

سيصبحالذيعوبيدهوحفيدالنعمى

البيتمؤسسداودالملكجدبعدفيما

اإلسرائيليالملكي

98



كولثا

التطبيق

السليمةاللطـرآاستنسدم1

لتعقلوا

ومهتمةقلقةالواقعفينعميكانت

لهافقدمتكنتهاوسعادةبصالح

راعوثتقبلتوقدالحكيمةالنصيحة

وعياتتطلبالتقيةالحياةإننصحها

الفرصلناوتقدممقدسأوإدراكأ
عمليةبطرقالبعضبعضنالمساعدة

يالقوافينالتونم2

منيتزوجبأنجدا7سديدابوعزكان

أنعليحريصاكانأنهإالراعوث

يتقدمفلمالعدالةبتحقيقيلتزم

األقربالوليأعلنأنبعدإالللزواج

واللهحقوقهعنتأزلهالمألعلي

منوليسىتشويشإلهالنظامإله

اتءاإلجراحولااللتفافالحكمة

تحريفهااوالقانونية

علىالمسيطرهواللهأنتذكر3
حياتنا

نعميإلىتقدمأنراعوثاستطاعت

والتشجيعالتعزيةالمناسعبالوقتفي

بدورهالطفلوهذاحفيدأبمنحهاوذلك

ألمجبوقديسياسماهولدأأنجب

داودهواصغرهمأوالدثعانيةيسي
راعوثخاللمناللهحقئلقد

هيتكنلموإنحياتهافيمشيئته

ذلكتدرك



لموضوعات

البشربةياجاتاالحت1

قطالخيالإلىالمقدسالكتابيجنحال

فإنالبشراحتياجاتيصفعندما

الداعيمللمأرقواقعيةصورةهنالدينا

يكنلمارملتانلهقتعرضالذيلليأس

يستندانموردايالزالنذلكفيلهما

موابفينعميموقفكانلقدإليه

عنأجفبيةكانتأنهاحيثاءسوأكشر

يتداخلأنيستطيعاللهلكنالبالد

يحققوأناالجتماعيةالظروتأفقرفي
خاللهامنمشيثته

الىيسوعإشارةأهميههيماتري

لوقافيالقلوبوالمنكسريالمساكين
4811

الوال2

لهماتهاالكاملاعوثتسليمكليث

يكرمواللهءوالوالالحبمعانيأسميم

لثاعود

الرئيسية

فـإناألمينةالمشـاعرهذهأمثال

الكتابصفحاتمنتختفيألعرفة

ضمنمعدودةفهيرأعوثأماالمقدس

أيإلىالجسداحسبالمسيااسالف

االلقزامالحديثالمجتمعيتجاهلمدي

يتعلقفيماالمقدسالكتاببمعايير

عليذلكأثروهأالعائليةبالمسئوليات
أالمسيعيةاألسرهداخلالعالقات

سيطؤالله3

مقاصدبهاتتمحققالتيالطريقةتتبع

كانعندمامحتيالسفرهذافيالله

الاللهيستخدمهمالذيناألشخاص
الهقيقةهذهيعون

عايهانبنيالتياألسسهيوما

الطريقةبنفسيعملاللالأناعتقادنا

أنظرالحاضرالوقتفيظروفنافى
92و882رومية

19



األولىموثبيبلى

األولصمصوئيلسفو

ملكإلسمرائيلأصبعكيف

واحداسفرااألصلفيوالثانياألولصموئيلسفراكاناشخاصئالثةقصه

األولفالسفروحدهداودالملكحوليدورالثانيالسفركانإذافإنهحالأيوعلى

وداودرشاولصموئيلوهمحياتهمتداخلتأشخاصثألثةعنيتكلمأنعليهكان

إلىرجعأنهبدفالمادتهجمعالذيكانمنأيافإنكامألهليسالقصصىوالسود

القداميالكئابأننعلمنحنطالماكثيرايهمناالوهذاللمعلوماتمصدرمنأكثر

اكثرفالسفراألحداثبتوقيتاهتمامهممناكثراألحداثتعنيهماأأوليهمهمكان

فإنالوقتنفسوفيشعبههعاللهمعامالتقصةيحكىإنهبسيطلغتامجردمن

فييظهرونداودأمثالالقومييناألبطالأنحتيتاكيدبكلتماماصحيحالسرد

بالقوةالضعففيهايمتزجإنسانيةصورة

إسراثيلفيملكيكنلماأليامتلكفيبالقولالقضاةسفريختمملكانريد

أنورغمالفوضيسادتوبذلك1252قضاةعينيهفىحسنماعملواحدكل
كانوقدمحدودامحلياكاننفوذهأنإالمشهوراكانالقضاةآخرصموئيل

مجرديكنلمبالملكالخاصمطلبهمفإنحالأيوعليقومياقاثدايحتاجالمثسب

يستطيعأحديكنفلمبشريةانتظاراتهمكانتكيفأظهرإنهبلموئيلصلقيادةنقد

ألنهمبلملكوجودعدمبسببهزاثمهمتكنولموحدهالربغيرالنصرإلىيقودهمأن

ألوثنيةالعبادةقيفعالوبداوا9121651و181العهدنسوا

كسائرملكاونيريدكانواأنهمإالاذاتحدفيخاطئةالملكيةفكرةتكنلم
29



األولىلىي

للخيرعظيمةإمكاناتلهمالملوكأنصموئيلحذرهموقدحولهمالذينالشعوب
بعدفيماسيعلمونكماأيضاوللشر

لمألذهماألمةألمنمستمراتهديدايمثلونإسراثيلجيرانظلالفلسطينيون

والعمونيينوعماليقاألموريينعننقرأونحنكنعانفياستقرارهموقتيستأصلوهم

الساحليالسهلفيمدنخمسفييعيشونكانواالذينالفلسطينيينعننقرأوباكثر

إسرائيلعليخانقةقبضةلهموكانتوأشقلونغزةعقرونجتأشدود

الذيهوكانالملكداودأنإالبالثورةويوناثانشاولابتدأوقد319112

ونهائيةحاسمةبطريقةوغيرهمالفلسطينيينمعتعامل

39



األولىوثيلى

العامالهيكل

وصموئيلعالي
ايا117

المستجابةحنةصالة11211

عليالربءقضا221312

لططأسرة

العهدتابوتققد1612

ادهواسترد

هناإليالمعونةحجر7171
الربأعاننا

وشاولصموئيل

815153

ملكايطلبإسرائيل8122

49

وتثبيتهشاولاختيار911151

األمورمقاليديسلمصمونيل21952

تقديرفىشاولفشل53ا3115

األمور

وداودصموئبل

6111331

شاولورفضداوداختيار61132

وشاولينتصرداود7118103

غيرةيمتلئ

المطارداللهرجل6252أ91

داودوازدواجيةنفاق72121

شاوليأس82152

عماليقيهزمداود13س921

نصممهيقتلشاول31ا13



األولىهوئيم

الرسمـالة

الربعبدصعوثيل1

استجابةولدقدصموئيلكان

لهتكريسهاكانالتيالتقيةأمهلصالة
كانوربماللحياةبدايةأحسنهو

هذاكانوإنكنذيريعمشأنهذايعني

نذرامنهأكثرمؤقتانذرايعنيعاده

82و72و11و101الحياةلمدي

6112العددسفر262

يسمعيكنلمالتىاألياموفي

بررإسراثيلفيالربصوتفيها

لهظهرالذيالوحيدكالشخصصموئيل

أيالرائىهبةلهكانتوالذيالرب

اآلخرونيراهالمايريانيستطيعالذي
9113و3101

ذواللهكرجلبصموئيلونلتقي

بالتأكيدوهوالمتكاملةاألمينةالشخصية

أنيمكنهمابسببمركزهفينفسهيضعلم

معالحالكانكمامنهبةعلبحصل

التدهورمقابلفعلهردكانوقدابنيه

كانأنهيظهرالملكلشاولالتددلجي

96213551أوألاللهيفيم
3اوه1

ضلالذىالملكشارل2

بدايةبدأقدرجالشاولكان

أنهورغمعظيمةبآمالتبشرحسنة

لهذالهالرباختيارعليكعالمةفسح
قلبذامتواضعاكانفقدالععل

وقثفيويعملروحياموهوبرحب

22و1و11وقوةبحسماألزهات
31و21و116

تدهورهنتتبعأنيمكنأنناإال

زمامبيديهيمسكبدأأنمنذالتدريجي

ويعصيطائشةنذورافينذراألمور

يوناثانابنهأخزاهوقداللهأوامر

59



األولىهوئيلى

شاولفإنوبالعكسونبلهببساطتة

ومكتئبأالنفسمرحقودأأصبح

داودمطاردةفيوطاقتةوقتهويضيع

لجأاإللهيةالهدايآلمنيئسوإذ

قبلمنحرمهاقدكانالتيالعرافةإلى

األقليةمنواحداشاولأصبحوأخيرأ

االنتحارعليأقدمتالحيالكتابية
3189414251992

7و614189821826

134

اللهمختارداود3

اختارهالذيالبديلهوداودباعتبار

مستقيماقلبةكانفقدلشاولالله

وجدهأنعجبوالعظيمةوإيمانه

ونظرأجذابأرائعاصديقايوناثان

فقدخاصةروحيةموهبةذالكونه

69

منمتنافرةمجموعةيصهرأناستطاع

يتعاملأنأوقوداجيشالتصبحالرجال

الجبارجلياتالعمالقمعبمفرده

وظللهليثأرالربانتظولقد

أنهبهواثقاإرشادهيطلبباستمرار

أنمقدرألهكانعظيموكقائديخلصه

قاطبةإسرائيلملـولقأعظميصبـح
4373و817162و31و617

5415811422551322و

32و92142210368و4و

52

تعبيراتفيهنايصئورداودوحتي

وأنيغضبأنيستطيعفهومعبرةإنسانية

يمكنأنهكماطاثشةتصرفاتإلىينساق

معهاللهتعامالتأنإالاآلخرينيخدعأن

معناالهالهوكعاالندمةطريقعنكانت

22343720121هجميعا



األولىهوئيلى

تطبيقال

الصالآيستبيبالربا

الصالةكانتءسواأنهالسفرهذايخبرنا

أوكانتشخصيةمحنةأوألمأجلمن

اللهفإنشعبهمألجلقادةهنوساطة

الصالةوئريالحارةالصالةيستجيب

الغيرلصالحنمارسهاأنيمكنكخدمة

يمنحهوللصالةالرباستجابةوفي

بشربامستحيلهوماولعمل

ضاصتهدعىالرب2

ملتزمالربفإنالشعبعصيانمنبالرغم

عنوبالدفاعالخألصيةأغراضهبتحقيق

دونذلكيفعلأنيستطيعوهوكرامته

وفياألمرلزمإذابشريةمعونةأي

قادةشعبهيعطيهراخرياوقـات

النصرإلىبهميسيرواانيستطيعون

فإناللهمشيئةدائرةفينكونوعندما

اوإنسانيةقلىةعلييعتمدالالنجاح

يأخذأنيستطيعفهوهشخصيةمهارة

همإذالمجدهوششخدمهمالمستضعفين
وئقوابه

محمستقيمةقلودناتكونأنيبب3
الرب

الذينأولئكوسشخدمالربيختار

يمنحوهومعهمستقيمةقلوبهمتكون

يعبدرفهالذينأولئكويباركويقوي

المقداروبنفسأيضأوهوويخدمونه

الذينأولئكيلعنوانيدينأنمستعد

الحسنةالبدايةفإنوعليهيعصونه

بلالمستقبلفيللنجاحضماناليست

معهصادقيندائمانظلأننحتاج

أننريدكناإذافيهواثقينلهمطيعين

المستديمةاتهبركنري

7



األولىموثيلى

ضوعاتالم

والتسبيحالصالا

والتسبيحالصالةعنجدأالكثيرهناك

نريعندماوخصوصاالسفرهذافي

اإلرشادعنيبحضوهالصالةرجل

قراراتالتخاذالوقتيحينعندما

هامة

6و10181210175أنظر

32و91و122181و186و

921و51112251322

8و037

للخدمةقواعد2

للتقدماألساسيةالشروطبعضهناك
كانإذاتجاهلهايمكنالالتىالروحى

الرببركةنعرفأنلنا

51و2141وصا20373نظرأ

62617ر32د525122لو

سيطرتيالتفرافةاقارن6232و

يمكنأنهمظنلىاالذيناإلسرائيليينعلي

89

الرئيسية

لصالحهميعمللكياللهيستفلواأن

لهمكانتأنهموالحظ4111
قوةبدونلكنسمعتهم

يةلدمواهب3

اللهالقضاةسفرفيكماهنانري

ينالألولئكخاصةهباتيمنحوهو

يحلالربروحكانفعندمايخدمونه

لممايعملواأنيستطيعونكانواعليهم
فىعادةعملهيستطيعونيكونوا

931116و7و016أنظرلماضيا
حيث42و9132أيضاوقارن6139

والشاوليقيدكانلوكماالربيبدو

أخريبرسالةيكلفه

الدالئلمنلدينافإنالوقتنفسوفي

بصفةيئرنانيتحتمالذلكأنعل

ذلكبعدأنهمأيضايعنيوالدائمة
هناكفليسمقدسةحياةسيعيشون

اللهمعالمستمرةالعالقةعنبديل



الثافيهوثيلى

الثانىصعصوئيلسفر

داودبيـت

أخبارسجلأنهعليالثانيصموئيلسفرإلىأحياناينظرداودنسبسلسلة

الخيانةوبالذاتوخطاياهفشلهوحاالتلمجاحاتهعنيحدثناحيثداودالملكبالط

القصةهذهحنايافيفإنحالىكلوعليمنهيعانيأنعليهكانالذيالعائليوالنزاع

لمدةاللهمختارفقطيكنلمداودفإنالمسيحفيبالكاملتحقيقهوجدوعدهناك

نفسهالمسيعإلىتقودسوفنسبسلسلةليرأسكانإنهبلفقطملكه

أناستطاعفذاعسكرياقائداكونهفيالعظيمةاودفىموهبةتمثلتداودءأعدا

زمانهمفيتروياساطيربطوالتهمصارتجبابرةأبطالإليهيجتذب

قامبأنودعمهاالمملكةوخدحتيإسرائيلكلعليملكاالعرشاعتليانرما

41ا8إسرائيلمضايقةعنيتوقفوالمالذينجيرانهضدالحمالتمنبسلسلة

ووسعءاألعداغاراتضددولتهبذلكأفنوقد1216213ة0119111

مضيوقتايمنأكثرسلطانهتخوم

تقلدوامنبعفءأسمااألحيانبعضفىالسفريذكرداودعهدقيالهكوميةاإلداؤ

أبشالومتمكنمنويبدو85181023262داودحكومةفيرسميةهناصب

ورغمكافيةإداريةةءكفادايكنلمداودأن1161هالشعبسخطإثارةمن

إشعالفيأبشالومنجاححقيقةأنإاللشخصهءبالوالاالستئثاراستطاعقدكانانه

مقاليدعليقبضتهتراخيازدادالعمرفيالمللقبتقدمأنهيعنيقداألهليهالمحربنار

99



التنيانيموئيلى

ألنهخاطئاكانداوداتخذهالذيالتعدادقرارأنالبعضهـلريفشيئاشيئااألمور

العملهذاإلىابنهسليمانلجأوقد14211بالتسخيرالخاصةبخططهارتبط

قسوةبكل

قصةلكنالقديمالعهدفيمحرماالزوجاتتعدديكنلمالعائليةداودمتاعب

والسراريالزوجالتكثرةكانتلقدالسلوكهذامخاطرشاتاألسريآلداودحياة

إالالرفيعةاالجتماعيةللمنزلةرمرأنهاعليئرياأليامتلكفيالعددالكبيرةواألسرة

وريثاكانءاألبنامنابنفكلحقيقيةمخاطرثناياهافيتحملكانتالحقفيأنها

والدهوسلطانحياةيهددأنيمكنجامحاأحدهمكانوإذاللعرشمحتمال

كماأبنائهتاديبفيفشلفقدمثالياأبادايكنلمداودفإنذلكإلىباإلضافة
الكثيرلذلكنتيجةوعانيجب



الثانيهـوثيلى

لداما

شاولعنسيئةاخبار

متوقعةغيرمكافأة161ا

الجبارسقطكيفل1717

يهوذاعليملكداود

حبرلـنفيترحيبيا21

مريرةمواجهة2823

يوآلباينتقم3193

ضعيفلملكمأساويموت121

تموحدملبهةالم

إسرائيلكلعليملك515

أورشليمعلييستوليداود5661

الفلسطينيينمعالحسابتصفية57152

التابوتإصعاد32ا6

لداوداللهمحبة92ا7

مكانكلفيانتصارات41ا8

المملكةتداركانتكيف85181

داودشهامة9131

مؤلمةوهريمةانتصار

2193ا01

درساالعمونيينتلقين01191

نفسهأمامبنهزمداود11172
وحقصدقبلحظةملكمواجهة21113

األهليةالمحرب

3110262
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الثانيموثميلى

أبشإلوموانتقامأمنونحماقة31193

والكارثآلللخرابمقدمة915121ء

للهربيضطرداود6941ا3أ5

معوفةحربيةخطلى17192ه61

داودرعودةأبشالوممقتل811913

للعرش

بكريبنشبعتمرد02162

201

دالنلسطينيينالجيعونيينعن

للربداودشهادة

327ا22

صخرتيالرب22115

الملكيةتعنيهأنيجبما7ا32

داودالملكأبطال

32893

نمعبهبحصيداود



الثانجاهوئيلى

ةالرسمـا

داودإيمان1

الذيالرجلبأنهداودوصف

إلىولوهءوراوشصيرونرجالهيهيح

كانوقداألمراقتضيإذاالموت

جداوحريصاأحكامهفيتمامامحايدا

كلفيهوحقمايعملأنعلي
ألناستعدادعلىكانفقدالظروف

منويكافئالعقابيستحئمنيعاقب

نفسفيوكانبالمكافأةجديرهو

بإحساسيشعرالقدروبنفسالوقت

11172أحزانهمويشاركهماآلخرين

3171ل3

كانالذيمفيبوشثمعوتصرفه

عليلهمنافسالشاولابناباعتباره

منيزاحأنبدالكانوالذيالعرش

يعكساخرنظامأيبواسطةالطريق

نعمةالممتلئةاللهتعامالتمنبعضأ

9131معناكلنا

ووثقببساطةباللهداودآمنلقد

فنحنمحاحهسببهوهذاوكانفيه

اللهإرشادطالبابانتظاميصلينجده

بالربوفرحهتسبيحهيعبرعننراهكما

يفكرقدبمااالهتمامدونالجميعأمام
ممتناشاكرارجالكانعنهاألخرونفيه

بكلالربترنيماتيرنمأنيستطيع

عليههوماأصبحأنهمعترفاحرية

اللهنعمةبفضل

325264132و21591

511312122115

يتقبلأنيمكنرجالداودكان

واالتضاعالخضوعبروحاأليامتقلبات

الندمإلىأسرعأخطأعندماوحتي

301



الثاننيهـوئيلى

بينهنصابهاإلىاألموروأعادوالتوبآل

تذمربدوناللهتأديبوتحمملاللهوبين

626101و51325152و2131

42و41و214201

داؤءأخطا2

وعدمداودحيادمنبالرغم

دليهالصعبمنوجدأنهإالتحيزه

7حدودهمعنداآلخرينيوقفأنأحيانا

قدمابالسيرحرفياليوآبفسمح

اغقصابعنوتغاضيالجريمالطريقفي

معمتساهالكانكمائامارألختهأمنون

401

392البالهةدرجةإلىأبشالومابنه
23ووهـ329214و923112و

339114و

مسيثاللغوايآلاستسلموقد

أييفعلكانكماامتيازاتهاستخدام

منوأكثرأيامهفيآخروثنيملك

معزناهخطيةسترمحاولتفيأنهذللت
جريمةبارتكابخطيتهضاعفبثشبع

1172قتل

األموروتركواجباتهواهمل

علىفتحوبذلكيديهبينمنتفلت

1141هالمريرالنقدأبوابنفسه



الثافيموثيم

التمطبيق

ويحميئنجحالرب1

باللهيؤعنونالذينأولئكيستطيع
أنإرادتهظلفييعيشواأنولرلدون
أنمستعدوهوأمورهمكللهيسلموا
أزمنةفيملجألهميكونوأنيرشدهم
وقدالرحبإلىشعبهويقودالضيق

وقتأيممشغرقأغراضهتنفيذأنيبدو

نفسهعليقطعقدأنهإالطويأل
كلمعنايروشيرعاناوعدأبأن

الطريق

الئجربةفىللسقومعرضونكلنا2

كمااآلنالبشريةالطبيعةتزالال

فالشيطانالوقتذلكفيكانت
ونشعرنراهماطريقعنيستميلنا

أنعليناأنيعنيهذااللكنبه
واجبنانتذكرأنعلينابللهنستسلم

نسلمأنمنبدألونطيعهاللهنحو
األنانيةلنزواتناأنفسنا

عانالشاعنماذا3

حياتناأمورفينجاحنامنقائدةال
تكرمالعائليةأمورناتكنلمماالعامة
أنعالينايجبالذياألولوالمكانالله
بيوتناهوللهإكرامنافيهنثبت

يعنيالحقيقيقالحبريةاألسوعالقاتنا

الوالدونيكونوبهذاوالطاعةالنظام

ألطفالهمحفيقيينوأمهاتءابا
لوالديهمحقيقيينوشاتءأبناواألطفال

اللهحقامحالسبر

حماقتنامديوندركنخطئعندما

آثارسترفحاولأنبناسنيحفال

يمكنالذيالوحيدالشئإنبلخطايانا

ونسألهبجرمنانعترفأنهونفعلهأن

اللهينزلهالذيالعقابونتقبلالمغفرة

فينتذكرأنونحتاجكانمهمابنا
السابقةنجاحاتناأنالخصوصهذا

ضدلناضماناليستوانتصاراتنا

فيتقدمناأنكمامستقبالالفشل
بالحريبلالتجاربىمنيدميناالالعمر

منهاللمزيدمدعاةيكونقد

501



نانيالتوئيلى

ضموعالتالم

اودفىا1

الذيداودمعاللهاتفاقكان

ملككلأنالداوديالعهدنسميه

إسرائيلملوكعرشعلييجلسأمين

وأسرتهداودساللآلمنمستقبالسيكون

كانولهذاه7196132

إلىيتطلعونيسوعأيامفىاليهود

الديالممسوحأيثاالمسيا

باعتبارهالمللقمثالياتكلفيهستتحقق

داودنسلمن

فىذلكيتـمكيـفطأنظـر

لوقا71و11متيالجديددالعه

84و4ال01مرقس96و33و123

129ل972512متي

2214046متي1101مرقس

13رومية32و3122ادمـمال

601

الرئيسية

261ل3755روال

داودرب2

الربإلىلهكانماكلداودنسب

بعدةاألصحاحاتذههـخالليتألقالذي

التعبيراتخاصةبصفةالحظطرق

7و66قداستهعنالمختلفة

هذهخاللوابحث21141421

اللهعنالكثيرعبرناتالتيالفقرات

قائمةضمع922213271ه7

اللهبهايوصفالتيبالطرقكشفاأو

نتجاوبأنبالتالىعلينايجبوكيف
معه

الخيات3

عنالسفرهذافيجداالكثيرهناك

انكيفالحظوضعفاتهمالبشرخداع

قدكلهمورعاياهوأسرتهداودرجال



فيالبشريةالطبيعةمظهرينذلوه

مظاهرهاأسوأ

يستطعلمداودأنبسببكانربما

الثانيصموئيم

فيهيثقأنيجبالذيمنيعرفان

وحدههوالذياللهإلىثقتهكلوجهإنه

782221عليهاالعتماديمكنمن

74و23و13و62و3

701



األولىلهلوك

األولالملوكسفر

واذقسامهااتحادهافيالمملكة

السفر

حياةقصةيتناولواحداسفراأصالكانممااألولالنصفهواألولالملوك

يخبرناوهوبابلإلىالشعبسبيحتيداودموتمنلعةاألالقرونخاللإسرائل

تشملالتيالشماليةالمملكةأنوكيفقسمينإلىقريةواحدةأمةانقسمتكيف

أنوكيفأزيلتفقدثمومنباستمرارللهالقفاأعطتقدإسرائيلمناالكبرءالجز

أيضةالثارثبهاحلتوكيفللعهدأمينةتظلأنفيفشلتأيضايهوذامملكة

الملولظسفرهـلغطيبابلإلىالجماعيسييواأورشليمبخرأبذروتهاإلىووصلت

القصةهذهمناألويىسنةوعشرونالمائةاألول

السفلىكتبهن

يكتبونكانواءاألنبيامنعددأونبيبواسطةكتبقدالسفربكونأنيحتمل

مثلمختلفةمصادرمنالمادةخمعتوقدمق055سنةحواليالسبيءاثنا

بطريقةمعأجمعتئماألنبياعنالقصصمجيموعاتأوسميةالالحكوميةالسجالت
يوضحهاأنالكاتبأرادالتيالنقاوللميءالتاكيدسعته

السفرمنالغرض

كلهاللفترةكامالتاريخايعطيأنالثانيأواألولالملوكسفركاتبيحاولال

801



األولىلهيلوك

مهمينأنهمهويريوأشخاصحوادثعنإخبارنافيالوقتمنقدراكبيراينفقوهو

فقطمهتمالملوكوسفرمرعةبمغيرهمالكثيرينعلييمرأنهإالإيلياأوسليمانمثل

للشعبالروحيةالهياةوتنميةتطولرفياألهميةذاتبالحوادث

اللهشعبحفظأهميةمديئظهرأنالكاتباهتمامكانالسفركاتبفظروجهة

فإذااللهمشيئةالتباعسعيهملمديتبعايحاسبونمعاواألممفالناساللهمعللعهد

الدماربهمسيلحقعنهارتدواوإذايباركهمفهوفرائعهعليوحافظواالربأحبوا

هذافينمالملكككلاألمةملخصأالتجاهاتتمثلواتجاهاتهالملكموقفكانماوكثيرا

ملوكهمدينعليالناسيقولونوكماثاللشعبهمميعتبرالمعني

فيالمستخدمالنظامركناأفىإذاوذاويإسرائيلقصتيتتبعيسهلالكاتبطررلقة

حدةعليكةمملكلعنبإخبارنابأولأوألاألحداثنتابعيجعلناوالسفرالكتابة

يهوذاملولقكلقصةيتبعهمثالإسرائيلملوكأحدحياةفيالجارلةالحوادثفوصف

وهكذاحكمهءأثناالعرشاعتلواالذين

901



األولىلهلوك

العامالهيكل

األخيرةداوأيام

الملك1حا2ضنةابيشيج19
الشيخ

وسليمانأدونياه3ه1

األكيرةداودتعليمات9ا2

عظيمملكوفاة19أ2

المجدسنواتسليمان

سليمانحكماستقرار6ا22

بالمصاهرهمصرمعتحالفا3

والغنيالحكمةيهبالرب328

االقتصادمتنظي182لى

011

كشاعرسليمان923ء

طموحةءبناخطةاه517

الهيكلتدشين8166

وتحذيروعد919

وعألقاتالحارجيةالشئون90182

العمل

الرسميةسبأملكةزيارة01931

العظيمةسليمانثروات01192

انقسام5تمردمعارضة

ورجاساتهسليمانوئنية8ا1

اللهءقضاإعالن93األ

أدوممنخارجيةهقاومة114952

يريعاممنداخليتهديد11624

سليمانموت111434



التفاهميرفضيربعام1151

إسرائيلاستقأللإعالن216142

يدايتانجديدتانامتان

3سيئتا

مذبحايقيميربعام215233
خاصا

تحذيرايتلقييرسام1143لي
قاسيأ

وابنهيرلعاممولتا112ء

الشريررحبعامعهد11213
يهوذافي

أبيهسرالرلدأبيا5118

إلىيهوذايعيداشا51942

الربحظبرة

متطورةدولةاثيلا سرء

5152613

األولىالهلوك

نادابإلىيصليرلعامملك515213

إلىإسرائيليقودبعشا523697

اإلثم

ابانقالبأيلةحكمنهاية6181
لعسكري1زمري

لكنناجحغمريحكم82اه69
شرير

وإيزابلباخابالتعريف619243

اللهوجلإيليا

7119112

حياةحفوالجفافالقحط7112

إيليا

مقابلةيرتبعولديا61ا81

البعلءوأنبياإيليامنازلة81714

الجفافنهاية64ا81

111



األولىلوكل

خادمهمعيتعاملالرب91181

المكتئمب

إيلياإلىينضمأليشع919113

الجشعالضعبفلبمله11ب2اخأ

نصرايعطيالرب02143
آلخاب

أخآبيحذرنبي025334

نابوتيخدعأخآب12162

يندمأخآب127292
يهوذامعونةيطلبأخآب2214

211

تستمرسوربامعالحرب

ءواألنبياالحقيقيونءاألنبيا82ه22

يختلفونالكذبة

للحربمعأيذهبان229263

أخآبمقتل34ال22

ملكيهوذاملكيهوشافاط221405

صالع

ملكإسراثبلملكأخزيا221535

يرهـش



األولىليلولف

لةلردمسـاا

المغتدرالتاويخربهواللها

وهذااللهيتجاهلأنرحبعامحاول

حكمكانوقدأبداعملهيمكنالما

فقدهسببهوالشعبتمردوليسىالله

يموتأنقبلوحتيأسباطعشرة

عليملكاكأقدرحبعامكانسليمان

11622142إسرائيل

إعالنبعينيهرأيأخابأنورغم

فوقالبعلءأنبياانهزمعندمااللهةق

معالحربءأثناحاولفإنهالكرملجبل

بذهاباللهمقاصديتجنبأنسوريا

قالكماماتلكنهمتخفيأالهربإلى

6422504ا81تماماالرب

قهونقطالربأحلمنالعمل2

يهيعتدالذكلط

وقوياوحكيماغنياسليمانكانل

هذالكنطويلةسنينوخدمهاللهوأحب

أنيستطيعاصبحأنهيعنييكنلمكله
عاقيهأخطأوعندماءيشاكمايعمل

3111آخرشخصأيمثلالله
34

أعطيوقدجدأناجحاغمريكان

عليووضعهاجديدهعاصمةإلسرائيل

السفرفإنذلكومعالتجاهـدةالخريطة

إسرائيلوجعلأخطأبالقولفقيعلق

615182يخطئ

ياللهنثقأنيمكن3

لكنهمملكةيربعاماللهأعطيلقد

شعبهيمنعأنيحاولاللهعلييتكللم

ذلكمنهـلدألذايههإلىاالرتدادمن

عجليوعملوشريعتهالربوصيةكسر

العهودعلييحافظاللهأنوعلمذهب

311



ولىاأللثلول

21524102يعاقبأوليبارك

فهوإنسانأبمهمةاللهيكلفعندماول

اتمامهامنتمتهنالتيالوسيلةيعطي

لفافامدةطوالإيلياالربعاللقد

ألبعلعبادةيحاربأنيجبكيفوأراه

7118164

بسهولةشعبعلييقضياللهال

العقابوتلقيللهمعصيتناإن

أخريمرةنخدمهأنيمكنالأننايعني

411

عقبالدرسهذايهوذاشعبتعلمولقد

لكنهاللهعاقبهملقدالمملكةانقسام

كلمتهيعطيهموظلإلههمذلكمعبقي

21142

إسرائيلملولقمنأييعبدلم

معالربلكنالرباألوائلالسبعة

ينتظروظلإسراثيلمنييأسلملكفى

الكرملجبلفوقوأعطاطمعبادتهم
قدرتهعنيخطئالاخإعالنا

81164



األولىلملوك

التطييق

يلبممااألولالمللىكسنريعلمنا

الربعبدعن1

الربعبدمميزاتبعضإيلبايرينا

الصالح

اللهكلمةإلىبصغيكان

8و2او71

811اللهتوقيتينتظروكان

81704يشجاعةيتصرفكان

8112وضوحبكلموقفالشرح

باللهمطلقةئقةلهكانمت

1810383

8163اللهلكلمةأميناظل

811454مواظبامثابرأظل

الربمةضعن2

التياألدواتالربيستخدمال
األرملةيختارفهونحننتوقعها

71861إيلياتعوللكياألجنبية

أنمعناهاللهخدامأحدتساعدأن

هذهعنيكافئوهونفسهاللهتخدم
71714281351ألخدمة

لردهمعبيدهعلييحافظالرب

9148يسقطونحين

يعنيالماعملمنءاالنتها

91181ةفائلبالمستقبل

الهبكلىخصوص3

1ه8بهوعداللهألنئنيلقد
12

8226العبادةمكانكانلقد

اللهوجودمنيحدأنيمكنالوهو
872

88304للصألةمكاناكانع

منللناسابوابهيفتحأنيججاكان

81434واألقطارالبالدجميع

511



األولىلولفل

لموضوكاتا

المطلقاللهسلطان1

السفرمديعليالموضوعهذايسود

اللهأنكيفيخبرناأنهكماكله

التاربخفىمتداخل

8411691981قرأا

عنالفقراتهذهلناتقولهالذيما

وسلطانهالله

البر

مطيعأيكونأنشعبهمناللهيتوقع

بيناألرضتقسيمفبعدووفيا

األولالملولقسفرلنايصف4األسباط

وأرلعةإلسرائيلملوكثمانيةحكمأيام
ليهوذاملولق

الملوكءهؤالءبأسماقائمةأكتب

وعليوخدموهالربعبدوامنهموكم

611

الرئيسية

السـفركـاتمبهيحكمأسـاسأي

عليهم

الضعفات

يقدمأناألولالملوكسفريحاولال

نريإننابلللهمثاليينخدامألنا

الربألنحسناتهمنريكماهمءأخطا

عليههمماعليواستخدمهمقبلهم

هيما113191112أنظر
داودفيتراهاأنيمكنالتيالضعفات
وإيلياوسليمان

811فيآخابقصة41قرأ2
ندمأنه1272فيالسفريخبرنا

عقابهعناللهخففالسببلهذاوأنه

شريربأنهأخابالسفريصفلماذا

ضعيفبأنهوليس



التنانلوكل

الثمانلقالملفوس

وئوراتإصمالحات

إيلياموتقبيلمنويهوذاإسرائيلأفتيقصةالثانيالملوكسفريستأنفالسفر

ويذكرنابابلإلىيهوذاوسبيإسراثيلمملكةتدميرإلىيصلىأنإلىبهاويمضي

واحدلسفرالثانيفالنصببساطةكانهذاأنالثانيملوكفيإيلياقصةتداخل

إالثانوملوكأولملوكالتقسيمخلفكامنحقيقيسببهناكوليسللملوك

منهماءجزكلكتابةاأليسرمنوجدأنهفيحتملحجمامتماثالننظرالكونهماأنه

أخبارفيأيضاموجودةالملولقفيالموجودهالمعلوماتوبعضمنفصلدرجعلى

علياهتمامدويركزمختلفةنظروجهةمنيكتباأليامأخباركاتبأنرغماأليام
يهوذامملكةالجنوديةالمملكة

الفترةضعفمناكثرعاما072تبلغفترةالثاننملوكيغطيالسفركتبلماذا

مخصصةمساحتهنصمففإنذلكمعأنهإالاألولالملوكسفرمعهايتعاملالتي

فيروحيةأهعيةلهمالذيناألشخاصحياةأنكماأليشعهوواحدشخصلحياة

غيرهميعطيبينماالتفصيلمنبشئئذكرويوشياحزقياأمثالاألمةحياة

جدامختصرةمألحظاتطويلةلمددوحكمواناجحينكانواأنهمرغم

حقيقتهفيكانتاريخيةتدعيالتياألسفاركلمنالغرضأناليهودأدركولقد

األقدمونءاألنبياباسمعرفتمجموعةضمنهاصنفوفقدلذلكدينياغرنحماكل

فيوالمعروفونباسمهمالمعروفةاألشفارأصحابءاألنبيامنالعديدخدمءاألنبيا

711



التنافىلوك

الملوكسفريغطيهاالتيالفتراتخاللالمحدثونءاألنبيابالعبريالمقدسالكتاب

كالفيسادالذيالفسادمديعنالمعلوماتمنكثيراأسفارهموتعطيناالثاني

سفرمننفوذهمأوأعمالهمعنجداالقليلفنعرفإنناحالايوعليالمملكتين

االطالقعليشيئايذكرالأنهإالءإشعيالمقابلةذهبحزقياأنيخبرنافهوالملوك

الملوكسفركاتباهتمامكانإرمياأوإميخاأوهلىشعأوعاموسعن

عليوليساللالرسالةمعوالشعبالملوكبهاتجاوبالتيالطريقةعليباالممهـثرمركرا

رسمالتهمتسلمواوممنكيف

كانتالسندءأجزاألنحكمهموأيامالملوكبكلقائمةنضعأنالصعبمنالملوك

والدهحكمفترةخاللأبيهعنكنائبالحاكمابنتوليوحيثكاملةكسنةتحسبدائما

وابنهاألبمنكلحكممدةضمنتحتسبالمدةكانتأحياناحدثكما

يهورامالملكهناككانفقدالملوكءأسمابينأحيانةالخلطيثورأنيمكنكما

يستخدماناالسمينهذينكانولماويهوذاإسرائيلمملكتيمنكلفييهوشعو

فيالحرصشديدينكونأنفعلينايوشعويورامفيقالموجزةصيغةفيأحيانا
بينهماالتمييز

811



الفانلهيلوك

العامالهيكل

وبدابةإبلياعملنهابة

اليشععمل
1372ا

بعلإلىيرسلأخزيا81أ1

زلوب

إلىئنـقلإيليـط2121
ءالسما

عنيبحثونءاألنبيا23181

إيليا

مياهيطهراليشع29122
أدبحا

يستهزثونالصبيان23252

بأليشع

وتمردهموابثورة3172

الشعبصديقليثمع
167

الفقيرالنبأرملة17

وابنهاالغنيةالمرأة4873

الجياع5األنبياء4834

السريانيالقائدنعمان5172

فأسهفقدالذيالرجل697

النبيأليشع
68892

السريانيينجيشيغلهعأليشع6832

الهصارتحتالسامرة64272

يعملونبرصرجالأربعة732

طيبةأخبار

أخريمرالغنيةالمرأةمساعدة816

ويهوذاوإسرائبلآرامملوك8792

911



التنانياك

ول
المركدبةسائسقياهدر

الطائش

ملكائمسحياهو9131

آخابأسرةإبادة71ة94101

علييقضيياهو018182

البطعبادة

ياهوحماسفتور019263

اةيهنيمذامر

111211

عليتستوليالشريرةعثليا1113

الحكم

عثليايخدعداعيهويا91412

021

الهيكمليرمميهواش21161

يواشيهواشثمقتل217112

لسالموالهرب

وارامإسرائيل131أل3
تالنيتقاسوريا

أليشعموت314112

يهزمإسرائيل2ه3922

آرامسوريا

يهوذاملكامصيا22أ1

صالحملك

ملكالثانييربعام13292
إسرائيل

يهوذاملكعزريا5117

األمدطويلحكم



أشرارملوكخمسة1813

ئيلاإلسر

وآحازيوثام51236102
يهوذاملوك

إسرائيلتهزمآشور7111

ابم
وحدهيهوذا

1262ا81

حزقياحكمبداية21ا81

الهصارتحتأورشليم73ا813

ءإشعيامشورةيطلبحزقيا17ا9

حزقياآشورملكرسالة91873

اللهفييثق

يشفيثميمرضحزقيا11ا02

بابلمنزسل022191

الثانيالهلوك

حزقياموت12و0202

أشرارملوكوآمونمنسي12162

ب
ألخيرةاالفرصة

الهيكليرمميوشياألأ22

سفرعليالعثور22802

الشريعة

االصألحاتتنفيذ2هـا32

يوشياموت326203

ويهوياقيميهوآحاز321373

يهوذايهزمنصرنبوخذ217

يهوذاآخرملوك285271

بابلإلىالسبي528103

121



الثانيلهلوك

الرسـالة

المقتدرالتاريخربهوالله1

شئونارةبإفىفقاللهيهتمال

األممكلبشئونبلوبهوذاإسرائيل

نعمانمنكلتعرفوقدبالمثلاألخري

إسرائيلإلهقوةعلياألراميينوحرائيل

5172مختلفتينبطريقتين

8751

وهيواقعةحقيقةاللهقواتإن

تكنلمولوحتيشعبهمعدائماموجودة

65171باستمرارمنظوره

ذقلىهواللهضدتقيالعمل2

يهيعتدىال

ألنحقيقيبحماسحكمهياهوبدأ

عبادعلييحافظولكيالرببخدم

بخدمةاهتمامهلكننقيةإسرائيل

فيبقائهمدطواليسقمرلمالرب

221

العملعليالربتعرفوقدالسلطة

ذلكأنإالعليهوكمافأهياهوعملهالذي

910163كافيايكنلم

لكنصالحاملكاأساساعزرياكان

2ءبرياباأفسدلتماالصالحةبدايته

انيعنيهذافشلهوكان621أي

ثمومنروحيتقدماييشهدلمعهده
أ1هيسرعةالملوكسفريتخطاه

71

والثقةاللهعلياالعتماديمكن3

بطريقةالغنيةالشونميةالمراةخدمت

ألليشعالالزمةالضيافةبتقديمعملية

31مكافأةإلىتقطلعتكنولم

وحدهاللهأنعلمضاألزمةوقفيلكن
يفعلسوفأنهووثقمتيساعدأنيمكن

48173816



الداعيةالمواقفبعضحزقياواجه

شخصيأولهلألمةبالنسبةلليأس

أنهعالمااللهإلىمشاكلهكلأخذلكنه

معيتعامللكيبهيوئقألنأهل

الربانقذهالحاالتكلوفيالموقف
9117302111

شعحباعلىضييقالالله4

سهولةب

أجلمنالعملفىاللالاستمر

الثانيالملوك

والتيالمستمرةخطاياهمرغمإسرائبل

ينحرفونعلهمأنالمشقاتتستطعلم

أدطاهمفقدولذلكاللهإلىعنها

أنإالالثانييربعامعهدفيالنجاح

المضيبلالتولةيكنلملالسفتجاوبهم

واالجنماعياألخالقيالفسادفيفدما

محليهمحقثمومناللهبرحمةوازدروا

413292أخيراالدبنونةحكم
71781

321



الثافىلهـلوك

التطبيق

الثانيالملوكسفريعلمنا

اللهدامعن1

منشخصادائمةيختارالاللهإن

صنفاأليشعكانفقدالصنفنفس

نستطيعلكنناإيلياتماماعنمختلفا

القائديكونكيفأيضامنهنتعلمأن

اللهخدمآلفي

تابعايكونكيفوعلمعلم

2181

القذرةباألعماليقومأنيستنكفلم
11يم

والفقيرالغنيمنبكليهتمكان

413ءالسواعلي

الصورةخلفيةفييختفيمتيتعلم

5172

421

الربفيتامةئقةلهكان

65171

خباياإلىنافذةبصيرةلهكانتول

811البشريةالطبيعآل

821شعبهبشئونهتمامكانول

مهعةبأياالضطالعيخشييكنلم

914بهايكيلف

اللهضدمةعن2

اللالفخدامبالمسئوليةبةمصحإنها

وأناللهحقيقةيظهرواأنمسئولون

أمراليسأجرااللهخادميتقاضي

بأنانطباعاأعطيجيحزيلكنخاطئا

هذهوكانتئشتريأنيمكناللهمعروف

5272تغتفرالةءإسا

خاللمناللهيتعاملكثيرأما



يكنفلمكاملينغيرناقصينناس

صالحينملكينيهوآشأويهوآحاز

حدإلىاللهقوةعليتعرفالكنهما

ذلكعلياللهوكافأهمامعين
31152

األثمةالناسالربيباركأحيانا

الثانيالملوك

1ه331الخاصعبهشخاطرألجل

86191

معاواألعمالاإليمانيمضيأنيجب

فيحقيقيتحولفأيجنبإلىجنبا
طاعةيصحبهأنيجباللهاتجاه

كاناألمرأنيوشياعلموقدكلمته
22113252هكذا

521



الثانياللدوك

الموضوعات

بةتجاالسا1

إالالكلعليمتسلطاللهأنرغم

قطهذافييرلمالثانيالملولقسفرأن

صلواتأوأعمالأنمعنييتضمنما

يتجاوباللدإنبللهادايرالالبشر

تعتمدمعهممعامالتهوكلالبشرمع

اسقجابلقدمعالهمتجاويهمعلي

هل914191حرقيالصالةالرب

سفرفىأخريفقراتتجدأنتستطيع

تجاوبااللهفيهايتجاوبالثانيالملوك

البشرحاجاتمعمباشرا

االصالح2

يقودأنويوشياحزقيامنكلحاول

الربطريقإلىأخريمرةالشعب
213203ل8110212

الذيالسببوبينالفقراتهذهادرس

االصالحاتهذهتأتلمأجلهمن

المطلوبةبالنتائج

الرفيسية

البر3

وفيالشرويعاقبالبرالربيكافئ

الرسالةلهذهملخصالمجد71781

وهيالثانيالملوكسفريقدمهاالتي

لألمةالتأبينمـنكنـوعتدصل

السبيمنيهوذاأعيدلقداإلسرائيلية

ترجعفلمإسرائيلأما

لمجدهاأنيمكنالتياألسبابهيما

الثانيالملوكسفرفىالحالةلهذه

المسئولية

الوحيدينهماوأليشعإيليايكنلم

فيذكرهماورداللذيناللهرجالمن

1112112اقرأالثانيالملوكسفر
2213203

القيادةعننتعلمهأنيمكنالذيما

يوآشيهوياداعحياةسيرةمن

هـلوشيا



األولىاأليالمثنبار

األولاأليامأخباوسفر
إلسرائيلالروحيالتاريخ

األدلاأليامأخبارسفريتكلمعم

0001داودالملكحكمبفترةأساسايهتمتاريخيسفرهواألولاأليامأخبارسفر

منإسرائيللختاكلتلخص19السفرمناألوليواألصحاحاتمق169

باختصاريذكرأتهكمافصاعداادممنبدايةعائالتدءبأسماقائعةبذكروذلكالبداية

مركزداودمنهفيشغلالسفرباقيأماالعرشداودءواعتالالملكشاولسقوورشديد

القلب

األولاأليامأخبارسفركتبكيف

نمعددتحبميعبمهارةتوليقدالمجفعبلمعينكاتمبااأليامأخبارلسفرليس
موحداتاريخامنهاليكؤن3و919292انظرواحدنسيجفيالسابقةاألعمال

أربعةمنءجزوالسفرعزراالمدعوهوالسفركاتبأناليهودىالتقليدويذعي
وهناكونحعياوعزراوالثانياألولاأليامأخباريتضمنواحدمجلديجمعهاءأجزا

أنبدفالالمحررهوعزراكاناإةولكنالسفرهذاتجميعتاريخعن6عديداقتراحات
الميالدقبلابعالالقرنخأللتجميعهتمقديكون

األوألاأليامأخبارسفركتبلماذأ

وليسمعينهنظروجهةمنمكتوباألولاأليامأخبارسفرفيالموجوديخالتا



األولىاأليالمبهمارك

منمكتوبتاريخإنهاألحدالثالمعانيتوضيعهوبلتاريخيةلحقائقتسجيلمجرد

نفسهاللهنظروجهة

أمتهمأنإذمحضةدنيويهبيئةفييعيشاللهشعبكانأنوقتالسفركتبوقد

يديرواأنيستطيعوالمإذإيمانهمالكثيرونفقدويالتالىالهروبحطمتهاقدكالنت

أخبارسفرويشرعالعهودحافظاإللالأنهيصدقواأنوالأمورهمفيمتداخلةالله

ممكنأشئكلرغماإليمانظلولماذاالمساهذاتاربخهماتخذلماذااألولاأليام

السفرأفيءجاماعلياالعتماديمكنهلى

نظرهوجهةويبرهنليويدالتاديخمنمعينةأحداثايختارالمؤرخكانلكمايبدو

التيألصورةأنحتىجانباتركقدإسراثيلتاريغمنالكثيرانالنتيجةوكانث

صمو1أصماسفارفرالموجودةالصورةعنالمثمئيعضمختلفةتبدوالسفريرسعها
تملقااألفلداودحياةاحداثويعضايلياقصةالمبتورءاألجزاومن21ملو1ملو2

له

المؤرخفإندقيقغيرسفراألولاأليامأخبارسفرإنالقوليمكنفالهذاكلوبرغم

دروسامنهاليسـتخرجالمتاحةالمعلوماتاستخدمببساطةإنهبلتارلخهيخترعلم

منأنهفالحقيقةاآلنحتيالطريقهبهذهيكتبالتاريخزالوالجيلهلفائدةمعينة

كلهووهذانظركوجهةيؤيدالذيالدليلتختارأالالتاريخكتابةعندالصعب

المؤرفعلهما

21



األولىاأليالمفبار

العام

إلسوائيلتاربخ9العانلىا

1122

يعقولب

ءأبناإلىآدممن

يهوذاءأبنا32ء23

شمعونءأبنا4234

جمأرالءابنا511

جادءأبنا51122

الحنطاةمنسيءروسا53262

الويأوالد6135

الالويينمدن64518

يساكرءأبناه71

بنيامينءأبناا762

نفتالطءأبنا731

منسىءأبنا74191

أفرايمءأبنا70292

أشيرءأبنا703

بنيامينءأبنا81

األوائلأورشليمسكانء91

بعدالسبي

داؤحكمتادبخ
9203ا01

األخيرةشاولأيام01141

ملكابصبحداود1913

921



األولىاأليالمكبار

أورشليمعلىيصتولىداود9سا99

الجبابرهداودأبطالعا19017

صقلغفيداودأنصار2122

حبرونفيداودجنود213204

التابرتلنقلقاشلةمحاولآل49أ31

أورشليمإلى

إسرائيلكلملكاعليداود1171ء

أورشليمإلىالتابوتاحضار51192

أورشليمفيشكرتقدمة61134

الهيكلىيبنيأنداردطلب71172

مرفوضى

الحرليةداودانتصارات811028

031

للمثسعبداودءإحصا129

تائجهون

الهيكلءلبنااستعداداتا232

الالويينءبأسماقائمة26223

الموظفينكبارءبأسماقائمة13

المحكوميين

األخيرآداودكلمات

المسئولينكبارإلى18

سليمانإلى92

شعبهإلىاا

إلههإلى0191

الملكعنداودتنحي023



األولىاأليالمكباو

الرسـالة

األولاأليامأخبارسفريتحدث
وبينشعبإسرائيلبينالعألقةعنأساسا

وبؤكدعليإلههم

يجبالتيالعيادهالىالحاجة1

تكونأن

الشكرنغمةيترددوكثيرامايفرع
318516161463هنا

9222

الموسيقيفإنسيقىيالملةمصع

االستمتاعمنلكلالكثيرتضيف

8252و3185161والتسبيح

و6و37

العاطفةتجرفهمتكنلمصحيحة

شكلبأياللهيعبدوالمكماوالفرح

طبقاكانتعبادتهمإنبلهميختارونه

1ه21و12هالشريعةفيءلماجا

0432134291و611

التطهيرمنالبدكانذقحة

ترضىأنالشخصأرادإذاواالعترات

121513282هاللهعبادته

أنعلىداودصلواتتركزيتواضع

أنهوعلىدرجةألقصىمنعماكانالله

ءالسخاهذايستحقيكنلمهو

أنإلىيشيرماهناكوليسالعظيم
اللهلدىحموقلهأنيشعركانداود

22ال037161و6192

0191

الطاعةالىالهاجة2

االعصيانبسببشاولزفض

82352صم411و31

الطاعةعدمبسببعزاتتل
01512و319

فىالصادقةلرغبتهداودبؤرك

وإطاعتهاللهيريدهماإلىالتوصل

417117232و3124101

31

أيم1



األولىاأليالمكبار

اللهفىالثقةإلىالحاجة3

ألنباللهالثقآلبنايجدر

321و112تتحققوعودهكل

3271627232

4101المعارلقبتائجبضمنهو
7181319131

ويوجههالمستقبلعلىيسيطرهو

71941

231

للخدمةالهامةعا

تكونبحيث

317225للهيقدمهاأفضل

121التجاربضدواعية

1242مضحية

829القلبكلمن

829راغبة



األولىإثالماثنيبار

التطبيق

للكنيسةرسالت1

العهادةتكونأنيجب

ممتعاحتفال

بالموسيقىمصحوبشكر

موفرةممارسة

متواضعحب

الخدمةتكونانيجب

سليمةبدوافع

صعبحةروحفى

عشوائياتمارسأال

للهيقدمماأفضل

الميانىتكونانبحب

اللهعظمةتعكس

للهرؤيتناتعوقأال

للمسبحىرسالة2

بثقةاللهعلىاعتمد

كاملةطاعةاللهأطع

بفرحاللهأخدم

المومنينلغيررسالة3

الحياةأحداثكلفىالعاملهوالله

باستخفافاللهيعاملااليجب

اللهشعبمعاملةءأالتسايجمبا

331



األولىاأليالمكيعبار

الرئيسيةةالموضوعالت

عننتعلمهأنيمهـنالذىما1

الصك

16186371داؤصلواتادرس

طريقةبأى617290191

لنطبقهنموذجاالصلواتهذهتعطينا

صلواتناعلى

عننتعلمهانيمكنىالما2

الخدمة

قائمةعنالتجاوزالسيلمن

أنكيعنىذلكلكنالطويلةءاألسما

إلىانظرالهامةالحقائقبعضستفقد

213273مثالالقواثمهذبعض
عنتعلمهيمكنماوالحظ5218

خدمالتىالطردقةمنالمسيحيآلالخدمة

داودالرجالءهؤالبها

الفشلعننتعلمأنيمكنماذا3

عملفىوخطيتداودتجربةتعلمنا

نكونأننحتاجأنناكيـفءاإلحصا

الحادثادرسللتجربةمتيقظيندائما

داودأخطألماذاوانظر121221

ماالنتائجيتحملأنعليهكانوكيف
فعلهردكانوكيفداودتعلمهالذى

النهايةفىالخيرءجاوكيف

المهانىأجهةمننتعلمماذاء

كيرىأهميةالمعاصرةالمسيحيدتعطى

أنداودطلباللهرفضادرسللمبانى

اتواالستعداد71351الهيكليبنى

222العمللهذاداودجهزهاالتى

المبانىعنالمذكورةالمخاطرهىوما91

استخالصهايمكنالتىالمبادئهىوما

االنتنابعننتعلمماذا5

األيامأخبارلسفرالرئيسيالموضوع

لكىوعاثلتهداوداختاراللهأنهواألول

161إسرائيلعلىأورشليمفىيملكوا

علىيشذدلماذا1921و318246



العملىالغرضهووماهناالمحقيقةذه

االنتخابأواالختيارتعليممن

العطاعنلمدتعأنيمكنماؤا6

السفرلنايعلمهاالتىالمبادئهىما

األولاأليالمأثنباو

92اللهلعملبالعطاعلقيتفيما

كو1فىالجدبدالعهدعليمتتتبعه3

قائمةوضع9وص8كوص2ر611

هناتوجدأنيمكنالتىاإلضافيآلبالمبادئ

531



الثانياأليالمادثنب

الثانىاألياماخبارسمفر
األمانةعقدروس

النانىاألياماخبارسفراتمحتود

األيامأخبارسفرتركهاحيثمناللهشعبقصةالثانىاألياماخبارسفريستأنف
منيقربماخاللالمختلفةيهوذاشعبمصائريتتبعثمسليمانبحكمهـلبدأاألول

لكنمق785عامعاصمتهاوتدمرشعبهاوشمبياألمةتنهارأنإلىسنةأرلعمائة
طريقإلىتشيرالسفرفىاألخيرةاآلياتإنبلالخطابفصلهوليسالخرابهذا

6332كورشمرسومبموجبموطنهاإلىاألمةترجععندمامأموللمستقبل

السفركتبلماذا

للكتابةأسبابثالثةالمؤرخلدىكان

التاردخيفسرلكى1

فتراتكانتبينماواالزدهاربالسالمالملوكبعضحكمفتراتتميزتلماذايشرحفهو

اللالمعاألمانةهوالنجاحسركانلقداالستقراربعدممليئةاخرينملوكحكم
دروسايعطىلكى2

اللهشعبيدعوأنيريدكانبلالماضىتحليلقانعابمجرديكتبوهوالمؤرخيكنقلم

الحاضرةحياتهمفىللهءأمنادائمايكونواوأنالماضىءأخطامنيتعلمألن
بالثقةيوحىلكى3

الداخليةاألسبابويشرحعنهمتخلىقداللهأناليهودمنكثيراعتقدفقد

631



التنانياأليالمارفب

قويعظيمبإلهوالثقةاإليمانعلييشجعهمالمؤرخكانلمعاناتهم

الثانياأليامأخبارسفربهاكتبالتيالطريقةعليالتفصيليةالتعليقاتمنولمزيد

األولاأليامأخبارسفرعليالمالحظاتأنظر

خاصةمالمح

الحفاقفيأمينااللالظلكيفيظهرفهوداودلبيتكانالمؤرخءوالأنواضح1

7ل1مثالذلكمنتمنعهكانتالتياألسبابكلرغمداودعرشبثباتعهدهعلي

داودعرشعنبانفصالهاأخطأتأنهاالشماليةالمملكةإسرائيلمملكةئري2

31و126مثالآثمةأنهاعليكلهالسفرخاللإسرائيلأعمالوتري31121

الشرعملضدكتحذيريستخدمأنيمكنحيثإالإسرائيلمملكةلختاأهملوقد

األهميةتبرزأنيمكنحتيتقالمداالختياربطريقةالتاريخأحداثاستخدمت3

مدققأنهكمايحرفهوالالتاريخيخترعالقالمؤرخبالكاملاألحداثلهذهالروحية

كلعنأكثربتفاصيلومليئةمكتملةوالثانياألولالملوكأسفاراالترسالتيوالصورة

الدروستعليمفيالتاريخباستخداماالهتمامنفستظهرالأنهاإالويهوذاإسرائيلمن

الروحية

731



الثافىاأليالمكبار

سلبمانحكلمايام
1913ا

العامالهيكل

سليمانظناهمكلمآأيا
0116332

وثروتهحكمتهسليصان9971

الهيكلءلبنااالستعدادات2181

الهيكلءبنا3171

الهيكلتأثيث51أ

الهيكلإليالتابوتإحضار5249

وصالتهسليمانخطاب24أ6

الهيكليدشنسليمان7909

سليمانيكلمالرب71122

األخويسليمانإلمجازات8181

سبأملكةزيارة9121

سليمانيخني93182

سليمانوفاة99213

831

المملكةانقسام01191

فيالصالحمنشئ61ا2أاا

رحبعاتم

الرلباعليديعأبيا31911

فيكاملتسليمآسا26141أ
يةلبداأ

فخرهوجديهوشافاط711123

الربخدمةفي

مأسوفغبرماترامبهو12402
عليه

دملعلييتشجحأخزيا2219
الثمرا

الصبيالملكيوآش261ا22



ميصلحاأصبحلذي

لصوتيستمعاليوآش27172
الرب

منالربيتبعالأمصيا52182

القلبكل

إليءالكبرياقادتهعزيا62132

السقوط

بقلبالربأمامساريوثام7219

الخطيةوشجعزادآحاز82172

كلفينجححزقيا212333ا

عملهعمل

33

33

3

63

63

63

63

63

63

الثانياأليالمأكبار

الربإليالتجأمنسي102

المحنةفي

الخطيةفيزاداقون1252

طبقاسلكيوشيا95372

للشريعة

األمدقصيرحكميهواحاز14

مشينةأعماألعمليهوياقيم8ه

فيالشرعملياكينيهاو9

الربعيني

إلييرجعلمصدقيا111

الرب

أورشليمسقوط122ه

المستقبلفيأمل32

931



الفانياأليالمكبار

الرسالة

العهدأهمية1

أخبارلسفرالرئيسيةالرسالةتوجد

معكمالرب12هفيالثانياأليام

وإنلكميوجدطلبتموهوإنمعهكنتمما

يترككمتركتموه

محكومةشعبهمعاللهعالقةكإنت

طالماالربفيهباركهماتفاقبواسطة

بحيويةالسفرهذاويوضحأطاعوه

يهوذاتاريخعليالمبدأهذاتنفيذ

االزدهاإلييقودالعهدحفظفكان

للخرابيقودالعهدوكسر

ائعيدإله2

26681هوعظبم

531صالحهو

216عادلهو

3121يقهلى

عليهيعتمدونلمنالنجاحيعطيهو

6و3181715فيهويثقون

02025279726

141والضعيفالعاجزعديساهو5

5171و110221

127الروبمطلىللهو

العهدلعةنم3

يعملهأنيجبماالشريعةتوضح

بالكاملالرببركةليختبراإلنسان

661338

الكارثةإلييقودالشريعةوتجاهمل

21211

نشرإليتؤديالروحيةالنهضة

7191الشريعة

البشربمصالحتهتمالشريعة

19101



الصحيحةبالعبادةالشريعةتهتم

32819251

1321النجاحإليتقوفىالطاعة

التويةإلىاإلنسانحتاجيهاكثيرا

وذلكبالشريعةالتزامهديدووالندم

4125716الخطيهبسبب

421419211312431

5372

التنانياأليالمأكبار

العهدرجال

إليالطاعةفييستمرواأنعليهم
61141427172النهاية

66132

ءالكبرياخطرإلييتنبهواأنيجب
234213

الخطيةنتائجيتحملواأنعليهم
30252ه

بشارةمعيتجاويواأنكنهميم
330102نالغفرا

11



الثالىاأليالمكبار

التطبيق

العالمفكوماتيالنسبة1

جميعشئونعلييسيطراللهأن

ألمما

األممجميعمنالطاعةينتظرالله

لماأمةكلمصيريستخدمالله

هقاصدهيحقق

المجدفياألممكلعلييتفوقالله
ءوالبها

همالمسيحيينمنلللميالنسبة2

كعابدبن

عظمةعليالعبادةترفيأنيجب
الله

دقيقةطاعةالعبادةتتطلب

نقيةبادةالعليالمحافظةيجب

البهجةتسبيحاتالعبادةتتضمن

241

والفرع

بسرورءالعطاالعبادةتتضمنكما

كعاملين

طواعيةعنالخدمةتكونأنيجب

وفوريةيقظةالخدصةتكونأنيجب

للربالخدمةتكونأنيجب

وكتالديل

دائمأتعهداتنانجددأنجبي

لمواجهةمستعديننكونأنيجب

يومكلالتجارب

الربصوتإلينصغيأنيجب

باهتمام

التلمذةإليذالدفأنيجب

المسشقيمة



الثانياأليالمكبار

الرئيسيةالموضومحات

الهكمةا

لماذاوالحظسليمانطلبةإليأنظر

عنهانتجومابهاالربشر

فيالحكمةنطلبهل1771

صلواتنا

الهيكل2

يمكنتيالبالدروسقائمةاكتب

للهيكلسليمانءبناطريقةتعلمهامن

اللهقالهاوالتيللهقالهاالتيءواألشيا
21722له

الدحيةدعاماتنا3

الملوكبعضاختباراتتعلمناماذا

عنه22342719162

مصاحبتناأورفقتناومخاطربركات

منانضجاأكثرلمسيحيين

ناةالمعا

منرسوألوالمعاناةاأللميكونقد

233وه61212342الله

ردهياألساسيةوالقضية0131

أناللهيستطيعكيفالمعاناةفعل

طريقةبخالفاأليامهذهمعفايتعامل

األلم

التغييو5

منالعديدعليالسفريحتوي

وواحداألسوأإليتغيروالملوكاألهثلة

ءهؤالهمهناألحسنإليتغيرفقط

يبرزهاالتيالمخاطرهيوماالملوك

وهلءأمنايكونوالمالذينأولئك

الفجائيبالتغييرحقيقةإنجيلنايسمح

33102المسرحي

التسبيح6

بتسبيحالمختصالفنيالتعليمادرس

51141641لربا

تقولهالذيما13ه2402

عنأيامنافيللكنيسةالفقراتهذه

341



الثالىاأليالمكبار

ومحتواهاعبادتناأسباب

دإلرشاا7

آخاببحثطريقةفيالخطأهوما

مديوألي81143اإلرشادعن

الخطأهذانفسفينحننقع

ءالعطا8

التيالرئيسيآلالتعاليمهيما

441

الثانياأليامأخبارسفرإياهايعلمنا
42011321العطاياعن

هذاعنالجديدالعهدتعليمعنابحث

الموضوع

واإليمانالثقة9

إلىفيهاتحتاجالتيالمجاالتاكتب

فعلكماحياتكفياإليمانممارسة

202يهوشافاط



زرا

سفوعووا

األنقاضتمنتقومأمة

الممفرظفية

أسرييهوذاشعبوأخذمق785عامفيالبابليينبواسطةدمرتقدأورشليمكانت

بةامبراطوالفرسيقهرأنقبلسنةخمسينمنيقربمايمرأنالبدانوكالمنفيإلي

معأوطانهمإليبالعودةللمسبيينبسماحهجديدةسياسةكورشتبنيوقدبابل

ولقدجديدمنعبادتهمممارسةفيءوالبدهياكلهمءبناإعادةفيالطرقبكافةمساعدتهم

يرغبلىالمأنهمحتيءالرخامندرجةعليوصارواالسبيبالدفياليهودمنكثيراستقر

وطنهمإليالعائديناليهودببعضعزراسفرويفتتحاألصليةأوطانهمإليالعودةفي

التاليةعاماوعشريناالثنينقصة16األصحاحاتوتقدممق835عامحواليفي

ءبناإعادةمنأخيراانتهواانهمإالالمثبطاتمنالكثيرزرالبلبقيادةواجهواعندما

منأخريمجموعةقادحيث71قبلاألحداثمسرحعليعررايظهرولمالهيكل

الطريقةعن71أصحاحاتوتخبرنامق854عامحواليالوطنإليالمسبيين

فترةهناكأنالمألحظةويجدرالربتسرحياةليحيانفسهالشعبءبنابهاأعادالتي

71و622عزرابينسنةستيناليحتبلغصمت

السفر

نحمياسفرنهايةإلياألولاأليامأخبارمنتمتدمستمرةقصةمنءجزهوعزراسفر

الظ

علييرتكزاألخيرنصفهأنرغمالسفرهذاكاتبهوعزراأاليكونيحتملأنه1

541



زرا

اليوميةمذكراته

ظهرتالتيالمعارضةفقصآلالمختلفةالتواريختحقيقفيالصعوياتبعضهناك2

اخرشئأيمنبكثيرأحدثتارلخيةحقبةإليتشير4742أرلمحششتاحكمأيام

السفرمناألولالنصففي

علمناليالتادلخيستخدمالكاتبإنبليخيتاسجلمجردليسعزراسفرإن3

اليومحتىصاطةمازالتالدروسوهذهشعبهمعاللهيتعاملكيف

ائشخصأعزرا

وقدأرتحششتاحكمتحتاليهوديةوذيرأللشئونبعدفيمااصبععالمأوقدعزراكان

أنهمميزالتبثالثالملكيالبالطفيواضحأثرذاتشكبالكانتالتيحياتهتميزت

اللهفيجسورةثقةأظهروأنه701المقدسةاألسفارلدراسةنفسهمكرساكان

1ه96شعبهمعالتامتضافرهبتواضمعاظهروأنه181233

61



راكلى

العامالهيكلى

كورشحكمتالع

الهيكلءكناإعادة

اليهلىدبعودةيممممعكورش1ا11

للوطن

العائدينبالمسبيينقائمة2176

فياألولياألولويات28607

أورشليم

القديمةالعبادهءإحيا6أ3

الهيكلأساساتوضع1دا37

مقاومةيواجهوناليهود412

السإتفحصأأل51

النفقةتدفعالجريةمالمن6121

الهيكلءبنامنءاالنتها22ا63

بناإعادة

718

81

812

ه91

ه96

011

016

0161

حكسممحـتالعود

تاثأر

الشعباء

الوطنإليبالعودةيأمرعزرا2

العائدينءبأسمامةقائ2

عزدالهاعمالتيالترتيبات63

الشعبخطايااستعراض

االعترافيآلعزراصألة1

االصالحفيءالبد5

عزرامنصريحيثحل51

الملرثينءأسمامناداة

741



رالى

ائوسالة

اللهعنعرراثعليم1

ربباعتبارهاللهعنراعيتكلم

ومع12511واألرضالسماوات

أنشعبهيستطيعالذياإللدفهوذلك

فيهويثقيعرف

اإللهوهذا

11عهودهعلييحافظ

وه111أغراضهيحقق

المطلقةقداستهعلييحافظ

951و43

53631خيرإليالشريحول

772شعبهحياةإلييديمد

82و

81232شعبهيحمي

13و832لصلواتهميستجيب

311عصاإلهطوالكلوفوقح

العبادآعنعزراتعليم2

هيالعبادةممارسةإلبمالعودةكانت

المسبيينلديالرئيسيةاألولويةلهاالتي

316ينلعائلا

يعيدالذىالشعبكان

31متحدأ

31131661فرحا

413612متهاونغير

671نادماتائبا

326811مطيعا

الخطيةعنعزراتعليم3

وحزمجديةبكلتعاملأنتحتاجول

4016و93

الوسطالحلولشكلتتخذقد

413913الخبيثة



الصريعاالعترافضرورةتتطلب

الذاتلتبريرمحاولةأيدون

19551

عزرا

اللهرحمةطريقعنالوحيدشفاذها

931

منهاللتخلصعمليةخطواتتتطلب

71ال101

941



زرا

مميئطيالت

العالميينللقادةيالنسبة1

العالمشئونجميععلييسيطرالله

يعاملونالذينأولئكاللهسيبارك

بالعدلالمقهورةالمثسوب

يحافظونالذينأولئكاللهسيكرم

كلمتهمعلي

المسيحيةللكنيسةبالنسبة2

اللهلعملالنقودتعطيأنيجب

ءوشمخاطواعية

بفرحللهالعبادةتقدمأنيجب

الكنيسةفيجداهامةالوحدة

تتخلوالنقيةعبادتكعلىحافظ

العقائدمعباالختالطتميزكعن

األخري

051

جذريتغييرإلياألمريحتاجقد5

اآلثمالسلوكعنبالتخليالسلوكفي

بركةعليالحصولفيترغبكلنتإذا
الله

المسيحيانلإلشبالنسبة3

فياألولويةاللهلعيادةاجعل

حياتك

بتهاونالخطيةمعتتعاملال

بجديةالمقدسالكتابادرس

مطلقةطاعةالربأطع

اللهعنايةفيثق

ءبسخاللهأعط

فرالتزدادعمليذخطواتاتخذ

سةلقداا



زرا

ائرئيسيةالموضوعالتط

سفرفيالموضوعاتمنعددهناك

فىالنظريعيدألنالمسيحيتدعوعزرا

اللهمعحياته

مسياختبار1

يعملكاناللهأنيدركعزراكان

بصفةالحظتحركاتهويقودحياتهفي

إلههالرببدحسبعبارةخاصة

13و82822و9و76عليه

فيهاشعرتالتيالمناسباتهيما

حياتكفيالرببيد

سمبحىطموح2

هوالحياةفيوهدفهعزراولعكان

وأطاعهافدرسها701اللهكلمة

الدراسةتسبرأنالمقصودوكانوعلمها

كيفانظرجنبإليجنباوالطاعة

كيف911مزفيمعايلتصقان

فيالمقدسالكتابدراسةأثرت

حياتك

المسيءالعطا3

الماديةلمقتنياتكاستخدامكطريقة

أعطيوقدالروحيةحالتكعنمؤشر
286تلقائياللهالعائدوناليهود

ءضوفيللهتعطيفكرفيما96و

61كو91و8كو2فيالواردالتعليم
2

المسيحيةااللهارة

تكتشفلكيحياتكمسارراجع

فيهاينزلقأنيحتملالتيالنقاوو

حلولعليالموافقةإليإيمانك

التيالععليةالخطواتهيماوسط

هذاضدللتأميناتخاذهايمكنك

النزالقا

المسيحيالفشل5

للفشلتعرضتعندماتصرفتكيف

أنالبعضيحاوللليهودحدثكما

191144عزرالكنينسي

151



راز

المواجهةيتطلباألمرأنيعلمنا

األوضاعوتصحيحوالهزنواالعتراف

الغفرانعليالحصوليمكنوعندها

الصحيح

المسيحىاإليمان6

إليبعودتهجداشجاعاعزراكان

251

812مسلحةحراسةبدونأورشليم
هيماهذاعملفلماذا32

التيكبيرةأوصغيرةاإليمانأعمال
المسيحيةحياتكفيإليهاالربدعاك

عليالروحيالنملىيعتمدمديأيوإلي
األعمالهذهمثل



مفو

األسواوءبنااعادة

للسفرالتاريخييةالخلفية

الجنوبيهوالمملكةالشماليةالمملكةقسمينإليسليمانوقاةبعدالمملكةانقسمت

علياألشوريوناستولمق227عاموفيالسامرةهيالشماليةالمعلكةعاصمةوكانت

الجنوليةللمملكةمشابهشئحدثوقدوسبوهمشعبهامنعدداكبيراوأسرواالمدينة

البابليينلكنمق685عامفيأورشليمعليالبابليوناستوليعندمايهوذا

اليهودمنبعضاالفرسملكشجعوقدمق935عامفيالفرسمنهزمواأنفسهم

العملوبدأواالفخمسون00005حواليفعألمنهموعادأراضيهمإليالعودةعلي
األساساتوضعبعدالعملوتوقفأحبطوالكنهمالهيكلءبناإعادةفي

سنة61حواليمروربعدأنهيبدولكنالتعقيداتبعضفيهلذلكالتاليوالتاريخ

قدكانواحيثللعملالشعبيحركالكيوزكرياحجيءاألنبيامناثندالربأرسل

أخريمرةالعملبدأأنذلكعنونتجالرببيتءبناإعادةوأهملوابيوتهمفىاستقروا

المرةهذهكلهءالبنامنءاالنتهاوتمالهيكلفي

عزراقيادةتحتأورشليمإلياليهودمنأخركطمجموعةعادتمق854عاموفي

واجهأنهإالالروحيةوحالتهمالمعنولةروحهمورفعالشعبشمللئمفيجهدهبذلالذي
رجألالربكلممق544عامفيأخريسنواتعدةولعداإلحباطعواملمنالكثير

المتهدمةالمدينةأسوارءبناعليخاصةبصفةجهودهتركيزإليودعاهنحمياهوآخر

351



غيرالرأيهذاعليدليلهملكننحمياعودةبعدكانتعزراعودةأنالبعضيري

حاسم

هونحمياهن

لمأنهليثبتللملكتقدبقبلالخمريتذوقأن4عإلالملكساقيبصفتهنحمياكان

فيوأمانهإخالصاالناسأشدإالالمنصبهذاإلييصليكنولمفيهالسمدسيتم

الذيالعملتنفيذعليالعزمعقدقدكاننحمياقلبأنإالالفارسيالملكيالبالط

فيمنغمسةحياتهكانتالذياألعمالرجلمثلبأنهوصفوقدالربإليهدعاه
الصالة

لهمتوافرةكانتالتيوالرفاهيةالترفيهجرأنمستعداوكانشعبهنحمياينسلم

ذهبوعندماالمدينةءبناإعادةفيللمساعدةأدرشليمإليولذهبالملكيالبالطفي

فارسملكمنبسلطانالصالحياتكافةلهللمدينةمدنيكحاكمذهبفعالهناك

451



العاملهيكلى

الدشليمعنالسيئةاألخبار

يصالنحم1
العهدحفظفياللهأمانةطلبه1

األمةخطاياعليالعميقالندم7و16

ورحمتهالربنسمةتذكر1801

تزولالالتي

وقتفيالنجدةطلبصرخة11ا

التفويضعلىميانححصول

2101يالعمل

للملكطلبهيرفعنحميا5ا2

وموافقتهرضاهيمنحهالملك269

للمقاومةاألوليالعالمات201

ألرشليمفيلحمما

حالآليستكشفنحميا21161

رألسواا

عنويبحثيطلبنحميا27102

العملفيالتعاون

المدينةأسوابنا

العملكذح23ا3

العملومعارضةالمقاومة32ا

551



داخليةمعارضة641ا

العملمنءاالنتها65991

زرالبلمعالعائدونالمسببون

الشريعةسفرأيقعزرا

العهدجمديد

لخطيةبااالعتراف9183

العهدعليالتصديق01193

651

العهدنيالمشاركالشعب

دشليمأدفيالمقيمون12أل1
المشاركةبالقريقائمة5263أل1

والالوبونالكهنة162أل2

االدارىالجهاروتكلويناألسوارتدشين
21723113

األسوارتدشين2973

الالويينتنظيمفى297

األخرينحميااصالحات39993



لرسالة

منالمثاليكالعاملنحميايقابلنا

مفتاحتعدالتيوالكلماتالربأجل

لموهووالعملالصالةهيالسفر

بلفقطبنفسهوبدمليصليبأنيكتف

مثلهيفعلواأنملهعالتابعيهكان

المحياةعلروفيكلفىصلي1

حالةعنسمعدماعنصليلقد

1411ألدشليم

ارتحششناالملكواجهعندماوصلي

إليبالذهابلهالسماحبطلبته

24أورشليم

للعملالمقاومهمواجهةفيوصلي
9و4

التهمإليهوجهتعندماصلي

9و68الباطلة

3141العملءعندانتهاوصلي

إليجنبايسيرانوالعملالصالة2

بنب

العملياتلمسرحمبدئيبمسحقام

211متطلباتهامنليتأممد

61

كلعرفبحيثالعملقونظم

منهمطلوالأومتوقعاكانماواحد

يم2ا3بهالقيام

32و46للعملاآلخرينألهم

كلفهالذيالعملقدسيةعلىتعرف

63اللهبه

751



لتطبيق

شعبكوامورياحوالمئقألكن1

الهالةأخبارنحمياتسلمعندما

المخربةالمدينةفياألحوالعنالمأساوية

باألسيوفاضقلبهانسحئأورشليم
عليها

للعملمستعدادن2

كانالعملنحميايبدأأنقبل

أوألاإلرشادوطلبصالتهفيحكيما

فورافيسارعحتيعليهحصلأنوما
والعملالحركة

العقباتلمواجهةمستعداكن3

بدونقدمااللهعملاليمضى

851

هءأعداأننحمياوجدوقدتحديات

أنهإالالخارجومنالداخلمنكانوا

كلعلياراالنتصإمكانيةأثبت
معارضة

إلىاداالرظلخطرمتيقطاكن
الخلف

لسماعودعاهمثسبالنحمياجمع

إالمعهمتجاوبينوكانواالربكلمة

21غيبةبعدالمدينةإليعودتهعندأنه

وأنهاللهنسيقدالشعبأنوجدسنة

االصالحاتمنمريدفىءالبدمنالبد

الدينية



الرئيسيةلموضوعات

العاملأنهعلينحمياإليينظر

الوطنيةرجلاللهأجلمنالمثالي

الممتلئيخافالالذيوالشجاعة

الصالةرجلالمغامرةومحبحماسة

اللهخافالذيالرجلالشاقوالعمل

بركتهعليللحصولوسعى

بينالسليمبالتوازنحياتهيزتتم

الشاقوالعملالصالة

هذافيالكتابيةالشواهدإدرس

وقارنهاالعنصرينهذينعنالسفر

بولسلحياةمماثلةبدراسة

الوطنية1

خطأليستذاتهاحدفيالوطنية

شعبةبهموممثقالبولسكانفقد

شجعالمسيحأنكما011رومية

الاللقةمكانتهلقيصريعطواأنتالميذه

لنحمياكانوقد2212متي

13بشعبهوأصيلعميقاهتمام

بحالةتهتمالحقةوالوطنية11
األمة

األيامهذهمسيحيويستطيعكيف

أوطانهمأمورفييؤثرواأن

الصال2

جميعفيالصالةإلىنحميالجأ

142ظروفالكلوتحتاألوقات

و41و44459169

جنبإلىجنباهذاضمع13و92و23

46فيلبيفيالرسولبولستعليممع

7ر

منالهدفأوالغرضهوما

الصالة

الككرشى3

اللهبهكلفهالذيالعملنحمياأخذ

951



معنىبكلمجتهداوكانالجدأخذ

الوضعيعرفأنعليمصمماالكلمآل

مدركاوكان221ألمورالدقيق

ألهموقد63عملهقدسيةتماما

حماسهبنفسيعملوالكياآلخرين

ل3ر8146و271واهتمامه

يجبالتيباألعمالقائمةضع

أوكنيسشكمحيطفيعملها

الستكمالهاوخططالمحليةمجموعتل

061

المثابرة

اوالداخلمنءسواالمعارضةتفتلم

وقابلنحمياعضدفيالخارجمن

اللهعليباالعتمادوالسخريةءاالستهزا

عنيتحولأنورفض2و291

3و62يدهفيالذيالعمل

أولئكعنمهـعلوماتتجمعانحاول

األنظمةفيالممميحأجلمنالمضطهدين

عليلمحثلكيواستخدمهاالمعادية

فيوفكرأجلهممنمنتظمةصالةرفع

المعارضةتجاهالشخصيتفكمو



هتير

ايشيرسفو

يمعتارءووامنيحكمالله

ياختصارالقصة

وهاماناحشويروشللملكزرجةملكةأصبحتمردخايلعمهاالمتبناةاالبنةاستير

اسقطاعتوقدمردخايهوالمبدئىوهدفهإبادتهمعليشآمراليهوديكرهوزرائهرئيس

إليمردخايءوجاهامانوأعدمصدرهإلياليهودضدقرارهتحولأنببراعةاستير

بهيحتفلونعيدلليهودوأصبعالسلطة

السفراطار

الذيأحشويروشحكمخاللشوشنفارسامبراطوريةعاصمةفيالسفركتب

مق684564مناستمر

السفرمنالفرض

السفرلكتابةاسبابثالئةهناك

بهيحتفلونالذممالفورلمعيدأصللليهوديشرحانهوتحديدأاكثرالسبب1

9022337أنظرعامكلمنمارسفبرايآذار1وه31بين

اللهشعبقاليهودالساميةضدءالعداهنالمثسبيرهوئواضحآخرسبب2

قيدعليءالبقالهمتكفلهلةمذقوةعتلكونالتاريخفيفريدةمكانةيحتلالذيالخاص

لالهتمامالمثيرالتاريخذلكفتراتياحاستيرسفروبمثلالظروفكلرغمالحياة

161



لعتير

بمثسبهوالعنايةاألحداثعليالسيطرةعلياللهومقدرةقوةيوضحالسفرأنكما3

ضدهمالظروفكلأنبدالوحتي

للسفرخاصةمالمح

كلفييريأنيمكنذلكومعكلهالسفرطولفيواحدةمرةاللهاسميذكرلم1
فيهمكان

الفارسيالبالطعاداتبتفاصيلتامةمعرفآلالسفربظهر2

امرأةاسميحمالنالمقدسالكتابفيفقطسفرينمنواحدأنه3

ذكروعدمالقويةاليهوديةالقوميةنزعتهبسببالسفرهذاقيمةالكثيرونناقش4

تجاهلهايمكنالوالرسالةالقصةأنإالإليهاإلشارةأواللهاسم

261



لعتير

العامالهيكل

وشتيالملكةعزل

وليمةيعملالملك119

الحضورترفضالملكة10121

الملكةيخلعالملك13122

ملكةتصهحاستير

ملكةعنيبحثالملك214

جديدة

يتيمةاختياريهودبة2581

الملباحياةانقاذ

29932

اليهودكارههامان

إلبادتهميتآمهامان316

فيالملكطيرلهامان3751

المؤامرة

لالنقاذتسارعاستير
158

بالمؤامرةتعلماستير179
تحركاتتبدأاستير518

ةسبإوصدب

اجهأوينفخهامان

369



متيرل

ائدالمانقالب

للىالنهمردخايمكافأة11أ6
للملك

يفتمهامان6211

اول
الحقيقةانكشال

7181

هامانمؤامرةانكشاف01ا7

وشنقه

461

قرارهيعكسالملك71ا8

السابق

اليهوديحتفلون

9923

ألنفسهميثأرلألاليهود79ا9

ديحتفلوناليه98123

لمردخاىاألخبرالتكربم
3ا01



لرسالة

بنقطتيناسـتيرسـفرمننخـرج

اساسيتين

اللهعنابة1

كلعليمسيطرأق4تعنياللهعنايه

تشيرأيضاوهيمطلقةسيطرةالعالم

8روميهبشعبهمامهواهتمحبتهإلي

استيرسفرفىالحظوعليه82

منالكثيركانشعبهكريتائلهان

أنيعتقدونفارسفبمالمسبييناليهود

شعرواقديكونواوربمانسيهمقدالله

تآمرعندماعنهماللهبتخليأكثر

تذكرهمالربلكنلهمهمهامان

وقداألحداثعلييسيطراللهأن

الوقتفيمتحكمموقعاستيرفيوضع

الملكعينمنالنوميطيرإنهبلالمناسب

61عنداللزوم

يريتال

بدقةركاتهتوقيتاتاللهيحدد

سياقمنواضحهومتناهيآلكما

خاصةبصفة44الحظلكنالقصة

أنيقصدلموهوفعاليعملاللهإن

عملبلمعجزيةهنابطريقةيعمل

اإلنسانيةالعالقاتطريقعنببساطة

الذلكمعرهووالدبلوماسيةالعادية

يذكرلماسمهكانوإنحقايعمليزال

يعرفشعبهنلكبالمرهالقصةفيعلنا

األموركليحلىلوهوهناكموجودأنه

لخيرهملتعمل

اللهشعب2

القصةتظهرالماصاللهشعب

المختاراللهشعبأنهمعلياليهود

استيرسفروما8و77تثنيةانظر

تلكيصولمنجديدفصلسوي

العالقة

561



سنير

المحفاللهشعب

إلييركنلىاانيستطيعونإنهم

لنأنهمبعلمونأنهمرغمالربخالص

عهودهمعلييحافظواعندماالبأمنوا

183161مزانظرمعه

29132اآلميناللهشعب

استيروأمانةخايمرفىأمانةكانت

661

لمجاةفيالرئيسيالسببهيالشجاعة

شعبايكونأناللهشعبوعلياليهود

7101مستقيماكامال

كونهمورذمكأقليةاللهشعب

يحصلأناللهشعبيستطيعأقلية

معهمهوكانإذامذهلةلمجاحاتعلي

األزماتهذهخاللالوائقاللهشعب

61و451باللهاليهودشعبوثق



تيمدل

التطبيق

استيرسفريعلمنا

يعتنيهوألنهاللهفينثقأن

مضبوولتوقيتهألناللهفىنثقأن
تماما

ونتركوصوابحقهومانعملأن

للهالباقي

األمركلفنامهماشجعانانكونأن

أوقاتفيالصالةإلينلجأأن

ألزماتا

األقلباتشعوببشئوننهتمأن

بالنسبةالخاصاللهمكاننذكرأن

لليهود

761



تيردل

الرثيسيةالموضلىعمالته

كتبمنابكتهلىاستيرسفر

فيجيدالمحققالشخصيةراسات

ادناهالمذكورينااللثصخاص

اسمتير1

21وجذابةلطيفةشخصيةهي

451اللهعلىمعتمدة81

لبقةدبلوماسية461شجاعة71

أيضاماذا518716

عنهايقولأنيمكن

مردحاى2

هشخصيتعلـبمداللاالةيمكن

بطريقتين

تحفزهماكرايايهوفىكانأنهإما

861

العلمانيةالقوميةعواطفهوتحركه

201924نظر11

للهحبهيحركهتقيارجالكانأنهأو

91324و27ظرانعبهوالث

171013

فيهرأيكهوفما

هامان3

5الجشعطموحهبسببسقوطهكان

5زوجتهأيضاوساعدته0121

6أفكارهتغييرعليبقدرتها41

3طويالسقوطهطريقوقدكان31

2و1

اليومللكنيسةهامانيعلصهالذيما

بالطموحيتعلقفيما



يوب

أيوبيمعفر

الباريتألملماذا

تسميمجموعةاللهشعبيخدمكانوالكهنةءاألنبياجانبإليايممرائيلءحكما

أحكمتقريرفيوقتهمأمضواقدوناصحينمستشارينكانواءوهؤالءالحكما

الحقيقيةالحياةبأمورمرتبطةدائمادراساتهموكانتوالحكمالحياةفيالطرقوأنسب

واألمثالأيوبأسفاروهيالحكمةأدبتدعيالتيكتبهمفيواضحأذلكونري

موجزةبليغةأقوالصيغةفينصائحهميضعونوهمالمزاميرإلياباإلضافةاوالجامعة

مشكلةوخاصةللحياةالكبريالمشاكلمعتعاملوااألخرياألماكنوفيكاألمثال

األلم

السفربدايةفيعنهمكتوبهومماأكثرأيوبعننعرفالنحنأيوبهومن

إلياالشارةعدمبسببأنهإال2او414حزقيالمشهورةشخصيةكانأنهويبدو

فياللهاستقرارشعبقبلجدامبكرزمنفيعاشقديكونأنفيحتملإسراثيلتاريخ

لبحثكإطارمجهولمؤلفاستخدمهاومعاناتهاالمهقصةأنالبعضويريكنعان

فىيضرباللهبحكمةاالهتمامفإنكذلكالسفركتبمتىنعرفالونحناأللممشكلة

هذاعهدهقدمقديماالسفريكونوقدسليمانحكمايامإليالماضيأعماق

البرئيتألملماذااألزليالسوالمعالسفربتعاملالمشكلة

تبدوكماعادلغيرشيئاألمهبدابحيثفجأةشئكلفقدقدصالحارجالأيوبكان

يديناللهأنوهيالتجهيزالسابقةأصدقائهإجاباتوكانتأعيننافيآالمنامعظم

بهذهءاألصدقانطقوقدمناسبةتكنلمشريراكانايوبأنفالبدوعليهاألشرار

969



يوب

وهوبلدداماالتصؤفإليوبميلمؤدباأليفازفكانمختلفةبطرقالاألق

بينماالزمانقديممنالناسفيهفكرماحولمناقشاتهدارتفقدالتقليديالشخهـص

أخيراصبرهمالثالثةفقدوقداللهيعارضالذيوالمتهورالمتبلدالشخصهوفرصكان

التكلمصوفررفضبينماالثالثةالجولةقيالكالمعنيتوقفكادبلددإنبلأيوبمع
مااسئلةيسألمحاجتهءأئنافيوهوأيضااللهومعمعهميحاجايوبوكانأخريمرة

الجديدالعهدفيإالعليهاالرديجدانيمكنكان

إالفنيةبثقةمدعمةحججهوكانتالباقيناحترامينللمفإنهشاباكانأليهووألن

أضيفتقدتكونأنهـلمحكنناضجةغيروفجةمشتتةنحوماعلىأيضاكانتأنها

الحقوقتفىالسفرإلي

071



يوب

العامالهيكل

اطكلحدثالماة

ل1136

أيوبيجربالشيطان201ا1

ءاألصدقاوصول21131

لماذالءيتساأيوب62ا3

األوليلهالمجاد
41122

قضيتهيعرضأليفاز41572

حظهيندبأبوب2ا617

التقليدعنيدافعبلدد22ا8

أيوبنفسمرارة910122

اللهعنيدافعصوفر11102

تهءببرايحتجأيوب22ا1ا2

الثانيةالمجادلة

3ء51112

أفضلإنهيقولأليفاز53ا51

معرفة

يشعربالعجزبأيا611796

يكررعقولتهبلدد12ا81

يدهيبسلىأيوب91192

زميليهرأيمعيتفقصوفر02192

يعارضهمأبوب143ا

النالثةالمجادلة

1304ا22

أيوبيتهمأليفاز2213

171



ليو

بالعدليطالبأيوب321252

يسخلىبلدد5216

يوافقواليوافقايوب621232

الحكمةوتسبيحمدحفي82182

المجادالتيلخصبأي92113

ينطقأليهو
231732

محبطأليه22أ23

يبتأداأللم33ا33

271

اللهيخطئأناليمكن5361ا43

يفعلهمايعلمالله7342ا63

أيوبلمجاوبالله
26ا83

شئكلانتهيكعف



لرسالة

ليؤمنشئكلهنخرد1

باللهآمنالذيللرجلمثالأيوب

واستمريرامماعليشئكلكانعندما

ضدهشئكلانقلبعندماكذلك

0222201و11

أنهاعليخسائرهيفهمأنيمكنحمان

افيجهدايدخرلمانهمعاللهمنعقاب

تصرفاتكلفيأمانةبكلخدمته

عنهتخليقداللهأنيبدولكن
214319161517113201

217226

لهأصدقائهاتهاماتكانت

صارقدانهتعنيزوجتهومعارضة

29913102تماماوحيدا

خولنامتعبون2

يقدمواأنأيوبءأصدقايستطعلم

كثيرااألفضلمنوكانمساعدةأيةله

أيوب

وه314تماماالصمتلزمواأنهملو
3أ391و612

اللهأنوهياألساسيةحجتهمكانت

صحيحةالشردرويعاقبالتقييبارك

منكانلكنالعاممدلولهافيتمإما

النظربدونالكلعليتطبيقهاالخطأ

الأنهاإذالسائدةالظروفإلي

بينماأحياناءاألبريايعانىلماذاتفسر

4759163األشراريعانيال
8570222113102

طالماأنهأيوبءأصدقااستنتجلقد

نتيجةذلكيكونأنفالبديعانىهو

تزدهمولمخطيتهعليلهاللهإدانة

221غضباإالةءبالبراأيوبدعاوي

03

بوالتاداأللم3

يمكناآلالمإنالقائلةاليهوحجةكانت

371



يوب

اللهيعلمنابالذيالطريقتكونأن

منالكثيرتستحقحجةدروسا

أيوبمنكلردعدملكنالتقدير

تكنلمأنهايعنيكانعليهاوالله
813341و571الموقفتناسب

0363513

صوايهيفقدايوب

يفقدجعلتهرجةلدىأيلىباستثير

األقوالمنبالكثيرويتفوهصوابه

غيرأصدقائهقسوةبسببالطاثشة

الحقيقيضاللهوكانمعهالمتعاطفين

للهحزنهبهاأبديالتيالطريقةفيهو

كمابداحتيويخاصمهيجادلهانوأراد

اللهمنأفضليعلمأنهيذعيكانلو
و7111294153313نفسه

51823227135373

فييفكرأنيستطيعأيوبيكنلم

اال4

تماماالحاضرةالمحياةمنأوسعمجال

أنإاليفكروناصدقاؤهكانكما

الدخولإليبهأدتبالعدالةمطالبت

وتوقعالموتبعدماعالمإلىعمليا

10222417آتيةدينونة

22713161913272

اللهجواب5

الحقيقةفىأليوباللهيوضمحلم

منهاعانيالتيآالمهفيالسبب

منلمحةأعطاهذلكمنبداللكنه

التيالمتناهيةغيروحكمتههوعظمته

دجائبفيخاصهبصفةتتبدي

أنيستطعلمأيوبكانواذاالمخلوقات

أنلهيتسنيفكيفاألسرارأبسطيفهم

831حياتهفياللهمقاصديفهم
246



يوب

التطبيق

الجميحتصيبكالما1

هذافييعيمشحيإنسانلكل

اآلالممننصببهالساقطاآلثمالعالم

منخاليةحياةنتوقعأنيمكنناوال

اللهشعبأننالمجردوالمشقاتاآلالم

الهقائقئشوال2

الذينأولئكوينجحالربيبارككما

يعاقبأيضافإنهعامةكقاعدةيحبونه

أنبالضرورهيعنيالهذالكناألشرار

الهاضرةالحهـياةفيذلكيتم

نعلىدانوالقسوةالخطأمنأنهكما

كانلوفنقولالماضيإليبأحكامنا

نتيجةذلكيكونأنفألبديتألمفالن
خطاياه

الكواليسظف3

العالمفييدورمـانعلمالإننـا

ظروففييؤدرأنيمكنمماالروحمط

معاناتناتكونفقداألرضعليحياتنا

فيتدررالتيالروحيةالهربهي

اتدوالسما

والنماالزمة

أننستطيعماأمامنايبقيالعندما

الذياللهفينثقانمنأكثرنفعله

يصبحعندئذقاعلههوماوحدهيعرف

يجردناقدقاللهحقيقياإيماناإيمانينا

نرقيحتيإليهنستندماكلاحيانامن

وحدهعليههمناونلقيعليه

اركناممنواألمر5

مقاصدأحيانانريأننستطيعكناإذا

بكثيرأعليطرقهفإنآالمنامنالله

أنإطالقايمكنناالبحيثطرقنامنجدا

571



يوب

منوكثيربالكاملمشيئتهندرك

مجردتكونأنتعدوالتفسيراتنا

671

صامتيننظلأنوششحسنكلمات

األحوالهذهمثلفياللهعليونعتمد



يوب

الرئيسيةعاتالموض

وأعمالةاللهشفصا

حتييستاليعوالمتسللىسيدإلها

01منهنإةبدونيتصرتأنالشيطان

عليوأصدقائهأيوبمنكلكانولقد

عليكانواكمااألمربهذاتاموعي
خلققداللهأنبحقيقةأيضادراية

يرهوشيضبطهالذيوهوالعالم

وحكمتهالهعظمةللبدالزاخروالسفر

86192311179أنظره

3152522662541و2101

116322و31515301ء

1428319303048ة3373

143

اناإلسضعفا2

ضعفناديمأيوبحالةتوضح

حياتناأجلوقصروإثمناوجهلنا

تتطلببالعدالةالخماصةأيوبوطلبة

يعاقبحيثالحياةهذهبعدالحقةحياة

الخاطئةاألوضاعويصححاألشرارالله

أنظرالحاضرعالمنافيالسائدة

53و4711257710192

721514161و4وول62411و

5246

الحكمة3

وذكاؤهاللهفكرهياللهحكمة

عليلناتوصفكلهاهذهومقاصده

فهمناعنوتسمومداركناتفوأنها

نتداخلأنلناستمحواذا8182

ذلكيكونفلناألسرارهذهمثلفي

قداننالهمنالتسليبلاعتناببسبب

فيفكرطرقهمنالقليلنفهمبدأنا

و558ءإشعيافيالمتضمنةانيالمع

8113كوأ1

771



يوب

خريناتعزيةء

مثاألأيوبءأصدقاقعلهمايعطينا

معنعملالنحنأنعلينااليجبلما

أقوالهممنالكثيركانلقدغيرنا

كانلكنهؤاتهحدفيوحقيقياصحيحا

نفسفيومؤلمالموضوعخارج

الوقت

تعربةعليبولسعملكيفالحظ

منذلكيتضمندماواستنتجاآلخرين

الحياةفيخبراتنااستخدامكيفيةجهة

871

138ك3

الجديدوالعيدأيوب5

العهدفيكريللمأيوباسمأنرغم
511يعقوبواحدةمرةسويالجديد

أنيمكنسألهاالتىتساوالتهأنإال

نظروجهةمنجداأكثربوضوحتفهم
أيوبانظرمثالالمسيحياإلنسان

4141أيوبه2تي9331
9عب6191أيوب1152يوحنا

أيوب752عب9152أيوب42

416يوحنا323



الهزامير

المزاميوسعفو

وحمدتسييح

ميعهامعاتمكيف

عليبعضهاإليضمتالتيوالصلواتالتسابيحمنمجموعةعنعبارةالمزامييرسفر

سبيبعدماإليداودحكمفترةمناألقلعليتمتدإسرائيلتاريخمنطويلةحقبةمدي

مقسمةنفسهاوالخمسونالمائةالمزاميرألنمجاميعمجموعةإنهاالقوليمكنبلبابل

ءالعلماأنورغم114242737980960170151ءأجزاخمسةإلي

وضويالبحثموضوعفييدخلالهذالكنالمجاميعههلبيناالختالفاتبعضيرون

وتسابيعتضرعاتوتشكراتصلواتعليالكنيسةترانيمكتببخالفالمزامير

21ه3506مز41مزمثاليتكرربعضهاانكمامعينترتيببال

فىأخريمرةواردةالمزاميربعضنجدكما43171مز7مز801631مز

المجموعاتفيلهاوجودالأخريمزاميرنجدبينماالقديمالعهدمنأخريأسفار

الرئيسية

ماريلنالمختلفةموضوعاتهاأساسعليالمزاميربعضبتجميعدراستنافيوسنقوم

اليومإياهتعلمناأنيمكن

االعبريالشعر

القديمةإسرائيلأيامالشعرحاليكنلمهذالكنمقفياليومالشعرمنكبيراقدراإن

مختلفةبطريقهالمعنيبنفسيتكرراألمروكانأخريمعمقولةموازنةإلييميلكانبل

أحيانايتناقضانقدكما

971



المزامير

613مزمثالانلى

ءالرؤساعليتتكلواال

عندهخالصالحيثآدمابنعليوال

ه11اومر

الصذيقيمتحنالرب

نفسهفتبغضهالظلمومحبالشريرأما

منالكثيريفقدالالشعرمنالنوعوهذاالتاليةاآليةفيالفكرةتستمروأحيانا

وقداليومبهنستمتعأننستطيعأننايعنيمماأخريلغةأيإليترجمتهعندمعانيه

بنفسابياتمجموعةكلأوالشعرأبياتمنبيتكليبدأونالمزاميركتبةبعضكان

األبجديةخاللالمنوالاهعلييسير911ومزالعبريةاللغةفياألبجديالحرف

كلهاالعبربة

الكثيرلكنشخصيةوتسبيحاتصلواتأصالالمزاميرمينعددكانوالعبادةالمرامير

المفنينإلماممعنونبعضهاوهناكالجماعيةالعبادةفيترنيمهابغرضكتبأيضامنها

ءأثناخاصةالهيكلعبادةفيتستخدموكانتقورحبنيأمثالالهيكللمرنميأو

المنظوماتمنالكثيرتحتويالتياآلنالخاصةالترانيمكتبتستخدمكماتمامااألعياد

عنتعبرفالمزاميرمتباينةولمناسباتمختلفةأماكنفيالمؤلفينمنلعديدالتعبدية

السنينعبراإلسرائيليينعبادة



العاملهيكل

والهمدالتسييحمزامير

اإلنسانهومن8مز

المجدملك2

مجدهللربقدموا92

الكلفوقالله33

وقوتناملجأناالله6

سبحاللهأنشدوا7

ومدينتهالله84

المحصولأجلمنالشكر56

باركناقدالرب76

والجاللالرحمة86

الكلضابالله57

االهزامير

مخوتإلهأل6

اللالصنعمماتعلموا18

إلهناينةملصهيون78

األعاليفيالقديرالله39

ونسجدنريهلما5

قادمالديان69

خاصتهيحبالرب79

الربإليبابتهاجاهتفوا89

ملكقدالرب99

صالحالرب001

كلهاصنعهاالذيالله01

الخروجفيشعبهقادالله501

المعطيالواحد6و80175

النصر

181



ااميرلئ

جداعجببةاللهالأعم11

إلهناالربمثلهومن311

إليالبحرارتدعندما41

ءالورا

ءيشامايفعلإلهنا519

كلكمسيحوه719

المقدسةالمدينة221

االخوةيتحدعندما31س

الربىباركواهوذا431

281

اآللهةكلفوقمتعالالرب531

األبدإلىحبه631

عهودهجميععليهوأميناه

لناإلهأيا6

القلمبمنكسريشفيهو71

وحدهاسمهلنعل849

بشعبهاللهمسرة941

الربيسبحشئكل059



لرسالة

اللهيعيدانيجبا

هومنهوألنه

يمتدالذيالمقتدرالعظيمهوالملكالله

مايفعلإنهاألرضكلإليسلطانه

فيالوقوفيستطيعشئوالءيشا

األخرياآللهةكللمقاصدهتحقيقهطريق

92ا427شئالبجانبه

2و93914991و111748

65410131و311165315

معامالتهكلفيالبارالقدوسهو

يدينفهولذلكءوالنساالرجالمع

يفلتأنقطأحديستطيعوالالجميع

577677وه334دينونتهمن

96901317969935501

بالكلويعتنيللجميحمحبهو7

ءالضعفابكلخاصةبصفةويهتم

إسرائيلالخاصوبشعبهوالعاجزين

بالطبع

ااميرالهلى

للكلصالحهوالوقتنفسوفي

أنءوالنساالرجالكلهـدستطيع

3381محبتهعليائمافىيعتمدوا

60015801411و22865و91و

3631162541و3797111

954159و8

صفعماأجلمن

وفعلفيهةماوكلالعالماللهخلق

بسهولةولكنعظيمبأقتدارذلك

تدينءاألشيافكلأيضاعظيمة

2336956و421بوجودهاله

5859155315763149

وه414ال

هوبلشئكلفقطيصنعلموهو

ويضبطبالكاملباحتياجاتهمالكليمد

6931هبقوتهكلهالعالمسير

74011531115641و766

9و577418

381



ااميرلملى

نفسهاإلنسانبالطبعيشملوهذا

هووالذيالعاجزالضئيلالمخلوقذلك

839اللهخليقةتاجالوقتنفسفى

6001301و597

أقعائهكلأحلمن

المختارشعبهإسرائيلجعلإذ

بقيادتهمثممصرأرضمنبإنقاذهم

كنعانفيالموعدأرضإليالبريةخالل

86781أمامهمأعدائهموطرد
181019968501154

4111853182163101

سعبهيعطيالدوامعلىوهو52

33يهددهممنكلعليالنصر

0116461167121

اليتجودالتسبيح2

عظبمااللهكانإذاوالثتةاإليمانول

81

ساعدوقدالدرجةبهذهومحباهكذا

أنيستطيعفهوالقديمفيشعبه

احتياجاتهمفيوسينجيهمينجيهم

42359211كانحتأياالحالية

33812264111790121

1731511951ء8

الصالةالىول

التيالطبيعيةالطريقةهيوهذه

فيهئقتهمعناللهشعبيعبربها

صلواتإلياحتياجتهمفيحولون

286و761

31ؤ21و58016و826014

1691ل2

لهالذاتتسليمالي

كافياليسبكلماتللهالتسبيح

الحياةبتكريسنمجدهأنعلينايجببل

بوعودنانفيأنيجبلخدمتهكلها

61هلهممذأنفعليقطعناهاالتي
11ال267111880159و



ااميرلهلى

ا

عظمتهقيعحيبالربا

قوةقياسفينبدأأننسحتطيعال

منفيهمابكلفالعالموجبروتهالله

سلطانهتحتكلهاواألممالناسشئون

مصدرهعليهنحنماوكللناماوكل

لذلكالله

عندماوالتفاهةألةبالصفإننانشعر

هونفكرفبه

والتسبيحبالهمدالههدينوننحن

عمالأوقوألءسواوالشكروالعبادة

وبحياتنابشفاهنا

بهتمالله2

وبمدهـمصنـائعهيحـبفهـو

قدرتهفيوهوالطرقبكلباحتياجاتهم

وحررهماشعبااختارلنفسهقدالفائقة

لذلكميراثاوأعطاهم

بنثقأنيمكنناأنهنعلمفنحن
احتياجاتناكلليعطينا

يععلأنمنهننتظرأننستطيعول

خاصتهلصالح

صالحالله3

المرهوبةالمخيفةعظمتهمنفبالرغم

ويريدطواعيةوعنءبسخايعطيناهو

عليبالعملوملتزملنااألفضل

لذلكراحتنا

فقطوليسوابتهاجبفرحنعبدهنحن

االواجبتأديةقبيلمن

نعطيهعندماعميقةراحةلمجد

المستحقوالتمجيدالتسبيحمنبعضا
له

581



أاميرلئ

الرئيممميةالموضلىعات

العيادة1

عبادةفينشترفالكىدعينالطالما

التسبيحمنبعضابإعطائهوذلكالله

يستحقهالذيوالتوقير

التاليةالفقراتلناتقولهالذيما

42المحقيقيةالعبادةعنكمثال

757و6و23313741و4921و3

669138914و2و9591و1

9001450174111و995

0516

اللهشعب2

يمارسونالذيناألشخاصهمءهؤال

يكونوالكياللهاختارهوقدالعبادة

وعليهيحميهمأنووعدهمخاصته

منكليستطيعالصليبخاطروألجل

هذهعلىيحصلأنبالمسيحيؤمن
لميزةا

انظر

33217448441501751

أننستطيعوهناكوهنا5314

86للهيتعبدوناألممكلنري
1333311147111841و92

721

والهيكلصهيون

مركزهمااللهوهيكلأورشليمكانت

أناللهشعبعليوكانإسرائيلعبادة

فيهناكلهليسبحجهةكلمنيجتمع

841وه423644حجزيارات

1141781722119و9و8و3

7412141

مكانكلفيموجودالمسيحوألن

فيمحصورةليستعبادتنافإنبروحه

إننابلمعينمبنيأوواحدمكان

بهجتهمبعضامننقتنصأننستطيع



اللهلنعبدمعااجتمعنالما

نصهيلىقصيرانعجيباوليس

صورةالجديدالعهدفيالمقدسةوالمدينة

االمؤامير

رسالةانظرءالسمامناظرمن

131الرؤيا212242نيينالعبرا

81ال



اميرملهز

الفعيقأؤمنةفي

المتنوعةأشكالهابكلالبشراالممنمستثنونالمراميركتبةيكنلمكبمئمرنصيينا

الذيالفردأووالمكائدءلالعدامواجهادولتهيحكمأنيحاولالذيالملككانءسوا

األحيانبعضفيتكلمواوقدالسفرفيلنامسجلةوصلواتهممآسيهمفإنيجتازها

الوحيدالواحدإليشكاواهميسكبونكانواأخريأحيانبعضوفىكلهااألمةعننيابة

وبصغييسمعأنيستطيعأنهبداالذي

مناسباتفيبدتأنهاإالخطاياهمعنعقالبامجردأحياناكانتآالمهمأنورغم

يحبونهالذينأولئكوينجعباركيأناللهوعدلقدفاحشاظلماكانتلوكماأخري

االشراريفلحبينمااأللممنيعانونعندعاالوضعينقلبلماذاإذأويطيعونه

ونادرالالخطارحياتهمتتعرضأويمرضونكانواعندماأخريمشكلةثارتوقد

كانتلقدهناحياتناأوضاعاللهيصحححيثالموتبعدماعنالقديمالعهديتحولما

عنتكونماوأبعدحقيقيةحياةنتكوأنمنأقلاألمواتوكانالهاوبةفيالحياة

أنولكواآلنهناتحدثأنيجبالعقوياتأوالمكافآتفإنوعليهاالهتمامجذب

تتحققهذهتكنلمعندمامشاعرهمنوعيةتتخيل

شقاماطلبصرخات

سوفالبدفإنهعادلاللهألنانةواثقينكانواالمزاميركتبةفإنهذاكلمنبالرغم

هناالنتقامطلببصرخاتيتعلقفيماالصعوبةاجهناتوهناشمبهويبرئالخطاةيدين



اميرململى

ألعدائهممحبتهمعنتعبرالوالتيصلواتهمفياللهإلىبهايصرخونالتىأعدائهم

تتنافيحيثالباريقاومونمنضدالصرخاتهذهمنأسوأشئواللهمالمغفرةطلبأو

المسيحيالتعليممع

أساسايجعلونهالذيالذاتيبرهمفيالمطلقةثقتهموهويصدمناآخرالمجاهأيضاوهناك

المنظورمنالتوجهاتهذهمثلنفهمأنيمكنناكيفاللهإلييرفعونهاالتيلدعاواهم

يحيالمس

الذينالفرشسيينمثلالذاتيببرهميفاخرونيكونوالمأنهمنالحظأنيجبأوال

أنيستطيعواولمعلمهمقدرعليللهءأمناكانواإنهمبلاإللمجيلعنهميتحدث

ينونةفىعنفكرةأدنيلديهمتكنلمأنهأيضانتذكرأنوعلينامعاناتهمسببيفهموا

لمفيهيعيشونكانواالذيءللدماالمتعطشالقاسيالعصرذلكوفيللبشرالمستقبلةالله

يطلبونهاالتياالنتقامبصورةإالبخاطرهميجلىلاللهلدينونةإدراكهميكن

اللهيتحدونأنهمتعنيكانتإنمااللهلشعبءاألعدامقاومةأننتذكرأنيجبئانيا

سوفاللهأنلناكديالوقتنفسوفىناءأعدانحبأنيطالبناالجديدوالعهدنفسه

قطتهمللمالعقابتستوجبالخطيةأنحقيقةإنالخطاهيدين

للتبريراللهإليوالتطلعحقوجهبدوناآلالمعنالكليةالفكرهإناأليرارآمعانا

أنالخطأمنفليسولهذاالمسيحيسوعسيحققهالذياألسميالهدفإليتشيروالتبرئة

المسيحيسوعوموتحياةقصةروايةعندالضيقأزمنةافيكتبتالتبمالمزاميرنتذكر
وقيامته

981



اميرملهز

العامالهيكل

الضيقأزمنةمزامير

احتاجهماكلهوالرب3م

فيهثقتكضع

اهدنيايارلب5

مرهقأناكم6

عادلالرب7

األشرارينجحلماذا01

يجريمايعلمالرب11

بالمعونةالربوعدلقد21

توكلتمحبتكعلي31

ملحدونالجميعأنيبدو351و41

تيءأظهربراربيا71

091

تركتنيلماذاإلهيإلهي22

ومستقبمصالعالرب52

صالتياللهسمع82

آجالـايدكفي13

مخاصميربياخاصم53

ربباوخاطئأنامريض83

زائلأناكم93

نفسىيامنحنيةأنتلماذا2

للهوأرنمسأعود3

ربياعناوجهكتحجبلماذاء

اللهياارحمني15

لطمعينالرب5

ضديانقلبقدصاحبي55



توكلتاللهعلي65ز

جناحيهظللمحت75

عادلاللهأشرارلكنالناس85

قوتيالرب95

معونتكنحتاجنحنربيا06

الرفيعةالصخرة16

راحتهاتجدنفسي26

األشرارلهالسيدين46

أغرقفإنياللهياانقذنى96

الطريقكلمعياللهسيسير17

األبراريتألملماذا37

لماذارفضتنايا

اللهنسيهل77

اااألسرىأنين97

شعبكربياأرجع8

اعداؤكهماعداؤنا38

اميرمزال

افتحييناتعودأال8ه

طريقكعلمني68

الموتمنأنقذني88

سنةسبعونسنيناأيام9

المعرفةالكليالله9

فثابتأنتأماأتغيرأنا201

ألبداإلي

الخونةمعتعامل01ا

سالمأناا2

اللهياعينيرفعتإليكا32

الكفايةفيهبماتألمنالقد921

األععاقمن031

نرنمأننستطيعكيف731

ربياإلهىأنت1

الشرمناحفظني1

نفسيالحبسمنأخرج21

الصباحفييخيبالب31

191



اميرملهز

الرسمالة

الضيقاتانواعكلى1

المرنمونبهاياتيالتىالمشكلةكانت

مقاومةهيكبيرحدإلياللهإلي

بعضفييعنيكانوهذالهمأعدائهم
الملوكمناألمآلءأعدااألحيان

اللهشعبيهددونالذينوالشعوب

الشخصيونءاألعداكانواماكثيرالكن

المرنممنيتخلصونأنيريدونالذين

وكراهيتهموغيرتهمطموحهممنبدافع

11414114710121ل

ال2221615594146164

ال3897143818494

90115731704115

الكثابكانالمناسباتبعضوفي

خطاياهمبسببمتاعبهمأنيعرفون

إذامنهاالتخلصيجبالخطاياوهذه

اللهبركةينتظرواأنيريدونفعالكانوا

8115191و11834و7و1526

291

4و9650313

هذهجعلتالتياألسبابومن

كونهاهيللكثيرينعونمصدرالمزامير

االكتثابحاالتوصفعنتمتنعال

الشخصيهوالتعاسةوالبوسوالمرض

12224111ة2618183ه

96139012252

الىوائضيقاتالمتاعيثتحول2

صلوات

ئريلكيوخاصةالعدالةابلمن

الصالحينالناسجانبإلييقفالربأن

739711خاصتهيبرروأنه

2262491341و5531112

31و1ل

ءاألعدايعرفحتيالنصرطلبقي

853و37شعبهعنيحاربالربأن

130615



يستطيعحتياالرشادطلبفي

أوقاتفياللهمشيئةيعرفأنالمرنم
68وه58524واالرتباكالحيرة

01و113418

بالنسبةوخاصةءالشفاطلبقي

61األرضعليالبشرآجاللقصر

7139311

أنهاللهيثبتلكيالهمابةطلبقي

11113للمرنمبالنسبةاألمانحصن
1516142415

شئيقفالحتىالففراطلبقى

و81151و211هوعبدهاللهبين

9و01978و9و7و2

حتياألهةوجمديدءاحياطلبفي

اميرمالهز

عهداللربأندلعرفوااآلخرونيري

إسرائيلشعبهمعخاصاواتفاقا

91971و1752221581

310819158131

مصيستجيبالرب3

شعبهيحبالذياإللههوألنه

يعطيوالذيجانبهمإليويقفوخاصته

شدةيكثرالقدرةولعديمقوةالمعييي

31ال179151265858اال

6243411و90112

أنونستطيعهذافعلأنسبقألنه

ه223أخريمرةسيفعلأنهنتيقن

773102

391



اميرمزل

كانواالمزاميـركئابألنهم

كانتالتيالصلواتفإناإليمانعظيمي

تنتهيكانتلالتالباستعراضتبدأ

491

انهيقيناعلمواالذيللهبالتسبيحغالبا

6وه77131لصهموشسلسيتد

7650131960363و826

13و90103



اميرملمدز

التطييق

الجميععليالضيقاتتأتي1

المتاعبمنمعفياللهشعبليس

باللهاإليمانأنإذالمختلفةوالضيقات

الحقبلميسرهسهلةلحياةضماناليمس

العالمهذافييعانيماغالباالبرئأن

اليالمؤمنينغيريصعدحينفيالساق

القمة

المشهـلةعناللهاكر2

معءوأمناءصرحانكونأننستطيع

االمنافيمعنانشركهعندماالله

ويتففميسمعوهووأحزانناومفشالتنا

غيرهاحدذلكيفعللمإنحتي

اللهوعدلقد3

لخاصتهالعونبتقديممتعهداللةإن

الخاصواتفاقهلعهدهوأمينمحبفهو

شعبهمع

يالتثيدالمطلوبسيتحقق

يستجيبالاللهأنيبدوقدأنةرغم

وسيأتيعادلإلهأنهإالالصلوات

أنويظهراألشرارفيهيدينالذياليوم

االتجاهفييمميرونفيهالواثقونأولئك

الصحيح

اإللهيةالفرص5

أوقاتإليالضيئأزمنةتتحول

جديدةبطرقواختبارهبالربالتمسك

نعتمدأننميلألنناأكبرأعماقذات

اليسرأيامفيأكثرانفسناعلي

ءوالرخا

الضيقاتفيللهالتسبيح6
المتوكلينفإنهذاكلهواللهألن

فىحتيلهايرنمانيستطيعلىنعليه

نتغيرأننامنفبالرغمالصعبةالظروف

قطيتغيرانيمكنالهوانهإال
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اميرملهلى

الوثيسيةالموضوعات

المستجايةغيرالصلوات1

فيكثيراتبرزلتظمشكلةهناك

يبدوالاللهأنحقيقةوهيالمزاميرهذه

يستجيبأودائماالصلواتيسمعأنه

نميلأنيمكناألوقاتتلكوفيلها

اقرأمحبتهاوقوتهفىالشكإلي

تعاملكيفوانظرالتاليآلالغقرات

1181المشكلةهذهمعالمرنمون

111371ة3116221524

7102ال02

قصيرةالهياةهذه2

خاللمنالمزاميركتبةيذكونا

تتعرضماعندصاخصمعاناتهم

يطوللنهناناءبقاإنللتهديدحياتهم

بوضوحنريأنلناأعطيقدأنهورغم

691

الحياةأنلهممتاحةكانكاأكثر

فإنالمطافنهايةهيليستاألرضية

أنيجبأنناباستمرارتذكرنااقوالهم

استطعناكلماالمتاحةالفرصكلننتهز

318832109و21و9346انظر

3282و321201311

الربنيءالعزا3

ءأصدقاومعمتغيرعالمفى

هذهتذكيرنامخيفةوظروفمتقلبين
هوهواللهأنوتكرارامراراالمزامير

نستطيعوأننااألبدوإليواليومأمس

عندماهءوراونختفيإليهنجريأن

أووالوحشةبالوحدةأوبالتهديدنشعر

715183993737أنظرليأسا

91و12824981



أميريملئ

الملكالصعالحةالحياةالمثمهادةعن

الصالهةالمحياة

يكونوقدلهوالحياةالربإليءباالنتماالصالهةالحياةبميزةتذكرناالمزاميرتفتأال

إلياختبارهينقلأنويريداللهصالحمنالمرنميتحققحينشهادةصورةفيأحياناذلك

وتكرماللهقلبتسربطريقةالعيشةكيفيةعنيخبرناأخريمراميروفياآلخرين

طرقاآلخرينيعلملكىلديهالمتوافرةالعمليةحكمتهمالمحلنايرسمهناوهوشخصه
الله

اإلمامأولداودمرمورمثلعناهـلنالمزاميرمنالكثيرتحملعناوينذاتمزامير

منأكثروهناككتابتهوأسبابالمزموركتابةلتارلخمفتاحاتعطيناقدوهذهالمغنين

أنيعنيقدوهذاحياتهمنبأحداثمرتبطمنهاوالعديدداودإليمنسولةمزموراسبعين
اعتبارعليالملكاألجلحتيأوداوداألجليعنيقدالعنوانكانوإنكتبهاقدداود

داودأسرةسليلهوالملكأن

مرنميفريقيستخدمهاكانمختلفةمجموعاتمنءأجزاأنهايبدواألخريوالمزامير

الهيكل

هناكألنمصطنعةماحدإليالملكعنالمزاميرمنمختاراتناتكونقدواألمةالملك

يمثلكانالملكألننظراأنهوالحقالملكعنصدرقدأخريمزاميرمنكبيراعددا

الشخصيةبصفتهفقطوليسكلهالشعبعننيابةيتكلمكانمافكثيرااألمة

791



ؤاميريمل

قدوهم7192صعم2انظرونسلهداودمععهداأوخاصأاتفاقااللهصنعلقد

منالحكمفييعدلواوأنءرحمايكونواأنمطالبونفهمثمومنباسمهالشعبحكموا

حكمهمايامينجحوانشدائدهمفيجوارهمإلييقفأناللهوعدوقداسمةأجل

ممطاالملك

المثاليالمستويإليبحياتهميرتفعواأنداودفيهبماإسراثيلملوككلفشللقد

قدبعضهمأنكماآخرينمنأفضلالبعضكانلقدإليهيصلواأنيجبكانالذي

إليأدتالتىاألسباباحدهذاوكاناألصنامءوراوذهبواعمليااللهعبادةهجروا

هذهخاللمنأنهعليأرضهممنأخرجهمبأنكلهااألمةالنهايةفياللهيعاقبأن

يمسحونكانواالملوكوألنمثاليملكيوماسيجئبأنهيتجدداألملبدأاألحداث

لمسيح1وابالعبريةالمسياأوالممسوحبأنهسيعرفاآلتىالملكفإنبالريت

الشعبوكاناألرضتحتلالرومانيةالجيوشكانتالجديدالعهدزمنوفىباليونانية

داودابنبيسوعترحيبهمسببهوهذاوكانالملكهذاانتظارفيبلهفةيتطلع

توقعوهاالتيالطريقةعنمختلفةبطريقةملكاأصبحيسوعأنوالحق129متي

هوإليهأشارتإنمااالملكيةالمزاميرمنكثيراأنيدركونالقيامةبعدالتالميذبداوقد

الملكعنالقديمةالمثالياتكلييحقئسوفالخصوصوجهعليالثانيمجيئهفيوأنه

اإللهى

891



العاملهيكل

الصالهةالهياعن

مزا

51

91

62

63

73

94

25

28

211

اللهرجل

الصالحنحواالتجاه

حياتيفيالربناموس

سهلعليواقفةرجلى

ومحبتهاللهخوف

الخيروافعلاللهفىثق

فقطواحدةحياة

الحقيقيةوالعبادةالصالحةلحيا

يدومونالاألشرار

العادلالقاضي

الهقجانبإليالوقوف

خاصتهينجحالرب

911

9مز

61

32

72

03

23

طاميرالهـلى

شئكلهوالربناموس

اللهرعايةكنفيآمنين

يبنىالذيهوالرب

التقيالبيت

الشهادهعن

األبدإلييحكمالرب

حاجتىكلهوالرب

شئالجمـزني

وخالصينوريالرب

الموتمنأنقذني

الغفرانفرحة

991



ألاميرلهز

ذوقواوانظروا3ء

مشيئتكأفعلأن07

سررتإلهييا

أعدائيأخريتاتتء9

وقوتفاملجأنا6

الحياةمنأقضلرحمتك36

الحياةإليبناسارهو66

البثروشراللهصألح87

وإلهيملكي8

شيئاأخافال19

للربالحعدهوحسن29

البنينعلياآلبيترأفكما301

اللهصبراختبار601

ألماناءلشفاالخالصا7

صالتياللهسمع611

عجيبالربعملهما811

121

421

621

2مز

81

02

ه

الربعندمنمعونتي

ساعدناالذيالربلوال

يحصدبالدموعيزرعمن

البتهاجبا

بالعنايهظلفيءهدو

وكلمتكاسمك

وملجأيصخرتي

الملكعن

التتويجيوم

داودجانبإلبميقفالرب

النصرةيعطيالرب

الربعليتوكلالملك

بنيمنجماالأبرعالملك
لبشر



7

98

البارإلملك

داوداللهاختار

طالمزامير

الملكيالكاهن011

اكيداللهوعد1ال2

102



لملهزامير

الرسمالة

ائصالهةالمحياةا

حياةيعيشحقاالصالحاإلنسان

يرلدوأنهصالحاللهأنيعلمألنهصالحة
اه12هالسلوكمنالنوعهذا

أنبإصراريقرروهو4110126

حياتهويحكماللهشريعةبموجبيحيا

بأنهاالحساسذلكاللهخوفوأفعاله

11291اللهعينيأمامحياتهيعيش
111731321119111

اللهأنأيضايعلموهو6718211
ه1ءوالنساالرجالاعماليدينسوف

أيضاالصالحةوالحياة8و056281

ماهوشربكلكلتجنبتعني

عدمهذايتضمنوقدالعزم

شربعةيتجاهلوناشخاصمعاالختالط

التقيالرجليختارمنهموبدالالله

األوليالمكانةالربيعطونممنفىءاصدقا

72و738وه1164حياتهمفي

10138

ةلشهادا2

فيوأمانتةاللهصالححقيقةتتاكد

وعندمافيهولثقبيؤمنمنكلحياة

واأللمالهزنأزمنةفيإليهيلتفتون

وتكونتجيبهاوشصالتهمإليمعيست

لهالشكرورفعالربتسبيحهيالنتيجة

2301و44313041او3

وعندما1370113481114

فهذاالصلواتهذهمثلاللهيستجيب

معناصنعهبمااآلخرينإخبارإلييقودنا

1104و91كذلكهميختبروهحتي

3و016661917012و9

يسلمالمرذمجعليفهوذلكمنوأكثر

الربإليناظراللطاعةاخريمرةنفسه

الرباستجاباتمنالمزيدانتظارفي

بالمزيدصالتهتفيضوهكذاللصالة

46861121التضرعاتمن

9172721041171621

5و4



الملك

هوإسرائيللملكالمميزالشئفان

كانداودنسلمنكواحدأنه

كالوأنالعمللهذااللهمنمعينا

وعدعلياعتهدواقدوالملكالشعبمن

األبدإليسيملكداودنسلأنالله

بالتبنياللهكابنئرىالملككانولذلك
2111810527719814

71و0121و917323115و

الملكيسئاالللغايةمهماوكان81و

أنمهمتهكانتفقدميزاتهاسذخدام

والهقبالعدلاللهشعمباعلييحكم

لمزاميرال

اعدائهمضدمعاركهمفييقودهموأن
21و7و5472714ل81026

0323و419841

المطالبهذهبموجبيسيرملكوكل

وعداللهأنذلكيخشاهمالهيكونال

حكمايمنحهوأنأجلهمنيحاربأن

عملكلفيينجحهوأنطويالصالحا

ءاألمناكالمللىاللهعظملقدبعمله

سببابدورهاوشهرتهمعظمتهموكانت

29811وتكريمهالربلمحجيدفي

57و2و05121310111

302



عماميرلهز

التطبيق

لمجماإللهيالملكأ

المثاليةاألوصافإليناتتحدث

والتيالمزاميرسفرفيالواردةللملك

كلهإسرائيلتاريخخاللقطتتحققلم

اللهابنهوألنهالمسيحعيسوعن

يمينعنوجلساألمواتمنقامالذي

يملكألنالموهلوحدهوهوالله

عليملكهويكوناألبدإليهـلحكم

اآلنالعرشعليقائمفعالفهوالجميع

ليؤسسجأللفيمايوماسيأتيلكنه

ذلكوفىاألرضعليالبارحكمه

واألوصافالصورتلككلسئرياليوم

حقيقيةأنهاعليالملكمجدعن
وصادقة

الطاعةيطلبالله2

أنفعليناسلطانااللهابنكانإذا

أنبعنىوهذاواآلنهنالحكمهنسلم

فيونطبقهابجديةاللهكلمةنأخذ

أنههذايعنيوقداليوميةحياتنا

بعضعملعنتنعأنعليناسيكون

المحتمومناآلننعملهاالتيءاألشيا

حياتنالمجعلأنأيضاذلكيعنيأن

بالنسبةاللهمشيئةمعمتطابقةتسير

لنا

صالحمننعرفههابسببأنهعلي

يكونفلنبكرمونهالذينألولئكالله

فرحسببباألحريبلصعباواجباهذا

لناوابتهاح

لناملجأالله3

اكتشاففيسنبدأاللهنطيعوحالما

كيفنتعلمسوفحياتنافيقوته

الضيقأزمنةفيإليهونلتجئلمجري

يستجيبأنيمكنأنهوسنريوالخطر

وهذهاحتياجاتناكلويسددلصلواتنا



حتبماآلخرينبهانخبرأنيتعينقيقة

بهذهليعرفوهأيضاهميأتوا

لماميرالهز

أقويهيالشخصيةفالتزكيةالطريقة

الشهادةأنواع

502



لمزاميريم

الرئيسيةالموضوعات

الربيركات1

يعملهأنيمكنماعنالكثيرهناك

هذهفيفيهيثقونالذينألولئكاللة

والنصرالحمايةيعطيهمفهوالمرامير

القوةوالحياةوالفرحواإلرشادوالتبرير

هذهتبرزكيفانظروالمغفرة

المختارةالفقراتفيالموضوعات

الو01618و9و4و1393ليةلتاا

05721123و9263و816181

و51227336و1543401

9665و326264111258

881و5اة2119161301

2و211101811164411

الملكسيملكللملكالعالميالحكم2

2811مخلوقاتهكلعلياإللهي

وهذاسيتحقق2ال42781198

مالكنالمسيحيعودعندماتاكيدبكل

هذاتأثيرهوعليهذاتأثيرهو

باألخباركلهالعالمفيكرازتناعلي

واآلنهناالسارة

كئابأرادعندماقيقهوالوعد3

الربجالليصفواأنالجديدالعهد

سفراستخدمواماكثيراالمسيحيسوع

قدكاننفسهيسوعألنربماالمزامير

في2مزانظراالتجاهذلكإليأشار

ه155عب33ة6231و452أع

81ومزمور729151و262رو

54ومزمور519روميةفي94

في98ومزمور9و18عبفي7و6

في011ومزمور15رؤبادم2عمالا

اعمال216341266191مرقس

102فسسوأ152كوه531و243

315681و3اوعب1وكولوسي223

في231لـدومز31212و0121

203اعمال



مثالىأل

األهثالسفو

حكيماكن

الهكمةسفر

وهمباالسمفيهمذكورونثألثةمنهمالكئابمنالعديداألمثالسفركتابةفياشترك

وقدالكاتبمجهولاألقلعليالسفرمقواحدقسموهنالقولموئيلوآجورسليمان

إليوينسب1122615219272السفرمناكبرالحيزسليمانأمثالشغلت

عليالسفرويحتوي23و413مل1نشيد01وهمثل0003كتبأنهسليمان

مختلفةأخريمصادرمنجمعوهاقدواآلخرونسليمانيكونأنالبدواقعيةمالحظات

أعدادهفيبصراحةموضحالسفرمنوالغرضالحياةفيالخاصةبخيراتهموذيلوها

الربمخافةعنالسفرفيمتكررتاكيدوهناك126االفتتاحية

المثلماه

جماللمجدوهناالعالمعرفهاالتيالترليةوساذلأقدممنواحدهوباألمثالالتعليم

لقدجيلىإليجيلمنللنقلوقابلةالحفظسهلةتكونأنعليقادرةواضحةقاطعة

قوةلهتوافرتفيلسوقابلفقطملكايكنلمفهوالجوانبمتعددرجالسليمانكان

ممالكنالكفايهمنمنكورغيرقدرعليعالماأيضاكانكماالتمييزوحسنالبديهة

يعرفهاكانالتيالحكمةمعاييربموجبالحاصةحياتهفييعشلمأنهلهيؤسف

اللهحكمة

بحيثتشخيصهاتموقداألزلمنذاللهمعمقيمةكانتالحكمةأناألمثالسفريتمثل

702



لىمتاأل

يوحناانظر83213المسيحتمثلكأنهاالحكمةرؤيةاألحيانبعضفيأمكن

همءوالحكماللجميعمتاحةالحكمةأنإليأشيركما23كولوسى12عب12

أهميةوللحكمةالحمقييتجاهلهابينماوينفذونهااللهوصاياإلىينتبهونالذين

47حياتناأموركلفيعظمي

السفرليبت

األقسامإلىالمعلقينبعضأشارفقداألمثالسفرلتحليلعديدهمحاوالتجرت

أنأيضااقترحكما11011521فيسليمانامثالبالقولتبدأالتيالثالثة

فيالستخدامهاسليمانمعلميبعضكتبهاقدالمخاطببضميرتتكلمالتياألمثالتكون

منلكننفسهمانسليأمثاألكتبهاكانتالغائببضميرتتكلمالتيوتلكتهذيبه

ذلكمنالتاكداليسمير

802



لىمثاأل

المحامالهيكل

17

المقدمة

117

العنوان

السفرمنالغرض

الحكمةسر

الحكمةأوجه

8981ا

اختيارفيالخكمة1891
قاألصدا

الحكمةتحدياتال123

توفرهاالتيالمحماية20122

الحك

توفىهالذيالنجاح3953
الحكمة

كلفيالهكعة172

الحياةمجاالت

يختصمافيالحكمة5132

لزواجبا

اطماقةضدتحذيرات6153

والزنا

النسلىةضدتحذيرات7172

قطاتالسا

الحكمةءندا8163

ووليمةالحكمةوليمة81ا9

الهماقة

ليماذسأمثال

902



لىمثاأل

012

ءحكمارجالاقوال

23ايا22

لسليمانأخركطامثال
5219272

كلماتأحور

كا
لمونيلالملكللمات

مصورةالمثاليةالروحة

130193



لرسالة

األمثالسفررسالةتلخيصيمكنال

أسفاررسالةبهاتلخصالتيبالطريقة
أنوششحسناألخريالمقدسالكتاب

التيالموضوعاتمختلفإليننظر

وتبدووهناكهناالسفرتناولها

السفرفيواضحةالتاليآلالموضوعات

الذيالنهائيالهدفهيالحكعة

1023321عنهنبحثأنيج

2ل63ا22315341728

714243

يتجاهلالذيالرجلاألحمقطريق

الخرابطريقهياللهمشيئة

3241951و172161والكارثة

7862و6و027142812

الخزيإلييؤديأنالبدالكسل

991513145191و66والعار

لىهتنااأل

41252223143لل914

61و036231

الحقيقيينءقدراألصدقاءإعاليجب

71و71718142726

محلتحلأنيمكنالالكلمات

620282عنهاتغنيأواألعمال

الحياةمنالمجتمعفياالستقرارينبع

1131السليمةالصحيةالعائلية

72و81و529131و427112و1

9182و51323161و11226

710311و429251و827

1وال

والحياةالربيباركهاالتقيةالهياة

3535والموتبالعارتنتهيالشريره

411924131

112



ثالىمأل

قالتيطبي

اصقثكنال1

معاوالحماقةالحكمةموضلىعيسمير

تعنيفاطكمةاألمثالسفرامتدادعلي

اووالجهلاإللهيةالمعاييرقتضيالسير

والعيشةاللهتجاهلفيهيالحماقة

حياةحصادويتمثلالنفسألجل

الجاهلأماالبركةفيالحكيماإلنسان

والدماربالموتحياتهفتنتهياألحمق

كلماتلظعليرتيباكن2

عنكثيراساألمثالسفريتعدث

لهافالكلصاتالحديثاستخدامكيفية

عملفـيوفعاليةعظيمةاحتماالت

12

يضبطهنالحكيموالرجلوالشرالخير

والتملئالثرئرةويتجنبسانهل

األسوبةحياتكالىيجديةانطر3

األمممنأمةوئباتاستقراريقرر

هذهفيالعائليةةالحيانوعيةحسب

مسئولياتعليهموالوالدوناألمة

خطيةالزناأطفالهمتجاه

ياجتهأداعملى

يعطي4132منفعةتعبكلفي

ضدالتحذيراتمنالعديداألمثالسفر

صالعفييقالماهناكوليسالكسل

والتوانياإلهمال



لىمثاأل

الرئيسيةالموضوعات

العمل9

6611أمفيالموضوعهذامفتاح

المصاعبيضخمرالكسالنوالمهمل

اللحركةقابلعيرمتجمدالصير

62و411252و22316231

14واإلهمالالكسلتأثبراتالحظ

521423149151و

الغنييحصئلالمجتهدوالرجل

1السانحةالفرصمنهـسمتفيد

21بالمسئوليةجديراويصبحوه4

2423همتيقارنوينجع72

فسىوأ01و69غالطية94يوحنا

561

اللساناستندام2

31و111الموضوعهذامفتاح

ءاطكماوالرجال23و13ول811و

التـيالكلماتعلـييحرصون

إليالحمقييفتقربينمايستخدمونها

أنظرأنفسهموغيرهمفيؤذونالتمييز
9111و910111و81و661أيضا

31218141325116182

2281680291242و719

229211و326302و51و5211

7152143متيوقارن1362

358يعموب81و71و635111

تةلصداا3

ءأصدقا81اصحاحهوالمفتاح

المعارفكثرةمنأفضلقليلونمقربون

تتطلبوهيتكتسبأنيجبوالصداقة

12و9و392528التصرفحسن

911121411212و4271ل3و

012162

الالذيالمخلصهوالحقوالصديق

771و6و4102914صديقهيخذل

312



لىمثاأل

منكالتستلزمالحقةوالصداقة

2717241هواالحساسالحكعة

صداقآلفإنهذاكلورغم91و6281

7161دائماللخطرمعرضةالبشر

82719

والفقرالنش

وللغني91اصحاحهوالمفتاح

إحساسايعطيفهوواضحةمزايا

ويفتح1518111ألمانبا

ويجتذب8161األبوابمختلف

6و4102914ءاألصدقامنالعديد

412

يجعلأنيمكنالوقتنفسوفي

القوةوكلنحه8132قاسيااإلنسان

فيتربيوهي227لهامبرر

9و38هىبالنفالثقةشعوراإلنسان

ةدائمغيرالعالميةالثروةأنعلي

السخطيومفىتفيدالالثروات

المحفظةتساعدبينما114والدينونة

اللهعلييعتمدلكياإلنسمانالخاوبا

161826همعهباستقامةوشمير

عظيمةثروةالفقيراإلنسانيمتلكوقد

كو2و69142متىوقارن317

601



لجامعة

اجاميعةسفر

الحياةمغزي

السفرعضهوهما

واالعتقادباللهاإليمانمنالغريببالخليمرةألولالجامعةسفريقرأهنكليصطدم

االملخيبةأسبابلكليستسلموكأنهالكاتبيبدواألحيانبعضففيوالقدرءالقضافي

قدربالملذاتاالستمتاعإلييدعوناوكأنهيبدوأخريأحيانوفيالحياةوبطالن

مابكلعلمعلياللهأنإليكثيرةتلميحاتهناكأننجدكلهلكةوخاللالمستطاع

لهلنقدممايوماأمامهسنقفوأنناونخدمهفيهنثقأنيجبوأنناالعالمفييدور
الحساب

كاتبمنأكثروجودعليدللهذهالمختلفةالنظروجهاتأنالبعضاعتقدوقد

منليسالسفرفإنثمومناآلخريننظروجهاتمنيعاصلأنمنهمكليحاول4للسفر

تعاليممنقليلغيرعددايناقضكمانفسهيناقضالسفرأنويرونواحدكاتبعمل

عليالسفرفهمناإذااالستنتاجهذاإلينصلأننحتاجلنلكنناأيضاالمقدسالكتاب

الكاتبكانلوكماالعالمأهلحياةأسلوبعنالقديمهدالعتعبيراتأحدأنهأساس

ومادااللهوجودمنخلتاذاحقاالحياةتبدوكيفنتأملدعوناالنايقولأنيريد

األرضيةالحياةإنحقافقطالدنيويةاألمورأجلمنحياتكعشتأنكلوستنال

امختلفأشئكليجعلأنإمكانهفياللهلكناليأسإليتدعلىباثسةمعنىوبالباطلة

أورشليمفيوملكا11داودابنكانإنهالكاتبيقولوشالسفركتبمن

كانوإنالسفرفييردالاسمهانرغمسليمانيكونأنيجبهذاأنالبعضويعتقد

512



لجامعة

األفكاروأنفيهمنعكسةتبدوبالهكمةواهتمامهحياتهاسلوبأنالمؤكدمن

إليهايصلأننتوقعأنيجبكانالتياالستنتاجاتمننوعهيالسفرفيالواردة

الدنيويةاألمورفيمستغرقاأوقاتامنهاقضيالتيالطويلةحياتهبعدسليمان

29أورشليمفيأسالفهعنيتكلمالكاتبأنهيهذهالنظروجهةصعوالتوأحد

التياللغهأنهيالثانيةوالصعوبةلهواحدسلفغيرفعالهناكيكنلمأنهحينفي

سليمانعملمنالسفركانفإذاسليمانعصرالحقعصرإليتنتميالسفربهاكتب

كماالسفريكونأنيمكنأوالحقوقتفىالحالىأسلوبألفىصيغقديكونأنفالبد

سليمانأقوالعليمؤلسسةدراسةعنعبارةالبعضاقترح

فيسليمانكتبهقدكانفإذاالسفركتابةزمنلمحديدتماماالصعمبمنيجعلهذاكل

شخصعملمنكانإذاامامق049سنةحواليذلكيكونأنفيمكناألخيرةأيامه

مق002عامحواليكتبقديكونأنفيمكنآخر

اعظالر

واعظتعنيأنيمكنكلمةوهيءأهطأسصولكوهيليتنفسهالكاتبيسمي

عندمااآلخرينصالحذهنهفىكانلقد11جماعةقائدحتىأومحاضرأومدرس

نعتمدأنأيضانحننستطيعولهذا310921والموتالحياةموضوعمناقشةفيشرع

األيامهذهالسفرنقرأعندماونصائحهخبرتهعلي

612



لجامعة

العامالهيكل

تاقهةالحياة

262ا1

باطلالكل1111

التفيدالمعرفة12181

شئالإليتنتهيالمتعة2111

الجميعنهايةالموت61ا22

لإلنجازاتمعنيال132يا2

الذياللهسويليس24262

الرضايعطي

الكلاللهصنجكيف

زمانشئلكل318

موضعهفىاإلنسان3951

األمورتختلفبالله36922

واللهوالغنيالفقر
66ا

اإلنساننصيبالبؤس418

تعزيةالمشاركةفي921

التميزامخاطر316

دائماأمامكالربضع597

إمكانيالجهمعتكيف5866

نيماياقضلااليشفاد
االهيا

67792

الفائدةما6721

712



لجامعة

الحكيمةالنصائحبعض7122

البشروضاللالحكمة73292

وعليالبشوعلىينطيقما
الله

8971

الملكامراحفظ8ا8

األفضلىهيالصالحةالحياة8951

جداالكثيرهناك71و861

لنتعلمه

812

ياهانوكيفالحياه

قصيرةالحياة9901

ظالمةتبدوالمحياة91181

النصائمنمربد099118

الحكيمة

كلمااللهماخل119218
استطعت

كلهاألمرختام2991



لجامعة

الريممالة

اللهيدونللحياةمعنيالا

تبدوالحياةفيلنتأملنتوقفعندما

وهذاشئالإليتمضيوكأنهالنا
بالكانلوكمايحدثوسيظليحدث

1111351اإلطالقعليهدف

والنستطيع11118218و601

جوابايعطيناأنيمكنشئأينفعلأن

شئالإلييقودناتفكيرنامقنعافكل

ترضيناأوتشبعناالملذاتناوكل

الإليتنتهيوانجازاتنانجاحاتناوكل

85و2181211147و18شئ

تبدوالحياةنفإذلكمنأكثربل1

واألشراريتألمونفالصالحونعادلةغير

يوجدالكانلوكماويبدوينجحون

وكيفماعملنامهماعقابولثواب

4185317162751سلكنا

210157و41911و01و89

كارهاساخرااإلنسانيجعلقدوهذا

ولدقديكنلملوليتمنيحتيحياته

71636و27132561أصال

الميئعدالياإلنسانكحتاج2

اللهإلينحتاجأننايريناهذاكل

األوصافهذهكلفسببحياتناثي

وضعناأنناهوللحياةوالحزينةالكئيبة

الصورةخلفيةفيالله

المسبطرالسلطانهو

هوأينهـدعلمءيشامايعملفهو

حالتنامنتماماالعكسعليذاهب

ونعبدهنوقرهأنعلينايجبلذلك

4191و341731

جعيعيراقبوالديافيالقاضيهؤ

بتقديممايوماوسيطالبهمالبشرشئون

عليهنردأنيجبوألنناأللحساب

نعيشأنعلينايتعينفإنهئذعنلى

1ه3االعتباراتهذهءضوفييوميا
312141و71821

912



لجامعة

ماكلوبعطبناوصانعناخالقناهو

فينخدمهأنيجبلذاإليهنحتاج
111نستطيعماولقدرحياتناباكورة

5311

اللهلنايعطيهماتقبلانبيج3

عطايانأخذكيفنتعلمأنعلينا

فينمضيوأنبهاونستمتعالجيدهالله
الكناولوحتيالحياةهذهمهمة

وأكراضهاللهمشيئذنفهمأننستطيع

ونرضينقنحأننستطيعأننايعنيوهذا
بشطةحياةبأسلوبونسعدبنصيبنا

ءأوفقراءأغنياواليهمناكثيراكوننا

022

226و31و21و8ا42623ة2

521851970111701

المميزةاللهبركاتاحديهيوالزمالة

نشتركأننستطيععندماانناحيث

يجعلهافهذاالحياةمصاعبفيمدا

أنورغم4921احتماالأكثر
علينايخفيقدللحياةاإلجمياليالمعني

اعتمادفيالحياةمنالنوعهدافإن

الحقيقيةالحكمةهواللهعليبسيط

918و21و2141431711

193181



لجاهمة

التطييق

لعصرنامناسباالزال1

فعاغريبةمعاصرةرنةالسفرلهذا

أنيحاولوناليومحتيالناسزال

فهموبالتالياللهبدونحياتهميعيشوا

لههدفالووجودهمحياتهمأنيجدون

الحالكانكماطريقةكليجربونوهم

لحياتهميعطوالكيالجامعةأيامفي

بهمينتهيماغالبالكنهممعني

ماذاوأنامنالتساؤلإلياألمر

هبذاأناأينإليوههناأفعل

األلماطكل2

العالمفيالشرمشكلةإن

زالتالالباراإلنسانمعاناةوخصوصا

وليسجداظالمةتبدووالحياةهيكما

لهذهجوابانعطيأناستطاعتنافى
المشكلة

اللهإليحاحةفينحن3

يشبعأناللهسوييستطيعفلنإذن

التيالعميقةالروحيةاحتياجاتنا

يعنيالوهذاأعماقنافىهووضعها

كلعنالكاملةاإلجاباتسنعرفأننا

وأنفيهنثقأننستطيعلكنناشئ

واآلنهناالجيدةبعطاياهنستمتع

آتيةالدينونة

نعيشالأنناأيضانتذكرأنعلينا

يوماسينادينااللهوأنواحدةهرةإال

ننتهزأنعلينايتعللهذاللدينونةما

لكيواآلنهنالنايعطيهافرصةكل

فقالطريقةوبهذهلهونعيشنخدمه

لناتبيننفاذةبصيرةعليسنحصل

الحياةمعنى

122



لجامعة

ائرئمسيةعاتالموض

اناإلس1

كلخأللمننصلأنالغرببمن

منهامقدرإليالتساؤالتهذه

اللهصنعناالتيالطريقةحولالتبصر

اإلنسانقلقحقيقةنفسإنبها

الماسةوحاجتهاألمووبهذهواهتمامه

وشاهددليللهيلحياتههدفلوجود

اللهخلقهكمااإلنسانفيكرامةعلي

تخبرناأنهاكما11و31

باألمورالمحزنالطبيعيجهلهعنأيضا
و42861و32االالروحية

أنهاهذاكلمنواألسوأ6و71115

أرادهمامستويعليلسناأنناترينا

و72يكونأنوقصدهالله

7292

للفناالقايلية2

بحقيقةباستمرارالسفريذكرنا

22

جميعاأنناوهينسيناهاأننالونتمنى

بهذاحرياوكانمايومةنموتسوف

باستغالليتعلقفيماهمتنايشحذأن

انظراالنلناتسنحالتيالفرص

616و2416138112551

89262117و2187

اللهمناقة3

العهدفياللهالمخافةتوصف

أوالمناسبةاالستجابةبانهاالقديم

أيمعهمشاالمناسبالتجاوب

فيحياتنانعيشوأنكإلهعليهالتعرف

سوفأنناتعنيوهيجاهاالتهذا

ماكلفينرضيهألنونسعينعبده

كليريأنهفكرةتتضمنوهينفعله

يوماأمامهحساباسنعطيوأننادملنا

21و6282و781ال1انظرهما

31و31211و



الحكمة

األسفارتلكمنواحدالسفرهذأ

وأمعنتالحكمةفكرةعليقامتالتي

تنشميالحكمةوهذهفيهاالنظر

يعطيهالكنهوحدهاللهإليحقيقة

كلأنالنظنوحتي262للبشر

الجامعة

فإنهالمستويرفيعةعقالنيةأمورهذه

الحكمةفهمكيفيةعنأمثلةلنايقدم
826011وماهيتهاالعملية

الختاميالجامعةلمحذبرأنوالمحق116

عقليةمعرفةمجردليستالحياةأنهو

212141عملبل

322



األنلتنافىلتنيد

العنوان

األنمثعادنشيدسفر

حمقصة

العبرياألسلوبوهوالعبريلالسمالحرفيةالترجمةهواألنشادنشيداسم

األناشيدأعظمأوأفضلعنللتعبير

تبلهـاا

هوأنهعليتقليدياإليهينظروكانالسفرفىسليمانإليإشاراتسبحهناك

بواسطةأواألجلكانالنشيدأنتعنيأنيمكنالسغرفياألوليواآليذالكاتب

منفإنهوعليهتاريخيةخلفيةأيتوجدالسليماناسمورودوبخالفسليمان

ماالسفرفييوجدالانهعليكتابتهتاريخأوالسفراكاتمبمنتماماالتاكدالمستحيل

سليمانحكمزمنإليكتابتهتاريخإرجاعمنيمنع

السفرمحتوكل

واالبتهاجوامرأةرجلبينبمناسبةتحيىحبقصيدةأساسااألنشادنشيدسفر

الجسديةالمفاتنتقديرعنخجلوبغيرصواحةفيتعلنجداومعبرةقوبةواللغةبها

المقدسةاألسفارضمنأدرجالسفرأنالكثيرونافترضوقدللهذكرأيالسفرفيوليس

النفسهالسفرأنعليلإلنساناللهمحبةيصورأنبهمقصوداالحقيقةفيكانألنه

مستترةمعانىعنيبحثأنالقارئعلىأنتفيدإشارةأيعلييحتوي



فىنشااألشي

السفرءينا

ومنمتكاملةوحدةضفتيهبينيحويالسفرأنالمقدسالكتابءعلمامعظميري

الميسورمنوليسالكاتبوحدةعليتدلواألفكاروالعباراتالكلماتتكرارأنالمؤكد

كانأنهويبدومعينوقتفيالمتكلمهومنمعرفةأوالمختلفةالشخصياتتمييزدائما

أنكماالمواقفبعضفيجانباواقفةالعاشقينبخالفءاألصدقامنمجموعههناك

اورشليمياتمواطناتباعتبارهنمجموعةهيئةعليذكرهنءجاأورشليمبنات

السفواطار

يكونأنيمكنكانوإنليعةكانالفصلأنويبدوالريفهيللسفراألساسيةالبيئة

الربفبمعالمتامةمعرفةعليكانالكاتبانوالبدالشعريةالقصيدةمنءجزمجردذلك

الحيواناتمننوعاعشروخمسةالمزروعاتمنصنفاوعشرينواحدايذكرفهو

522



نلتنادلتفيدا

العامالهيكلى

الشغصياتتقديم
1127

حبهاعنتعلنالمحبولة117

يستجيبالحبيب1811

بالعطورتقارنههي1211

متبادلاعجاب22اه1

صحبتهفيتبتهجهي237

الحبببقدوم
ه283

بهتنتظرلتربالمحبولة2831

عنهايبحثهو1وه21

والعثورعنهابالبحثحلمه2613

عليها

62

3611

51ا4

461

ا5

العرساحتفااللت

3651

سليمانموكب

اعجابهيبديالحبيب

بعروسه

المحبولةدعوة

الحبيباستجابة

مابعضهيصفانالعاشقان

متوقعةغيرزيار528

االصحابلمحديا5

حبيبهاتصفاالمحبوية50161



فييساعدونهاعطااصدقا1

عنهالبحث

جنتههوفي3و62

محبوشهيصفالهبيب679

الحبنيالبهجة
ا7018

األنشافىنشيد

ينتمياناالثنان70184

لبعضهما

يالحظونءاألصدقاه8

تجمعهما

بثمنبقلزالالحب7و86

الصغرياألخت9و88

الهبفيالثقآل80121

ميةختااعالنات83141

22ال



األنالثافىشيد

الرسمالة

سفرتفسيرفيمتميزتانطريقتانهناك

األنشادنشيد

الطاهريالمعنيحسبالتفسير1

للسفر

الشعريةالقصيدةتريمسوحمة

إماترويمسرحيةقصةأنهاعليكلها

والفتاةسليمانبينبقصة

سليمانمحاولةقصةاوشوالميث

بوفائهاتتمسكالتيالفتاةلكسب

هذافىوالصعوبةالراعيلحبيبها

المسرحيةالحبكةاوالخطةأنهيالرأي

لمنفسهالمسرحفنوانمتابعتهايعسر

العبرانيينلديمعروفايكن

فيالبعضرأيفافأنشودة

كانالتيباألناشيدكبيراشبهاالسفر

الزقافوالئمفىيستخدمونهالونالسو

ملكأنهماعليالعروسانيزفكانحيث
وملكة

اسمعليهايطلقلمميثشوالأنإال
سليأنهكماوقتأيفيقطملكة

فيالزواجعاداتأنعليدليلهناك
الشكلبنفسكانتالقديمةإسرائيل

قصائدب

منمجموعةأنهعليهناالسفريري

معينةبمناسبةترتبطالالهبأغاني

مرتبطةأنهارغممثالالزفافمثل

فيتتساميوهبمببعضهاظاهررال

معينةوامرأةمعينرجلبينالحب

المستترالمعنيطريقة2

المحانكالمعني

غيرهناالسطحيةالقصةتعتبر

وكلشخصيةكلأنافترضبلمناسبة

فقدتماماشيئامختلفاتمثلصورة

وصفالمحبةفيهااليهودءالعلمارأي



المسيحيةءعلماورأيإلسراثيللله

لكنللكنيسةالمسيحلمحبةوصفا

الخاصةالتفسيراتأنهيالمشكلة

القصةعليتطبيقهايمكنالالمختارة

اقترحتالتيالصوربعضوأنكلها

هذاأنعلياالحتمالبعيدةكانت

هويكونأنيحتملالتفسيرمنالنوع

إدراجتمبموجبهالذيالوحيداألساس

المقدسالكتابأسفارضمنالسفر

األنلتنافىنشيد

اللهمحبةأنالمؤكدومنالقانونية

تقارنللكنيسةالمسيحومحبةلإلنسان

المقدسالكتابمنأخريأماكنفي

والزوجةالروجبينبالحب

النملىأوالنموذج

قبوليتمعندماهذاعليالموافقةيمكن

أنالمفترضمنانهإالالحرفيالمعني

يجبآخرروحيمعنيأيضاهناك

وإبرازهإليهالتوصل

922



دنشااأللتني

التطبيق

اللهعطيةاإلنسانيالجنسيالهب1

للبشرالرائعة

اللهعطيةهووامراةرجلبينلمبا

ومرسومالخليقةمنومبهجصالحءكجز

تمتعوشالكاملبالتقديريحظيأنله

نتعلونحنءوالنساالرجالمنكلبه

أنالمقدستابالكمنأخريأماكنمن

القوانينحدودفييكونأنيجبهذا

سفرلكننفسهاللهوضعهاالتى

عليببساطهيركزاألنشادنشيد

وعالقاتهاالمحبةهذهبحقيقةاالبتهاج

تتضمنلكنهاالمديبعيدةعالقاتوهي

بالحباالفتتانعنالتعبيربالتحديد

الجنـسبينتضارباالالجمممدي

الكنيسةءآبابعضرأيوقدوالقداسة

33

خطيةذاتهحدفىالجنسأناألوائل

اللكنتماماعنهاالبعديجبكبري

إليإشارةأيالمقدسالكتابفييوجد

األنشادنشيدسفرتضمينومجردهذا

أنعليدليلخيرالكتابأسفارضمن

رائعشئالزواجفيالجسديالعامل

وثمينوطاهر

اللهصإلياإلشارة

يقدمالاألنشادنشيدسفرأنرغم

معانيهعنتفصحالتيالذاتيةحلولهلنا

الرمزيةاألسفاربعكسالمستترة

أنإالالمقدسالكقابفياألخري

أعظمبحمباتذكرناالحبعنأوصاف

البشرمحبةمنوأنقي



حقيقيةمحبةلنااللهمحبةإن

وعميقة

احتياجاتناكلبتسديدلناتعهدلق

نحنكماهويحبنا

عظيمةقيمةذوييعتبرناهو

األنشافىنلتفيد

فيتامةثقةلنايكونأنيمكن

محبته

الحبنبادلهأنإلييتوقاهو

لهحبناعننعبرأنبريدناهو

132



األنشادالثيد

الرئيسيةضوعاتالم

ءضوفيالتاليةالموضوعاتتأمل
والمسيحيةالعلمانيةاالتجاهات

تستخدمأنيمكنكيفالمعاصرة
هذهالزوجيةللعالقاتومرشدكمؤشر

أليامأا

ياحبكأحسنماالحبيهبة1

منأطيبمحبتككمالعروسأختبم
12ايضاانظ401الخمر

476و

عليكخاتماجعلنيابقوة2

المحبةألنساعدكعليكخاتمقلبك

86كالموتتوبة

23

لحبيبياناالحبفياالستسالم3

أيضاانظر63ليوحبيبى

261701

كلاإلنسانأعطىإنالحبقيمة

احتقاراتحتقرالمحبةبدلبيتثروة

87

يالحباالستهانةعدميبب5

تيقظناالأورشليمبناتيااحلفكن

84ءيشاحتيالحبيبتنبهنوال

2735أيضاوانظر



لثيعيا

ءفمعياسفو

والدينلىنةالخالص

رسالته

الخالصانإالالخالصنبينفسهوهوالمخلصهوالربتعنيءاشعياكلمة

أنفالبدالخالصتنللمفلوجنبإليجنباالمقدسالكتابفىيسيرانوالدينونة

66صوالخالص153صالدينونةموضوعيءإشعيايريطوهكذاتدان

6393صحزقياالملكعنتازيخيقسمالرئيسيينالقسمينهذينبينويرلط

السفرتادلخ

وآحازوحزقياويلىثامعزياهمملوكأربعةحكمفترةخالللهءإشعيارؤتءجا

تكونوعليهمق786فيماتوحزقياا6أنظرمق047سنةباعماتوقد11

قرننصفليحوامديعليانتشرتقدالرؤيهذه

النبو

كانوقدتاريخمجردوليسنبوةوالسفركلهكارزمجردوليصرنبياءإشعياكان

نفاذةبصيرةمجردوليسرويءإلشعيا

خططهمنءأجزايكشفوالذيالمستقبليعرفالذياللهوجودتفترضوالنبوة

ءلألنبيا

السفرخلفية

مقط237عامففياالنهياردرجاتأواخرفيإسرائيلكانسحملهءإشعيابدأعندما



لتنعيا

لكن71صمل2األشوريوناحتلهاقدالعشرةبأسباطهاثسماليةالالمملكةكانت

فاسدينكانواالمصيرهذامثلإليتتجهتزالالكانتيهوذاالجنوبيةالمملكآل

الدينيةمعتقداتهموفيوسياسيااجتماعيا

كانفقدمختلفامعهااألمركانيهوذالكنواختفتالشماليةالمملكةأدينتلقد

منيخرنجفسوفتخلصأنأيضاالبدكاناألبدياللهعهدألجللكنتدانأنيجب

كلهالعالمبليهوذافقطليسليفديالمخلصالربعبدمايومايهوذا

تهووعالسفركاتب

اقتراحذكراألحيانبعضفيأنهعلي11فيءإشعياالسفركاتباسمذكر

أشخاصكتبهاقد15363930466الثالثالرئيسيةالسفرأقسامإنيقول

األسلوبفيالواضحاالختالفمنيتضاالقتراحلهذاأعطيالذيالسببوكانمختلفون

واسمبلالبابليةاآللهةنبووبعلءأسماظهورثمالسفروباقياألولالجزبين

نفسهالسبيقبلالسبيمنرجوععنءإشعياوكالمالبابليةلةاالمبراطوقاهركورش

طويلبوقت

14127224فيمثالالمستقبلكشفعلياللهقدرةيؤكدنفسهالسفرلكن

اليوجدكماءإلشعياسفرلنوجودعليمكتوبدليلهناكوليس94468843و8

ببساطةاإلشارةمعالسفرءأجزاكلمنالكثيريقتبسالجديدفالعهدآخرينلكئابأثر

ءإشعياسفرإلي

432



لتنعيا

العامالهيكل

113ا

2122

الدينونة

503أ1

المتمرفىيهوذاإدانة

فيالدينونةالربيوم

المستقبل

ويهوذاأورشليم3162
الحاضرفيالدينونة

الغصنالربيوم16

ثمربألكرمةيهوذا5103

لهاالنفع

ارساليةرفدا

ععانرثيل

216ا7

عمانوئيلاتة52أ7

نفسهءاشعياابنآية8122

السالمرئيسآية7ا9

إسرائيلالدينونة91أ98

وأشور

لتخلصبقيةستبقي01023

رايهغصنجذع11161

الخالصأنشودة2116

2لألممويإلت3

532



الثعيا

1بابـلضدنبوة311132

ضداشورنبوة272ا

ضدفلسطيننبوة418223

موآبضلنبوة41أ16ا5

دروشقضدنبوة9آ71

ضدكوشنبوة8117

إثيوبيا

وكوشمصرضدنبوة126أ9

2ضدبابلنبوةأا12

ضدادومنبوة121121

العربيةضدنبوة123171

أورشليمضدنبو22152

ضدصورنبوة32181

تحذير42132

الخالصأناشيد
7239ا52

632

اللهلشعبويالت

821139

الشماليةللمملكةتحذير92ا82

الجنوبيةللمملكةتحذير9212

ندينللمعالمحذير03133

للمسياسيينتحذير1319

النتهاقلينا

الدينونةوسهالملكوتمجئ

2315301

والملكوتالملك8ا23

والبربالعدلالدينونة23902

الممجدالملبا2أ331

واألممالدينونآل1ال31

واالبتهاجالفرحمملكة53101



بحي6سهاماال

سنحاريبتهديدات22ا63

االثعيا

ردحزقيا02أ73

سنحاريبمعالتعامل31283ال

حرقياتسبحة83902

بابلمنرسل9318

732



لقنعيا

الرسمالة

سةلقدااا

145إسرائيلقدوسهوالرب

92ال91542010221671

91

القدوساللهمنتأتيءإشعيادعوة
63

األقداسقدسمنءإشعياةدعول

614الهيكلفي

بقيةفإنيهوذاإدانةحتميةرغم

631تخلصسوف

عليهبنيتالذيصهيونجبل

11المقدسالجبلسيكونأورشليم
97231

تكونأنتعنيمقدساتكونأن

الترجمةوهيتعتزلأنمختلفا

اآليةهذهفيمقدسالعبريةللكلمة

3281

القداسةطريقهواللهشعبطريق

التىاألوليءاألسماأحدالطريقو

9291أعمالالمسيحيةعليأطلقت

ءإشعيانظر3222442221و9

38ه

اليو2

بحضهماإليينتميانوالبرالعدل

عادالسيكوندينياالبارفالرجل

162اجتماعيا

إليينتميانأيضاوالبراإليمان

إلييقودباللهقماإليمانبعضهما

ممايؤدياللهمعالحقطريقفيالصيرورة

البشرمععاداليصيرانإليبالتالي
162

عليأنهالمقدسالكتابيعلمنا

ماعليشئكلسيكونالبعيدالمدى

301622للباربالنسبةيرام



اللهيميزدينونةماهووالصالحالبرح

مرفيهأواإلنسانبثروةيتأثرالفالله

4و113

الشررريفعلونلمنيلفنالالبر

هوتجعلهلنالصالهةاإلنسانوبيئة

6201صالهاإنسانا

البرحكمهوالمسياحكمسيكون

231

ينونةال3

بطريقتينالدينونةإلىءإشعيابنظر

بالعدلنحكمأنيجبالبشرأحكام

كلفيءوأمنامنفتحيننكرنوأن

و12و171اإلدانةيستدعىموقف

62502320114333161

ءالتنطيا

نستطيعلنوهذهاللهدينونة

وضعفياللهطردقةوهيمنهااإلفالت

لمظالمهعنيءوإعطانصابهافياألمور

142822612331الحياة

51581031115826192

3326

الربيوم4

بفكرةوثيقاارتباطاالربيوميرتبط

أزمنةهوأيضااليومهذالكنالدينلىنة

السالميسودوحينشئكلرد

دائمانجدهماالربليومالمظهرانوهذان

262331ءإشعيافكرفي

2222541421322154

261116121164118

5219

932



لتفبهيا

التطبيق

اللهومحيةالدينونة

يتعلقإشعيانبوةمنءالجزهذا

يتكررالذيالموضوعوهوبالدينونة

قايينفهناكالمقدسالكتابفيبانتظام

7تكفيوالطوفان4تكفي

وهناك91تكفيوعمورةوسدوم

ودينونة21خروجفيمصردينونة

وفى23خروجفيإسرائيلشعب

وسفيرهحنانياقصةلمجدالجديدالعهد

أعمالفيوهيرودسهأعمالقي

31أعمالالساحرفىوعاليم21

الدينونةمنظربالطبعهنالقأنكما

رويكما02رؤيافيالعظيمة

ألقيحيثولعازرالغنيقصةالمسيح

61الوقافيالهاوبةفياألول

الناسبعضزالفالذلككلومع

الصعبمنيجدونالمسيحيينوبعضبل

ويوضحالدينونةفكرةدتبولعليهم

الحاليةالدينونةللدينونةوجهينءإشعيا

والداثمةالمؤقتةالمستقبلةوالدينونة

الدينونةعلي2اصحاحويركز

الربيوماليومبذلكبتذكيرناالنهاثية

عنفكرةلديهممناوالكثيرين

بالقولنشتكيماوكثيراالعدالة

التيهبموالدينونةعدألهذااليس

انالواضحومنكاملةالعدالةتقيم

السليمالطريقفىتسيرالاألمور
للحياةيكونأنأردناإذالكنحاليا

أنبعدذلكيتمانأصالفيجبمعني
الحاليةالحياةتنتهي

هذهمنليخلصناالمسيحماتلقد

عليهيحكممنأيفإنوعليهالدينونة
اللالطريقرفضهبسببذلكسيكون

يعلمواأنالمسيحيينعليلكنللخالص



3إشحاضرةدينونةأيضاهناكن

السبيالدينونةهذهمنيهوذاحذر

التفعيا

علييكونأنالمسيحيوعلىواألسر

21192بالحقيقةهذهمنحذر

12



لتنعيا

الرئيسيةالموضوعات

6اصحاحالله1

أعطيتالتيالرؤية6اصحاحيسجل

وماذااللههومنبوضوحليريءإلشعيا

يعمل

اللهخيصاثصهيما14الرؤيا

هناموضحةهىكما

الجمرةداللةهيما57الجواب

031خروجأتتأينومنالملتهبة
01

يدعلىأرسلمن81الطلب

أوليهيماويرسلهمالمتطوعينالرب

يوحناأيضاانطراإلرساليةمتطلبات

1232

الرسولبعطلم91الحقيقةول

أعطيبلالعظيمالنجاحضمانات

النجاحلبعضضمانا

وتتبع5511إشأيضاانظر

عددفيءجالماالجديدالعهدإشارات

213234ويوحنا31171متي9

روميذ823282الرسلوأعمال

1118

نتكا7اصحاحتفسيريةنبلىة2

فيمعينينألناستعطيعادةالنبوات
أنعلينانبوةتفسيروعندمعينوقت

هذهتعنيهالذيماسؤاليننسأل

تعنيهالذيومالهمبالنسبةاألقوال
لنابالنسبة

منكلإليالنبواتتشيرماوعادة

وتلكالنبيزمنفيتقعالتياألحداث

الحالةهيوهذهالمستقبلفيتقعالتي

2ه71بعنايةإقرأ741إشمع

82112أي1726192همل2

ولدتعندماكانللنبوةتحقيقوأول



كيفيعرفأنوقبلولدأشابةمرأة

جيوشانسحبتلنفسهطعامهيختار

تحاصركانتالتيوارامإسرائيل

ثانيأمامفهومةغيرألسبابأورشليم

ءالعذراولدتعندماءجافقدتحقيق

18132متياقرأيسوعالطفل

5صحاحألكلرمةا3

يفتخروناللهشعباليهودكان

العهدأياموفيالربكرمبأنهم

ضخمةكرمةرسومهناككانتالجديد

ءالتنعيا

ادرسللهيكلالحارجيالجدارعلي

صاحبعملهالذيما5اصحاح

فكيفمثالطذاكانولمافيهالكرم

كناوإذااألعمالهذهتفسيريمكنك

الذيفمااأليامهذهفياللهكرمنحن

صاحبفعللماذافيناهويفعله

ينتظرهالذيمااألفعالهذهكلالكرم

اقرااأليامهذهفىشعبهمنالله

الذيما12336402161متي

لمامفهومناإليالفقراتهذهتضيفه

ءإشعياصؤره

342



ءعاثعيا

دوالعبالخالص

يأتيالربومرسللهضوعامالخالصءإشعياسفرمنالقسمهذايتخذ

تتعلقكتاباتأيمناستبعادهايمكنال193فالدينونةاللهلشعببالتعزية

يخلصانمستعدهوالذياللهعنتتكلم466االصحاحاتهذهأنإالبالخالص
األمركلفهمهما

األصحاحاتههلىكمبتلمن

السبيوهذابابلسبيفييهوذاشعبكلإلىاألولالمقامفىءإشعيارسالةكانت

رسالةأعطيقدءإشعياأنإالالسفرمناألولءالجقفيالمذكورةالدينونةنتيجةءجا

سيأتياللهفإنبابلفيالموجودالشعبييأسأالبيجالخالصرسالةهبمجديدة

بابلكانتأيضالناكتبتقدبالطبعاألصحاحاتهذهأنإاليخلصهموسوفإليهم

كانالشيطانلمملكةكصورةالمقدسالكتابفيتتمثلكثيرأماأنهاإالحقيقبةمدينة

نحننحتاجالخألصإليهماحتاجوأوكماايضةنحنوهكذاللخطيةمستعبديناليهود

أيضالناكتبتقدفهيلهماألصحاحاتهذهكتبتوكماأيضا

الرلبعبد

6054925أ41494العبدبأناشيدءإشعياسفرمنمقاطعبعأدعيت

14835فىبوضوحتظهرانالربعبدوفكرةعبدكلمةأنعلى313521

كلهالسفرخاللبانتظامتتكررعبدكلمةأنالحقيقةبل21

باعتبارهأشكالبثالثةالعبدلناوبقذم

442



لتنعيا

ابراهبمساللةكل1

ابراهيمنسلمنفقلىمنونوالمءاألمنا2

ايسوعالجديدالعهدفياسمهدعياسمهيذمملمشخص3

االنشودتينهاتينمنكلوتصؤر941625313521خاصةبصفةالحظ

أخريلشخصيةبلإسرائيلغيرآخرعبدأ

اللهتواضع

36أصحاحففىاللهتلىاضععنعاديةغيرشهادههبم13656األصحاحات

ءإشعيايضرع46اصحاحوفىالماضىفيشعبهمعاللهتعامألتتاريخءإشعيايستعيد
الاللهعدلعنلءيتسالركانكمايبدوإنهبلالقوةبنفسيزالالأنهيهيأناللهإلي

469ثأكلناشعبكانظرهااألبدإلياإلثمتذكروالربياالسخطكلتسخط

دويطلبهلمالذيللشعبنفسهأظهرإذالتساؤلعليالربيجيبه61هوفي
وقحينلخطاةنعمتهواعطيمعهيتكلميكنلمشعبعلي

542



لتنعيا

العاميكلال

العرضر

1آ1

لهمثيلالإله

21822

1الوثنيةوحماقةالله13ا042

إسرائيلمعينالله14142

المستقبلأحداثربالله145292

1عبدالرب219

للهتسبيحأنشودة240179

واألصماألعميالعبد52أ248

إسرائيلفاديالله34131

بميلاالناكرالعبد34182

ومانحهاالهياةربالله415

2الوثنيةوحماقةالله4632

الوهوسكبدكورش42547صا

يدري

األعظمفالخرلمالله54831

األسميالربالله52ه

3الوثنيآلوحماقةالله6131

بابلعليمرثاة74151

واللهالعنيدإسرائيل84122

الصبور

والخالصالمعاناة

9415531

2عبدالرب916

وتجددررجوعالخالص94762

إسرائيل



لملكنانفصلثإسرائيل593
قتطلق

3عبدالرب0511

والبرالخالص69ا15

والغضبالخالص157132

ءوالفداالخالص25121

4الربعبد25313521

المجدمنولمحطالخالص1أل51

للعطاشدعوةالخالص55131

جدبدمنالضعبومإضرا
6519512

الغريبتهجرلماذا8ا65

يستبعداللماذا659731

إسرائيل

للتولةدعوة75912

حقيقيصيامإليدعوة1ا851

والروحالخالصالخطية95115

إلتنمعيا

البصرمرميعلىالخالص
061366

الجديدةأورشليمعنرؤيا06122

اليوديلكنرؤيا16111

المخلصعنرؤيا26121

لدينونةواالخالص3616

اللهنواضع
3675661

اللهكانماذاذكريات36701

هوأيناحتجاج4621أأ36
اآلن

هناداثمالقدكنت56191

جديدآوأرضجديدةءسما

5671662

742



لتنعيا

الرسالة

اللهلشعبمقدمةالتعزبةا

واجبءإشعبامعاللهبتحدث

421شعبيعروايعطيجديد

الطريقليمهدايتكلمانمناديان

6و43

هوصوتصوتهإنيتكلمءاشعيا

كلمةأماالبائسالبشريالكارز

468األبدإليفتثبتالرب

إعالنويطلبيتكلمثالثمناد

أنيستطيعإنهكيفالسارةاألخبار

4911قادمااللهيري

دالراياللهاإليمانهواإليمان2

اللكناللهوخدمةاللهشعب

أنيجباللهشعبفإنتتعزيأنيكفي

األصناممعأواللهمعإماموقفهيحدد
44132

يصيرأنيجبالمختارإسرائيل

فييشورونوكلمهالمستقيمإسرائيل

44اخالقياالمستقيمتعني2عدد
15

الربالفاديالملكاسرائيلىإله

الصخرالفريدواآلخراألولالقدير

4468

تكافئأنتستطيعالاصنامالبديل

4492صانعيهاحتي

3إلىارجعواالقراراتخاذساعة

ويمحييغتفرأنيمكنفالماضي

441232كالغيوم

اللهبأعمالاإليمانهواإليمان3

يمةالع

لنايعلنهالذياإللهالمتألمالمبد

انفقطيستطيعالالمقدسالكتاب

أنالبدالخطيةثمنلكنالخطيةيغفر



أرنفسهالخاطئبواسطةإمادفع

الكنيسةاعتادتوقدالمخلص

الفقرةهذهأنتعتبرأندائماالمسيحية

25313521المسيحإليتشير

الفقرةهذهتبدأوالمحداأللم

مايوماالعبدفسيرتفعبالمجد

اآلالملكن2111فيلبيهـشمجد

الحالكانوكماأوألتأتيأنالبد

عبيدويتكررمعسيصيرهكذاالعبدمع

1ه2531يومنافيالله

سهلةالعبدطفولةتكنلماآلالم

تكنولميابسةارضمنكعرق

أيضاموتهوالسهلةكلهاحياته

التنعيا

أجلمنأجلنامنكانهذاكللكن

ومعاصيناوتعدياتناوأحزاننانقصاتنا

3519

العبدآالمتكنلموتوضيحشرح

تطبيقءسوهىوالطارئةحادثةهه

يسحقهبأنسرالربلكنللعدالة

11و3501الهزنبا

يرحباألباللهفإنلهذاالمبد

غنيمةيقسمالذيعبدهبعودة

أنشودةبدايةإليأخريمرةنعودوبذلك

يعقلعبديهوذااهذهاألخيرةالعبد

25جداويتساميويرتقيويتحالي
313521

942



ءلتفعيا

التطبيق

اللهشفصية

فقدلممفرمرسليهوءسفراشعيا

لهشاهداليكونشعبااللهاختار

أولئكمنإالتأتيالللهالشهادةلكن

ويعيشونبالحقإليهينتمونالذين

البرواللهيتطلبهاالتيالحياة

يستععلهاماكثيراكلالتيالكلمةهي

شهودهمناللهيريدهماليصفءإشعيا

منالبريتطلبالديهواللهوشخص

مختلفأيألقدوسفاللهشعبه

يكونأنشعبهعلييجبولذلك
مختلفاكذلك

لسـناألننـاتثـورمشكلةوهنا

ذلكويتبعالحقنصنعوالابرارأ

النحتماا

البرنفعلأننستطيعالكناإذا

شيئااللهيفعللموإزااللهيطلبهالذى

الشيئاالعقابفيكونأبراراليجعلنا

اخباراسيئةتكونوهذهمنهمفر

نظرفيعدةكثوبكلهابرناأعمالألن
466الله

جديدمنلنافينيرءالضوودمود

باألخبارالنقطةهذهعنداللهشخصية

يعالجمازالاللهإنتقولالتي

منويتألمالربعبدفيأتيمشكلتنا
355ومعاصيناخطاياناأجل

المشكلةلبإليءإشعياينفذوبذلك

القدوساللهعنرسمهاالتيبالصورة

علينامستحيلةبربأعماليطالبناالذي

يجعللكىالطريقبنفسهيفتحثمكبشر

اللهنعمةبموجبوذلكممكناخالصناأمر

وحدها

يقالأنيجبآخرواحدشئوهناك

فبمنايضاومتهـميزفريداللهأنوهو



بهتعادلونشبهوأياللهشبهون

9و48152447645

لهذاوفعالةحيةاساسيةكلمةوهناك

إلقفعيا

الربأناأنااللهلنايقدمهاالجيل

13411مخلصغيريوليس

152



لتنعيا

الرئيسيةالموضوعالت

عبدالرب1

466بالكاملالفقرةادرس

عبديإليإشارةكلوالحظبإمعان

ثالئةإلياإلشاراتهذهقشمئم

إليتشيرالتىتلكمجموعات

تشيروالتيإسرائيلأويعقوب

فقطيعقوبنسلمنأمينةطائفةإلي

شخصإليبوضوحتشيرالتيوتللق
دمحل

تمالعبدعنءإشعياتعليمفإن

إسرائيلقاعدتهمثلثبراسطةتوضيحه

فيإسرائيلمناألمينةوالبقيةكله

كيفالقمةعليالمسياوالوسط

عليالتوضيحهذاتطبيقيمكن

الجديدالعهدفقراتادرسالكنيسة

31يوحنامثلالعبدداعنالعظيمة

01متي012354مرقس24ا
4224

252

هوتواللهتفرد2

494األصحاحاتداخللمجد

فهووتوحدهاللهتفردإليإشارات

فربل

الكونخالقباعتبار

للبشرالحياةواهبباعتباره

يخططالذياألحدالواحدباعتباره

المستقبل

والدعوةالعهدإلهباعتباره

الوحيدوالفاديالمخلصباعتباره

كلتخصالتيالفقراتكلحدد

الموضوعاتهذهمنموضوع

الوثنيةساقة3

معتتعاملرئيسيذفقراتثالثهناك

الموضوعاول



الالذيالصنم48142

أومربوطفهويتحركانيستطيع

علييدلماأبسطإلييفتقرمثبتا

الحركةوهيالحياة

الالذيالصنم4492

الهدادعملهفييعرقينفعأنيستطيع

اليصنعانهالذيالصنملكنوالنجار

شثئينفعهمافى

المحمولالصنم617

كانتيةامبراطوتسقكانتعندما

معاألسرإليعرباتفيتنقلأصنامها

الحظئنقلكحملالمسبيالشعب

الرحممنبالقولذلكعلياللهتعليق

أناالشيبةوإلىهوأناالشيخلىخةوإلى

ثأوأنجيأحملأحمل

هيليستالثالثالفقراتوهذه

إلتنعيا

معتتعاملالتيالوحيدةالفقرات

الفقراتباقيعنابحثالوثنية

األصنامعنءإشعياتعاليمهيما

الدياناتعليانطباقهامديوما

91121الأعمنظراألخريا

21161أفسس

رسيادتهاللهسلطان

اللهأنننسيأنعليناالسهلمن

تماماكماكورشمثلوثنيملكربهو

اإلشاراتالحظالكنيسةملكأنه

4482541كورشإليالعديدة

تحقيقأيضاوانظر14526411

لكن1وعررا63أي2فيالنبوة

اللهمشيئةأعرفأنوأهتمأقلقلماذا

2و211روميةأنظرلحياتي

352



رميا

اإرميسفر

الشكليالتاجدوىعدم
ةالنبنمكلةم

يكونيكافىطويلسفرألنهالنهايةحتيإرمياسفرةءقرافياالستمرارالصعبمن

تاريخياترتيبامرتبغيرإنهعنفضالمحددنموذجبال

توضبح

لمالسفرفهذادقيقاتاديخيامرتباسفرأييكونألنيدعوسببهناكليساوال
نبويسفرأصالفهوتاريخيةأحداثايحويأنهرغمتاريخيياسفرايكونأنبهيقصد

الثانيةالمكانةفيهيحتلالتاريخفإنولذلك

األصليالسفرمننسخةإالليسإليناوصلماأن63أصحاحلنايشرحئانيا

واحرقهااألصليةالنسخةيهوالقيمالملكقرأانبعدكتابتهاأعيدت

يوشياالملكحكمبفترةغالباتختص102األصحاحاتإنالقوليمكنصوماوع

األولءالجزتصنيفيمكنكماوصدقياويهوياكينيهوياقيمحكمفتراتيخصوالباقي

الثانيالقسمأماالشخصيةوالسيرةالتاريخبعضمعنبوةأساساأنهعليسعفرالمن
النبواتبعضمعوتاريخشخصيةسيرةفهو

وعصوهإرمياحياةقصة

يوشياللملكعشرالثالثآلالسنةمنسنةوأردعيننيفاإرميانبوةاستمرت

إرمياشبلقدمق785685فيالسبيوبدايةأورشليمبخراحتيمق726
452



رميا

يوشياإصالحاتخاللمنالمشجعاتبعضورأيمنسيالمرتدالملكحكمفترةءأثنا

حقةقوميةتوبةهناكتكنلموإن

عليأشورلمجمأفلوقدالعظميانالقوتانهماالحقبةهذهبدايآلفيومصرأشوركانت

مق506عامكركميشمعركةفيبهزيمتهامصرأمرفضيكمامق216عامبابليد

التسليمعليتوافقأنيهوذاعليإصرارفييلحإرميااخذفصاعداالتاريخذلكومن

بإظهارينتهيسوفالسبيأنيعلمإرمياكانفقدلخطاياهانتيجةالسبيوتقبمللبابل

سبيهموردعنهماإللهيالصفح

ءوالقضاالدينونةنبيإرميايسميماغالبامتشائماأممتفائالإرمياكانهل

أنإالمنهمفرالالخطيةعقابكانوإنيقهرالالذيءالرجانبيأيضاكانلكنه

هجومايشنوهويغفرلكيالدوامعليومنتظرمستعدوهوهءورااللهرأيإرميا

خاصةبصفةخطاياثالثعليعنيفة

7038391151الوئنية

519ياألخالالفساد

73114111613204الكاذبالالنبوات

بلعليهانندمأنحتيوالخطايانانعرفأنيكفيالأنههوالعظيمإرميادرسإن

التودةحقاهواللهيطلبهماإن

552



ميار

الدينونةسفر

52ص1عر

المقدمة

وارساليتهإلرميااللهدعوة

للدينونةالتمهيد

ه213

36

513

5113

652

االتهام

للتولةدعوة

بابلمنءالقضاتحذبر

دلـنءاألتقياعنبحث

جدوي

العامالهيكل

مرءالقضاالتحذيرتجديد03ا6

بابل

االضطهادعنحدبت

710152

الخارجيةالتدينمظاهر7192

1الرثنيةدينونة70383

الخطاةعناد822

الدموعمنفصل62ا9

2الوثنيةدينونة01161

الوشيكالخرابعنتحذير017122

1اللهرجلصالة013252

المتوقعالحكم
2يا19131



عهدولعنة71ا1

اللهرجلضدالمؤامرة32ا118

1

لماذامتوتعآلمعارضة21171

الشريرهريز

الخمرلـؤقاقالمدفونةالمنطقة3119

التالفة

بالسبيالتهديد315172

المحتومالمصيرطالل
0281أ1لى

وحربوهجاعةجفاف12ا5اا

اللهيبتعدعندما61912

العالمرجلمصير1ا719

2اللهرجلصالة81ا712

السبتحفظاهمية719172

الفخاريبيتفي81121

ارميا

الفخارياتهام813171

رجلضدالمؤامرة32ا818

2الله

الفخاريءاإلناآية91951

المقطرةفيإرميا6أ02

اللهرجلشكوي02781

كا
والموتالهيا

1214209

موتاالحياةتعنيعندما1ا12
حياةوالموت

للملوكإدانة22103

الرحمةتقدمهالبرغصن8ا32

الكذبةءاألنبيا329

التينمنسلتان01ا2

752



رميا

852

األخيرالقرار

52183

السبيفيسنةسبعون5219

اللهغضب83اه52



لرسالة

بملخصاآلياتهذهتزودنا7192

نريأنويمكنإرميالرسالهواضح

مراحلخصسالنبوةخأللمن

الحقيقيةالتوبةويصفيطلبالله

إحساسهمنالشعبيحررالله

واألمانباألمنالوهمى

خطاياهمولحدديفندالله

للشريعةالحقيقيالمحتوييفسرالله

الدينونةحتميةمنيحذرالله

اطكلدثأينا

كاتباوليسومبشراكارزاإرمياكان

بابالجماهيريكلمأنعليهفكان

الذيالبابكانأنهيحتملالرببيت

والخارجيالداخليالفنابينيفصل

الداخلفيالمتعبدونكانحيثللهيكل

أنللجميعليمكنالخارجوالتجارفى

ارميا

أ2و71يسمعوا

بالمناشدةيبدأارميا2

وأعمالكمطرقكمأصلحوا

آسفأناالقولمجردليستفالتولة

رضاالحظالسلوكتغييرهيبل

يقولونإذاألحمئالذاتيالشعب

هذالناطالماوأنههوالربألهيكل

اللهوجودإنأيضااللهلنافإنالهيكل

وليسبسلوكنايتحققمعناالحقيقي

مثلالدينيةللرموزحيازتنابمجرد

والكنائسالمقدسوالكتابالصليب

8ب2اال

يالخولىنخطئ3

لنادامماالشعبيظنهكانماهذا

ءنشاكمانتصرفأنفلناالهيكل

وثنيةحتيبلكذبرناقتلسرقة

لمسةألجلالكنيسةإليهذاكلوبعد

952



رميا

7911التدبنمن

هثميل

كنعانأرضإسراثيلدخلعندما

شيلوهفياالجتماعخيمةنصبوا

عصرطوالالعبادةمركزشيلوهوظلت

876546مزمورلكنالقضاة

تمردعندهادمرتقدشيلوهأنلنايظهر

أناآلناليهودوعليالشصب

أنتستطيعالالهيكلمبانيأنيدركوا

1ه721كذلكتخلصهم

62

كلهااألسوةخطية5

عبادةفياألسرةأفرادجميعاشترك

الحظوالحبالحربإالهةعشتار

الصالحةءاألشيالمجتذبكماأنهكيف

الرديئةءاألشياأيضاتجتذبهاإلنسان

5و1تي761022

اناليرهانالطاعة6

الذبائحتقديمهوالتقويجوهرليس

المقدسةالمطيعةواضعةالمتالحياةهوبل

71292



رميما

التطبيق

للنباحالمالزمةاألعراض1

عندماالمسيحيونيضللماكثيرا

النجاحعلييحصلواانييتوقعون

واالحترامالمجتمعفيالمرموقوالمركز

حياةيعيشواأنبمجردوالسعادة

لكنأحياناهذابحدثقدصالهة

يحدثالذلكأنيذكرناإرمياسفر

االعتماديمكنالذيفالرجلىدائما

سببايكونتالحقليقلىلدائماعليه

لألرتبالقحقيقيا

بالدينالمتاالهمدن2

أحعلييوماالهندوسأحدعلق

لكأغفرأنأستطيعألالبالقولالمرسلين

ديانةأنهاعليللمسيحيةتقديمكقط

والحقالدياناتمنغيرهامثل

ذاتديانةمجردليستالمسيحيةأن

أووأعيادوصياماتتتبعقواعد

بلحياةطويقهيبلتقالصلوات

كلهالهياة00001نفسهاالحياةهي

فياليهودإدراكهفيفشلماوهذا

للجميعكانفقدإرمياعصر

باللهيؤمنونكلهموكانواديانة

األصحاحلكنمانوعمنإله

العبادةجدويعدممنيحذرناالسابع

الذيالكثيروهناكءالجوقاالمظهرية

رسالةصالخصهذافيلناتقوله

القصيرةيعقوب

تفتفرالالتيالمحطية3

اللهفنستفزنتماديأنيمكنهل

طويالونتأخرطويالأمداونغيظه

إن61األصحاحلنايقولالتودةعن

لدرجةاللهنغيظأنيمكنوإنناممكنهذا

أخطرومنعناويبتعديتركناعله

هذهكـلهالمقدسالكتابكلمات

162



رميا

الكلمات

الشعبهذاهنسالهىنزعتألننى

ه61والمراحماإلحسانالربيقول

362

الجديدالعهدفيالغفرانحدودوالحظ

212273متي



رميا

الرئيسيةالموضوعالتا

الخطية1

عنمغلوطةفكرةالشعبلديكانت

مصطلحاالخطيةنتفكاالخطية

إهمالألمعنيضملفأصبحتدينيا

لماللهفإنوعليهالدينيةالواجبات

واحديومفىيحدثبماإاليهتميكن

ماشأنهمنيكنولماألسبوعأياممن

الستةاأليامساثرفيأمورمنيجري

هذهتصفحاألسبوعمناألخري

اعتبرهمابكلقاثمةوضمعاألصحاحات

المشتركالقاسمهوماخطيةإرميا

61يوحناإلىأنظرلهااألعظم
الخطيةتعرثكيفوقل11ه

اإليمانيغيرأنىقعنتلولماذاهناك

الشخصيالسلوكبيسوع

ورموزهاالخطيةالرثنية2

ننظرأندائمانريدأنناالغريبمن

ماوعادةنتعبدونحنماشئإلي

بعضالعالميةوالدياناتالعباداتتوفر

الضخمةالتماثيلمثلءاألشياهذه

آسياءأنحاجميعفيالمنتشرهلبوذا

رموزتحولتكيفأيضاالحظلكن

ادرسأصنامإليالمقدسالكتاب

عددفيالنحاسيةالحيةقصة

كذلكادرس8114مل12492

2هخروفيالعهدتابوتبختال

تحريموالحظ4111أصم0122

الصورأنواعمننوعأليالقاطعالله

ألو223و0246خروجالعبادةفي

هلالمسيحيةعليذلكنطبقوكيفه

فيصليباستخدامفيخطورةهناك

ةدالعبا

الصورخاللمنالرع3

الصورمنالعديدإرميايستخدم

362



رميا

الشعبانليتاكدوعظهفيوالرسومات

الزواجعنيتكلمفأقوالهيتذكر

الخيامعنويتحدثوالدعارةوالطالق

والمركباتالمعاركويصوركروموال

األقفاصفيوالطيوراألطفالوميالد

إلخالصحاريفيوالجمال

الصورهذهمنمجموعةكؤن

التيالكالميهالصوربنوعياتدقارنها

التشابههذألماذاالمسيحاستخدمها

462

الصورأنواعهيومابينهماالكبير

يستخدمهاأننتوقعالتياللفظية

الحديثإرميا

1محياالفخالكطء

الكتابفيالموضوعهذاتتبع

مزمورخاصةبصفهانظرالمقدس

وروميه9و1468و49هاش219

الصحيحةالعالقةهيما99192

ولماذاوالطينالفخاريبين



رميا

النجاخمعنى

إرميالمحاح

مانريوفيهشخصيةسيرةهوإرميانبوةمنالثانيالقسمهذامناالكبرءالجز

يعملهأناللهمنهيطلبمايعملأنهحيثنمناجحفهواألميناللهلمرسليحدث

كرسولاستخدامهفييستمراللهوألنتحقققدبهتنبأماكلوألنأقلوالأكثرليس

اللةيرضىوألنه6خاص

ءاألنبياتعارضفقدناجحغيرأنهلمجداإلنسانيةالنظروجهةمنإليهنظرناإذالكن

وتعرضءالغوغارحمةلمحتوتركتهعنهتخلتالرسميةالسلطاتأنكماإرميامعاآلخرون

والسجنللتهديد

الكاتب

امالإلييشيرهذاكانوربمايمجدالربإرميااسممعنييكلىنأنالمحتملمن

نفسهإلرميابالنسبةآمالهماكانتأنهااألرجعلكنإلسرائيلبالنسبةوالديه

وظلسنةلعينأحواليلمدةاللهبأقوالوتكلمفتيبعدوهوللخدمةإرميادعيوقد

الجديدالعهدفيسفرهمناقئبسماوكثيراحياتهطواللالستخدامصالها

بإصالحاتبالترحيبلهيسمحوضعفيكانثمومنمنسيحكمءأئناإرمياشب

أوالشعبحياةتلمسولمفقطظاهربةكانتاإلصالحاتتلكأنأخيراتبينأنهإاليوشيا

مفرالالتيالدينونةإعالنهوإرمياعمليكونأنتحتملهذادوافعهمأوقلوبهم

562



رميا

كالمل

اعتبارويمكنأيامهمفيإرمياوكرزتنبأالذينالخمسةالملوكئالثيهوياقيمكان

الفرصةليهوياقيمفدمت63أصحاحوقيالباقينلالربعةقيللمانموذجالهازته

عليهوقرأتلهخصيصاكتبتالتيالكلماتتلكبعمقإرمياكلماتليدرس

الدرجتمزيقهوالوحيدفعلهردوكان2عددالملكيخفولمالقوليالحظلكن

مضمونمنوالهروبالحقإلنكارالمحاولةهذهفشلتوقدكلماتهإرمياعليهكتبالذي

أنهعملهماكلبلالسفرتدميرعنبرضاهحتييحظلمالحقيقةفيوهوإرصيارسالة

نتجاهلهاعندماتزولالاللهوكلمةالموضوعنفسعنليكتبأطولآخرلسفرطريقافتح
48إشنهاجمهاعندماأو

662



رميا

العامالهيكل

الشخصيةالسيربكتاب

األول

9223أ62

تهديدبالموت62151

وخالصدفاع626142

الخشبيالنيرآية72922

الخشبيالنيركسر82111

حاولحديدينير822171

تحطمهأن

رسالةيكتبإرميا92123

التعزبةسفر

62ألب

الدينونةبعدالرحمة142يا

تعودالقديمةالطيبةاأليام13102

طرقاتتطلبالجديدةاأليام1312
جديدة

حقاليشتريإرميا2هايي2

الصفقةمفزي23624

ءوالشفابالصحةوعد62ا33

الشخصيةالسيرةكتاب

الثاني
31403

صدقياالملكتحذير317

العهدنقضالعبودبة3822

ةالعقودوإعالن

762



رميا

أبيهملعهدالركابيينأمانة53191

السفراإحراقيم6312

جنالمفيإرميا92ا73

الوحلفيصيغإرميا6ا83

يخافالمنقذفيالتفكير83731

األسئلةبعضيسألصدقيا182فى83

أورشليمعليءاإلستيال93181

إرعياسراحإطالق16

جدلياالحاكممصرع3لىا7

والمذابميمهالجقصه151

عنااليقزلإرمياأل146122

مصرإليالهروب

بقولنعممصرإليلنهرب3939
يونائان

مصرثاإليللهاربينالويل4103
اللهيقول

62

الثانىالدبنونةكتاب
6محا115ه

54

64

4ال

84

94

94

94

94

94

مقدمة15

مصراليرساله183

الفلسطينيينإليرسالة17

موآبإليرسالة174

عمونإليرسالة16

ادومإليرسالة722

دمشقإليرسالة3272

وحاصورقيدارإليرسالة833

عيالمإليرسالة4393

إليرسالةالختام11546
بابل



تاهـلخيملحق
25143

ارميا

أورشليمعليءاالستيال03ا25

الشعبوسبي

ءالرجاأناشيد251343

962



رميا

الرسالة

مرسلتكونانمعنيإرهيايرينا

إرمبادعؤأ

6إشءإشعيامعإرميايشترله

وشتبرللعملأهليتهبعدمالشعورفي
1101اللهلمسةأيضا

الخزفيءالاإلحادئة2

مرئيةإيضاحوسيلآلإرمياتخدميس

الدينونةإلييرمزالمحطمءاإلناكان

بالتوبةاالستجابةتكونأنيتعينوكان

تمذلكمندبدألقلىتحدثلمالتي
وصرخفسجنإرمياإيمانعليالهجوم

كلمنهانتزعلقدلماذا2781

911اللهفيهءعدارجاماءرجا
0281

األنيارثةحافى3

متجاوبغيرفقلىالشعبيكنلم

072

اآلخرينءاألنبياالإنبلإرميامع

تخيلولمجكـنوقاومـوهعارضوه

تشملأنيمكنالتياتهاماتهم

نالمبشرويواجهأنويمكنالعجرفة

71أيامنافيالمعاملةهذهنفس
871

والركاكيينارميا

ءوالكانءالعزابعضائماهنالق

هوابائهملدهدالبسيطالركابيين

نبالغأنينبغيوالالمشجعءاالستثنا

91مل1فىإيلياانظراالكتئابقي
3191ه181

الدزحادثة5

منمساندةبأيإرميايحظلم

الملكأوالكاهنأوالنبيأوالشعب

خيبتقدسفرهحرقءأنباوالبدأن



63123المسيرواصلأنهإالمله

الجبالىالرقىانةمن6

عندماإرمياأفكاركانتماذاتري

إطالقمنبدألالجديدةاآلالمواجه

لمهصدرمنالنجدةتءجاوقدسراحه

الكوشـيملكعبديتوقعهيكن

ادميا

7318331

سعيدةنهابةهناكليست7

إالالنورالربمرسليبعضيريال

معالحالكانكماالمظلمالنفقنهايةفي

1414403إرميا

172



وميا

التطبيق

متشائماتكونمتىأ

للمبشردرسأحيوياإرمياسفريقدم
بشارةتكونانيمكنالأنهوهو

أيضألإنذاربدونالسارةباألخبار

يعلمإرمياكانلقدالسيئةباألخبار
وقدرةاللهوعهداللهمحيةعنشئكل

بخلصانفيورغبتةالخالصفىالله
أكثرالدينونةيعلنانكانعملهلكن

الخالصإعالنمغ

أكثرنفسهبالخالصالميشريجدوقد

فنصيببالدينونةالتبشيرأماشعبيآل

لشئوأنهوالسجنرالرجمالضرب

لكنللشعبالخالصنقدمأنعظيم
هناآلخرالوبهيوالدينونةاإلدانة

اللهرسعالةمنءجزوهيالعملةنفهس

بدونءوالسماتماماالخالصثلم

الخالصوكذلكرخيصةنععةهىالجحبم

والتلمذةالعدلبدونوألحبالتويةبدون

انضباطبدون

2أل

رشفقتهإرمياحنان2

يستمتعمنالمبشرينمنهناك

إرهيالكئالجحيمعنوالكرازةبالجحيم

هنيتمنيلقدكانهوالمنيكنلم

عنحنانياةءنبوتتحققأنقلبهصميم

الربليصنعهكذاآمدينالسالم

فىيستمرانعليهكانلكن826

طريقليسهذاانالقولعليإصراره
الله

يسشصتعأنالنبييستطيعال

يفدلالاللهفإنالجحيمفىبالتفكير

لكنعنهاالتحذيريجبنعمااذلك

أبداوليعسالشفوقةارمياروحبنفس

واالنتقامالتشفيبروح

الكالرزتواضع3

ولداألنياألمرأولمنإرمياقال
مكانهيعرفالنهايةحتيوظل61

ألربقالهكذاداثمايردفىكانحيث

لخ1151



رميا

الرئيسييةالموضوعات

تارلفىقائبفىرسالة1

زمنيامرتبغيرإرمياسفرأنرغم

فهماصحيحأفهمهيمكنالأنهإال

فإنالنهايةوفيتاريخهعنبعيدا

سنةاربعينلمدةاهتدتإرميامةخل

تكونوقدملوكخمسةعهودخألل

تاريخفتراتأعنفمنأيامه

إسراثيل

خاللمنالتاريخىاإلطارتابع

منسيالملكعهد1252مل2

33أي2وصبياإرمياكانعندما

للتواريخالمتعددةاإلشاراتالحظ63

336121و12إرميانبواتفي

162172182192223ل4

853163173183و1431

حاول443ه41931141541

والنبوةالتاريخبينتريطأن

الهوتأيضاهىالنيوة2

الثانيالكتابفيأنهالح

لتي64151حاتأصحاللدينونة

عشرةضدالدينونةعنفيهاأعلن

بابلنالتالشعوبمنمجموعات

516151منهااكبرءالجز

فيهامالهوتيمعنيلهاوبابل46

ضدالتمردمنبدأيةالمقدسالكتاب

ونهابة11تكفىبابلفيالله

81رويافيبابلسقوولبإعالن

تسخراناللتينتيناألنشوفىأيفاالحظ

أصحاحيءإشعياسفرفيبابلمن

الفقرتينهاتينوقارن3174

بابلتارلخيخاماوقابلببعضهما

التيالداللةهىماأورشليموتادلخ

كلرموزالمدينتينلهاتينتعطيهاأنيمكن

الهوتية

372



رميا

إسراثيلالىالمسييلعرده3

وإرمياءإشعيامنكللديكان

اللهشعبسبيعنيقوالنهالذيالكثير

تتحققلمالنبواتلكنوعودتهم

ونحمياعزرابقيادةبحودتهمكلها

حولصيغتالتيالسبعالعباراتالحظ

472

تحققالذيوما23731العودة

الذيومابابلمنالمسبيينبعودةمنها

لليهودالحاليةالعودةخأللمنتحقق

انظرالتحقيقينتظريزالالالذيوما

3411294162251شإأيضا

2106122



ارميااثير

إرميامرأئىسفر

الثكلىالمدينة

العنوان

قيهكلمةبأوليعرفكانبلالقديمللعهدالعبرياألصلفيعنوانلهليسالسفرهذا

الربيونعليهأطلقهفقدالحدادأغانيأوالمراثيالحاليعنوانهأماكيفوهي
األوائلاليهود

الكاتب

وربماالسبعينيةالترجعةفيإرمياسفربعدوضعوقدكاتبهاسممنغفلفعألالسفر

لهالمعاصرالملكمنالكاتبوموقفتاريخياالسفرينارتباطبسببذلككان

أنهماإالإرمياموقفعنيختلفط471أخريأممعليواعتماده402

يريوكالهماالباكيالنبيإرميايسميحيثالعامالمزاجناحيةمنمتشابهان

يمثالنالسفرانكانوإذا218انظراعنهيكتبانالتيالمأساةخلفاللهدينونة

معاصراإلرمياكاتبهيكونأنفالبدمتكاملةوحدة

السفوكتابةتاريخ

كتبهالذيهوواحدكاتبكانإذاماعليالسفركتابهلتاريخالدقيقالتحديديعتمد

إنيقولمعقولةنظروجهةوهناكالعمليةهذهفيشاركواقدالكئابمنعدداأنأو

أورشليمسقوطلحادثةالعيانشهودأحدبواسطةكتبتقدكانت14األصحاحات

أصبحعندمامق055عامفيأضيف5أصحاحوأنمق785عامأيالسبيوبداية

572



ارميااثير

الوقلبعضمختبرةحقيقةالسبي

السفرنيان

بأسلوبأساسامكتولةالصياغةالجيدةالشعربةالقصائدمنمجموعةعنعبارةالسفر

14واألصحاحاتالخامساألصحاحماعداللشعرالخماسيالوزنأوالمرثية

العبريةءالهجاحروفمنبحرففيهامقطعكليبدأالتيالقصائدببأسلمكتوبة

فينجدهاألبجديللنظاممثالوخيرالنظامهذامنالقليلةاتءاالستثنابعضوهناك

سهولةهوالنظامذلكءورامنالقصديكونأنالمحتملومنالثالثاألصحاح

الهوتيإطارفياالستظهار

منهوالنرضالسفرخلنية

أعظمالسبيكانلقدللمرائيقصصيةكخلفية2821همل2هءقرايتعين

اللهعنمفهومناتطويرفيالمؤثراتأعظممنوواحدايهوذاتاريخفيمدمرحدث

الكاتببهيزودناماوهذاتفسيرإلييحتاجمق785فيالمفجعأورشليمسقرطكان

والهيكلالمدينةليهوذااللهاختيارعنالمنظورةالعالماتمعظملمحطمتفلقد

يهوذاخطيةعنالمولمةالحقائقبعضبثمجاعةيواجهوالكاتبإلخوالخدمات

الذيالسؤالعنإجابةوفيالدينونةطريقعنتطهيرهاءوراالكامناللهوغرض

لمحدفيالكاتبيقولاللههوأينالتجرلةوضعفيهومنكللسانعلييترددطالما

اللهيعملهماتفهمأنحاولعميق

672



ارمياراثي

العامالهـيكلى

نانحاصعوخة

الفجيعةعنالناتجةالعزلة7ا1

خاطئةمدينةمصير1811

العظيماللهذضبيوم02ا12

االنتقامتطلبصالة22و112

شعبهضدالله

الغاضبالمدمرالله219

العاجزيأس0131ل

العدوسخرية71ا24

العونطلبفييائستوسل28122

وصالةشخصيةمرثاة

3166

اآلالمسببالله102

اللهصألحفيالثقةدا129

للتوبةدعوةء2ء

الخطيةنتاثج35

اال4عدلفيالثقة06هه

االنتقامأجلمنصالة1666

والهاضرلماضي2اأورئمليم
الحاليوالذلمة4السابقةالكرا121

ءواألنبياالكهنةدينونة31

772



إرميااثير

أدوممناالنتقام1222

872

طلبفيجماعيةصالة

نالع

االضطهادتحتشعب9ا5

ألحدءاستثناال511

البأسألم55181

السبيرداجلمنصالة59122



لرسالة

األليموالحاضرالمجيدالماضى1

91و381واألحزاناألمجاد

ه4والفقرءالثرا

1ه5والنوحالفرح

المأساهاسباب2

10246اللهعلييهوذاتمرد

القادةلديالمسئوليةروجانعدام

241431

تفاديهيمكنالالذياللهغضب

22411و212

81اوصالحهبراللهإثبات

الماساةطبيعة3

111212والموتالمجاعة

7و1426والهيكلالمدينةدمار

2و8و47ءوالرؤساالملكفقد

ارميااثيمر

ه51االجتماعيةالحياةانهيار

61و251ءاألعداسخرية

12و61و121اآلخرينعنالعزلة

44و3938اللهعناالغتراب

الماساةفعلرد4

34666االنتقامفيالرغبة

2و231اللهإليذهلةمنشكوي

302وإحباطاكتئاب

كقاضاللهعليالتعرف

83و313

18571لخطيةبااالعتراف

2512و19للدمتجددةصألة

بصبرالتأديباحتمال

93و36203

972



ارميااثير

ءالرجااساسى5

البشرمصائريضبطاللهإن

1373ال2

591األبدياللهحكم

333العقابإنزالمناللهتضرر

082

2ه322ورحمتهاللهمحبآل

ءرجاوسالة6

22السبيءانتها

22و412يهوذاءأعداإدانة

يم3والممشمرةائمةالاللهمحبة



لتطبيق

اإلنسانرغبةإليالمآسيبعضترجع

رغبةلعدموليسالخطيةارتكابفي

يخلصأنفىالله

اليأسإليالمآسيتقودأنيمكن

اللهفيالثقةتعميقإليأواألسود

معالتعاملمنيمكنناالذيالعظيماإلله

اآلالم

عليهنعتمدالذيالسورنريعندما

نستطيعينهارفإنناانشكيالحياةقي

نتعاونأوبالورقالشقوقنغطيأنإما

السورءبناإلعادهاللهمع

نعمتالاتعالمعناقديبعدالله

إرميااثيمر

هوإليهشوقناويزدادإيماننايتعمقحتي

حضرتهرموزإيىوليس

منأخطأتالقدعبارةتكونقد

المومنمفرداتفيالكلماتأصعب

قدرةاكثرهامنالوقتنفسفيلكنها

والخلقاإلبداععلي

لكنشعبهبمعاقبةيتلذذالالله

العالقةمظاهرأحدهوالعنايةتأديب

وابنةاألببين

رفضنامراحلتتجاوزكلاللهمحبة

يعيدناأنعليويعملينتظروهوله

أخريمرةشخصهإلي

182



ارميااثير

الرئيسيةعاتالموض

الضيقفياوالراألمانةا

بكلالسفركاتبيصفاكيفالحظ

وعزلتهوأحزانهآالمهوأمانةصراحة

فيوخاصةإلخبالحرمانوإحساسه

بمثابةتعدالتيوالفقرة3أصحاح

هيواألملاليأسبينالجسر

صياغةتعيدأنحاول39142

مغزيذاتتكونبلغةالفقرةهذه

لكبالنسبةحقيقي

شعبهمعالكاتبتطايق2

كلهالسفرخاللتماماظاهروهذا

وكثيرامايميز15و311384مثال

عاموسمثالانظرالنبويةالكتابات

22و812إرمياه6ءإشعيا2و71

بمعاصريهاالهتماميسوعأظهركيف

مرقس3272متيانظرنحنوبنا

عب268فيلبي0154

282

24181

اللهإليالكاتبتفرعات3

التضرعاتهذهمنالعديدهناك

46و22202365و11و19مثال

يعملأناللهيسألوهو12و6651و

طلبةكلىتعلمناماذامختلفةبطرق

بحالةييتعلقفيماالطلباتهذهمن

اللهعننظرهووجهةالعقليةالكاتب

اليهالناساعارفياللهدوو4

إليقويةإشارة1512تتضمن

84مزهأيضاادرسالدورهذا

24روميه1181اعمال1381إرميا

تؤكدآياتنجدأننستطيعهل

والرجوعالتوبةفياإلنسانمشولية

بمزمورالمراثىآياتقارناللهإلي

5569إشه9119



زقيالى

سفرحزتيال

الرقيبتقرير

السفرظفية

آالفعشرةمعبابلإلييهوياكينالملكبابلميلكنبوخذنصرنفيمق795عامفي

أورشليمفيخلفهتركهاالتيالعميلةالحكومةتمردتثمإسرائيلمواطنيأشرافمن

مناكبرأخريمجموعةونفيبالكاملأورشليممدينةنبوخذنصردمرمق785عاموفي
سكانها

الكاتب

الحقتاريخفيكتبانهأوكاتبمنأكثرجفعهقدحزقيالسفرأنيظنمنهناك

الشخصيةوالتفاصيللالحداثالدقيقلخوالتأالمتكلمضميراستخداماستمرارلكن

عليدالئلكلهاهذهكلهالسفرمديعليالكتابةأسلوبتغيروعدمالسفرفيالمعطاة

عليبعنايةبترتيبهاقامحياتهنهابةوقييلكتبتقدنبواتهأنمنتحققنفسهحزقيالأن

سفرشكل

ونبواتيوشيابإصالحاتشبابهفيتأثرقديكونأنويحتمليهوذافيحزقيالشمث

عامالكينيهزمنفيذلكيكونوقدبابلإلىنفواالذينالكهنةأحدكانوقدإرميا

فيالمنفيفياستقروقدالكهنوتيةبخلفيتهقوياتأئيراكتاباتةتأئرتوقدمق795

اللهأعطاهالثالثينسنبلغعندماسنينخمسوبعدخابورنهرعندأبيبتل

إنرغما8141مركزاهامايشغلكانأنهويحتملنبيايكونلكيودعاهرويا



قيالىر

0323ة33الجدمحملعلىيأخذهالمأو2ه3تحذيراتهرفضشععبهضطقة5

السفو

ومادةمق795075منالفترةخاللونبواتهالنبيلحياةتسجيالالسفريتضمن

النبواتأساساتشمل142األصحاحاتمتميزةمجموعاتأربعمنتتكونالسفر

أنلهمويوضحبخطاياهمالشعبحزقياليواجهحيمق785قبللهأعطيتالتي

واألصحاحاتجدارةعنيستحقونةالذيءوالجزامنهمفرالأمراكانأررشليمسقوط

تجئ3393واألصحاحاتبهمالمحيطةاألممعليدينونةعننبواتهي223ه

السابقةخطاياهمعنيتوبواأنعليالمسبيينحزقياليشجعوفيهاأورشليمسقووربعد

بنظرةيتطلعالسفرمناألخيرءوالجزوخدمتهللهمكرساجديدامجتمعاليصبحوا

أورشليمعنحزقيالروياويصفاأليامأواخرفىالسبيمنالعودةبعدلمامستقبلية

معينشعبإليالةكريمإليهنظرناإذاحزقيالمنالكثيرنتعلمأنونستطيعالجديدة

الراهنموقفهمفيالرسالةإليالحاجةمسيسفيشعب

482



رقيالى

العامالهيكل

حزقيالدعوة

372ا1

القاربغ3ا1

الحيةالكائناترؤيا2ء1

مجدالرب5282ا

اإلرساليةيتسلمحزقيال21351

تحذيوايعطيأنعليه36172

إلسرائيل

اورشلبمدينونةعننبوات

أورشليمحصارعنصور571ا

إسرائيلضدجبالنبوات611

النهايآلأتتلقد7ا7

الهيكلفيالوئنية81911

الهيكليهجرالربمجد01122

إسرائيللقادةعقوبة51أ11

سوفمتجددةإسرائيل116152

تعؤ

السبيمنصور82أ21

وأورشليماسرانيلخطايا
311272

الكذبةءاألنبياإدانة31132

األصنامعبدةإدانه1111

منهامفرالالدبنونآل2132أ

ثمربالكرمةمثلأورشليم5118
قائدةوال

582



لىقيياز

زانيةامرأةمثلأورشليم61136

وكرمةنسربنعنمثل71942

عنالشخصيةالمسئولية81923

الخطية

إسرائيلءرؤساعنمرثاةالى1ا9

المتمردإسرائيلماضي92ا02

والرجوعاللهدينونة033

بالسيفالدينونة02541223

والنار

خطيةاورشليمأخطأت22193
عظمي

أختانايهوإسراثيل3219

زانيتان

قدرصدئمثلأورشليم211ء

تيالحزذوجةموت2يااه2

األممضدنبوات
5212323

682

ضدعمون5297

ضدمواتي52811

أدومضد1ء5221

ضدفلسطين525171

ضدصور6218291

صبدللطضد82262

ضدمصر92192323

المستقملعننبوات

9392ا33

الرقيبحزقيال02ا33

أورشليمسقوطتفسيريا33923

محليحلالصالحالراعي3113

ءيااألردالرعاة

اخيانتثمنأدومستدفع53951

إسرائيللجبالطجديدأمل83أ63

الجافةللعظامجديدةحياة41ا73

جديدوملكمتجددةأمة735182



جوجضدنبوة319302

إلسرائيلاللهمقاصد931292

جديدةألورشليمخط
8453ا

قيالىثز

الجديلالهيكل12402

ديعومجهـدالرب34121

للهيكل

للعبادةترتيبات33162

الحياةالنهرالمعطي74121

األرضتقسيم731853

782



قيالىز

الربسالة

اللهطبيعة1

السبيفياللهشعبكانربما

وقدكاناللهقوةفيللشكمعرضا

يعلنأنفيشديداحزقيالاهتمام

الفشلموقففيحتياللهعظمة

هذاالواضح

ومهوبمجيدالله

15282332

5116332قدوسالله

مكانكلفيقويالله
ه321725

األممكلفوققديرالله
5212323

81523302عادلالله

شعبههـبرشديهديالله

البشركليعرفهحتييعملالله

882

صالعكراعبشعبهيعتنيالله

جديدةحياةيعطيالله

خطوؤالخطية2

وعقابالسئالمصيررسالةتبدو

والقاسيةحزقياليقدمهاالتيالخطية

يعانيالذيالشعبلمشاعروزتاتقيم

ضروريةكانتإنهاإالالسبيفى
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اللههيكلنجسوالقد
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أخيرأذروته

72و2122تزاجأنيمكنالاإلدانة

تجنبهايمكنالاإلدانة

741722241

اآلنهىبليبةقليستالدينونة

ثؤقيالى

9014241

جديدةكحياةالرعد4

خالصإلييتوقاللهزالما

تعنيكانتوالسبيفالدينونةإسرائيل

ويمكنعقابهااستوفتقدخطاياهمأن

والرجوعالتجديدرسالةتأتيأناآلن

لةللتبإلحاحمدعوونوالجميعلله

المجتمعإلىباإليمانواالنضمام

أنيجبالذياللهلشعبالجديد

قلولهماللهغيرقدأفرادمنيتكون
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ه73جديدةحياةاللهروحيعطيهم

171ه73يكونواغيرمنقسمين

اللهمعأبديعهدلهمبكونأن
41117332

داودساللآلمنمسيانىملكيقودهم

74121للعالمجديدةحياةيقدم



قيالز

التطبيق

طريقةالعنالكثيرفيهحزقيالسفر

العملفىإسرائيلحكامبهافشلالتي

إسرائيلشعبفشلوعنللهكممثلين

إالاللهمتطلباتحسبالعيشفي

للمستقبلالطريقإليأيضايشيرأنه

الحياةتكونأنيجبكيفليريهم

المتجددالشنصمممزاتأ

يوجههالذيهواللهأن

نحواللهمتجهقلبهأن

اللهتمجيدهدفه

بفوعاللهمشيئةيقبلى

للهوطاعتهبطهارتهمعروف
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بعنايآلمعرفتهظلفيامنايحيا

بهالله

بقريبهاهتمامهيبديأن

الصالحالقائداتممي

شئكلفيمطيعاللهيكونأن

القوةطلبفياللهإلييتجه

عملهءألدانفسهيكرسأن

شعبهمعويتمائليتطابقأن

بالشعبيعتنيان

العدلأسماسعليقراراتهيبنيأن

يويدعمااإلفصاحيخشيأال



قيالىلى

الرئيسيةالموضوعات

اللهكوات1

كرامةأناإلسرائيليوناعتقد

ولذلكواحدشئاللةوكرامةإسرائيل
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عملهتمماللهولكناللهاسمأهانتقد

ئمبعقابهمأوألوذلكهواسمهلتمجيد

0204اقرأخألصهمعليالعمل
626361328371و448252

5292و8و32937

بهايجلبالتيالطرقهيهذههل

اللهاسمإلياإلهانةاليومالمسيحيون

اللهعنابة2

حتيبإسرائيلعنايتهفياللهاستمر

1171انظرعاقبهمقدكانوإن

6106368242624311

13735272

كماإلسرائيلكراعاللهصررةقارن

الواردالتعليممع43أصحاحفيهو

الراعيعن01781يوحنافي

الصالح

المسئولية3

عمااللهأماممسئولإنسانكل

علياللوميلقيأنيمكنوالفعله

بالطريقيتعلقفيعاالظروفأواألسرة

وحدهفعليهاإلنسانإليهينتهيالذي

فيوسشمراللهيخدمأنإمايختارأن

811اقرأيخدمهالأوخدمته

2333702

الرثيب

دعوتهإليالجديةبكلحزقيالنظر

مراقباأورقيبايكونألنالخاصة
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قيالىز

قادمةاللهدينونةأنهءزماليحذر

طريقوقبولللعودةالفرصةعنحهم

321أنظراللهيعدهالذيالنجاة
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هذهمنقائمةاعمل123319

التيالمسئولياتببعضوغيرهاالفقرات

العالمفيلعبيدهاللهيعطيها



لىنيااى

دانبالسفو

الرؤىوجل

دانبالهومن

معراقتيدأورشليمسقطتعندمابابلملكنصرنبوخذأسرهحربأسيردانيالكان

الحكوميةالوظائفسلكفيووضعتعلمحبثبابلإلياليهودمنالقومعليةمنغيره

635حواليإلىمق506عاممنداريوسثموبلطشاسرنصرنبوخذحكملمحتفخدم

اسمهكانوكمابابلفيجديدااسماأعطيأنهإالديانياللهيعنيواسمهمق

بابلإلهاسماحتويقدالجديداسمهفإنكذلكإيلإسرائيلإلهاسميحوياألصلي

الملكبلاليحمييعنىقدالذيبلطشاسربل

صالةورجلاالستقامةشديدالهكمةوافركاندانيالعنءأشياثالئةالحظ

حزينلسؤالالجواب

دانيالنبوةمثلتمامابابلفيكتب731مز

جلسناهناكبابلأنهارعلبما

اصهيونتذكرناماأيضاعنبكينا
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لىنياأى
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األمانةالكاملالرجلا6

الموامره9ه6

األسودجب60181
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21531
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الرسالة

اإلنسانلهضيتعالديالخطرأ

بعقيدتهالمتمسك

تكوينهالحظللعبادةعإعدادموض
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1346العباده

الغنممثلالشعبالطاعةتقديم

أيخلفللسيراستعدافىعليوهو

37للقادةتحذيروهذاراع
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كانلوحتيوالخطأالصوابيعرفون
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3821الملكمنصادراالخطأ

قدالموتأواالرتداديقدمبديل

دائمالناتقدمالتيالبدائلتكونال
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عظبمردمنوبالهتقدماحاية

األبواقسماععندآلهتكنعبدالإننا
36181

ءهوالإيماناختبارتمالحكمتنفيذ

الأنهظاهراوكانالنهايةإليالثالثة

39132لهمخألص

رابعشخصهناكاورصتم

الثالثةمعيتمشياآللهةبابنشبيه

ملفتةتوضيحيةصورةوهذهالنارفي

342ءإشعيافىءللنظرلماجا



34272

علينصرنبوخذكانجديدمرسوم

إسرائيلإلهاللهإلضافةاستعدادأتم

أنذلكمنوأكثرآلهتهمجموعةإلي

دلـيالفريدةقدرتهعلـييتعرف

إلهذلكمعيبقيلكنهاإلنقاذ

92و382وعبدنغووميشخشدرخ

إليالسجنمنبديدلوثية

أعلىإليوالعارالخزيمنالسلطة

يوسفتعرضوقدالشرفمراتب

14303تكممائلالختبار

يالمستقيلالكاملاللهعلم2

مرةدانيالدهناللرؤياتمهيد

بلليطلبليسيصلـيوهوأخري

لىنيادا

92اللهمنموقفهويصححليعترف

32

ليستأسبوطسضعونموجزملخص

بمثلللهبالنسبةإنهبلسنة094مجرد

اللهخططفيالكاملةالزمنيةالفترة

942

ءأجزاثالثةهناكللتفسيراإلرشاد

سنة434سنة94البرنامجفي

تكونأنويحتملسنوات7وأخيرا

عنكلإليتشير72اآلية

بالشعائرالمذبحنجسالذيانطيوخوس

فيتيطسأيامإليأوالوثنية
توقفتعندماميالدية7177

األخيرةاألياماليأوالذبائحوانتهت

جبويالروياسفرفيةالوارد

الروالسفرءضوعليدانيالسفرتفسير
5272
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لىنيااى

التطبيق

كمسيىلمسبقياأ

نحنسيرتنابالقولعئربولسكما

302فيلييالسماواتفىهي

سيرواقائالينصحنابطرسأنوكما

171ابطبخوفغربتكمزمان

غريبمنفيدانيالكانهماوهذا

أجنبي

راثعدليلالسفرمناألولءوالجز

أناللهشعبعلييتعينالتيللطريقة

معادعالموسطفيبهايسلك

األولياألصحاحاتهذهوتعلمنا

مغرياتأوالعالمبمديحنتأئرأال
571وعطاياه

العالمتهديداتأمامنضعفأال
36181يقالأنيجبماولنقل

عدويإليكتتسرباناحذر

واتركاللهمعولتبقالعالممعتقدات

6101النتائجله

للهءكشركااللهشعب2

طولفـيدائمإحسـاسهناك

شعبهمعهناكموجوداللهأنالسفر

فيمعهمويشتركخططهفييشركهم

الذيالدرسهووهذااختباراتهم

فيللشعبيعلمهأنهوسيعليكان

لماللهلكنوصلواتألموالقدمصر

رأيتقدلموسياللهفيقوليخلصهم

صراخهموسمعتمصرفيشعبيمذلة

أوجاعهمعلمتإنيمسخريهماجلمن

8و37خروجألنقذهمفنزلت

يمكناللهأنرغمأنهدانيالويأيهرنا

أنهإالنتألمأنلناأحيانايسمحأن

وهويحررناأنقادرمناقريبدائما

اآلتيمجدهمنبلمحاتلنايسمح

لهءشركاأحياناباعتبارنا



لىانياى

الرئيسيةالموضوعات

األبامآخر

بطريقةولكننبويسفردانيالسفر

غيراورموصورايحتويخاصة

األيامبأواخرمبدئيامهتموهوعادية

لكنالرؤياسفريشبههذافيوهو

فيءجابماأيضايقارنأنيجب

12لرقا42متي31مرقس

مرتسفييسوعالربكالممن

وهوهامةمبدالنايبرز312343

بالتحديدنعرفأنلنامقدراليسأنه

والمعلوماتالنهايةستاتيمتي

كافيةليستدانيالسفرفيلناالمعطاة

النهايةزمنمنهانستنبطلكي

بالتحديد

دليلبدوننتركلمفإنناذلكومع5

وينكرالنبواتمنيسخرمنوهناك

للزمنالفاجعةوالنهايةالنبويةالرؤبا

سائراكانلوكمايمضيشئكلفإن

أنكما3131ب2القدممنذ
مماأكثريعرفواأنيريدونآخربنهناك

أنوبحاولوننعرفهأنلنامصرحهو

األيامآخرتاربخيستنبطوا

لسرالحلولمنالكثيرقدمت

منالمكونةاألوليقالفترةالسبعات

فترةإلىتشيرأنيمكنسبعاتسبع

سقطتعندمامق785منالسبي

أمرعندمامق735إليليمأورش

أنكماأورشليمءبناةبإعافىكورش

أوالممسوحأنعامااتفاقاهناك

أنكماالمسيحإلييشيرالمسيا

األسبوعوبينأسبوعا96البينالفترة

األولالمسيحمجئبينأياألخير

طويلةصمتفترةهنالقالثانيومجيئه

السارةءباألنبايكرزفيهاأنيتعين
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لىنياأ

972أحداثتقارنماكثيرا

ءجابماعاألسبوسطإليواإلشارة

الأنهوالحقيقة11131رؤيافي

اإلشارةبدوندانيالكلماتتفسيريمكن

سفرمنأخريوفقراتالفقرةهذهإلى

9دانيالبإلوقارنادرسالرذيا

بط4214423متي0272

له17رقمأنكيفالحظ11رودا

المقدستابالكفيرمزيةاهمية

203

رقمفيهاءجاالتيالمراتعددتتبع

الرقمأخذوإذاالرؤياسفرفي7
فستكونحرفياوليسرمزيا7

فهماأسهلالنبوات

األيامآخرعنتعرفهبماكشفاضع

عنأكثرنعرفأنإليفعالنحتاجهل

القدرهذانعرفكتاوإذاالموضوعهذا

يجبالبشرمننوعفأيالمعلوماتمن
31151ب2نكونأن



وشع

سفرهوشع

أمينوإلهخائنشعب

السفرتارلخ

بينماهوشعلنبواتاألقصيالهدبأنانطباعاتعطي11فيالمدونةالملوكءألممما

بينالوقتفيتمقدكانعملهمعظميكرنأنالمحتملمنلكنمق296و087عامي

أرلعةثانىهووهوشعمق557227بينأيالسامرةسقوولوبينيريعامعهداواخر

وميخاءوإشعيارهوشععاموسوهمالميألدقبلالثامنالقرنءبأنبيايعرفونكئاب

الكالتب

نجوتبقيتالذيإسرائيلالشماليةالمملكةءأنبيامنالرحيدالنبيهوهوشع

البعضويعتقداألوليخلفيتهأوموطنةعنشيثانعلماللكننابئيريوالدهاسمكان

يشملأيضالكنه748الحرفةبيذهتفضيليةمعرفةيظهرألنهخبازاكانهوشعان

مهنتهمننتأكدأننستطيعالفإنناوعليه11131313الزراعةعنإشارات

محترفكنبييعملكانهوشعأنالمحتمللكن

ئهلتبيالالموتف

أفرايمعادةعليهيطلقالذيإسرائيلإليموجهةهوشعنبلىاتكلتكونتكاد

عقيدةفسدتلقديهوذاإليقليلةإشاراتهناككانتوإناألسياروأكبراسم

هكانكلفيمختلطةكانتعبادتهملكناللهيعبدونرسميافهمتامافساداإسرائيل

تحتبهبأسالالذيوالنجاحباالستقرارتتمتعالدولةكانتوالبعلاألصنامبعبادة
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ولتفع

وسياسيااقتصادياوفاتهبعدماسنواتفىءجاالسريعاالنحدارلكنيريعامحكم

مق127فيبالدهمآشوراجتاحتوأخيرأاللهتجاهلوالكنهمومصرآشوربينوتأرجحوا

أسرته

لهوفيةتكنلمامرأةيتزوجأناللهأمرهفقدمأساويةحياةالعائليةهوشعحياةكانت

حقيقتهافيأسعاؤهمكانتأطفالثالثةمنهاوأنجبأجرمرزوجتههوشعأحبوقد

يحبهااليزالهوشعوكانزانيةوأصبحتفترةبعدهريتجومرلكنإلسرائيلرسالة

كزوجةمقامهااستردتوبذلكواستردهافاشتراهاجاريةنتكتكادأصبحتوأخيرا

استعادةمنتتمكنأنقبلأدرانهامنفيهاتتطهرفترةتمضيأنعليهاكانأنهارغم
بالكاملوضعها

السفررسالة

إسرائيلىوشعباللهبينللعالقةبالحياةمفعمةصورةالزوجيةهوشععالقاتلناتقدم

أنإليويتوقيحبهمظلأخريآلهةوعبدتهجرتهأنيعدوحتيإسرائيلاللهأحبلقد

ءبجاليشرحأنزوجتهمعماعاناهبسببهوشعاستطاعوقدكشعبهإليهيستردهم

عليهوشعهجومكانهناومنخائنلشعبحبهبسبببهايعانياللهكانالتيالطريقة

ويسرهيحبهمالذياللهعبادةإليويرجعوايتولواأنلهمودعوتهلألصنامإسرائيلعبادة

السابقةمكانتهمإليويردهمعنهميصفحأن
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ا1

129

اوا11

2131

2132

ه39

3ا

49

العامالهيكل

اللهوأسرةهوشعسؤ
ه3اا

العامإلطارواالمقدمة

وأطفالههوشعزوجة

اللهكأوالدإسرائيل

الخائنةالزوجةإسرائيل

المحبالزوجالله

مرةزوجتهيشتريهوشع

أخري

اسوائيلقساد

1551

إسرائيلضدالدعوي

الكهنةضدالدعوي

019

5121

ه531

613

66

6711

71

727

831ال

هولتنعع

كالعاهراتيتصرفونإنهم

المقبلةالدينونةعنذير

حمايةتستطيعالأشور

إسرائيل

ئرفضاللهب

6186

التودةهيهل

القلبمنليسللهحبهم

كألهماولهوذاإسرائيل

خائنتين

استعادتهمإلييتوقالله

إليه

ذلكيريدالالشعب

األممعلييعتمدونإنهم
ألجنبيةا

503



والثع

7161

816

بعلإلييتجهونإنهمبل

اللهبمحبةتردريإسرائيل

الدبنونةمنمفرال

870151

جدويعدمستظهر8709

حلفائهم

القصاصيأتيالبدأندأأ81

بعدخطيتهم

هياألعيادليستقفوا6ا9

اللهيريدهاالتي

وإنعاديةغيرالرسالة979

صادقةكانت

إسرائيلسينبذالله71ا9

خيانتهمعلياليزالونإنهم01151

603

ممكنينوالتويةندماالالي

إسرائيلاللهأحبهلقد1115

كوالدلهم

رفضوهأنهمإال7و116

شعبهإلياآلنيتوقالله9و118

خطاياهمرغميحبهمإنهأ2ا11

عليمفتوحالعودةباب2116

مصراعيه

الحنيانةمعاقبةيجبلكن2171

سويإسرائيليخلصلن31161
اللهمحبة

للتودةأخيرةضراعة113

منكلاللهيعيدسوف19

عنهيبحث



لرسالة

نايتاللهمحةا

وشملهإسرائيلاللهباركلقد

1111ه2الماضيفيبعنايته

5و314

يسترجعأنإلىيتوقاآلنوالله

9و71118إليهإسرائيل

المستقبلفيالخالصفيأملوهناك

وليسفقالمتفاضلةاللهمحبةبسبب

114149او1اآخرسببألي

الكعيرثتطلباللهمحية2

كانتوإذا2و291قدوسوالله

اللهشعبتكونأنتريدإسرائيل

حياةيحيواأنأيضاهمفعليهم

مععالقةتقومأنيمكنوالالقداسة

هيالشرووروهذهشروطهوفقإالالله

وحدهلهخالصةالشعبعبادةتكونأن

471مستقيمةحياهيعيشوان

هولتني

541157

الخطيةخطورة3

يشبهاللهمعإيمانناعهدنقضإن

1الرواجفيالزناخطيةخطورتهفي

215ل

31جومرزوجتههوشعاستعاد

الروجيةالعالقةاستردادأنإاله

والتأديبالتطهيرتلزميسبالكامل

حبفإنإلسرائيلبالنسبةالحالوهكذا

معالتعاملضرورةيعنيكانلهمالله

اللهكانلقدتجاهلهاوليسالخطية

أنالبدكانلكنعنهمللصفحقاتوم

4119أوالالتولةتأتي

تكونأنيجباللهوعيادةالتودة

حقيقية

ضحالأوسهالشيئاليستالتودة

703



ولثى

مجردليسعليهايشهدأنويجب

الحياةبلالمتجددالظاهريالتدين

614ةيالجل

803

تسليمدونتقدمالتيالذبائحإن

لديمقبولةغيروطاعتهللهالذات

0000066الله



ولتن

التطبيق

لشعبهسمحأناللهستطيعالما9
يعملهان

الذيوحدهفهوغيرهأحدايعبدأن

ليستبالشركوالعبادةاجمراميستحق

اإلطالقعليعبادة

فالطاعةغيرهأحدايخدمأن
واحدلسيدتكونأنيجـبالمطلقة

للهخيانةتعنيآخوخدمة

يمكنقاللهغيرهآخرعلييعتمدأن
واالستنادكليااعتماداعليهاالعتماد

عنايتهفيالشكيعنيآخرينإلي

بالنسبةاللهسيمثلهالذيما2

لشعبه

الزوهو

الوالدوهو

الطبيبوهو

الراعيوهو

كلاللهسيمألأخريوبكلمات

نحدأننستطيعالونحناحتياجاتهم

منأعظمحبهألنمعينةصورةفيالله

نتخيلهأننستطيعشئأي

شعبهمناللهيربدهالذيما3

التغييرتتضمنالتيالتوية

السلوكفيالهقيقي

يجتهدواأنفيجبشفصهمعرقأل

عناللهلهمقالهماوفهمدراسةفي

لهمبالنسبةمشيئتهوعننفسه

سلوكمنتتضمنهبماالطاعة

أيضااللهوتجاهناآلخريتجاهمستقيم

وهويحبهماللهفإنيسالتكل

كلمنمحبةبدورهميحبوهأنيريدهم

القلب

903



ولتنع

عفيقدأمراءالوالكاناألهاتة
الحالهوكماهوشعأيامفيالزمنعليه

يمكنالاللهخدمةلكناليوم

013

تتطلببلمنقسمبقلبتكونأن

مناقشةوبدونكامالتسليما



ولتنع

الرئيسيةضوعاتالم

العالمة1

أساسأنهوشعسفرلنايوضح

اللهمعالحقيقيةالعالقةهوالديانة

اللهشعبمنمطالبهالهاالعالقةوهذه

بالنسبةمكلفةالوقتنفسفيأنهاكما

حبهالشعبيرفضعندمايتألمالذيلله

عهدهعليءأمناغيراويكونوا

7178151137

يمكنالتيوغيرهاالفقراتهذهمن

اللهأرادالتيالطرقالحظتجدهاأن

التيوالطريقةبإسرائيليرتبطأنبها

معهبهاتجاوبوا

إسرائيلىأمانةعلم2

فياللهعنإسرائيلإنحرافأثر

واألخألقيةوالسياسيةالدينيةحياتهم

التيالكتابيةالشواهدعنابحث

كلفيضدخطيتهمهوشعفيهايتكلم

المجاالتهذه

اللهمحبة3

خطاياهمرغمإسرائيلاللهأحب

فياللهلهباإلشاراتبكلقائمةاكتب

التيالمختلفةالطرقوالحظهوشعسفر

البركةبطرفيهامحبتهعناللهبهاعبر

والدينونة

المعرقةاليالحاجة

مشكلةلبأنمتأكداهوشعكان

اللهيفهمواأنفيفشلهمهىإسرائيل

لكانحقاعرفوهقدكانواأنهمفلو

2أنظرتماماتغيرقدسلوكهم
415484131و6و0241و31

6
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وثيلى

سفريوئيل

والرحمةالدينونة

هويوئيألمن

لكننا82صم1اكبرصموئيلابناسمنفسوهواللههوأيهوهيعنييوثيلاسم

فينفسهعنإياهيعطيناالذيالمختصرالوصفمنأكثرالنبييوئيلعنشيئأنعلمال

كانالبدوأنهالقديمالعهدءأنبياأقدممنواحدأكانأنهاالعتقادوشحود11

وربمايهوذاالجنوبيةلكةالمفيتنبأوقدشبابهأيامفيوإليشعإيليامنكاليعرف

21و11أصحاحالثانيملوكيواشالملكعهدفيذلككان

ظفيتهكانتماذا

الجرادءلوباحديثاتعرضتقدالبالدكانتالربيومعبارةهيالسفرمفتاحإن

إلهياءقضاكانالجرادأناعتقدفقدروحيةأهميةلهاليسوثيلبالنسبةهذهوكانتالمدمر

إذالطريقفيالتزالكانتالكبريالدينونةلكنالشعبخطاياعلياللهردعنكتعبير

فيهوالوحيديهوذاأملوكانالجرادأسرابيشبهونمعادينبأمممحاطةيهوذاكانت

المحيطةاألممالحاضروفىادالجالماضيفيالدينونةعليالسفرهذاولركزالتوبة

1310222171بهايأمرالتيالتولةطريقعناللهرحمةطلبوإمكانية

رسالتهكانتماذا

الدينيالبعثنبيدعيإنهبلءالرجانبيطويوئيلكانفقدذلكومع

تحققتعندماالخمسينيومأحداثفيخاصةبصفةذلكنريأنونستطيع28123

213



وثيلى

2و282يوئيلبالطبعالتحقيقينتظربعضهااليزالكانوإنيوئيلنبواتبعض

26112وأعمال

اليهوديالشعبشملجمعإعادةعناتءنبوأيضايوئيلسفرفينريأنويمكننا

323همتيمع327يوئيلاألممدينلىنةوعنأرضهمفيأخيرا

حوهؤنبوبة

آخرموضعأيفيلمجدالفنحننفيسةجوهرةاألدبيةالناحيةمنيوئيلسفريعتبر

المكتسحةالجرادسحبدواماتفيهتسببتالذيللدماربالمحياةالنابضالوصفهذامثل

لقواتينسيالتصويراالجرادمناألرجالهذهفييريأنهييوئيلعبقريةوكانت

عليهماللهعقابإلنزالاالستعدادأتمعلييهوذاحولتتجمعكانتالتيءاألعدا

313



وليلى

القوميةالكارثة

الجرادوبأ129ا

للتوبةدعوة2ا13

الربيوم
23ا2

العظيمالخراب2911

اللهإلىللرجوعالحاجة22171

413

العامالهيكلى

الماديءبالرخاعدال28172

الروحيةبالبركةالوعد28223

يالمستقهلءاإلنبا

12ا3

إسرائيلءأعداتحدي3951

جانبإلييتدخلالله71و361

إسرائيل

إسرائيلعلياللهبركة381

األبديةالمملكةتأسيس3912



لرسالة

الربيومفىيوئيلرسالةتتركز

فىالربفيهسميدخـلالذىالوقتوهو

كملكيحكمعندمانهائياالعالمأمور

الموضوعهذافإنويالطبعويتبررشعبه

26إشاألخريالنبواتفيموجود

12صفنيا02ا8هعاموس22

81

الربليوماإلعداد1

يكونأنبهمقصوداالجرادويأكان

713عاموسأنظركتحذير

يوثيلى

الشعبيتوبأنهواللهطلبكان

2131312صفنياانظر

1ال221

الربإجابة2

28172لالمةبركة

28223الروحانسكاب

318المحيطةاألممدينونة

يتبرراللهشعبءالقضاوادي

3912

513



وليلى

التطبيق

األموتختلعنذما

أياماذاننافىالربأليهمس

الضيقاتفيإلينايصرخلكنهالسرور

أولنابالنسبةاألمورتختلعندما

صوتهوذلكيكونفقدألمتنابالنسبة

النكباتيستخدمفهولنااللهدعوة

ولكنناإليهالناسئرجعلكيواآلالم

ألنناالصوتهذاسماعيفوتناكثيراما

لألحداثالعلميبالتفسبرمقتنعون

أنيوئيلمهمةكانتوقديعيةال

طريقعنلهماللهيقولهماللناسئظهر
الجرادوأل

انصابالياألموردةاط2

للشعبيبينأنيوئيلواجبكان

كانتالشعبمهمةلكنأعمالهمخطأ

فعندماالخاطئةاألوضاعيصححأن

أنفيجبواضحاتحذيرااللهيعطى

التولةهوالوحيدتجاوبنايكون

613

والمغفرةالتوبة3

هذينبينالمقدسالكتابيربط

نتوبأنفماينفصمالبرباطاألمرين

فالنتبلمإذاأمالنااللهيففرحتي
لنائففرأنيمكن

الكنيسةالىيوئيلرسالة

اللهشعبلألمةيوئيلكرز

علىالكارثةتصويرتموقدالمختار

درسهذاالروحيللفسادنتيجةأنها

هذايومنافيالمختاراللهلشعبهام

روحيةمجاعةمننعانىهلللكنيسة

غيريضحكهلروحيةنختبرهزيمههل

مكتئبوننحنهلالكنيسةمنالمؤلمجا

فقدكذلكاألمركانإذايائسون

اإليمانعدمالخطيةهوالسببيكون

الحليكونالحالةهذهوفيوالعصيان

اللهشعبسمعفإذاالتوبةهو

لناسيغفراللهفإنوأطاعوتابوتجاوب
البركةموضعإليودرجعنا



وثيلى

الرئيسيةالموضعوعات

الربيوما

هنامراتخمسالعبارةهذهترد

وانظر13341و11و15121

وهناكاليومذلك381أيضا

الموضوعهذاإليكثيرةأخريإشارات

22122إشالقديمالعهدفي

14132صفنيا3117حرقيال

الصفاتهىما12ا41زكريا

الربليومالرئيسيةالخمس

القدسالروحانسكاب2

لروحانسكاباعظيمايوئيليتوقع

كلعليسيكونهذاأنوالحظالله

مجئقبلذلكوسيتم282بشر

13ة2المخوفالعظيمالربيوم

نبوةإنالخمسينيومفيبطرسقالوقد

2112أعمالتحققتقديوئيل

تحقققدالنبوةمنءجزأيتري

فيإنسانكلمناآلنالمطلوبهووما

ءجروأي283أعمالمكانكل

انتظارفيمازاليوئيلنبوةمن

مرقسأيضاأنظرالتحقيق

3ال313

اللهقضا3

تأديبيقصدعندمااللهكان

المجاعالتأحيانايستخدمشعب

أنهإاليوئيلجرادمثلواألوشة

وسفراألخرياألممأحيانااستخدم

األممهذهلكنهذهبأمثالزاخرالقضاة

فيفتبدأاألمرفهمتسئأحياناكانت

يعاقبواأنفيتحتمواالفتخارالغطرسة

فيهذاأنظربدورهمأبضاهم
3141

فيلنااللهاستخدامأننفكرهل

سوفأنهمعناهاألحيانبعض



وثيلى

ءاألشياهيوماالدوامعلييستخدمنا

ركيفالتكبرإليتدعؤناالتياألخري

اللهيعاقبناأنيمكن

ومملكلتهالملك

هناككلهالمقدسالكتابمديعلي

تكشفالتيواآلياتالفصولمننهر

علييملكاللهأنوالمتوقعءالرجاعن

ءجزهما81و371ويومامااألرض

7و96إشأيضاأنظرالنهرهذامن

فياأللفيالهكمةءونبو4و3وه

813

يسوعأنعادةالمفهومومن02رؤيا

الفعليالحاكمهوسيكون

هللثلقبيسوعيقبللمإذنلماذأ

الناسيكشفانرفضولماذااليهود

1443215347مرقسقدرته

في16أعماليساعدناهل63و42

88122روميةإقرأالسرفهم

تئنالخليقةكلبالقولالمقصودهوما

ينتهيأنيمكنوكيفمعاوتتمخفى
األمرهذا



امو

عاموسىسفر

الوفىةلمجتمعةنب

النبى

مريييكونأنيحتملأواراعياألصليعملهأنإذمحترفةنبياعاموسيكنلم

هذهإحديفينبوتهبدأقدكانوريماغنمهليبيعاألسواقإليذهبوقدماشية

أنهوحيثأورشليمميألجنوبيعشراثنيتبعدالتييقوعفيموطنهكانالزيارات

الشمالفييكرزجنوبياكانألنهكرازتهرفضتفقدإسرائيلالشماليةالمملكةفيكرز

أنهشعروهكذاالربصوتسمعفإنه741محترفانبيايكنلمأنهورغم721
2و11يكرزأنسويخيارأمامهليس

السفرتادلخ

وقتهافيالزلزلةأحدثتوقدبسنتينالرلزلةقبلبالقولكرازتهعاموسفيرخ
الزلزلةهذهتاريختحديديمكنناالولكنها4وزكرياه889أنظرعظيماتأثيرا

عزياهماملكيناسميعاموسويذكرمق067عامحوالتكونأنوبحتملبالضبط

مق687647عاممنالثانىوبريعاممق387247نمملكالذي

الموقف

وصلالذيالنجاحهثلإلياأليامهنيومفييصللممجتمعإلييكرزعاموسكان

األيامتلكفىإليه

وبذلكءضعفاحكاميحكمهاكانأشورالمسيطرةقوةفإنسلممنالزمنكان1

913



امو

وشأنهاإسرائيلتركت

قصيرةلفترةإسرائيلفأصبحالتجارةزادتفقدءوالرخاالوفرةزمنالزمنكان2

مرموقءذاثرا

ءئرافزادالمجتمعفيبالعدلموزعةتكنلمالثروةفإنمشاكلزمنالزمنكان3

نفسوفيءاألغنياتحكموطأةتحتورزحوابلفقرافقطءالفقرايزدلمحينفيءاألثريا

تكنلمأنهاإالالخارجيةالديانةبمظاهرفاحتفظواحياتهمخارجاللهطرحفيبدأواالوقت

لهمشيئابالنسبةالحقيقةفىتعني

األسلوب

يحاولالفهوالموضوعصميمإلىبكرازتهتوجهإذشجاعارجالكانعامسسأنالدد

نبوتهأنكما771الكهنةأحديناقشكانحينحتيكلماتمنالتخفيفق

وهويتخيلهأنلإلنسانويمكنزائركأسداللهيقدموهوالمصيرءوسوباإلدانةمليئة

أمنهمهددتالتيكلماتهمنمتضايقينومستمعينراغبغيرلشعبعظاتهفييزأر
بخشونة

يختمالسفرأنوكماواللطفالترفقمنلمحظاتمننبوتهتخلفلمهذاكلومع
ءرجابرسالة

023



اموس

العامالهيكل

بم
عصؤورسالتهالنبى

2و11بم
ابللحمالمدعوةاألمم

ه132

اناإلنحقوقأهملتسوردا35

بالمالالشعبباعتفلسطن68

عهودهانقضتفينيقيا1و9

أخاهاأبغضتأدوم2او1ة

المنعليقاسيةعمون51ا3
سندله

األمواتعلىحاقدةموآب3ا

إلههاخانتيهوذاوه

اإلتهامتفصنىاسرائبل
2661

الخطيرةجراثمهم9ة2

الضعبفةذأكرتهم20121

علبهاالصادرالصارماطكم23161

2و31

338

القاضمكم
3143

المحبةمسئوليات

العقابحتمية

العقابوصف3943

123



اموس

نيتعلممش

للهتجاهلكمفياستمرواوه

المجاعةطريقعناللهتكلملقد6

الجفافطربقوعن8و7

المحاصيلنقصطريقوعن9

المحربطريقوعن01

رابالخطريقوعن11

إلهكءاستعدللقا31وا2

الدينتمما

الجنائزياللحن3ا5

الربلطلبدعوة546

الموتأشاب5731

223

الربلطلبدعوةاوه541

ءالريايتبعهالدينموت56172

الديني

ءاألغنبامصير

41ا6

الترفوئطلفراخيا61

الدبنونةهول6801

الظلمحماقة1ا61

النبيرؤى
7986

الجرادعنلؤيا13يا

النارعنرئربا746

ءالبئاميزانعنرؤيا779

الريم



اضطهادإضافيفصل0171

عاموسر

الناضجةاألثمارعنرؤبا

اللهسكوت

87901

8و87

891

يئ

عاموس

اللهذاكرة

اللهسكوت

اللهأحدثهالذيالدمار

للمستقبلأمل

323



لىكامو

الريمعالة

الخاطئةاألممدبنالله1

العالمأممكليدينأنفيالحقلله
الخالقهوألنهالمختارةأمتهفقطوليس

23يم1

فيطريقتهمبسببيدينهمإنه

همءزمالرثالبمعاملة

صدرتالتياألحكمامكلتنفيذتم

التادلخمجريخاللأمةكلضد

االجتماعيةالعدالةيريدالله2

هييدينهاالتيوالشرور

الالزممنأكثرالمالشأنءإعال
6صه516و301

2741511الفقيراستغ

ءالفضاتعويج

01846و2757

2741االخألقيالتسيب

423

يتوقعهياللالسلوك

1وه51الصالحاحبوا

421أو55العدلسكليحافظوا

542باالستقامةعيشوا

ينىالالنفاقكؤيالله3

ائيلإسركانتلقد

2و31وه24للعهدخمائنة

18الهيكلتحتمرمال

للماضيشاكرةغيرجاحد

2921

512وه44عبادتهافيمدعية

7285

61تصرفاتهافيمغرورة

70171للنببممحتقرة



الالتىاسرانيليحبالله

تستحق

برسالةأساسايعظعاموسأنرغم

باعتبارهاللهعنيتحدثأنهإالنةدين

المحبةإله

حريتهءبمليحبأنيختارالله

ولعا

33

صبربكليعلمأنيحاولالله
4611

156كرمبكلمعونتهيعرضالله

ءباإلحياالسخيةوعودهيقدمالله

91151

523



اموس

العالمنىنعيشكيفا

تذكر

مهمةاإلنسانحقوقأن

مهمةالمتحيزةغيرالعدالة

اللهلديقيمةلهمءالفقراالناس

خطرةحياةالمرفهةالحياة

إليناطريقهافيآتيةالدينونآل

623

التطبيق

اللهأمامباكمف2

تذكر

المكسبقبلاللهضع

حقيقيةعبادتكأنتأكدأح

اللهصوتإليأصغ

اللهمستعدالمقابلةكن

فىبلالعقيدةفيثقتكتضعال
نفسهالله



اموس

الرنيسيةضوعاتالم

اللهعهدكسر1

خطيتهمعلياألممعاموسيدين

منأي6و4و3121و11و9و6و13

أساسإناللهشريعةضدتمردهمأجل

وقداللهشريعةنقضهوخطيةكل

الشخصيالمستويعليالتعدياتكانت

قائمةضعكلهااألمةمستويوعلي

هنابسببهاالشعبأدينالتيبالخطايا

عصرنافيلهاالمماثلةالخطاياهيوما

الحالي

اللهعقاباجهةم2

فيكونالشعبيخطئعندما

ىتأتالخطيةألنمنهمفرالالعقاب

31و11و9و6و13أعقابهافيبه

6و4و21

اختاراللهألنمنهمفرالالعقاب

مجراهافىتجرياألموريتركأن
33151

لهملمنبالنسبةوأعظمأكبرالعقاب

معخاصةعالقةفىيكونواأنامتياز
32الله

عليإالالعقاببتنفيذاللهيقومال

716يدشمنهكره

اللهعقابعننتكلمأنيمكنكيف

اليومعالمفيواقعيا

اللهصوتسماع3

أنلالنسانممكنمصبرأسوأإن

فيهاصامتااللهيكونفترةيعيش

عاموسزمنفيلكنه21و811

طريقعنتكلم

4411ألحداثا

723



اموللى

1وه71النيي

هونبيامحترفأبلعاموسيكنلم

وظيفتهمناللهأخذهعاديرجل

لكيملتهباحماسأوأعطاهالعادية

اللهبكلمةيتكلم

فيالطرقبهذهيتكلماللهاليزالهل

األمثلةبعضفيفكرهذهأيامنا

كيفيةعننفسهعاموسيعلمناماذأ

اللهخدمة

823

اللهمشيئةعملء

أنطالباإسراثيلعليعاموسنادي

مجردمنأكثرهيوالتوبةيتويوا

فيكاملتغييرفهيآسفالقول

الناسعطييأنعنهينتجمماالفكر

لكيالقديمةحياتهملطرقظهرهم

العملوكاناللهيريدكمايعيشوا

إسرائيلمناللهطلبهماهو

42و51و541

أنيجبالتيالتوبةئمارهيها

حياتكفىتظهر



وناثولموبديا

وناحومعوبدياسفوا

ءجاقدفتقمالم

ناحومعوبدبا

تبلكاالكاتبا

المعزيأوالمريحيعنياسمهإالعبدالربيعنىعوبديااسم
منكانأنهإالشيئاعنهنعرفوالمؤكدةليمستبالتحديدشخصيتهأن

عليهذهكانتوربماالقوشمواطنيالقديمالعهدرجالمنعديدوهناك

أورشليمغربميالعشرينبعداالسمنفسيحملونالذين

شخصيتهماعنيفصحانكونهمامنأكثرمنهماكلومهمةعملإلياالسمانيشيروربما

التاردخ

الخصوصهذافيالكثيريتوقف

أورشليمعليءاالستياللختاعلي

كانإن141فيإليهالمشار

هذهوفيمق785فيبابلبواسطة

منتصفعوبدياسفرتاريخيكونالحالة

إناوالميالدقبلالسادسالقرن

ردخلتاا

سنةبينفيماالسفركتابةتارلخيقع

يدفيطيبةسقطتعندمامق366

نينويوغزو3801انظرليناألشو

منمشتركبجيشأشورعاصمة

مق216عامفيوالبابليينالمديانيين

نابضةبصورةالموقعةهذهوصفتوقد

923



وناثولموبديا

القرنفيوالفلسطينيينالعربءاستيال

القرنءالعلمااغلبويؤيدالتاسع

للسفركتاريخمقالسادس

26فيبالحياة

الخلفية

يهاجموناحومآدوميهاجمبديافعاللهشعبءألعداالكراهيةجوفيالسفرانيشترك

األدوميونكانواالضطهادالعجرفةفيغايةقوتهماذروةفياألئتانكانتوقدأشور

وقديعقوبشقيقهواألدوميوننسلهمنءجاالذيعيسوفإناإلسرائيليينعمأبناه

بينالمتعددةالحروبفيوتجلتاألمتينبينتةالعالعلياألخوينبينالعداوةانعكست

لماآسياغربلكلرعبمصدركانتمجدهاقمةفيأشهورأنكماوأدرمإسرانيل

مصرضدخاصةوبصفةحروبهافيفظائعمناقترفته

السفربنمالمح

لعمليةواقعيةاألوصافأكثرعليوتحتوالنشعريةصورةفيالنبوتينمنكللكتبت

بالركبةينفثمنهماكلكانوقدالقديمالعهدكلفيمامدينةعليوالهجومالحصار

إسرائيلءأعداسقوطأحداثتفاصيلبكلوشستمتعاالنتقامفي

للتوبةدعوةأيوالإلسرائيلإدانةأيالعادةغيرعليالسفرينفييوجدوال

كماوميخاعاموسمثلالميالدقبلالثامنالقرنءأنبياكتاباتفيالمألوفةالدعوةوهي

الجديدالعهداسفارفيعنهمامباشرةإشارهأيتأتلمالسفرينأن

33



وناثولموبديا

العامالهيكلى

عـوكـديـا

آدومخواب

3و2

انةاإلدقرار

مزدراةلكنهامتكبرة

المفر

نـاحـوم

اللهعنصورة

ورحمتهاللهغضب3اا

الطبيعةعلياللهسلطان146

ءلألمنااللهحماية17

لهألعدأاللهتعقب18

شئيترلقلم6و5

ءاألصدقابينخيانة7

آدومعليهيعتمدماكلفشل9و8

ومآفىخراباسباب
011

نينويخراب

1951

اللهتجاهعجز1ا9ا

يهوذاخالص31و121

133



وناثولموبديا

لـديـاعـو

األخؤةشعورانعدام01

مباالةالألا

االحتقار21

السرقة31

العنف1

الرهيبالربيوم
61و1

إلسرانيلآلروحعو

قيدعلىالباقيةالبقيةهروب71

الحياة

الدومالنهائيةالهزيمة81

األرضاسترداد2أو9

كلهالعالمعلياللهملكوت12

233

نـاحـوآ

نينويمعالمطمس11

يهوذافيالفرحاه1

نينوىعليهجوم
2134

للمعركةاالستعدادات5ا2

والغزوالهجوم7و26

ونهبهروب2801

المدينةوهجرخراب31اا2

المدبنةفيمذابعا3

نينوىضدالله
3591

المنتقمالله357

طيبةمثال3811

المقاومةجدويعدم32151

القادةمنقائدةال81ا36

نينويءاعدافرحة391



اثولمونوبديا

الريممالة

نـحاحـومعـوبـدبـا

وماعلرالله1

األرضإليآدوماللهيحدرسوف

8و24

7و1أخريأممايستخدموسوف

اللهمنالهروبومأيستطيعلن2

الطبيعيةاستحكاماتهاتستطيعلن

4و3تنقذهاأن

9و8و6افتخارهامصادرستزول

عقابهاتستحقآدومال

1اخاهاإسرائيلكان

إسرائيلبليةفيشمتت

31و21

11إسرائيلمساعدةفيقصئرت

اللهشخصيةوجهاا

17شعبهعناكيدافعالم

6و12ألعدائهالمدمر

ودينلىنتهاأشورجريمة2

4و31وتضليلونهبكذب

391يديهاعليالكلعانيلقد

11أاللهضدتآمرت

اللهمعتتعاملأناآلنعليها
35

تنقذهاأنهتهاالتستطيحلن
141

كانتالتياألسدقوةخارتلقد

21131لها

201357بهاهـلزدريستخزي

333



لموالثووبديا

فعالإسرائيلءأعداساعدتبل

41

1هبالمثلئعاملسوف

ثانيةاسرائيلسننهض

والنكباتالدمارفتعلقد

31و21

مقدساصهيونجبلموطنهاسيصير

71

1712تخومهاستمتدوتتوسع

هـشساساللهسيتعطم5

دينونتاألممكلستواجه
61و1ه

12العالمعليكملكسيحكم

433

نـاحـوم

ونهائيةمطلقةهزيمتهاستكون

51و141

وانتصارهاإسرانيلمأساة3

واآلالمالمتاعبمنعانتاكم

2122الو1اتوالضرد

151بهيجاعيداستقيم



لتطبيق

أخالقىعالمفينعيشنحنا

اللةعليهيطروشيحكمهعالمفهو

األمورهـدضعءاألخطاسيصححالذي

نصابهافر

محبأنهكماقدوسالله2

قصيرالمتقاضياإللههوليس

أحيانانتخيلهقدالذيالنظر

التادلخألمداثالضايطهوالله3

خاللمناحيانااللهينجزهماوهذا

اللهأنويبقىالدوليةالسياسالتا

كلهللتاريخالوحيدفسيرالتسيكون

السقوطإليدانعاتقلىدءياالكب

وناثولمعوبديا

لمإذاخاصةبصفةحقيقيوهذا

مجاألللهءالكبرياتترك

حساياللهسنعطيكلنا5

عنحسابانعطيبأنمطالبرنكلنا

ولنالبعضبعضنامعمعامالتنالقةط

اللهمواجهةمنالهروبنستطيع

المتاعبمعفيامنليساللهشعب6

لكللالمانقويمصدراللهلكئ

عليهاالعتمادمكنويإليهينتمونمن

ملاألبديهالسعادةتوفيرفي

المتالمبعانيسياللمتيإلى7

هتافإلييوماالصوخةتتغيرسوف

أخيرارالنتصاا

533



وناثولموبديا

ميةالرئيمضىعالتاالم

اللهشخصيةعنوطاللءاأض1

روميةفيالرسولبولسيتحدث

إالوصرامتهاللهالطفعن1122

علييركزانوناحومعوبدياأن

بعضهناككاتمتاوإنالصرامة

سفرفيوخاصةلطفهعناللمحات

استمرثملهذاأمثلةعنابحثناحوم

ههإشالتاليةالشواهددراسةفي

521293118مز781ميخاال

مظاهرماهياه45وإش

إياهاتعلمناالتيالمختلفةاللهلطف

اآلياتهذه

كبورالهالرب2

غيوربالقولالمقصلىدهوماتري

قدرأيكفي12فيتءجاالتي

التاليةاآلياتتساعدكأنتستطيع

633

43خروجالسؤالهذاعلياإلجابةفي

22و0112كو31و82زكريا41

01و29بط2411تيطعس

اللهأماماإلشمانمسئولية3

ءبجالوناحومعولديامنكليوضح

يواجهاأنالبدوأشورآدوممنكالأن
33مزجرائمهماعناللهدينونة

431نيينعبرا67غالطية3151

تعزيزفىالشواهدهذهستساعدك

مرجعناهواللهإنتقولالتيالحقيقة

الوحيدالنهائي

يجصيعوعنايتهاللهاهتمام

الشعوب

وناحومعوبديامنكليعطيناال

الكتابتعاليممنواحدةناحيةسوي

إليهينتمونالالذيناولئكتجاهالمقدس

الشواهدتتوازنوحتيخاصةبصفة



2ل915254ش4111يوناندرس

236قي3711يوحنا

للرباللكسيكون5

الكتابيشيرماكثيرا12عويديا

البشرعلياللهسيطرةإليالمقدس

وناثولمعوبديا

وهوملكوتأومملكةبتعبيرات

فيسيتركزالهكمهذاانيوضح

ملكوتعنلقائقاماهيالمسيح

دراسةمنتكتشفهاأنيمكنالتيالله

81يوحنا2182متيالتاليةالشواهد

3101رفال4171رومية63

733



نانو

سفريونان

األشواراللهيباوكأنيمكنكيف

المختلفالنبى

عنيختلفأنهإالءاألنبيامجموعةضمنالقديمالعهدفيمدرجيونانسفرأنرغم

إنهئم34جداقصيرةالعمليةورسالتهالنبيحياةفيألحداثسردأوألفهواآلخرين
األخرياألسفاربخالفالغائببصيغةيونانعنيتكلماخرشخصبواسطةكتبأنهيبدو
فيءجاعماالنظربصرفيونانعننعرفهماوكلالمقدسالكتابمنالقسمهذاقي

4152الثانيملوكالثانييربعامعهدخاللالشماليةالمملكةفيكرزأنههوالسفر

فيجمعهتمقدالسفرأنيعنيالهذاولكنمق087عامحواليإلييخهبتايعودمما

إليإسرائيلاحتاجتعندماالحقوقتفيتمقدذلكيكونأنيمكنبلالمبكرالتاربخهذا
صعبةبطريقةيتعلمهأنيونانعليكانالذيالدرس

اطوتعنماذا

أنهيصدقواأنعليهمالعسيرمنألنهفهعهاجدايصعبيونانقصةأندثونالمحيري
الكتابأنالواقعوفي171الحلىتبطنفيالوقتهذاكلحيايظلأنيمكن

نعلمالفإنناوعليه2104متيالبحروحشأوضخمةسمكةيسميه
بالضبط

أنيبدولكنالحوتبطنفييونانكانكماألنهتقولإليهاالمشاراألية

المترجمذلكغيرتقولاإلنجليزيةالترجمات

833



ونان

منفيكونلذلكتحدثأنيمكنالءاألشياهذهإنيقولونوهمالمقصودالحيوانهوما

المهموأنفعليةحادثةمنهأكثراألمثالمنضرباباعتبارهالسفرفيالتفكيراألفضل

السمكةنوعوليسالسفررسالةهواألمرفي

األمثالعنمختلفاالسفريجعلذلكفإنصحيحايكونيكادالقولهذاأنورغم

أنيبدوفإنهذلكمنوأكثرتاريخيةحقيقيةكشخصيةلنايقدميونانأنفياألخري

الهادثةبهذهقيامتهيقارنوهوبجديةوهغامراتهيونانيأخذيسوع

فليسالسفررسالةمنءجزوهذاخليقتهربهواللهكانولما219314متي

الطريقةبهذهاألحداثترتيبمناللهيمنعاإلطالقعليسببمنهناك

نينو

الغيرضدالفظائعممارسةفيكبريمقعةوجدالقديمةالشعوبمنشعبهناكليس

يسحقواوأنالشماليةالمملكةيزيلواأنبعدفيمالهممقدرأوكاناألشوريالشعبمثل

اللهلشعبمرعبأتهديدامثلواوقدتتعاظمقوتهمكانتيونانأياموفيأيضايهوذا

األشوريةالعاصمةسكانهمفيكونواوجودهاللهصالحيستحقالهنوجدوإن

أنإليهطلبعندماالطبيعىيوناننفورمنبعضانفهمأنيمكنناهناومننينوي
42عنهميصفحسوفاللهبأنشعورلديهكانوأنهخاصةهناكويكرزيذهب

933



ونان

الهاربالنبى

171أ

اإللهىالتفويض2و11

يونانعصبان13

البحرفيالكل1461

عادبةكيرسمكة171

الشكورالنبي

يغرقيونان216

ينقذالله271

043

العامالهيكل

2و39

وء33

359

301

1

58

911

المطيحالنبى
3101

ثانيةفرصة

يكرزيونان

تتوبنيفوي

اللهغفران

القلبالقاسيالنبى

غاضببونان

اليقطينةدرس

رحيمالله



لرسالة

أللهعننتعلمنحن1

وأنهعادلاللهأنكلهالسفربقرر

األممكلوأنالشرقاعليسيعاقب

إسرائيلفقوليسأمامهمسئولة

01و9و1232

وهوصنعهالذيالعالمسيدهوالله

والجومخلوقاتهيضبطأنيستطيع

فياللهاستخدمولقدالنباتاتوحتي

الشعوبحتيالالحقإسراثيللختا

9و14األشوريينمثلالقاسيةالوثنية

71201468و

ويعتنيوشفوقرحيمأيضاوالله

كماأيضاوبالحيواناتكافةبالبشر

28خاصةبصفةإسرائيلإلههوأنه

11و01و0142و939و

يونانعننتعلمونحن

يونان

يعرفالذياللهشعبثليونان

بعالقتهيفتخرأنوسشطيعاللهنعمة

لهيصليأنيستطيعوالذياللهمع

اللهيسبحنجدهإننابلالضيقوقتفي

1921لهحياتهتكرشىويعيد

9

ومشمردمتقلبشخصأيضاويونان

صانعاللهمنيهربأنوهويحاول

اللهرحمعندماغضبوقدالكل

منهبالنباتاهتماماأكثروهونينوي

9و01413و13بالشعب

ثنيينالعننتعلمونحن

رمظفيالصورةفيءيظهرهؤال

كانواءسواالنبيمظهريونانمنأفضل

التائبيننينويأهلأوالوثنيينالبحارة

حقبماهوبإحساسهميدهشونناوهم

143



نانو

لرسالةلالستجابةالحقيقيوباستعدادهم

شطبهميونانأنإالالله

243

شعبمنيكونوالمألنهمواستبعدهم

61359و41و131إسرائيل



ونان

التطبيق

متقلبونايضأونحنا

استعدادعلينكونكثيرأمافنحن

أندونباللهوثقتنابإيماننالالعتراف

سوفمانريألناستعدادعلينكون
نكونأنيمكنأنناكماذلكيعنيه

غيرنكونوأحيانابإرادتناعاصين

اللهمنيهربأنيريدكمنمنطقيين

أنيمكنفإنناذلكمنوأسوأالقدير

مشاعرتجاهمبالينوالقساةنكون

نعرفإننانقولماعندحتياآلخرين
ورحمتهاللهنعمة

مثلهأناتيونأيضاونحن2

فييونانرغبةاسبابأحدكانربما

أنههونينويشعبعليالدينونةحلول

كنبيسمعتهفإنذلكيحدثلملو

نرتبكأنأيضايمكنونحنتتأثرسوف

نهملبينماتستحقالتافهةبأمور

حولناالناسأحوال

بالكلبعتنيالله3

فقليسالناسبكلمشغولالله

أصالألنهبليحاسبهمأنينويألنه

هذااللكنهيصنعفهميحبهم

أنيعنيبلسيخلصونالجميعانيعني

لكيشخصلكلستعطيالفرصة

كنافإذااللهمعوضعهيصحح

شهودأنكونأنيعنيفذلكمعهواحدا

غيرإليعنايتنانوجهوأنلهومرسلين

أيضاالمسيحيين

اخفرصاعكلالله4

ليونانثانيةفرصةاللهأعطيلقد

أنعلينايجبأنهوحيثرسالتهليتمم

رحمتهعلياعتحادااللهمعنتالعبال

معنايتعاملماكثيراصأنهنعلمفإننا

الطربقةبهذه

343



نانو

ائرئيسيةالموضوعالتا

ةالنع1

إلهاللهأنيونانعرفلماذاأما

وكثيرالغضببطئحيمورؤوف

هوبهرحيماكاناللهألنفهوالرحمة

2أصحاحفيالواردمزمورالاددس

اآلخرينمعالفظتعاملهيجعلوهذا

فييسوعتعليمقارنغرابهأكثر
811253أمتي

تتحققنبؤلم2

ليوناناللهوعدقطيتحققلم

أنهيذكرناوهذا301نينويبمعاقبة

وتحقيقتنفيذيتمأنالضروريمنليس

443

مقدورفيليسانهفرغمالنبواتكل

يعلممنفإنهاللهمعيناورأنأحد
اإلنسانتوبةمعيتجاوبإنه39

بمختلفوعودهينفذأنرقافىوهو

الطرق

حهـسيونان3

كصورةيوناناختباريسوعاستخدم

219314614متيانظرلحالته

بنجاتهللهكعبديوناناختيروكما

طالبفإنكذلكالحوتمنالمعجزية

عليهايصدقسوفورسالتهيسوع

4و13روميةاألمواتبينمنبقيامته



مفرميخا

ءورجادينونةوسالة

التاردخ

مق247عامفييوثامملكأبوقدكنبيميخاعملءبدتارلخيحدد11في

فييتنبأكانالذيميخاعنإرمياويتحدثمق786عامفيحزقياعهدوانتهبم

527بينماالسنواتفيتمقدعملهمعظميكونأنوبحتمل6281إرمياحزقياعهد

مق107مف

الموقف

عليتتقاتألنوأشورمصرالعظميانالقوتانكانتإذأزمةزمنفيميخاعاش

المستقرعزياعهدعنالمتخلفالرخامنقدرعليتزالالميخابالدوكانتالسيادة

منحزقياكانيرامماخيرعليتكنلماألمورلكنم937األمدالطويل
قادوقدسياسياضعيفاكانلكنه8102مل2صالحاملكاالدينيةالنظروحهة

فقدالشعبقلوبتغيرلمإصالحاتهلكندينيااصالحاميخايقوذتأثيرتحتربما

القضاةوانحازءالفقراغشطريقعنوذلكغنيءاألغنياازدادإذقاسدةالبالدكانت

شريعةالشعباهلوالربأمامفضةوضعواوالكهنةءاألنبياوحتيأكثريدفعمنإلي

عنهمسيدافعاللهأنيعتقدونكانوافقدذللقومعمكانكلفياألصناموانتشرتالله

يكونأنيجبوكانالشماليةإسرائيلمملكةتخريبتممق227عاموفيويحميهم

المسلبانفسيهوذاشعباتبعذلكمنبدآلولكنيهوذاالجنوبيةللمملكةإنذاراهذا

إسرائيللشعبالفاسد

543



ثلرحيل

معالحدودعلياألقاليممدنمنمدينةوهيجتفيمورشتمنميخاءجا

ريفيوكرجلالتجارةطريقعلييقعخصبواديعنعبارةالمنطقةوكانتفلسطين

عنناتجكأنهيهوذافسادمنالكثيررايوأنهخصوصابحذرالمدينةإليينظرميخاكان

صيةالشحياتهفياللهولقوةالنبويةلدعوتهاإلدراكعظيمكانوإذالمدينةحياة

العامبالرأيمبالغيرتدنسأنمنسيرتهعلييحافظأنيريدكان3877

السقر

رسائلمجموعةهوبلواحدوقتفيللنبيأعطيواحدحديثكلهليسميخاسفر

اخرإليموضوعمنتنتقلأنهاكثيرامايعنيوهذاهختلفة

نابضةبأوصافخطاياهابسببيهوذاعنقيلتالتينةالديننبواتبينيتراوجوالسفر

اإلدانةهذهبعدءبالرجاالمشرقالمستقبلنبواتولينوالعقابالخطيةمنلكلبالحياة

63



العاملهيكل

بميخاالتعريف

العواصمالمدندينونة
261ا

السامرةستدك28ا

االلريقنفستسلكأورشليم99

نحويتقدموناألشوريون90161

ألـوشليم

اهكاللهغضبلماذا

2و21

ه23

همءزهالوبغشونيتآمرلنإنهم

لديهممااللهسينزخلذللط

ميخااليبالغويا26

الفقيويظلمونإنهم9و28

اللهسيطردهملذلك201

الحقيريدونالإنهم1ا2

لالمامسربعةنطؤ
31و221

للمستقبلأملا3و221

استحقاقااكنرهمالقاد

للوم

رعاةأمجزارلأل314

رشوةيأخذلـنءاألنبياكل8ه3

ءعاافىديانتهمكل3921

43ال



ذهيىومستقبلأسودحاضر

يعيشعالممركزأورشليم1

سالمفي

وتتعلملتعبدأمةكلستأتي2

مشيئةعملاآلنلنبدأمنه

الله

قادمةعظيمةاذمنة

قوةإلطالضعفسيتحول68

لمجاهإليالمحنةسقتحول1و9

منتصرأالمنهزمدوسيغ1131

حكاماالمحكومونسيصير56

الناجيةالصفيرةالجمات579

ءبالرخاستنعم

منالفساديجتثسوف50151

أصوله

843

الىسرائيلييجئالله

المحاكمة

المحاكمةقاعةهوالعالم2و61

اللهيفعللمءاإلدعاكلمة635

تغيظوهشيئاحتبم

جدامتدينوننحنالدقاع7و66

منأكثرناماللهيريدماذا
ذلك

وقتكلوفياآلنيريدالله68

والتواضعوالرحمةالعدل

تفتضحإسرائيل6961

المحرينةميخاقصيدة

717

شعبهلخطيئةمرتبكميخا1أل

صالحايعملمنليس



6ر5ا

77

نثقأناآلنبعدنستطيعلن

أسرتكمنحتيبأحد

تثقأنتستطيعالتزالكلكن

اللهفي

المستقبلإلىنطؤ

7802

األمماحذرواا78

أورشليمإليالجميعسيأتي1س711

راعبناوكناللهياتفضل71ا74

للهبالتسبيحنختمدعنا7812

943



لرسمالة

قدوسالله1

أثهمظنواإذاأنفسهمالناسيخدع

أنانيتهمطريقفييستمرواانيمكن

فاللهعقاببدونوفسادهموقسوتهم

يسمحأنيستطيعوالوطاهرصالح

انيجبكطيةوكلطئانبالسلوك

هه12تعاتبوسوفتعاقب

0151

لعافىالله2

يقبلالهوإسرائيلحكامبخالف

أوءاألغنيايحصلولنالرشوة

وسيعاقبهمخاصةمعاملةعلىءاألقويا

خطاياهممعيتناسبعقاباالله

921و23734وجرائمهم

ئطإلبالله3

شفتيمنعبادةجرديتوقحالره

053

اتجاهاتهمتتطابقأنيطلببلشحبه

مامعبالكاملوحياتهموسلوكهم

68يقولوه

المسبطرهوالله

بدونيسيرالعالموكأنيبدوقد

األمممعزمامهافلتقدأوانضباط

فياألمرلكنتتحكمالتىالوثهـنية

هوالعالمهذاألنكذلكليسحقيقت

فيماحتيعنهمسئلىلوهواللهعالم

48317801بالتاربخيتعلق

ويعتنىهتمالله5

وسيظلالدوامعليشعبهاللهأحب

يعاقبواانالبدولكنيحبهم

المستقبلفياملهناكذلكوبعد

مجيدةجديدةحياةهناكتكونسوف

بالحقاللهيتبعونالذينلكل

51و31635741و221



أصمحيالعالممهتمالله

إسرائيلفقطتشملالاللهخطإن

علياألممكلوستعاقباألممكلبل

مكانلهمسيكونأيضالكنجرائمها

4147المقبلالرائعالزمنفي

71و61

مخلصااللهسيرسل7

شخصسيولدطويلزمنبعد

لهمراعياحقيقياويكرنالشعبيخلص

لحمبيتمنمتواضعةإنساناوسيكون

القديممنذمخارجهلكنالصغيرة

526

153



لتطييق

أنمبخايعلمنا

ياطلةالسطحيةالديانةأ

وأسلوبالديانهبينالربطيجب

وكلالعالمذبائحفكلالحياة

يكنلمماتفيدالالتعبداجتماعات

والتواضعوالرحمةالعدلأيضأهناك
معناالربلللقسبيلفال68

حياتنادامتمايحميناأننطالبهئم
اللهيريدبماحقيقةتعتدالأنناتظهر

311

كذلكههمةالعمليةالحياة2
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العهدأمثالمعنفعلوكما57

العامالمعنيإليننظرأنيمكنناالجديد

التفاصيلفينتعمقأندون

583



حرببا

الرئيسيةضوعاتالم

مهمينأشخاسئاللة

ثالثةعلياالنتباهالسفركزي

رئيسويهوشعنفسهزكرياأشخاص

حاكماأصبحالذيوزربابلالكهنة

11حجياليهوديةعلي

فىالمذكورالراعيهووزكريا

هثاأليصبعبذلكوهو11أصحاح

منيعانيفهوللمسيحصورةأو

أنيحاولالتينفسهاالرعيةسخرية

لميحامعحدثكماتمامايرعاها

متيعبدبثمنوشملميباعأيضاوهو

1223وخروج6251

هويصبحالكهنةرئيسويهوشع

اللقبويعطيللمسيحنموذجااآلخر

أنظر621الغصنألالمسياني

ه32رمياإ111إشيضاأ

3351

683

ساللةمنكانبابلذينزدمايأل

المجموعةمنوكانيهوياكينالملك

إليالسبيمنرجعتالتياألولي

منوكانمق735عامفىأررشليم

وقدالرجالمنعليهيعتمدالذيالنوع

وهوالهيكلءبناإعادةععليةابتدأ

الخاصةكنيتهوكانتأيضاأتمهالذي

إشارة20232حجيتملخاا

اللهعننيابةيحكمكحاكمأنهإلي

ءهؤالهنالعديدةاإلشاراتادرس

2و21عزرافيأشخاصالثالثة

حجي2و31941351

زكريا0232و15ة112

310146016951

121متيوكذلك11471

عليمنهمكليعتمدفيوالحظ

اآلخرين



الكعاييةالموضوعاتقارنة

أنفيالحربةمطلقللمسيحيليس

الكتابفقراتمنفقرةأييفسر

فغالبااألفضلأنهيعتقدحسبماالمقدس

نفحصهاالتيالفقرةألنحريتناتحددما

أوشرحهاأوعليهاالتعليقتمقد

الكتابفياخرمكانفيتفسيرها

زكرياسفرمن4وأصحاحالمقدس

ذلكعليمثالخير

المطابقةنظيرتهالهاالذهبيةقالمنارة

الزبتونوشجرتي121رؤيافيلها

مالحظةمع11رؤيافيالمقابللهما

زحريا

للنبوةتفصيالتيضيفالروالسفرأن

كيفنالحظأنيجبأنناكماالقديمآل

المنارةبينيجمع114روياأن

فيالحالهوكماالزيترنوشجرتي

تساعدمنهمافقرةوكل4زكريا

اللكناألخريالفقرةوتفسيرشرحعلي

بينهماتناقضأييوجد

فيكذلكمفسر741ءإشعيا

32و122متي

عليلتحصلالمقدسالكتابافحص

ودونانالخروجسفرأخريأمثلة

35وإشاألعظمالكاهن

783



كم

مالخىسفر

اللهأتسلبون

مالخىهمن

لكنللنبياألصلياالسمهوهذايكونوقدفرسليأومحييعنيمالخياسم

ايلدينافليسحالأيعلينفسهبهايصفالتيالطريقةببساطةكانأنهاألرجح
النبيعنمعلومات

السفوكتبمتى

إلىاليهودمنالكثيرونرجععندماالسبيبعدمأعهدإليمألخيسفرينتمى
ينالسبيبعدمافترةعليواضحدليلوهي18اليالإلييشيروهرموطنهم

الهيكلءبناإعادةإليإشارةالسفرفىوليست11حجىاللقببهذاالبلزوصف

فيالمشروحةالظروفإنسنواتببضعذلكقبلتمقدكانذلكأنلالقفيمكنوعليه
عندماررحيانحطاطأيامكانتحيثونحمياعزراأياممعخاصةبصفةتتمائلالسفر
البدوكانءاألنبياآخرهومالخىكانوقدشكلياتمجرداإلسرائيليةالعبادةصارت

الذيالجسرأنهمابشكلمألخياعتبرولذلكالمسيحيولدأنقبلسنةأرلعمائةتمرأن
والجديدالقديمالعهدينبينيرلط

السفرمالخىكعبلماذا

علييظهروهولالمةاالجتماعىوالترهلالدينىالبرودمظاهرمنمالخىارتاعلقد

يوحناإرساليةممبيرحدإليتشبهإرساليتهكانتبالتولةللشعبيناديكمصلحالمسرح

لم88



كي

علياللهيردحيثفعبالوبيناللهبينحوارشكلعليغالبيتهفيوالسفرالمعمدان

الشعبيبديهاالتيالمتشككةالتساؤالتمختلف

يقومواأنالشعبعليويناديواألمةاللهبينالقائمةالعهدعالمةعليمالخيويؤبهد

اللهسلبواقدبانهموبتهمهمالعهداتالتزاممنعليهمالمفروضءبالجز

عليهاأطلققدالتاليةسنةاألريعمائةفإنالعصورمنعصوةنهايمالخىنبوةوتمثل

الفترةهذهخاللالمقدسالكتابءأنبياعننبيأييكتبأويتكلملمإذالصمتعصر

اللهوضعهالذيالتحديهوالبعضنظرفيإثارةمالخيسفرمالمحوأكثر

يجبعندئذبهايعدالتيالبركاتونلنابهأمرنامافعلناومتيجربونيالختباره

301مالخيشعبهجانبمنكاملتسليمهناكيكونأن

983



كي

العامالهيكل

إلسرانيلاللهمحبة

العنوان11

اللهمحبةفيالشك12

اللهمحبةبرهان35ا

الكهثةتوديخ

منجسةذبائح161

منهمفرالالذيالعقاب219

الشعبثوليخ

093

المجتمعفيالحنيانة201

الحياةفياألمانةعدم21161
العاثلية

ستأتىالتىاألمور
ه2793

المعاييرمنهتضايقالرب271

المزدوجة

البشيرمجئ31

نفسهالربمجئ325

واللهاألمةببنخالت

3651

اللهسلب369

البركةإليالسبيل3121



اللهضدالكالم3161

األمينةالبتية

36181

الريوم

األشراراعلىأثره41
لألبراربركاته424

الطريقيمهدالذىالنبى6و5

قيم

193



كي

الرسالة

محبآلرسالة1

اللةبمحبةالشعببتذكيرالنبييبدأ

أنحقيقةتوضحهاكمالهمالعظيمة

امتازقدورفقةاسحئابنيمنواحدا

ه11اآلخرعن

وعتابلومرسالة2

اللهإدانةعنبالكالممالخييبدأ

الذبائحللهيقدمونالذينللكهنة

الإنهمنفسهاإلنسانحتيبهايرضي

واجمراموالتوقيراالحترامللهيظهرون

موضعأصبحواثمومنيستحقهالذي

293

لدينونتهوعرضةاللهغضب

الشعبإليذلكبعدالنبيويتحول

فيءسواتهمأمانعدمبسببويويخه

الزوجيةعهودهمفيأوالعبادة
16261

ءلرمانوتفىرسالة3

اللهمنالمعينالرسوليهيئسوف

والدعوةالربيوممجئأمامالطريق

فعنداألوضاعوتصحيحللتوبةمقدمة

الباريبرئسوفالربيوممجئ

الباريعودولناألوضاعوستنقلب

ه314اآلنبعدئضطهل



كي

التطبيق

مالخينبوةخلفيةتكونتكاد

ثمومنالحاضرزمانناألحوالمطابقة

للعالمجداواضحةرسالةللسفرفإن

اليوم

اللهمحبةواتذك1

محبةعليأكيدادليألاآلنلناإن

الوقتذلكفيمتاحايكنلمالله
قوةأكثرأسبابهناكفإنوعليه

لهمكانممامحبتهتذكرإليتدعونا

إليهارجعوا2

عليوالشكلياتالمظاهرطغتلقد

بالنسبةشيئاتعنيتعدفلمالعبادة

ذبائحللهيقدمونالكهنةكانلله

بشفتيهيعبدهالشعبوكانمعيبة

الحالةهذهأثرتوقدبأعمالهوشكره

والعائليةاالجتماعيةالحياةعليالسيثة

الشكمنعامجوهناكفأصبحأيضا

األحوالهذهمثلوفيءواالستهزا

أالممكنواحدعألجسويهناكليس

اللهإليوالعودةالشعبتولةوهو

منسحقةبقلوب

اللهاختبروا3

عليروحيةببركاتاللهيفيضسوف

بالتزاماتنانفيأنيتحداناوهوشعبه

الذيالتحديهووهذاونختبرهله

ومكانزمانكلفياللهشعبيواجه

393



كي

الرئيسيةالموضوعات

الهىصا

محبةيحبهمأنهشعبهالذيذكر

لهممعاملتهسببهوهذاوأنخاصة
الطرلقةبهذه

الهىسخلى2

الرضيعنيكونماأبعداللهكان

فقدواأنهمأسبابلعدةشعبهعلى

16ولهبكلهلشخصهاحترامهم

التعليمإلييفتقرونوأنهم41

بكونوالمأنهمكما279الصحيح
مستهزنينبل2161ءأمنا

مكترثينغير1وه271341

93

أنهمكماه13البشرباحتياجات

عليهمالتيالحقوقتقديمعنامتنعوا

9و38لله

الهيةوعود3

وقعهايخففماالدينونةلرسالةكان

ويبارلتيتدخلسوفاللهبأنبالوعود

121و11314و15أنظر

الهىتدكار2

لههمعفنشئكلاللهيعلم

42يبرئهموسوف6181ة3

3و



بال

593



متي4شار

متىاوةبمث

األناجيلأكمل

البشارةكمبتلمازا

بشارتهلكتابةواضحسببمنأكثرهتىلدىكان

القديموالعهديسوعبيناالرتبايظهرلكي1

لتالميذهأعطاهاالتيالكثيرةالمسيحتعاليمليسجل2

تالميذهسلوكيكونأنالمسيحتوقعليبرزكيف3

أوالباكرةيسوعحياةعنمثإلالكنيسةءأعضاأثارهاالتياألسئلةعليليرد4
الثانيمجيئهعن

الكنيسةحياةعليهاتكونأنيجبالتىالطريقةعنليتحدث5

الكاتب

هومتىأنيؤبهدالمبكرالتقليدأنإالمتىهوكاتبهأناإللمجيليذعيال

نعلمأنناإال99013فيإاليذكرلمأنهحيثالكثيرعنهنعلمالونحنالكاتب

اللههبةيعنىواسمهشخصيةدعوةدعاهيسوعوأنضرائبجابىعشاراكانأنه

21مرقساالويأخرىمواضعفىويدعى

ءالقرا

الذيناليهودمنكانواقرائهغالبيةبأنبإبرازهاالكاتباهتمالتيالموضوعاتتوحي

693



متي8قنار

ليحثأيضاكتبقديكونأنيمكنلكنهالمسيحيةاعتنقواقدكانواأغلبهمأنالبد

زمناطويالاليهودانتظرهالذيالمسياهويسوعبأنريقنعهماآلخرين

إليبتفكيرهيتجهوهوكتبقديكونأنويمكنكليةاألمميتجاهلالوفذلكومع

اليهوديةالعقيدةبأصولتتعلقالتيأسئلتهمبعضعلياإلجابة

البشارآكتبتمتى

أنبعدكتبتقدتكونأنالبدأنهاإالالبشارةكتابةتاريغنحددأننستطيعالنحن

يمكنالأنهاإالمرقسبشارةعلياالطالعحسنكانمتيأنحيثبشارتهمرقسكتب

والتييهوديأصلمنبالمسيحيينالخاصةالمشاكلألنمتأخروقتفيكتبتقدتكونأن

البشارةلكتابةتواريخعدةاقترحتوقدالزمنبمرورأهميتهاتفقدكانتاإللمجيليعالجها

هيالدية0509بينما

خاصةسمات

فيسوعتعاليممنفقراتدفتيهابينتضمالترتيبدقيقآلبشارةمتيبشارة1

نشاطاتهتصفأخريفقراتوسط

أنإثباتفيرغبتهغمرةفيالقديمالعهدأسفارمناالقتباسهنمتىأكثر2

العهدأسفاركلمناإللمجيلفىاقتباسا56وهناكالمنتظراليهوديالمسياهويسوع

القدبم

اليهوديةالخلفيةمعيتناسبومذامرة33السمواتملكوتعنمتييتكلم3

793



مغشارة

اللهملكوتعناألخريالبشائرتتكلمبينمامنهايكتبالتى

كراعيكتبفهوالكنيسةعنبالكالماألناجيلباقيعنمتيإلمجيلينفرد

والتساؤالتالمشاكليعالج

893



متيشارة

العامالهيكل

المسيامجئ

يسوععائلةشجرة71ا1

بسوعميالد52ا18

المجوسزبارة2932

المعمدانيوحناعمل71ا3

يسوعتجارب11

كرازتهيبدأيسوع42152

الجبلعليالموعالة

باتالتطود51210

والنورالملح53161

الناموسمنيسوعموقف18أل5

الديانةعلييحثيسوع792أ6
الحقة

ثالملكوتالكرار

81983

ءالشفاطريقيكرزعنيسوع8171

التلمذةعنيتحدثيسوع88122

قوتهعنيكشفيسوع83298

متييدعويسوع31ا9

الصومعنيتكلميسوع9171

أخريمرةيشفييسوع98183

993



متيفهاره

عشراالثنىإرسالية

ء0112

بهكلفلىاالذيالعمل01151

أنيمكنالذيالمستقبل2أ016
بترقعو

الشعبجماوب

المعمدانيوحناأسئلة11191

الكميريناستجابةعدم110203

الفرشميينمعارضةها21

الملكوتعنامثال
31185

نفسهبطهرالرب

117172

المعمدانيوحناموت121

الطبيعةرب63أ3

التقليدمنيسوعموقف12

وئفشرئجريمعجزات1261

القادةعنتحذيرات521

الدينيين

بطرساعتراف3182

يسوعتجلي131

ساقلىعالمإليالعودة72ا4

الكنيسةحياةأسلوب

81953



الصلببالىالطربق

0243أ91

يسوعأعطاهالذيالتعليم91121

يسوعقابلهمالذينالناس3103اا

يسوعأعطاهمثل61ا02

يسوعآالمعننبوة027182

يسرعأجراهءشفا029243

ألرشليمفىأيام
1213293

11ا12

122172

االنتصاريالدخول

الهيكلفي

متيبشارة

واستفساراتأمثال12822264

يسوعبهانطقدينونات32193

المستتبلنمكل

إرساليتهؤدـرة

6218202

جثسيمانيقبلاحداث2ه621

بضفلى626272131

ومحاكمتهعـليـه

لصليب223661ال

بعدهاوماالقيامة8212

1



متيشارة

الريعمالة

المسئاهوبسوع1

1171يهوديةساللةمنهو

مثألالقديمالعهدلنبواتتحقيقهو

لخ6101و32451و81و13226

منالشعبليخلصيأتيهو

112خطاياهم

142هأوألإسرائيلإلييذهب

القديمالعهدمنموقفهيوضح
57184

ضللواالذينالدينيينالقادةيتحدي

6152132163الشعب

وقاضكديانمايومأسيعمل

21364ه

الملكوتعنيتكلميسوع2

ليساللهملكوتهومايشرحهو

فعاليحكماللهإنبلمكانهو

204

953كلهالعالم

22ملكأيضأيسوعنفسههو
6182

الثوريةالمواصفاتعنيعلنه

2و01و53مثالالملكوتلدخول

42و32و7129141

2182اآلنفعالواقعملكوته

بعدفيمابالكاململكوتهسيأتي
618

كانولوحتيمؤكدالملكوتنمو

31132مختفية

األولويةيحتلأنيستحئالملكوت

63331اإلنسانلديالكبري

4464



يعززالشريعةيسوع

57184الشريعةيقويهو

2273الناموسيلخصهو

04

3232الناموسيفسرهو

متي8بلتنار

كنبستهيفوضىيسوع

52أخالقيكمجتمع

81اه81منظمكمجتمع

8112غافرمسامعكمجتمع

22

304



متيشار

التطبيق

متيإلمجيلرسالةتطبيقيمكن

أساسيتينمجموعتينعلي

المرمنبنغير1

لهميوضحالمؤمنينغيراليهود

كانواالذيالمسياهويسرعأناإلنجيل

لهاإلعدادتمقدمجيئهوأنينتظرونه

الخالصوأنالتارلخخاللمنبعناية

طريقهعناآلنمتاحاأصبح

لهميقولالمؤمنينغيراألممثـأ

وآثارهاالخطيهمنالخالصإناإلنجيل

مخلصيسوعألنأيضالألمممتاح

عنيعبرونمنبكليرحبوهوالعالم

بهإيمانهم

404

للعسجيين2

عنأساسيبتعلبماإلنجيلسيزودلق

يسوعوكلماتالهياة

قيمةإظهارفياإلنجيلسيبدأ

لكبالنسبةالقديمالعهد

الحاجةمدياإللمجيللكسيوضع

تسموحتيجديدبناموسالعيشإلي

األخالقيةالمستوداتأعليإلي

معتعيشكيفاإلنجيلسيريك

المسيحيينمنرفقائك

علياإللمجيليشجعكسوف

العالميةاإلرساليةفياإلندهاج

بعودةءبالرجااإللمجيلسيمدك

يسوع



منني8لتنار

الرئيسيةالموضوعالتا

موضوعاتعليمتيإنجيليركز

معالتاليةالمالحظاتادرسمعينة

تتبعلكيالكتابفهرستاستخدام

دراستهافيوتتعمقأخريشواهد

السمالكطايوناهوالله9

فيالمفضلةمتيطريقةهيوهذه

84و4وه561اللهعنالحديث

33و3ل1201و9711و61

91و41و21050617108101

ليسوعالمختلنةاألوصاف2

11فيداودابنيسوعذعي

فىالبهودوملك112فىوالمخلص

هيما232والناصري22

أنيمكنالتيليسوعاألخرياأللقاب

تجدها

القديمالعهدمناالفتباسات3

لكيهذاالقولمتييرددماكثيرا

أو1ه2القائلبالنبيقيلمايتم

اإلناراتواستخرجابحثمماتلةعبارة

عنإياهتعلمناالذيماوانظراألخري

يسوع

عيستعليم

يسوعأكملفلماعبارةمتيكرر
782مراتخمساألقوالهذه

وفـيا111313591162

بعدتأتيالعبارةهذهكانتمرةكل

مالخصيسوعأقوالمنمجموعة

األقوالهذهمنكلتقوله

يسوعأمثال5

لكنباألمثالتالميذهيسوععلم

فهداسمعهامنكلليسأنلنذكر

504



متيتنارة

تجدأنويمكن310171مغزاها

74272قياألمثالبعض
31325813253021

لخص613214152103

األمثالهذهفيتءجاالتيالتعاليم

وغبرها

يسوعهعجزات6

معجزاتمنكثيرامتييسجل

المختلفةالمعجزاتمنآخررعدداءالشفا

هوأتخاللهامنيسوعأظهرالتي

وقدالخليقةكلعلىالمتسلطالرب

فيمعجزةعشرينمتىأورد
81و3243918و8171

604

22415133و33210131

43128112

فيوعئركشففيالمعجزاتضع

معجزةكللكتظهرهعفاواحدةجملة

بيسوعفيمايتعلق

السماواتملكوت7

يسوعتعليمتلخصالعبارةهذه

الكتابفهرستاستخدماألساسي

فيهاذكرالتياألماكنعنللبحث

لماصورةوكؤنالموضوعهذايسوع

هذافيكالمهعنيسوعاستهدف

الموضوع



مرقلفىشار

موتممىبدثماره

المسيحىالمعلمدليل

مرقسيوحناهومن

401كولوسيبرناباأختابنهو1

بيتهفيتجتمعالكنيسةوكانت2121أعمالمرلمأأمهمعأورشليمفيشط2

ه31أعمالاألوليالتبشيريةرحلتهمافيأخالهوبرنابابولسمعذهب3

أعمالبرناباموطنوهيقبرصفيزمناأمضواأنبعدزميليهيوحناقرك4

القيادةبرلسيتوليأنعليموافقتهعدمبسببعودتهكانتوربما463

3131أعمالأورشليمإليرجع5

أورشليمفيبطرسإليليتحدثكثيرةفرصلهكانتأنهوالبد6

يدعوهفهوالمسيحياإليمانفيمرقسيوحناأدخلمنأولهوبطرسكانوربما7

31هبط1فيابنيمرقس

منسمعهاكماالبشارةالسارةاألخباركتبمرقسأنعليعاماتفاقوهناك8

بطرس

لكن25و4115مرقسفيالمذكورالشابهومرقسإنيقولمنوهناك9

ذلكعليدليللديناليس

جمأ7



مرقلدلرهقظ

التاريخ

ميالدية5607بينفيماكتبتوقداألرلعالبشائرأقدمهيمرقسبشارةكانتبما

مرقسإنجيلاستخدمقدولوقامتيمنكالأنويبدوأورشليمهيكلتدميرقبل

سرمرتممر

علييشجعاليسوعنجدمرقسإنجيلففيسرامعهوكأنيسوعمرقسلنائظهر

المجاهرة

43321و152ساكتايبقيأنالشيطانأمرفقد1

144534ءالشفاهذاعنيتكلمواأالشفاهمالذينأولئكيسوعأمو2
763

803المسياأنهاآلخرلنيخبرواأالأنفسهميسوعألتباعقيل3

40121اللهملكوتيسرانفرادعليأتباعهيخبريسوعأنكما4

اليهودأنليسوعبالنسبةالمشكلةكانتهذهسرلةالفكرةنفسرأنلناكيفواآلن

نجدالخاطئةلفكرتهميسوعمواجهةوفيالمسياعنخاطئةفكرةلديهمكانت

منبدألوبشريةسياسيةكانتالمسياعنالسائدةالفكرةألنلهايسلىعاقرارعدم1

إلهيةروحيةتكونأن

بذلكتشهدالكثيرةمعجزاتهفإنالمسياهوكانيسوعألنلهاانكارهعدم2

مرقسبشارةفيمدونةمعجزة71عنيقلالماأهناك

الخادمالمسيايرلهمأنيسوععليكانألنهللفكلرةتشكيلإعادةهناكيل3

804



موقللتنارة

كاملوإلهكاملإنسانهوالذيوالمتألموالمخلص

خاصةسات

منللقارئمتاحةاألساسياتيجعلبحيثومضغوطمركزأنهإالاألناجيلأقصرهو

تحثناكانتلوكماوتبدواإللمجيلفيمرة04مناكثروللوقتوتتكرركلمةنظرةأول

لهاالتاليةإليمدهشةتصةمناالنتقالفياإلسراععلي

904



مرقكلشارة

العامالهيكل

التمهيد

والروجيسوعواألرنيوحنا9191

التجاربمنيوماأربعون31و121

الجليلنييـاياياذهايا
1732

يسلىعألياعأول02ا14

ءشفامعجزاته12أ

النزاععنقصـصخمس2136
والمعارضة

وتالمبذهالمعلم3لى37

ألمثالباائماد143

014

هذاأهومن45314

والموترالمرضالشياطينلى513

اإليمانعدمعواقب616

الطاعةتتبعالتيالقوة31أل6

منيتخلصهيرودس692

المعمدانيوحنا

وسمكتينخبزاتخمس603

رجلآالفوخمسة

األمواجعليالمشى65ه6
المعجزاتكلتفوقمعجزة

والداخاطالخارج7132

الشمالنيسوع
72905

ءوصيداصورالساحلإلي723



العشرالمدن1373

سمكاتويفحأرغفةسبعة31ا8
رجلاالفوأريعة

القلوبغالظتالميذ8412

أخريمرةصيدابيت82262

قيصريةالشمالأقصي87291
فيلبس

حادثةمجدهرأينا9231

التجلي

انعداميعنيجمحالةالانعدام9192
القلىة

والصغيرالعظيم9035

الجنوبنحوالتحرك

0113173

واألطفالوالطالقالزواج01161

الينيمخاطر017113

بيسوعالتشبيةيعنيماذاه0123

مرقسبلتنارة

فياألعميبرتيماوس25ء6ا

أرلحا

الهيكلأورشليمفييسوع11191
للذببحةفعد

اإلثمارعدممخاطر110262

لكهنةامنلعدا221441أل11

رالشيـوخوالكتبة

والهيرودسيينوالفرشميين

والصدوقيين

الهدفعنلمحةنبوة31173

كلهالتادلغكد
618ا41

عنيابيتفيتمسحالذبيحة11ا1

الربءعشا12152

منلمحةجثسيماني6224ا

يرما

علـيهالـقبـض1ه1351

ومحاكمته

11



قلمرلتنار

ودفنرماتوصلب7أ516

األمواتبينمنثانيةوقام8ة611

214

الخاتمة

61902

فيهاءبهاوالبد

األمرللعالماإلرسالية



لرسالة

اللهاينبسوع1

الكلماتبهذهمرقسإلمجيليبدأ

اللهابنالمسيحيسوعإبخيلءالبد
11

اإلشماناينيسوع2

يسوعأيضابشريةقسهريرينا

ه3وحزنةغضبهفي

وحنانهالجماهيرعليعطفهفي

643عليهم

4133واكتئابهاضطرابهفي

اإلنسانابنلقبهرقسيستخدم

عنلديهالمفضلاللقبهوفهذامرة41

يسوع

الفعليةبسلىعأقوال3

تذكرهمابعضمرقسلنايسجل

مرقبلتنارة

قالهاالتييسوعكلماتمنبطرس

مثلاألراميةباللغةفعال

للقصبيةياأيقوميطليثا

514قوميأقول

743انفتحأيإفثأ

إلهيأيشبقتنيلماإلويإلويدا

143هتركتنيلماذاإلهي

بسوعحمنان

عنبطرسذكرهمامرقسيسجل

ومديعليهالخاصةيسوعشفقة

لقديستحقهاالأنهبالرسإدراك

يسوعكلماتيتركمرقسىبطرسجعل

وقتتذكربطرسألنصخرةكونهعن

92و6181متيكذلكيكنلمأن

314



مرقلقنار

التطبيق

إلمجيلهفيمرقسشاي

الصحيحالتعليمأهميةا

الشياطينعنيصدرأنيمكنالإنه

لسلطانهتخضعأنيجبأنهارغم

شفاهمعمقيصدرأنيمكنالإنه

شاكرردنولوكانواحتي

إالالرسلمنيأتيأنيمكنالإت

أوألالتعليميتلقواأنبعد

مجردليسالمسيحيوالتعليم

إلهيةحكمةهوبلالسليمةالفطرة

بالنسبةطبيعيشئالمعجزاتإن2
لله

معجزةأيعنقمرقسيعتذرال

تفسيرألهايقدمأنبحاولوال

طبيعتهإليتشيريسوعمعجزات

حياتهمنالمعجزاتاستبعدتاذابحيث

414

ألوهيتهعليالشكبظاللتلقيفإنك

للدهشةمثيرةأعمالالمعجزات

دائماستظلوهكذاكانتكذلك

بملحوظةمرقسئعلقمعجزةكلوعقب

فتعجبأوالجميعبهحتيلتق

فيوتعجبوافبهتواأوالجميع

الغللغايةجدأأنفسهم

مجموعةخاصةبصفةالحظ

تظهرالتي5أصحاحفيالمعجزات

علييسوعسلطان

51الشياطين

54243ألمراضا

55334الموت

الناسمنالمعارضاتتأتيماغالبا3

المتدينين

26الكتبة



242الفريسيين

36الهيرودسيين

قلكلبلتنارة

1181الكهنةءرؤسا

2181الصدوقيين

514



مرقللىقنارة

الرئيسيةضوعاتالم

بسوعمعبذات1

فيالمسجلةبالمعجزاتقائمةضع

األمثالبعددوتارنهامرقسبشارة

يضعلماذامتيبشارةفيالمعطاة

معجزاتعليالتركيزهذاكلمرقس

يسوع

أنحاولالمعجزاتيسوعصنعلماذا

األقلعليأشابثالثةتجد

الشعبصاوب2

مرقسفيهايعلقالتياألماكنحدد

كانواعندماالشعبدهشهعلي

172مثاليسوعمعجزاتيشاهدون

22114551605

1وهكذ

أفعالردودبمختلفقائمةأكتب

اختالفهافىالسببوفممئرالجماهير

614

كيسوعخاصةألقاب3

والحظكلهمرقسإلمجيلافحص

مرقسيسجلهاالتيالمختلفةاأللقاب

كلمةاستخداميكررمرةكمليسوع

ابنأواللهابنابنياالبن

إلنسانا

ابنلقبيستخدمالذيمن

ذاولمانسانإلا

73182دانيالبعنايةادرس

وعيمسلطان

التيالتاليةالفقراتبعنايةادرمما

122يسوعسلطانإليتشير
11ال1722013516

بصفةوالحظ3143ئم7233

كأنمايقولالذياألخيرالشاهدخاصة

عبيدهوأعطيبيتهتركمسافىانسان

السلطان



لوقاشاره

لوقابشارة

إنسانيةاألناجيلأكثر

لرتاابيلكتبمن

بولسللرسولوزميالصديقاكانلوقائدعيطييببواسطةاإلنجيلهذاكتب

يسوعلحياةالعيانشهودأحدلوقايكنولم411تي422فليمون441كولوسي

الرابعةبلغحتيوعاشزواجبدونظلوأنهأممياكانإنهالتقليدويقول14ة1

والثمانين

الكتابةمنأهدافعدةلوقالديكانيلالكتبلماذا

عيانشهودأقوالعليمؤسسةمنتظمةبطريقةيسوعسيرةيكتبأنأرادأنه1

114فيهمموثوق

سفرثانيهماجزئينفيذلكتمموقدالمسيحيةونموبداياتيسجلأنأرادأنه2

التيالطريقةفيوخاصةالتاردخفييعملاللهكانكيفلوقاودريناالرسلأعمال

روماإليالجليلمنبسرعةيسوعأتباعبهااتنشر

مختارةلمجموعةفقطوليسالبشرلجميعمخلصاكانيسوعأنيوضحأنأراد3

الناسمن

سياسيلنظامتهديداتمثلتكنلمالمسيحيآلأنالرومانيةللسلطاتئظهرأنأراد4

صالح

714



قالوقنارة

يلهالوقاكتبلمن

األممينمنالقومعليةأحدكانربماالذي13الئاوفيلسإليإنجيلهلوقايوجه1

آخرشئأيعنهآلنعرفلكننااللهمحبوباسمهومعنيالمسيحيةإلياهتديالذي

يمكنكانالتيءالقرامنأوسعداثرةاعتبارهيضعفيكانلوقاأنالبدذلكوفوق2

خاصةبصفآلالرومانالدولةرجالبعضوربمااخرينأمميينتشملأن

اإللمجيلكتبمتى

اخركانتولمااألعمالاألخرمجلدهكتابةقيلإنجيلهكتبقدلوقايكونأنالبد

أنئخمنأنفئمكنم26عامحدودفيحدثتقدأعمالالسفرفىمذكورةأحداث

م0656يخاماقدكتبلرقاإلمجيل

خاصةمالمح

أسلولهفىاللغولةإمكانياتهظهرتوقدمسبوقةغيرطريقةلوقاسردطريقة1

المتفوقاليوتاني

حياتهعنلناويحكييسوعحياةمناإلنسانيبالجانبيهتمأيضألوقاكان2

اآلخرونكتبمماأكثرلتهوطفالباكرة

المزيديسجلفهووجوهعدةمناألناجيلباقىمنأيضااكتماألاكثرلوقاوإلمجيل3

األناجيلباقيمنأكثريسوعقيامةعنوالكثيرالشعبعنواألخباراألمثالمن

وخاصةاألناجيلكئاببقيةهناكثرواألفرادباألشخاصاهتماهالوقايظهر

814



لوقافمار

المجتمحومنبوذيءوالنسااألطفال

الفرحوموضوعالقدسوالروحالصالةمثلأخرياهتماماتلوقالديكان5

بتهاجالوا

914



لوقاشارة

المثلمة

19

األولىالمخلصايام
1531

يرحنابميالدالبشارة52هأ

المسيحبميالدالبشاره16283

ألليصاباتمريمقالرة365ا9

ميالديوحنا17508

ميالديسوع2183

يسوعطفولة29325

يوحناكرازة3122

024

العامالهيكلى

يسوععائلةشجرة33283

يسوعتجربة4131

الجليلفىالمخلص

خدمتيستهليسوع4103

ناحلىمكفرفييشفييسوع134

معجزاتيجرييسوع5962

وهأدبتهاالويمتيدعوة57293

السبتحولمجادالتااا6

تالميذهيختاريسوع62161

يكرزللجموعيسوع6719

أمواتاوإقامةءشفامعجزات7171



يوحناأسئلةعليالرد8153

تسجدليسوعزانيةامرأةه763

اللةكلمةعنتعليم8112

أخريمعجزاتئالث82265

للكرازةالتالميذإرسالية916

يسوعتجاههيرودسفعلرد979

آالفالخمسةإطعام9017

الحاسمالسؤاليوجهيسوع98172

يسوعتجلي8263ا

تالميذهمعيتكلميسوعه973

أورشليمإليبذبالمخلص

يسوعاتباعتكلفة1526ا

السبعينإرسالية01142

الصالحالسامريمثل015273

لوقابشارة

مرئارمريم832

الصالةعنتعليم131

األرواحعنتعليم4163

لعألماتوا

الفرشميينمعمواجهة735

والناموسيين

كبيرجمعتعليم95أ

تتولوالمإن9أ

المنحنيةالمرأةءشفا171

اللهملكوتيشبه813

ءواألنبياأورشليم1353

يسفمعالطعامتناول142

سوعلالتلمذةتكلفة5253

الضالينمنقصصثالث23أ

المالعنتعليم113

الخدمةعنتعليم101

ئرصعشرةءشفا1191

124



لوقالتنار

اللهملكوتمجئ3أل7102

والتواضمعالعدالهعنتعليم71أ81

شابارئيسايقابليسوع3ءا818
غنيا

يسترفىأعميمتسول81533
بصره

زكايقابليسوعا19ا

الذناتمثل72اأ91

أورشليمدخول91824

أورشليمفيالمخلص
235لىه91

224

الهيكلفييعلميسوع12ها9

المستقبلعنيتكلميسوع83ه12

األخيرءالعشاي2218

البستانفيالمنظر229335

بطرسإنكار224526

يسوعمحاكمات22363252

والدفنالصلب326265

القيامة219

الصعود35ه2



لرسالة

الخالصعنسارءأنها1

ءجاقداللهأنهيلوقارسالة

وموقفهخطيتهمناإلنسانليخلص

منها

174مخلصالله

3و211لئخلصولديسوع
36

91قدهلكماليخلصءجا

01و9

705821باإليمانالخألص

الحاضرةالحياةخسارةيعنيالخالص
942

يخقصلمالمسيحألنممكنالخألص
325334نفسه

412919االنمتاحالخألص

الملكوتعنسارءأنبا2

915اإللمجيلمنالمركزيءالجز

لوقابقنارة

عنليقولهالكثيرلديه9144

يسوعكرازةمركزكانالذياللهملكوت
43481

133أبدياللهملكوت

602ءالفقرانصيبمنوهو

92يكرزوابأنتالميذهعلي
11و

فياألولوردةلهيكونأنيجب
906262113تناماهتماا

أجلهمنيصلواأنالرجالعلي
112

21232292اللههبةهو

3ا318اللهملكلىتيشبه

81بسهولةيدخلونهالءاألغنيا

8103

1111و19األنقريبإنه

12و102ال02

324



لوقاقنارة

4213أيضاسيأتىلكنه

يسوعفيئريالسارةءاألنبا3

مجردالسارةءاألنباتكرنلم
مؤيدةكانتبلخياليةقصةأوأسطورة

يسوعحياةخاللوقعتالتيباألحداث

14ت1التاردخأهمية

طويلةآجالمنذلهاللهخاللى

33283

وقديسوعحياةخالليعملاللهكان

42

الكثيرونذلكرأى

203ميالدهفي

322عندمعموديته

4637611معجزاتهفي

329394موتهفي

42194قيامتةفي

تالميذهخاللمنيعمليسوعالزال
4284

العالمءأنحاكلفييعمليسوع

4274بدايةمجردأورشليموكانت



لوقاشارة

التطبيق

عليلـوقارسـالةتطبيقيمكن

أساسيتينمجموعتين

ييسوعيؤمنونالالديناولئك1

بيسوعوإيمانكثقتكوضعفإن

يعني

التاريخشهادةعليتبنيأنك

وغفرانهاللهصفحعليتتعرفأنك

مرةالهياةاستئنافمنتتمكنأن

أخري

اللهملكولتطضمنتندمجأن

مسبقااحتراماأوصالحاتتطلبال

عنوالخضوعالتواضعيتطلب

شئكلليسوعتعطيلكيطواعية

المستقبلفيعظيمةمجازاةله

ييسوعقعالفيمنونينالأولئك2

معاناةبيسوعإيمانكإن

حياتكفيوشكورافرحاتكونأن

البشرلكليسوعبحبتتمثلأن

ءاألنبانشرعمليةفيتندمجأن

الملكوتعنالسارة

يومكلنفسكتميت

يسوععلمكماتصلي

الواضحةاألولودةاللهلملكوتتجعل

حياتكفي

فيومتحكممسيطراللهأنثق

العالم

534



لوقافار

ئيسيةالالموضوعات

لوقاإنجيلاهتماماتبينمن

ألخريا

الصالةا

الصالةحياةعنيتحدثماكثيرا

ت3125616ليسوعكانتالتي

92017112و2198122

64و1112293643242

التييسوعأمثالأيضايسجلوهو

3181ه11الصالةعنقالها

18

عنمنهاتتعلمهأنيمكنالديما

فييقولوماذاتصليوكيفتصليمتي

صالتبا

القدسالرح2

القدسالروجعملعليلوقايركز

بالمراتقائمةاكتبيسوعحياةفي

624

15341مثألفيهاذكرتالتي

22424و810112و41و

منالقدسالروحعننتعلمهالذيما

الفقراتهذه

والفرحالتسهيع3

التسابيحمنبعدداإللمجيلئفتتح
869729223و16455

التيالفرحإلياألخرياإلشاراتهيما

اإلنجيلفيتجدهاأنيمكن

المففز

عليأساسأالسارةءاألنباتتركز

الخطاياغفران

الصفحعنيسوعتعليمكانلماذا

باثودوالففران

هذاعنيسوعأقوالكلبدقةالحظ

5715267376305األمر



1147134324274

المال5

األناجيلكلمنأكثرلوقايتكلم

مكانةعندهءوللفقراالمالعناألخري

تتبعأيضائوريةهناورسالتهخاصة

135التاليةالفقراتفيتعليمه

48106002213143518

911381141و01610151

91172029162

لوقابشاد

واألطفالءالنسا6

الذينالنسوةعددعنمذكرةأكتب

المجتمعكانإنجيلهفيلوقاإليهمأشار

أهميةءللنسايعطيالعادةيسوعأيام

محبةعلييشددلوقالكنأراهتمامة

واألطفالءالنساحتىالشعبلكلالله

اآلياتإلياتظرالمجتمعمنوالمنبوذين

منتحودالماولخصاألطفالعنالتالية

64و8046597334تعاليم

84815171

724



يوحناشارة

يوحنابشارة

لإلنساناألخيرةاللهكلمة

المختلفيلال

التيالمستفيضةرواياتهأدتوقديسوعوأعمالحياةتناولفيالخاصةطريقتهليوحنا

قريبوقتوإليإلمحيلهدقةبعدمالبعضشعرأنإلييسوعأقوالعنإنجيلهفيستجا

001سنةحواليمتأخرزمنفيكتبيوحناإنجيلأنيعتقدونالدارسينمنالكثيركان

هويكنولماآلخريناستخدمقدوأنهاليهوديةالصبغةعنبعدااألناجيلأكثروأنهم

أمامنكونوعليهحقيقةيسوعكلماتتكنلمالكلماتهذهوأنعيانشاهدنفسه

األوائلمنمسيحيكتبهايسوععناألفكارمنمجموعة

أناآلنيروناألغلبيةأنحتيالصورةهذهغئرتالحديثةاألثريةتشافاتالكن

وأنهيسوعأيامعليجيدةمعرفةفلسطينجنوبعرفوأنهاآلخرينعنمستقالكانيوحنا

األناجيلكئابباقيمثلمبكرزمنفيإنجيلهكتبوأنهعيانشاهلكان

بوحناابيل

فهواألقلعليمادتهقدممنأوكاتبةاسميوضحمفتاحانفسهاإللمجيلفيلدينا

أقروقد313252وانظر120242يحبهيسوعكانالذيالتلميذ

كانأنهرغمالذييعقوبأخويوحناكانأنهاألوليالكنيسةفعلتكماالكثيرون

ذلكمنوأكثريوحناإنجيلفيباالسمئذكرلمأنهإالاألناجيلباقيفيالورردكثير

فالبدثمومناألخيرءالعشاوقتيسوعبجوارمجلسهاتخذقديكونأنالمحتملفمن

834



يوحنالتنارة

التيالطرلقةعنوالشخصيةالسريةالتفاصيلبعضعليالحصولعلىقادراكانأنه

يسوعبهاوعملتكلم

اإللمجبلكتبلماذا

وعليه3وا203المسيحهويسوعأنلتؤمنواذلكعننفسههويخبرنا

اإلعدادجيدإنجيلبمخطوطةأشبههومامعبلإنسانسيرةمجردمعنتعاملالهنافإننا

للمسيحمعجزاتسبعإنجيلهيضفنوهوبعنايةالدليلاختارقدأنهيخبرنوهو

شهودهيوحناويقدميسوعألعمالالدفينالمعنيلناتعطيبمحاضرةعادةمنهاكلوئتبع

ولعلالنهايةفيالمسيحيسوععنالحاصقرارهيقررأنالقارئوعليفواحداواحدا

فيإنجيلهكتعبأنهإذاليهوديةوالعاداتالتعبيراتمنللكثيرشرحهفيالسببهوهذا

ألحينذلكمنذاإليمانإليالكثيرلنقادفقدولهذااليهودلغيراألصل

تديمةإضافة

عليوشفقتهيسوعحنانعنتعبيراالقصصأكثرمنقصةيوحناإنجيلفيلدينا

هذهأنالغردبومن735811الفعلذاتفيأمسكتالتيالمرأةقصةوهيالخطاة

عاماتفاقوهناكهكذادائماتظهرلموأنهاالقديمةالنسخفيموجودةتكنلمالقصة

واضافتهاوتدوينهاتذكرهاتموقديسوعحياةفيحدثتواقعيةالقصآلأنحالكلعلي

جدامبكرتاريخفياإللمحيلإلي

يم92



يوحنافارة

المتلمة

والخليقةالمسيح115

جسداصارالكلمآل681ت1

اللهحمل1913

المسيح95315

جنوالوشعاأل

المجدلمحاتأول29ا2

الهبكلرب23152

لياليأتننيقوديموس3112

03

العاميكلاله

فوقمنيأشطالذي32263

والمنبوذينالمسيا124

الثانيةالعالمة35

سيضيومالمقعدفىءشفا
17ت5

7125

أالقالحمسةاطعام
6917

المااللعيدفي
914ا7

الحيءالما



بالزناالمتهمةالمرأة35811

العالمكد82195

البصرمانح14ا9

الصالحالراعي

الحياةمعبد

75ا1

األخبرالفصمح

مريممحبة11ا21

أورشليمإلىيجئالملك212191

الحنطةحبة21263

ملخص217305

يوحنابقنارة

الغليةفي
03أ31

الخادمبسوع31102

الخائنايهوة311203

للدهاباالستعداد

31136133

الرحيلوقتحان41ا3ا31

بالروحالوعد13ا15

الحقيقيةالكرمة71ات51

العالمفيضيق6111ا8ا5

والحيرةالوعد612133

نفسهأجلمنيصلييسوع
71162

134



يوحناشار

تالميذه71191

المقبلةالكنيسة710262

الصلبلمحاكعة1العتقالا

81191

البستانفيارتباك81111

خاصفحص2أل8121

والملكالوالي81829161

ودفنهوت124ال91

234

القيامة

البستانفيمريم02181

األحدءمسا132دا02

بـالهيبلى3ا022

لالفطارسمك1211

غنميارع152ه12



حنايو4ردشدا

الرسالة

الدليلا

قاعاتفيالمتداولبالمعنيالشهادة

إنجيلفيرئيسيموضوعالمحاكم

الذينالمشهودمنعددوهناكيوحنا

هويسوعأنئثبتماليقدموادعوا

اللهابنالمسيح

154593القديمالعهد

341وانظر6474865و

62353

1وه168المعمدانيوحنا

91633520353363و

010424وانظر

93931و492عاتالشعب

71و72219ة8311و33

9451و11464التالميذ

72710202031301242

73881و23و513األب

82و452172و05و

41625162التدسالروح
612151

325و211يسوضأعمال
73و13330152و6393

544111و24و83114

13و0203

3ومطالبهكلماتهننسهيسوع
83653و2383141و11

11و1582195017و84و

نظر4111524165111و

الموضوعاتو341خرو885

الرئيسية

الحكم2

11وا1رفضوهالذينعلي

33



حناقنارة

66و46و484534663

42و845191و74و2173

39112رفضوهلماذاواألسباب

56834و44و544673

334ال749931421

3ال81

معهلوامحاالذبن

141إياهرسماعهملهبرولتهم

2الو61و4013وه604

744198173و3154

21211وال1يهياإليمان

81542692و22361و

748429538311و

043191411ول527

434

03718028و2ال1161و

13ر92و

696عليهوالتعردياالقتراب

9و7718910141417

فىالحياةتعنيماوهي2وه713

939112و145النور

63و8219931192153

71و141الحقيقةومعرقة64و

1ال4324282341671

بعضناومحبتناالمسيحبمحبة8173

34151وه3143البعض

21و01و1242519و

فيهالثباتيعنيبما171ه12

1101ه



حنايوقنار

التطبيق

لليشواألخيؤاللهللمةهوالمسيح1

بناوهو

اللهصدقا

مجداللة

اللهمحبة

الوحيدالطريقهووبموتةبحياته

اللهإليللعودة

أوكطريقةهعهنتجاوبأنيحب2

واضحوالدلبليأخري

الألنناذلكفليسرفضناهإذا

أننريدالألتنابلنصدقهأننستطيع
نصدقه

قلبيتسليميعنيفذلكقبلناهإذا

لهتامةوطاعةكامل

يقدمواآلنهناتيدأاألثديةالحياةال

القدسالروجلقطعنيسوعلنا

ءتفاا

والخطيةالشيطانمنالتحرر

لجديدهااإلمكانيات

المستجابةالصالة

الحقيقيالفرح

يكملهسوفاآلنمعنايبدأهوما

ثانيهيأتيعندما

ايمانكقيلناآلختشاركأنيجب

مقتكمايمقتكسوفالعالمأنرغم

تكونأنأيضأعليكيجبيسوع

القدسالروحبمعونةشاهدا

534



يوحنالتنارة

الرئيسيةعاتضالم

واآلببسوعأ

أنتبينالتيبالطرقزاخراالنجيل

فيطرفأكانفقداللهابنهويسوع

العالمهذاإليءجاثمالخلئعملية

الشرعيمجدهإليعادصعدوعندما

لهكانالذي

تراهاالتيالصورةلنفسلقكؤن

53و13و1181331

يم0368و72و62و57132

92882و71و75761و64و

03و92و240151و83و92و

54و242144و831114و

1323417و05313و94و

4261و135132و82و02و11

1ووه4و2و23711و83و51

12320271و11و

634

الخطاةعنالمسيحموت2

المسيحعليكانلماذايرحنالنايقول

يفعلجعلتهالتيالمحبةوعنيموتأن

كلهااألناجيلباقيمنأكثرذلك

6329122و192أنظر

3565882و34171615

81110525و51و0111

23435131و72و2142

القدسحال3

الروحعنسفريوحنافييوجد

فهواألناجيلباقيمنأكثرالقدس

محلسيحلالذيهوبأنهلنايصفه

123اآلبإلييرجععندمايسوع

42و43432و8و6و3335و

431أنظر63677393

62و52و71و414161و



162617510222

األيديةالحياة

ومرقسمتيمنيصفهاكلهاوهي

بالحياةمرتبطةوهىاللهبملكوتولوقا

114أنظرالثانيالميالدأوالجديدة

63441و61و31337و21و

04و4292672و63512و

82ا86و85و75و45و74و

يوثفابلتناره

3و05712و11522152

اللهمواعيدجدول5

للمصميحصورةيوحنابعطينا

إليالبدايةمنالموقفعليكالمسيطر

ينفذإنماأنهيعلمكانفقدالنهاية

يأخذهلمماشيئاإنمخططاكامالحتي

اآلتيالحظإاموتهحتيغرةعلي
2476802132311

814

734



الرصعهالىهـفر

الرسلأعمالسفر

الشاهدةالكنيسةقصة

السفركتبمن

حدثععايحكيألنهالقدسالروحأعمالأليعنونأنيمكنوكانالطبيبلوقاكتبه

منالوحيدوهرلوقاكتبوقدالخمسينيومفيالرسلعليالقدسالروححلولبعد

اسمهيحملالذيللسفركتكملةاألعمالسفريهوديايكنلمالذيالجديدالعهدكتبذ

السفرتحدثععا

بينمابطرسالرسولأنشطةعنمعظمهافىاألوليعشراالثنياألصحاحاتتتكلم

بولسالرسولعناألصحاحاتياقيمعظمتتكلم

وسفرلهشهوداسيكونونعليهمالقدسالروححليحينإنهلتالميذهيسوعقاللقد

ذلكتمكيفيرينااألعمال

وأحزانهاأفراحهااألوليالكنيسةعنالكثيراألعمالسفرمننتعلمونحن

فيوانتشرتتأسستبحيثامتدادهاعنالكلفوقنتعلملكنناومآسيهاانتصاراتها

كلهالمتمدينالعالمءأرجاإليقليلةسنواتمدي

أمامهناأننانثقأنونستطيعجدامدققامؤرخاكانأنهالطبيبلوقاعننعلمونحن

للمسيحيةاألولياأليامعنواقعيتقرير

83



صلىالراالعفر

الممبؤالسنرصفاتهىما

هىالهقةالكنيسةأنلتذكرنامرةثالطامنأكثرشهادةكلمةالسفرفياستخدمت

واحدجيلفيأنهالمذهلومنشاهداكونألنمدعومسيحيكلوأنالشاهدةالكنيسة

قيلوقدالمتمدينالعالمءأرجاجميعإلياإلنجيلرسالةحملالمسيحيونأولئكاستطاع

كتابدفتيضمتهقدلإلرسالياتمرشدأفضلهواألعمالسفرإنحقعن

السفرلهذاالمناسبةالنهايةلكنمبتورأكانلوكمايظهربحيثفجأةالسفرويختتم

أبرزتقدقاألناجيلثاتيةالمسيحيجئأنإليالشهادةتقديمفيالكنيسةاستمرارهي

عملهفياستمرماشاياألعمالوسفراألرضعليكانعندمايعملهالمسيحبدأمالنا

الدينيةالعاصمةأورشليمفيالكرازةعملالسفرويفتتحتالميذهفيالقدوسبروحه

األيامتللقفيالمتمدينالعالمعاصعةرومافياإللمجيلبإعالنوتختتماليهودلشعب

السفركمبمتى

منالستيناتمنتصفأوأوائلفياألعمالسفركتبلوقاأنالمؤكدمنيكونيكاد

وهوسنتيناستمرتالتيرومافيالرسولبولسحبسمدةنهايةفيالميالدياألولالقرن

ليحواأيرومافىبولسحبسحتيأورشليمفيالكنيسةتأسيسمنذالفترةيغطي
سنةثالثين

934



صاللىعمالفلى

العامالهيكل

التقديميفرض

يعدهاومانلعاألاأليام

القدسوحبالرالوعد11أا

المنتظرونالتالميذ12141

األسخريوطييهوذااستبدال15162

بآخر

الدشليمليالشهاد
7ص2ص

والكرأزةالقوةأعطيت217

قولة

تارلخفيمسجلةمعجزةأول3162

044

األوليالكنيسة

تشتعلالمعارضة113

ءوأخطابركة4235061

أكثراللهيطاعأنينبغي124أل5

الناسمن

األولالمسيحيالشهيد61706

السامرةلىالشها

محا

خارجاليالشهادةامتداد

الهلرد

91313

رائعتحول9اصحياح



بطرسعينيانفتاح111103

بطرساعتقال21152

وبرنابابولسإرسالية3113

األرضاقصىالىالشها
3148213

التبشيريةالرحلة3145153

األولي

31421قبرص

3131برجة

314125بسيدبةأنطاكية

4116ايقونية

41602لسترة

10212درلة

1153هأورشليممجمع

التبشيريهالرحلة22أ51638ص

الثانية

الرصلىاعهالىهفر

163هيفترقانولرنابابولس61

ص

14

6113يزورلسترةبولس

الصغريآسيافيمختلفةمدن
69411

612104فيلبي

7119تسالونيكي

710141بيرله

715143أثينا

1ال811كورنثوس

818122أنطاكيةإليةالعود

التبشيريةالرحلة81321271

الثالثة

8132سسأفيزوربرلس

9114

21أورشليمإليالطردقفى
61

أفسـسشيـوخإلـيخطاب

14



الرصأعمالىفر

27183

12أورشليمإلييصلوأخيرا
171

يواببولس2898293اص

السلطات

244

واالعتقالاالتهام

الدفاع

روماإلىالطريقفي

يعظاليزالبولس



لرسالة

الروجقؤوتستقبلتنتطوالكنيسةا

القلم

أخريمرةالعظمياإلرساليةتكرار
18

19يصعدالمقامالرب

41اأيصلونالتالميذ

عليهميحلبهالموعودالقدسالروح

24

273ذلكبعدتبدأقويةكرازة

الشركةعملياروحتطهوالكنيسة2

المسيحية

المومنينبينالشركةحياةخاللمن

244423

264الجماعيةالعبادةفي

قيوالمأسيراتاالنتطاختبارات3

األوليالكنيسة

هلىالرعهالىصفر

32األعرجءشفا

51وسفيرةحناتياخدعة

حدامهااوائلىعلىقصلالكنيسةصأ

63السبعةوموطفيها

استفاتوسالكنيسةءشهداأول5

706

المهتدينأثمهرتستقبلالكنيسة6

الطرسوسيشاولالمسيحإلى

91ا9

الصالقوةكثهتالكئيسة7

أبوابفتحالذيالصالةاجتماع

215السجن

تقررلهامجمعأولتعقدالكنيسة8

منالمسيحيةإليالمهتدينحربةقيه

191هاألمم



ملىالرالىاعدكفر

التطبيق

أنيجبمالنايوضعاألعمالسفر1

ألعضائهاالكنبسةتوفره

التعليم

الخبزكسر

الشركةثـا

الصالةةدالعبا

انيببمااألعمالسفريرينا2

المسيحيةالشركةعليهتكون

والرعايةالمشاركة

أنيجبكيفاألعمالسنريرينا3

والكرازةالرسليالعمليكلون

لنخبةوليساللهيريدهمنبواسطة

444

مختارة

القدسالروحوارشادقيادةتحت

والتأثيرالموقعذاتالمراكزقالرة

تيجيةالستراا

بينحشأنهاألعمالسفريذكرناء

يحدثقدالمتحمسينالمسيحيين

قيفترقرنالعملءشركاييناالختالف

وبرنابابولسنظروجهتياختلفت

إالهجرهماعندمامرقسيوحناحول

ذلكبعدالتأمأنلبثماالصدعأن

األولالقادةاألععالسفولنابقدم5

ديودالكنيسةفيتعيينهميتميناللى

فيهمتوافىتالتىالمواصفاتعنلنا



الرسلىاعهالىفر

الرئيسيةالموضوعالتة

ةالشهافى1

تعنيالتـياليـونانيةالكلمة

االستشهادمعنيتعطيالشهادةال

الشهادةتكلفةمدياألعمالسفرويرينا

حياتهاستفانوسكلفتفقدللمسيح

بطرسمنكلدخولفيالسببوكانت

إليأنظرالسـجونإلـيريولس

كلمةفيهاتءجـاالتـيالشواهد

استشهادبيـنوقارنشهـادة

عليالمسيحيسلىعومرتاستفانوس

706وأعمال3243الوقاالصليب

المسيحيةإليالتحوالت2

منعددااألعمالسفرلنايسجل

أريعوهناكالمشهورةاتءاالهتدا

بالرجالالربيأتنكيفتوضححاالت

الطرقهمنبعديدشخصهإليءوالنسا

إلياقتيدالذيالحبشيالخصي

المقدسةاألسفارةءقرالقطعنالمسيح

803

حياتهتغيرتألذيالطرسوسيشاول

9191عجيبةوبطريقةفجأة

عليكانتالتيالمتعبدةالمرأهليديا

بقلباإلنجيلمعللتجاوباستعداد

6141مفتوح

إليخوفهدفعهالذيفيلبيسجان

3و6192الخالعرطلب

الحاالتبهذهالحاصةالشواهداقرأ

ذلكفياللهطرقبينوقارنلعاأل

يستخدمهاالتياآلنوبينهاالوقت

إليهالبشرجذبفي

544



الرصععالىفر

الفريقيطريتةالجعاعيةالكراؤ3

للعملنموذجااألعمالسفرفينري

بتكوينيكتفلمبولسفإنالرسلي

نشرعليوالعملاستراتيجيةمراكز

64

إنهبلالمجاورةالمناطقفيالبشارة

العاملينالرقاقمنعددأأيضااستخدم
رحالتهفيبولسرفاقالحظمعه

سفرسجلهاكماالمختلفةالتبشيرية

ألعمالا



ومية

روميةأهلإلىالرصمالة

ولئهاإلنجيلتلب

لدميةلماذا

لكنواليونانبتركيااألنيعرففيماالكنائسيؤسسبولسالرسلأعمالفيرأينا

بعدهاومانفسهاروماإلىغرباالذهابعنالبعيدالمديعليخطةذهنهفيكانت

لكىأورشليمإلييرجعأنعليهكانققداألولويةلهاأمورهناككانتأنهعلىأيضا

يكونذلكوبعدهناكءالفقراالمؤمنينلإلخوةاألمممسيحيلىجمعهاالتيالعطايايحمل

أيضاأسبانياإليبنظرهيمتدوبالتاليالعاصمةإلياهتمامهتوجيهفىحرا

92ت122ه

فيباإللمجيلوالكرازةجديدةأرافياقتحامداثمايحبكانبولسأنزلكسيبوكان

الرسالةلهذهتفسيرأجزئياهذايكونوقدقبلمنبالبشارةتسمعلمالتياألماكن

لهاقالرتهيعطيألنداعيابولسيرلملذلكروميةفيفعالقائعةكنيسةهناككانتفقد

إلينظرتلولكنكروميةكنيسةتأسستمتينعلمالوتحن18112هاألولوية

منأناسابينهمينتجدفسوفالخمسينيومأورشليمفىكانواالذيناليهودالحجاجقائمة

منيتبينكماجيدةمعرفةمنهمعددايعرفكانبولسأنويبدو21أعمالروما

األنمتوقعاكانهذاأنإال61351روميةإليالرسالةختامفيالواردةءاألسما

اإلمبراطورلةطولفيداثعةحركةفيالشعبكانوقدروماإليتؤديالطرقكل

روماالعاصعةإليالمطافبهمينتهيمنهمالكثيروكانالتجاروخاصةوعرضها

744



ومية

الرسالةكعبتلماذا

فيلكنيسمتهاإنجيلهبشرحروماإليلزيارتهالطريقيمهدكانالرسولبولسأنيبدو

وقدكرازتهانتقدواممنللبعضاألموريوضحأنأرادبولسأنيكونقدبلكلمات

لألخباروافياموجزايقدملكيبولسانتهزهافرصةالوقتنفسفيالرسالةهذهكانت

الجديدالعهدفيآخرمكانأيفينجدهأنيمكنمماأدقبتفصيلالمسيحعنالسارأ

أحدصارتفقدرلهذاترتيباوأكثرهاالرسولبولسكتاباتأعظمنروميةإليوالرسالة

حواليفياترتيوسصديقهعليإمألئهاتاريخمنذسيحيونالمإليهايرجعالتياألسفار
كورنثوسفيميالدية75عام

درمافىبولس

ذهبعندماأنهاألعمالسفرمننعرففنحنينويكانكمابولسخططتنفيذتتملم

رومانيكمواطنحقهاستخدمثمالوقتلبعضالسجنفيووضعهناكاعئقلأورشليمإلى
قدأنهويبدوكسجينروماإليشحنهتمثمومنرومافيقيصرإليدعواهرفعوطلب

حياتهتختتمأنقبلنشاطةيعاودأنفيهالهأتيحالوقتمنلفترةسراحهأطلق
رومافىباالستشهاد

والكنيسةروميةرسالة

الدينىاإلصالحعصرفىروميةمثلالرسائلاكتشافالمسيحيونأعادعندما
لنأنهمالمسيحيونوأدركأدركتإذالكنيسةفيئورةاندالعفيسبباهذهكانت

بطريقةعنهمنيابهشئكلتممقداللهألنبأعمالهمالخالصعليالهصوليستطيدوا
الصليبفيطبعاوالسرخافىأيةببراينطقتجعله

84



ومية

العامالهيكل

تبالماذا

9171

شئكلعنهالذيالراحد17ا

بهأساهمأنأرلدشئلدى859ا

إيجازفيالرسالة71ا6ا

كلناكطاة

81302أ

مقدسكتاببدونالذين18123

ناموس

اآلخرينإدانة2911

جميعايدينناسوفالله22161

منأفضلالبهودهل27132

غيرهم

لقاطاللهأرجد

312512

الصليبعملهالذيما31262

يفتخرأنيستطيعمن37213

أوألإبراهيمامن952

الضيقاتفيحتيافرحوا515

عاجرينكناعندما1ا56

وآدمالمسيح2أا52

الجديدةالحياة

م89ا6

الخطيةعليالتغلبيمكن6141

944



ومية

المالكتغيير65132

تغييرالشريك6أ7

الداخليةالمعركة7752

حياةيعطيالروحأاأ8

اللهءأبناأ7ات82

الطريقفيالكثيرمازال88952

صال2أل862

الغايةيم88

أبضاأقولأنيمكنماذا81393

البهودعنماذالكن

911163

امتيازاتهم915

اللهمقاصد9633

ئخلصاإليمان09912

العجيبةالخطة11963

054

المسيحيةالحياةعيشوا

للربالحياةتسليم2و291

الجسدفيالحياة21312

المجتمعفيالحياة31017

المحبةحياة31809

وعشاستيقظ1اا31

بعضكممععيشوا31ا115

البعض

كا
للمستقيلخططى

ورسالتىخدمتي51912

وطموحيتطلعاتي2233ا5



لرمافىكثيرونءأصدقا

جمبعاالربيبارككم61172

رومية

154



ومية

الرسالة

اوضاعنانصححأنجميعانحتاج9

13صاللهمع

عنالكثيرهناكلالمميمالنسبه
الله

2ا19الطبيعةفي

241بهاخلقناالتىالطريقةفى

51

منأكثرهناللليهوديالنسبة

71421و21كلمتهفيالكفايد

و31

392وفسدوازاغواالجميع

واحدوالليس32و

213آخريدبنأنيمكن

372يفتخرأنيمكن

1221عذرايلديه

31

25

302نفسهيخلصأنيستطيع
32ر

أصحاصاتشئكلعملالله2

35

الثمنسددبسوعموت

342عنابدالماتقدفهو

52و

568خطاةبعدونحن

342نتبررأنيمكننا

وكذلكاللهكالماهيمإيصذق
1352461نحننؤمنأنيجب

5251

مننعانينزالشيئأالمآدلع
آثار

الصلبعلىالمسبحفعلكذلك

52191



حياةبهانحياالتىالطريقة

68حاتاصحامختلفة

الخاطئةالبشربةالطبيعةهىالمشكلة

صالحةتكونأنتستطيعالالتي
781

87للهالمعادية

8اللهترضيأنتستطيعالالتي
8

القدسالروحطربقعنثاثىالقو

8911فينايعيشيالل

931الصراععلييحثناالذي

32

2وه742النصريعطيالذي

معهنتعاونانجب

91و61و631الخطيةبرفض

831

6191و631المسيعبإطاعة

211وانظر

رومية

يمكننا

641ننتصرأن

8011الهياةننالأن

84171أوالداللهنصبحأن

72و862لنامعونتهنعرفأن

882للمسيحمشابهيننكورأن

212وانظر03

81393لهأننانتياكدأن

اصحاحاتصائعهومايعلماللهء
911

اليشومعمشيئتهاللهنفد

9العصاةاليهودكانوالوحتي

133

1أ1العظمىخطتهلهألن

23

معهنتحاوبأنفحتاجونحن

1512اإليمانطاعةفي

354



ومية

جميعامعـاخلصنالقد5

2151حاتأصحاأ

الجسدءأعضافنحن

2138لآلخرالواحدبانتمائنا

2ا219البعضلبعضنابمحبتتا

454

31801

41151لبعضبعضنابقبولنا

7

جديدأسلوبفيمعاباشتراكنا

141وا3117للحياة



ومية

التطبيق

أوضاعنالتصحيحمحانيةالعطمةا
اللهمع

نحنمابسببذلكيتمأنيجب
شرمنعلبه

عملهمابسببذلكيتمأننيمك
المسيح

يعنىاوط

نشتريهأنيمكنالأننا

باإليماننقبلهأنيجبأننا

حياهنحيالكىالتوةبدهناك2

مسيحية

ذلكنفعلأننستطيعلناألنن
بأنفسنا

فينايسكنيمكنالقدسالروحألن

يعنىاوط

الخاطئةطبيعتناإنكار

المسيحيسوعإطاعة

المسيحيينمعلناالشوكةحياة3

ا3خربن1

بعضناإليننتميألننا

نحبكيفاآلننعرفألننا

بعنىاوط

قيمتهاونقدرنرعاهاأنيجبأننا

مننعتبرهاأواستغاللهانسئالأن

بهاالمسلماألمور

554



ومية

الرئيسيةالموضوعالتا

النعمة1

القائلةالحقيقةدعاثمرسختلقد

اصالمسيحييننكونأنأردناإذابأننا

ونعمةالعملهذااللهيتممأنفيجب

وفينشتربهاأنيمكنوالمجانيةالله
أمرانعتبرهاأنيجبالالوقتنفس

خاللالموضوعهذاتتبعمنهمفروغا
72و1724342الرساله

51و12461و71و461551

1156

اإليمان2

اللهنعمةعطيةعلينحصلنحن

الوقتنفسفيوهذابالمسيحباإليمان

بلعنهيقالبماالتصديقمجردليس

وإطاعتهااللهكلمةتصديقيعني

بالمسيحواالعترالى

اإليمانعليبولسيشددكيفالحظ

65

هلأيضايعرفهوكيفالرسالةفي

وانظره1يةكافاإليمانعنفكرتنا

62و71322و5181161

5101811ة134152

0171

ءاإليرااوالتبرير3

ساحاتمنمأخوزةالكلمةوهذه

معلناالخاطئيبررأوببرئقاللهءالقضا

يسوعالمسيحعملهمابسبببارأنه
بينبولسيربطانظركيفعنهنيابة

171واإليمانالمسيحموتوشينهذا

3126241525811

511201101و

كلنامعا
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التيالتوصيةرساثلإلىباإلشارة

بأعضائهالإلشادةالكنائسكتبتها

األخريالكنائسلديبهموالتوصيآل

مدحهميكتبالذياللهعنيتكلمثم

وقلوبحياةفيبلالورعليليس

يقلىدهوهذاالمخلصينوعبيدخدامه

لوحيكتابألعنالقديمالعهدقصآلإلي

تتطوركيفلنريواآلنالشريعه



لفكرة

لموسيالشريفةنفسهاللهأعطي

اللهمجدرأيموسي

المجدوذلكالبريقهذاغيروقد

يلمعصاروجههأنحتيموسيشكل
ءبالضيا

حينالشعبعيونالمنظرهذابهر

رأوه

يغطيأنهوسيعليكانلذلك
بنقابوجهه

لمأنهإالرائعاكانالمنظرأنالبد

ألنبسرعةوانتهيوقتاطولاليستغرق

هذهعليالربمجدبرلمموسي

لثانيةاحورتتوس

أخريمرةالصورة

يوميااللهمعالمسيحيونيتقابل

ويبقيالتوهجيستمرأنالبدلذلك

كلهاليستالحياةفإنذلكومع

األلمأيضافهناكمجدا

نفسهالموتحتيفإنهنرتعباللكن

المجدإليتؤديبرابةإالهوما

هووالموتخيمةإالالجسدوما

لهاالنهائيالنقض

وتحركحركةببساطةيعنيهذالكن

بيتبلخيمةهوليسجديدبيتإلى

دائم

إلبهنصللكىاللهخلصناماوهذا

374



الثانيةورتتوص

التطبيق

ءأشياعدةالرسالةهذهمننتعلم

تجمعمجردالكنيـسةليسـت

القادةأيضاهناكبلءلألصدقا

فيالديمقراطيةتصاحبأنيجب
والمسئوليةالسلطانالكنيسة

مجردليستالكنيسةفيالقيادة

األلمتستدعيهيبلامتياز

ء47

فالسهالعمالليستاإلرسالية

أنوعليهمالقلوبضعافيستطيعها

وشأنهايدعوها

أالالهقيقيالمسيحيعلييجب

الموتهذافيكانلـإنالموتيخاف

عليينتظرناأعظممجدافإنمجد

اآلخرالجانب



الثانيةورنتنوس

الرئيسيةالموضوعات

اييم1

اآلالمعنالرئيسيينالجزأينادرس

منكم11وأصحاح6أصحاحفى

األصحاحينهذينفيالمذكورةاألحداث

حياةسيرةمنعليهاتتعرفأنتستطيع

الرسلأعمالسفرفيالرسولبولس

نةالمعوضدمةالمسيحي2

بحاجةاالهتمامشديدبولسكان

مساعدةبضرورةلالحساسآسياكنائس

اكانالذيناليهوديةفيالمسيحيين

المنتشرةالمجاعةبسببمعاناةأكثر

أعمالادرس117203اعمال

مع81951كو4235112

51292رومية6114كو1

العامةالمبادئلتري4271وأعمال

ءالعطاخدمةتقودانينبغيالتى

المسيحي

هذاعنيسوعكلماتايضاوالحظ

14ة6متيفيالموضوع

الموت3

ضعفعن47501كو2تتكلم

الفقرةهذهأدرسالموتوحتميةالجسد

5153كو1فيءجابماوقارنها

عنتتكلمانالفقرتينكالاننجد85

خروجالمجدهذاهوفماالمجد

16282حزقيال425171

المجدكانإذاالموتنخشيفلماذا

منبولسخافوهلبعدهينتظرنا

468تر582ك2الموت

الرسوليالسلطان

المقدسالكتابفهرستاستخدم

الرسلعنفيهءجاماكلراسةل

رسالدعوامنكلءبأسماقانمةوضع

574



الثانيةورتتوس

خاصةلصفةوال

31عبرانيينيسوع

012متيعشراالئني

617روميةنكوساندرو

11كو1بولس

خاصةمجموعةهمعشرواالثني

4ل6

بينالصلةالىإيشيرواأنبهمقصد

القديمالعهدفيسبطأعشراالئني

الجديدالعهدكنيسةوبينإسراثيل

اللهإسرائيل661غالطية

الذينالرسلفائقيءأخطاهيها

كو2مزيفينرسالالحقيقةفيكانوا

11112



طية

غالطيةأهلإلىالرسالة

الحقيقياإلنجيلعنريممالة

الرسالةكتبتلماذا

عنبعيدايتحوكوناكانغألطيةمسيحيىألنالهامةالحيويةالرسالةههبولسكتب

الذينالمتنصريناليهودبسببثابتينغيركانوا16المسيحيلاليمانالحقيقيالفهم

هوهذاإنلهمقائلين31اليهودبةالشريعةوطاعةالختانبممارسةيحئملوهمأنأرادوا

اللهمعالعالقةبمزاياالكاملالتمتعلهميتيحالذيالوحيدالطريق

باللهعالقتهمفياليهوديةالشريعةعلياعتمدوالوبأنهمقوالشعورابولسشعروقد

عليتعتمدباللهاإلنسانعالقةأنوهىاإلنجيلفياألساسيةالنقطةسينكرونفإنهم

األعمالعلوليساإليمان

أيضاويوضعحأورشليمكنيسةمعالشخصيةعالقاتهالرسالةخاللبولسويشرح

محاولتهمعنوليسالمسيعبيسوعالناسإيمانعنتنتجالتيالمسيحيةالحريةطبيعآل

الشريعةطاعةطريقعنلهالءإرضا

وقرأذهالكاتب

الكاتب1

عنجوهرتعليمهعليءصتلىيوهي11غالطيةرسالةكاتبهوالرسولبولس

أنيخشيالوكرجلكمبشرإياهوتريناشخصيتهعنالقويةحججهوتكشفاإليمان

فيتذكرلمالتيحياتهعنالتفاصيلمنالكثيرالرسالةوتعطيناوحدهالرسالةيحمل



طية

الكتابفىآخرمكانأى

ءالقرا2

لصيقةصداقةبعالقةهموتمتعوا9431و18ءالقراءالهبشرقدبولسكان

آسياشرقشمالالشماليةغالطيةمسيحيىإليكتبإنهالبعضوقال51معه

التبشيريهرحلتهفيبولسزارهمأنسبقوالذينالغالشعبمنكانواالذينالصغري

تتضمنغالطيةبجنفيرومانيهمقاطعةإلييكتبكانإنةاخرونويقولالثانية

األوليالتبشيريةرحلتهفيزارهاقدبولسكانالتيولسترةودربةوأيقونيةأنطاكيآل

الرسالةكتابةتاريخ

كتبتأنهااكثرونويعتقدلهمكتبتمنعليالرسالةكتابةتاريختحديديعتمد

كتبتقدكانتإذاأمام84عامحواليكتبتقدالرسالةأنبعنىوهذاالجنوليآللغالطية

واحدةتظلفهيذلكومعذلكعنمتأخروقتفىذلكيكونأنفالبدالشماليةلغالطبة
الجديدالعهدرسائلأولمن

حاصةومميزاتسمات

موضوعهويعززقولةبلغهويكتبيتساهلأنبولسيرفضإةصراعوسالةانها1

الحججمنالكثيرباستخدامالرنيسي

الرعاةأعظممنلواحدالتىوالعنابةاالهتمامبكلكتبتوتدمحيةوسالةانها2

نفسفيهاتمحيثروميةلرسالةمسودةإنهاعنهاوقيلمختصؤةرسالةانها3

قلقاأقلظروففيأكملبصورةالرسالة

874



طية

مثالبالعقلتلتصقالتياألقوالمنالكثيرعليولمحتويلةتذكارسالةانها4

32641و22و20251

974



طية

ماتوايحيىيولس

وقراؤهالرسول112

بولسضيات35ا

غايتهيعرضبولس

1609

اهتمامهموضوع96

إدانتهموضوعد17

دوافعه101

084

العامالهيكل

العامالهبكلبحددبولس
لشهادثه

تعليمهمصدر11121

دعوتهقصة3171

بأورشليمعالقاته181201

بطرشمعهناقشتهأل2114

يللإللمجمفهومه2ا1ه2

صجبهيوضحيولس

يالثفصبل

الغالطييناختبارات5أ3



هيمإبرامثال69

الناموسلعنة41ا3

الوعدمزايا181ه3

الناموسغاية39192

البنوةطبيعة111

شخصيءندا2ا2

ءاألبنامننوعين1213

المسيحيةبةالهيصفيولس

51601

الحريةفيائبتوا51

الختانفيالمحرية526

طيةغ

اخرشخصيءندا5721

حريتكماستخدامكيفية51ا53

المحبة

حريةليسهوما56192

الهريةهيما52242

وعالقاتناالحرية2601ه5

يدهيفلىرسالكهيوقعيولس

نظرهبؤكدوجهةبولس61151

ختاميةيات66181

184



طية

الريممالة

مسدودطربقالناموس1

يظهرأنكانالرئيسيبولساهتمام
أوضاعهميصححواأنيمكنالالناسأن

علياعتمادهمطريقعناللهمع

فإنالناموسحفظأوالصالحةاألعمال

الناموس

اإلنسانبينصحيحةعالقةيقيمال

261والله

المسيحطريقمعمتعارضهو

29154

وه32القدسالروحبعطيال

581

30141اللعنةسويينتجال

طويلةاللهلخطآلمؤقتااعتراضأكان

371ألجلا

31292وغايةهدفله

284

الناسمنالمطلقةهطالبهله

53

541بسهولةتلخيصهيمكن

اللهإلىالوحيدالطريقهواإليمان2

جعلهالمسيعالمجازاتأعظمكان
اللهإليالوحيدالطريقاإليمان

معاإلنسانأوضاعيصححفاإليمان
261311الله

ممارسةفيالمسيحئييستمرأنيجب
20233إليمانا

اإليمانطريقعنيأتيالقدسالروح

41ووه32

369الطويلاإليمانتاهـلخ

32262اإليمانوصولتاثير

نفسهاإليمانبهايظهرالتيالطريقة

156

اإليمانأسرةيكؤنونالمسيحيون



601

ربةالحيعنىيسوع3

ضغوطمنالحريةيعطييسوع

3147الناموس

412للحريةالعظيمةالتقاليد

طيةغ

131

51عليهاالهفاقتتطلبالحربة

الخاطئةوالطريقةالصحيحةالطريقة

6ا53الحريةعنالتعبيرفي

01

384



طيةك

التطييق

موضوعاليومالختانيكونالقد

بولسرسالةأنإالساخنجدال

لنامناسبةمازالت

المدتقينللمسيحيلالنسبةياا

أنيعتقدونالكثيرونالفيال

فيالمسجلينضمنالبشردخولإمكانية

ماقدرعليتعتمدالحياةسفر

نوعوعليالوصاياويطيقونيحفظون

أنإاليعيشونهاالتيالمحتومةالحياة

وليساإليمانهوالمهمأنيوضحبولس
ألعمالا

المتردلنيحيينللسيالنسية2

الالمسيحبهايأتيالتيالحريةإن

يسلكأنيستطيعالمسيحيأنتعني

تحركهاأنيجبالفحياتهءيشاكما

عليهفإنالجسديهأواألنانيةالرغبات

عـنيعبرأنجـديدةمسـئوليات

484

وسلوكهأخالففـيالـروحثمر

التهوعال

شيئينعنتعلمناالرسالةهـهذه

اخرينهامين

المسيحىالتعليمعن1

بماتؤمنأنفيالحقللكنيسةليس

بالطريقةتعليمهاتحددأنوالءتشا

فقداألغلبيةرأيحسبالديمقراطية

اللهبواسطةالمسيحيةالحقائقأعلنت

بولسويؤكدللتغييرقابلةليستوهي

قدعمايختلفبشئاإليمانأنعلي

ناحيةمنألنهخطيرشئاللةأعلظ

أنهأخريناحيةومنحقيقيغير

الهقائقوضعتلقدالدينونةإلييقود

يركزولذلكالرسلطريقعنأوال

عليغالطيةإليرسالتهفيبولس

الرسولطسلطانه



المقدسالكمابومدةعن

بينالعالقةأنالكثيرونيعتقد

ضئيـلةوالجـديدالقديمالعهدين

مختـلفينإلهينعنيتكلمانوأنهما

طيةغ

لكنالبشرمنمطالبهمنهمالكل

الوحدةوأنواحداللهأنيوضعبولس

المقدسالكتابكلفيقائمة

584



طية

الرئيممتيةالموضوعالتا

641مفخرببعضالرسالةهذهنجدفيأنيمكن
عاموتأيضاعنيقولوماذاالرئيسيالموضوعحولاألفكارالهامة

يسوعللرسالة
اللهاين

الهسدأ

للمسيحيالمحببالوصفهوهذا

اإلنسانكونعكسوهولسبوكندبعدةالكلمةهذهسبويستخدم
زايابولسيصفكيفعبداهيفماطرق

2و37اللهءأبناكونناوامتيازاتو31ه92و1612233432
622وو31045و21و4268و91و71و61

القدسالرح5
العبلىدية2

إليباإلشاراتزاخرةغالطيةرسالة

التاليةاآلياتادرسارالدسحالروايصفاالتيالطريقةهيطذه
حسبمجمـوضاتفـيوصئفهاإلييأتواأنقبلالناسحالةبولس
بولسلقعليمالرئيسيةالموضوعاتمسيحيينويصبحواالمسيح

هيالموضوعاتوهذهعنه4824اآلنىلاهيما
ثمارحملالقدسالروحقبولالصلمب3

فيهوالحياةبالروحالسيرالروح

2وه2و81و4146561ووه3و32عثرةالناسلمعظمبالنسبة

و8و6118لبولسبالنسبةلكنه511621



فللهى

أفممميسأهلإلىالرسولولميىاآلرمما

دورخطابىأ

الرسالةكتبتلمن

رسالةمجردمنأكثرالتداولمنواسعنطاقلهاقصدالرسالةهذهأنالكثيرونيعتقد

بينالعاملألستخدامكتبتقدقصيرةدوريةرسالةتكونأنولحتملأفسسإليموجهة

أنبولسعليكانوماأفسسلمدينةالمجاورةالمناطقفيالمسيحيةالمجموعاتمختلف

بعينهاكنيسةإليموجهاوليسعامةاللهشعبعليتطبيقهيمكنالرسالةهذهفييقوله

التيالرسالةفعالكانتأنهاالمحتملومنالرسالةفيشخصيةتحياتهنالقوليست

تيخيكسإليعهدوقدالودكيةمنبأنها461كولوسىفىبولسالرسولإليهايشير

كتابةطريقةبنفسالرسالةكتبتوقد22و612إليهالمرجهةالمكانإليبتوصيلها

ومصيروشخصيةطبيعةهوالرئيسيوموضوعهاسجنزنزانةمنوكوللىسيفيلبىرسالة

أسماهاكماالجديداللهمجتمعالمسيحيةالكنيسة

أذمسىفىالكنيسة

مدينةكانتوقد10213و918أعمالسنوالفئالثأفسسفيبلىلسمكث

يمارسونالذينوكانأرطاميسأوديانامعبدذجدوهناكاألوثانعبادةفىتهـقه

التعرفإليحاجةهناكليستالرسالةهذهةءبقراأنهعليالمدينةفيمنتشرونالسحر

عاممظهرذوالرسالةمحتويأنطالماإليهاكتبتالتيالكنيسةخلفياتعلي

784



فمهى

الرسالة

اسموترفعتمجدأنمنهاالغرضلكنبعينهامحددةمشاكلمعالرسالةتتعاملال

العالمفياللهأداةباعتبارهاالمسيحيةالكنيسةاهميآلإليتشيروأنالمسيحيسوع

يسيرأنيجبأنةيريإذاألخريرسائلهفىبولسكدأبعملىتطبيقالتعليمويتبع

بأنوقتهفيبتذكيرالرسالةوتختتمجنبإليجنباالمسيحيةوالحياةالمسيحىالتعليم

بالسالحأمدهمقداللهلكنالشروقواتالشيطانمعينتهيالدائمصراعفيالمؤمنين

العدوهجماتكلأمامالصمودمنليمكنهمالألزم

88



افلسل

العامالهيكل

سويستعلنفىائدينالقديسينالى
12ا3المسبحفىوالمؤمنينأفسس

معهمأيضاالمؤمنونواألمم12316أسلىع

ياأمرتيجيةلسلكاملالفهم33122
يحيينميرائناكع

الكنيسةطعيعة22
23ا4لهدفمختاللن136

الروحفيمتحدة6الغرضمفدفي1741

ءالسمامنروحيةمساهبا4721مستنيرلأللغاية132ه1

للنموالروحيمهيأة61ا3لغرضالحياةأعطيناا2

شخصيتهافيمتجددة4712لفابةاللهمعمصالحون21122

984



فص

مظصهافيمتغيرة95223

اآلالحيا126اخالقهالمسيحىشخصية المسيحتباع29
رصواعات

العدومواجهة6260142أ5

094



فلليد

الةالرالم

يهسنتمتعىالالميراثغنى1

خألصنافىمشتركاألقدسالثالوث
146اآلبالله

1721االبنالله

41و131القدسالروحالله

منصألتهفيبولسهطالبالحظ

األفسسيينأجل

يتفقالذيالحدإلياالستنارةطلب

17191هيراثنامع

عظمتهاحدودأقصىإلىالقوةطلب
19112

والئعمةالمهعالماختبار2

21منهالخالصلناتحققالذيما

21و11و3

249الخالصلناحققالذيمن

3181و

9122و201الخألصنلنالماذا

امحليالتىالروحيةالمنايع3

استكشافها

3831اليستقصيغني

12أ34إلهيةقوة

عليهاالحفاظيجبروحيةوحد

والبدأساسيةالصحيحةالمواقـف

413منها

نقفأنيجبالذيالعاماألسـاس
446ضرورةعليه

المختلفةالمواقففـياالتحـاد
411دفمست

مستهدفأمرالمسيحيالنضـج
431

المتناغمةالعالقاتعنالبحث5

536الظلمةمنبدألالنور

الحماقةمـنبـدألالحكـمة

55171

194



فص

يحبالشالروحيةاألسلحة6الجسدانيةمنبدألالروحانية

مهاستخداا58102

60121نواجههالذيالعدوالتمرمنبدآلالخضوع

63102لديناالذيالسالح51233

294



فلمل

ائتطبيق

األمورالىالمسيحيةتنطركيفأفسسرسالةتعلمنا

اآلتيةكريمسخىاللهأنكيف1

ارواجمخلصاإعطائنافي

واألمواألبرةإليناالقدوسروحهإرسالفى

والخدمةاالستخدامالسماويوطنناعليتاكيدهفي

واتعةحقيقةالشيطانأنكيف5لناالتىاالمتيازات2

تأئيرهفياللهبيتأهلنكونان

نشاطهوفياللهعرشإليقدوملنايكونأن

مستعديننكونانجبكيف6التعقلإلىصاحتنامدى3

اللهبسالحاآلخرينمعمواقفنافي

بالصالةالبعضبعضنامععالقاتنافي

394



صف

الرئيسيةالموضوعالتة

النعمة1

فيالمفتاحالكلمةهيالنععة

إليتشيرأنهاحيثالمقدسالكتاب

خعلالتياإللهيةالذاتفيالصفةتلك

خطيةبسببفإنهممكناأمراخالصنا

هناكيكونأنيمكنكانمااإلنسان

تعنيفالنععةالنعمةبدونءرجا

نستحقهالمجانياإلهيامعروفأ

فياللةمةنعلياإلنسانردويتمثل

اللهمنلناعطيآلهوهذاوحتياإليمان

2101أفسسخاصةبصفةانظر

متقابالنوالناموسالنعمةأنالحظ

التبرلرخعلوقد641روميةدائما

342روميةاللهنعمةلسببينممكنا

59روميةالمسيحوموت

ادا

شعبأنالرسالةفيبولسأوضح

464

منوليضمالجديدالعهدظلفيالله

الحاجةعلييركزاآلنوهوواألمماليهود

المحافظةوضرورةالحقيقيةالوحدةإلي

أننستطيعالكمسيحيينونحنعليها
الروحعملههذاأنإذالوحدنخلئ
بالمحافظةمطالبونلكنناالقدس

هوليسلناالذيواالتحادعليها

نوعياتفهناكبينناالتامالتماثل

اللهشعبأفرادبينالمواهبمنمختلفة

أساسيةوحدةهناكلكن

تشددالتياألخريالفقرةإليانظر

يوحنافياالتحادأهميةعلي
711أصحاح

العالقات3

بلقراغفيحياتنانعيشالنحن

البيتفيالعالقاتمنسلسلةخالل

المجتمعالكنيسآلرفيوفيالعملوفي

أهميةيضعالمسيحيوإيمانناعامة
أنويمكنناالعالقاتهذهعليحيوية

أنالزمنمنمعينهنقطةفيلمجد



لمسف

يقبلهاالتيوتلكالكتابيةالمقاييس

مثلوفيمتصارعانالمعاصرالمجتمع

منأكثراللهنطيعأنعلينااألحولهذه

الناس

رسالةفيتءجاالتيالفقراتقارن

الواردةتلكمعالموضوعهذاعنأفسس

أنهكيفوالحظكولوسىرسالةفي
ماكثيراالمسيحيةاتالقيااختيارعند

منأكثراالعتبارفيالعالقاتتلىخذ

168وتيطس15قى13الالزم

الصراعء

كجنديالمسيحيعنبولسيتحدث

هناككانتلههـاللنسبة4و23تي2

المسيحييتورطأنوالبددائمةحرب

فيقيجادللموالكتابالحربفي

بصورةتواجدوقلىالشيطانوجود

البريةفيالمسيحتجاربفيحقيقية

التالميذنظرفىأيضاموجوداوكان

عنأفسسرسالةفيبولسويذكرنا

لمجسرالونحنوخداعهالشيطانحيل

حمايةأوسالحبدونمواجهتهعلي

عنالمسيحقالهاالتيالشواهدانظر

41112142متيفيالشيطان

8210181لوقا5214دم319

844تدوصو

594



يلبي

نيلبىأهلإلىالرسولبولسرسالة

اشكركمولتقولرسالة

ليىنينةمد

التاموالهلهمعليوظلوافيهاوأقامواااليطاليوناستوطنهارومانيةوالبةفيلبىكانت

مبالقيتشقهرلمأنهاإالهاماتجارياومركزاكبيرةدوليةمدينةكانتكمالروما

الرفيعةاألخالقية

الرسالة

فيكانهذاأنواألرجح121سجنفيزنزانةداخلمنيكتبكانبولسأنراضح

قالوقدم1636سنةحواليكتبتقدالرسالةتكونالحالةهذهوفيرومامدينة

هذاقبلكتابتهاتاريخيكونالحالةهذهوفيأفسسمنكتبتالرسالةهذهإنالبعض

فيلبيكنيسةإليأبفرودتسأرسلهاشكرتقديمرسالةأساساوهيسنواتبعشر

وزميلهبولسمنصدرتوالرسالةأرسلوهاالتيللعطيةناالمتناعنتعييرا

ثاوستيم

فيلبىفىالكنيسة

منبمجموعةالتقيفهناكفيلبيفيالكنيسةبهاتأسستالتيالواسطةهوبولسكان

بـياعةليديااسـمهامنـهنواحدةواستجابتالنهرانببجالمتعبداتالنسوة

وسيالبولسمنكلوقفبعدوفيما6141أعمالاإلنجيـللرسـالةأرجـوان

وفيالسجنفيلقياواضرياتعليهمافوضعتملفقةبتهمةالمحليةالسلطاتأمام

694



يلبي

أساساتلهااهتزتعظيمةزلزلةحدثتاللهوشمبحانيصليانكانابينماالليلمنتصف

ينتحركادهريواقديكونواأنيمكنالمساجينأنالسجنحافظأدركوعندماالسجن

أفعلأنينبغياماةسيديياقائالالسجنحافظصرخوعندثذبولسمنعهأنلوال

واعتمدبلفقطهويؤمنلمالخالصطريقعرفوعندما6103أعمالأخلصلكي

أيضابيتهأهلجميع

للرمالةخاصةممات

هناكالمسيحيونكانفقدفيلبيلكنيسةخاصاحبايضمركانبولسالرسولأنيبدو

الرسالةكلفيظاهرةوالبهجةالفرحنغمةوتبدوه13لهوتشجيعدظيمفرحمصدر

يصيرأنقبللديهأثيراكانمابينموازنةبولسيعقدمنهاالثالثاألصحاحوفي

الستسالمهنتيجةدلحقدأنهوواضحكمسيحياآلنلديهأصبحماكلوبينمسيحيا

خسرهماأضعافللمسيح

794



يلبي

العامكلالهي

الععليةئحالنصاعضبسلمسبعمهيآع

انسجامفىمعاعيمثحوا214ماييفىالفرح
1103

المسيحمثالاتبعوا11ه2

لخالصكميحقكماعيشوا31و221وهريوئسالرسولهنال

التذمرعنكف11224981 محياتهيرسلو

الربخدامما29103تشكراتةيقدم137
29142تيموثاوسمصليا1811

23ه2ابفردوتسمنتصرا41أ12

متحديا17203

واثقا15162

المسيحفىالفرح
3112

إليتحولتالتياألصول3111دمآلافىالفرح

خصوم2103

894



لبيي

إتمامهينتظرالذيالسباق61ا32

يجبالتـيالمواطنـة37112

تقدبرها

القناعةفىالفرح

الفرجمصدر4أ

الفرشسر9ه

بشئالتهتم

شئصلوالكل

شئكلعليدائمااشكروا

الفرحمنزادنا2ا

نانباالتقابلعطية

الوداعتحيات1232ء

994



يلبي

الرسالة

تقيبعهااعادةببقيم4عليهانشهـرأنيجبءأشياأ

35دينيةخلفية7و15اإللمجيلفيالمشاركة

36واضعاخالصةالمضافىالظروفعليالسيطرة

36بارةأخالقيةحياة121

نانـمالعهعلـيلدى01اثحد5ولوحتيباإلنجيلالكرازةالتبشير
1518130212الدوافعاختلطت

أجلهادننصلىءاشيا2
لنتعلمهاددوس6

42انسجامفيتعيشأن191أعظممحبةأجلمن
101حقيقيتمييزأجلمن

44حينكلفينفرحأن
111الربتكرمحياةأجلمن

46القلقعلينتغلبأننتبناهاأنيجبمواقف3
48االيجابيالتفكير24األنانيةعليهتسيطرالعقل

411مكتفينقانعيننكونأن27بالخدمةينشغلعقلل

491باللهنثقأن28التضحيةيتقبلعقل



يلبي

التطبيق

بغيرهممعتنينفيلبىرسالةتعلمنا

ذواتهممنكرينالمسيحيونيكونأنيجبكيف1

متذمرينغيرشفوقينمحبين

عمليينخلقيامستقيمين

كرينشافرحين

نتعلمأنيمكنالذينالناسعن6مكتفينقانعين

عنهممميزينفطنين

يستحقروحيابنتهـيموئاوسمتعاونين

التقديرمتواضعين

المتعاطفالرسولابفرودتسالحياةمركزفيالمسيحواضعين

امرأتانوسنتيخىافوديةالقادةعليهيكونأنيجبما2

صمتانمتخاالمسيحيون

105



يلبي

الرئيسيةالموضموعالمه

الفرح1

فيالكلمآلهذهوقعأنشكال

كتبالذيأننعرفحينيزدادنفوسنا

كتبياقدحينكلفياافرحيقول

أنالسهلفمنزنزانةفيسجينوهو

الطيبةالظروففيفرحااإلنسانيبدو

سريعلمواأنيجبالمسيحيينأنعلي

الالذيالدائمالعميقالداخليالفرح

الفرحهوفهذاالخارجيةبالظروفيتأثر

يهلتابنفسهيسوعبهوعدالذي

5111يرحنا

الرسالةخاللالفرحموضوعتتبع

كانتالتيالخاصآلالدوافععليوتعرف

فيلبيبكنيسةالرسولفرحسبب

يالمسيعالتشبه2

أحد2511فيلبياآلياتكانتربما

205

فيوهياألوليالكنيسةأناشيد
الالهوتيةالفقراتمنراحدةالكنيسة

الجديدالعهدفيالمسيحعنالبارزة

التيالخطواتأثرتقتفيفهي

عمليةتنفيذفياللهابنخطاها

مثاألتعطينافهيذلكومعخالصنا
يكونأنفعلينانتبعهأنعلينايجب

للمسعيعكانالذيالفكرياالتجاهلنا

ذواتنانمحرأنأخريكلماتوفي
التمثلعنلسىبكتوكثيراما

لثعخصياهوبهوالتمثلبلبالمسيح

فيلبيو461111كو11هأفسس
االخرينمننطلبأنعليناهل371

بنايتمثلواأن

القيم3

يعنيلبولسبالنسبةالتجديدكان

التيءفاألشياللحياةكامالتغييرا

أصبحالسابقفيعليهغاليةكانت

اإلطالقعليشيئاتساويالاآلن



بطبي

بهايفخركانالتيالدينيةترليتهمثل

الوضعهناكلغيرهوبالنسبة

أوالعلميةخلفيتهمأواالجتدماعي

يوجهالمسيحفإنالماليمركزهم

بأنناويذكرناأسعيءأشياإليأنظارنا

تكلمماوكثيراسماويونمواطنون

الموضوعهذاعننفسهالرب

المقتنياتعنالربتعليمادرص

691متي2151لوقافياألرضية

فيالسببهوهذاهلتري33و12

أناألموالذويعليالصعبمنأنه

0132مرقـسمسيحيينيصيروا

42و

القناعة

أنتعلمأنهاالنطباعبولسيعطينا

النمهلمنيكنلممكتفياوربمايكون

فهوالدرسهذأيتعلمأنبولسعلي
معالتقويآخرمكانفييقول

66تي1عظيمةتجارةالقناعة

منوتحقق114282كو2انظر

اختباراتدءضوفيبولسعبارةصدق

يتعلمأنبولسالشطاعكيفوفكر
القناعةرسفى

305



األولىلعالونميحي

نيكىتدكمالأهلإلىاألولىلالرسبولمسوسمالة

المسيحيللمثمبابريمعالة

وموقعهاالكنبسة1

ءميناذاتغنيةمديذوكانتمكدونيةمقاطعةعاصمةتسالونيكيمدينةكانت

مختلطةكانتلذلكونتيجةشرقاالمتجهالعامالرومانيالطريقعليواقعجميلطبيعي

والدياناتألعقائدمختلفالستقبالرمتفتحةالثقاقاتمتنوعةاألجناس

الكنيسةتأسيس2

بولسرحلةفيالكنيسةأسساوسيالبولسإن7111األعمالسفرلنايقول

اليهودبعضأنإذشهرمنأقلإاللتسالونيكيزيارتهماتستغرقولمالثانيةالتبشيرية

المدينةتركعليوسيالبولسوأجبرواالمدينةفيشغباأثارواالناسمنجمهورااستاجروا

المدينةفيالسألمعليللحفاظمؤيديهممنمجموعةعليالقبضألقيكماعجلعلي

يولساليهايكتبالتىالهـنبسة3

أعضاؤهاكانعاديةغيرقوةأظهرتفإنهاالواعدةغيرالكنيسةبداياتعنرغما

لهماديةمعوثنيةبيثآلاآلنيواجهونوالذينالوثنيةعنالمتحوليناألمممنأساسأ

كتابتهاوتارلخالرسالةكتابةأسباب

منالكنيسةتحرزهمامعرفةعليمتلهفاظلتسالونيكيمدينةبولسغادرأنمنذ

وأنرضاهعنيعبرأنبولسأرادوعليه36بأخبارهااآلنتيموثاوسأتاهوقدتقدم

فيكانبينمابقليلمغادرتهمبعدالرسالةكتبفقدولذلكبإيمانهمالتمسكعلييشجعهم



األولىالونيحيس

بولسرسائلأوائلمنغالطيةرسالةمعيجعلهاوهذام05عامحوالىكورنثوسى
الرسول

خاصةسعات

المعقدالتعليممنالقليلوتحتويالجددللمتجددينمتابعةرسالةببساطةهيالرسالة

الثانيالمسيحمجئعنخاصةبصفةبولسوبتكلمتشجيعهمإليتهدفباكثربل

والخدمةالمسيحيةالحياةفيللسلوككحافز10129133146181532

وفحبةرقيقةبطربقةمكتولةالرسالةكانتءاألخطاتصحيحعنيكلمهمعندماوحتي

الرسالةلكمابةأخرىأسياب

األخرياألهدافبعضبولسلديكانعامةتشجيعرسالكتابةإلبمباإلضافة

2121الباطلةاالتهاماتضدنفسهعنيدافعأن1

4121مميزةمسيحيةأخالقإليالحاجةعلىيشددأن2

81ا3للمسيعالثانيالمجئلحالخاطئةالمفاهيميصححان3

الكنيسةفيالشبابعليهكانالذيالنضجعدمويعاقبيهذبان4
52122

505



األولىونيحيميا

العامالهيكل

يولسسيزهودفاعهمبذ
المنمخصية

سيبتسالونيكىكنيسة

همأخال3و12

إختيارهموه1

تجاويهم6و17

سمعتهم9809

605

أبداهاالتيالشجاعة2و21

لهالتيالدوافعو23

تبناهالذياألسلوب7هـ2

قدمهالذيالدعم9ر28

وضعهالذيالمثال20121

أحدثهالذياألئر23161

األعظملسبواهتمام
مشاعرهعنتعبير

271331



األولىلونيحيطل

لألمواتيحدثماذا43181بولسرغبة81وا27

يتمينتظرأنمتي513حافزبولس2و291

حياتناتكونأنيجماكيفا5بولسرسول315

إذنبولسارتياج361

بولسصألة31أا3

مسهففتوحتساللتمديخيكيهحأى
والتحسنالمسيساإلجتماعىالسلوك

2ا52لالرشعادموضوع

القادةمراعاة31وا52

جنسيةأخالفمات18
االخربنمراعاة1وه51

الظروفمراعاة81ا56األخويةالمحية1و9
بالعمللعيشهاإلنسانكسب21و11ء

العبادةمراعاة9122هـ

مجالالثانىالمسيعمجئ
يةوختاميةصالللتساؤل

3151153282

705



األولىنيحي4الط

الريعمالة

لكيليسوعالثانيالمجئعنالهديثيعملالله1

4ااألفكارالباطلةبعضيصححالمسيحيونءهؤاليحتاجماأولكان
إليهامختصرةإشاراتيشيرفإنهبههوليسعنهيتعلمواأناألحداث
هييسوععودةفإناإللهبلالمسيحيةالحياةآليات

11المسيحيينلشبابإلهامفيهيثقواأنعليهميجبالذي

291العاملينللمسيحيينإثارةعنبولسويتكلم

331األخويةالمحبةعليحاقى1422147اللهدعوة

المسيحيينمـنللحزانيتعزية1ه82314و16اللهكلمة
24481اللهاستحسان

532المقدسةالحياةعليالمحفز24اللهاختبار

المسيحياالختبارطبيعة2613اللهغضب

أنيجبماكثيراعنبولسيتكلم43581اللهمشيئة

يمكنهمحتيالمسيحيونعليهيكون49اللهتعليم
اختبارهمفىيتوقعوهأنيجبمامعرفة

مسيحيااإلنسانكونفإن542اللهسالم

19قاطعحاسمبتجديديبدأ532اللهأمانة
01ئانيةالمسيحسياتى2

23141تقدماونموايتضمنفيفقرالتابضعيستهلكبولسأنرغم

805



38ومثابرةيقظةيتطلب
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331المقدسةللحياةأهداف

48

األولىتصالونيحي

القـدسالروحعلياالعتماد
4851

للشركةالكاملالتسليميعني
2ل49511المسيحية
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لىاألوممالونيحي

التطبيق

أناألوليتسالونيكيرسالةلنات

هنال

بهانحتلأمثلة1

باآلتيتتعيزكانت

لعملاءالرجاالمحبآلناإل

الضيقفىالفرحالشاق

عزمفيالثباتاللهإليءغااإلص

الشدائدفي

مسيحيكعاملكانيولسمثال

رقيقاوعطوفاشجاعا

وقدؤمثالوكامالمستقيمأ

الناسمنأكثراللهءإلرضايطلىق

015

اطاعئهاجبيماتتعل2

مسيحيةبأخالقيختصفيما

معاصرةوئنيهبيئةفيمتميزة

والسلوكبالعالقاتيختصفيما

ءالمسيحيةالكنبمةداخل

غهاليلالسعىبجبأهداف3

نحياهاأنتستحقحياة

اللهلكلمةعتفتحعقل

قويإيمان

لنصليهاصلوات

فيالصالةإليإشاراتثالثهناك

لحياةأساساتجعلهااللمالرسالة

فيستجدهابكالخاصةالصالة

42و331131532و12



األولىلممالونيحي

الرئيمميةالموضوعاقه

لمحيلال9

بشارةالرسالةفىبولسيعرضلم

إالبصراحةبهايكرزكانالتياإلنجيلى

منتسـتنتجهاأنتسـتطيعأنك

ذلكتفعلأنحاولأقواله

ماأكثرهيالبشارةهذهأنواضح

اإلشاراتانظرالحياةفيبالهيشغل

2ثم93و8و4و22ه1فيإليها

التجديد2

هوتعبير1و19فيءماجاإن

رسالةمعاإلنسانتجاوبكيفيةعنرائع

الثالثةالعواملربطويمكناإللمجيل

التجدبدهظاهرعنللتعبيرفيهاالواردة

كاآلت

الماضفيإيمانرجوع

فىمحبةوعبادةخدمة

ءرجانتظارالحاضرا

المستقبلفي

المسيحيةمةكا3

العالقةهذهصوربعضبولسيلؤن

كانفقدالتسالونيكيينمع

7مترفعاكعرضعة

29حىذوضميركعاملى

311الدسشجعك

291بجاثزةالفوزبرجوكمن

اللهكلمةعا

عدةفيالتعبيرهذابولسيستخدم

اإلشاراتإلىانظرمناسبالف

قائمةضعثم1ه82314و16

هامةيعتبرهاتجعلهالتيباألسباب

لهايحدثأنتحتاجالذيوماهكذا
يصحبهاأنيجبالذيوما

اللهءارضا5

هذهفيءجاماباختصارشديداذكر

115



األولىيالونيحيل

لقداللهءإرضاموضوععنالرسالة

يرضيهمايفعلونتسالونيكيأهلكان

عليتشجيعايجدونكانوالكنهم

المزيد

215

قانمةوضعكلهاالرسالةادرس

فعالللهإرضاثهمكيفيةعنبكخاصة

ليرضوهإليهيحتاجونزالواالوما

أفضلبصورة



الثانيةممالونيحي

تسالونيكىأهلإلىالثانيةالرسمالة

األخيرةاأليامعنأخباو

تسالرنيكىالىاككطرسالة

بعدهاوليساألوليرسالتهلهمكتبالذيناألشخاصلنفسالرسالةهذهبولسكتب

ذهنفيكانتالتىالكنيسةنوععليالتعرفيمكنالرسالةمقدمةةءولقراطويلبزمن

فىهوكماسيالأوسلوانسالسفرفيهءرفقاءأسعايضيفنجدهأخريومرةالكاتب

اسصدإليوتيعوثاوساألعمالسفر

ىأخمؤكتبلماذا

نعرفالونحنتعانيقائمةتزالالكانتالكنيسةأننجدالسطوربينماةءبقرا1

بأزهنةيمرونحالأيعليكانواأنهمإالاليهلىدكانربماالمضطهدونهممن

صائباأمرابالمسيحيةتمسكهمكانإذاعمالونءيتسابداواتديكونواربماصعبآل

الظروفتلكمثلفيإيمانهعنبالتخليشخصأييجربأنالطبيعيومن

منحيرةفىالزالواالتسالونيكيونكانإليهماألوليرسالتهبولسكتبعندما2

الموضوعهذالثهمسلبقدالبعضأنويبدوالثانيالمسيحبمجئيتعلقفيماأمرهم

إاليفكروالمبحيثالشاغلشفلهمفأصبحالمسيحيونلهيتعرضماكثيراالذياألمر

كانعندماالموضوعلهذاالعريضةالخطووللهمأوضحبولسأنورغمعداهفيماقليال

يبدوأنهكمايقولهأنيودكانماكللهمليقولالكافيالوقتلهيتحلمانهإالمعهم

يسوعيعودأنالبعضتوقعإذالخصوصبهذالهمقالهقدكانمانسلىاانهمأيضا
315



الثانيةصالونيحي

يضافالكنيسةاستقرارعدمفيسبباهذاقلقهموكاناليوميكنلمإنغدافورا

بلقعالعادقديسوعإنبالقولالكنيسةيضللونكانواالذينالبعضهناكأنذلكإلي

بعدهمجاؤواممنالكثيرينمثلنفسهلسبقالهماهذاإنقالوابأنذلكعليوزادوا

التاريخعنمعينةنتيجةإلييتوصلوالكيالثغراتءملشكباليحاولونكانواالذين

الثانيالمجئحدوثفيهيتوقعونالذي

كانوربماعملبأييقومونالتسالونيكيفىالمسيحيينمنبعضهناككان3

ببساطةرأيبعضهمأنأوالعالمونهايةالمسيحعودةبموضوعانشغالهمإلىيرجعذلك

إالبالضبطنعلمالنحنالمسيحيةالشركةءسخاظلفىرالعيشالسهلةالحياةفرصة

عليينصبهذاكالمهأننتذكرودعوناشديدبحسممعهميتعاملبولسأننرفأتنا

واليعملواأنيريدونالذينأولئكعليوليسيعملوناللكنهمالعمليستطيعونمن
ماعيجدون

ذلككانلوحتيالمسيحيةوالمثلالقيمعليبالمحافظآليطالبهمأنبولسأراد4

المستقيمبالطريقيلتزمونالالذينالبعضعنانفصالهميعني

تكمبالرسائلكانتكيف

لكتابةمتخصصونكتبةالناسيستخدمأناأليامتلكفيالمعتادمنكان

بالقلميمسكونالكتابةتتمأنوبعديقولوهةأنيريدونمابإمالئهمفيقومونرسائلهم

لعلمةذلكإلىاإلشارةيتعمدبولسكانوربماالرسالةنهايهفيعبارةأوكلمةولضيفون

ضالالتهمنشرفيوشهرتهاسمهاستغاللواءأساقدالكثيربنأن
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الثانيةلليالونيحي

العامالهيكل

دـنتتأالفه7و6ا
حينالكبيراالنفصال1801إليكلممنا
يسوعيأتي112

الكنيسةيحيونورنقاؤيولس

أجلكممننصلىنحن

تنموا2أأجلمن111ئماتكمعلىاللهفمكوأ
شمجدالمسيحأنأجلمن13121

ومحبتكمإيمانكم3ا

ةسيرتكما
أنيجبمحددةءأشياهناك

سيحااأالتىلقببدليهث
الطريقفىنةالدين

التنزعجواكثيرأ2و15121
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الثانيةصالونيحي

كرازتنافي2ا3المقارمةستزداد237

صالعاللهألن335سيسحقهاالربلكن28

بشرهماألشرارسيؤخذ2921

والسلوكائتسكععنا

ثالثرتيبمنلكنناهستريحون
36511بهتكم

23171

العملعنالبعضامتنعلقد36

متكاسلينيومانكنلم371داللتاكيدبالحقتجددتمألنكم231
يسلكونالكلأنواتاكطى51اا3العملاللهسيتتم21
بلياقةاثبتوا1يااه2

صلواتكمالىنحتاجنحن
أيضا

615

اللةاوليبارككم8اع7إ3



الثانيةلهعالونيكي

الرسالة

الوسطمناإلئمسرسيرفعومؤكدهحتميةالدينونةا

6و27األشرارمعاللهسيتعامل

الشيطانعميلاألثيمسيبيد9وو6وه1

1لمو172المسيحييناللهسيريح

23والخطأاإلثممنلمحذرواوتحملهااالضطهاداتعليالصبر

أنفيجباعمالكمفىاستمروااله1ذلكيثبت
اليسوعنستعدلعودةأنعلينا

36العملمننخجل111

321اآلخرينعليعالةشوهـجدهفىعامعسنشترك
101241

331أوتتضجرواالتفشلواء
2و21نصبوانعلينا

الكساليتشجعوااالذبأولمننححضرزأنيج 51و41و0036
201الشيطان

يداتمكمااستمرواوقتاللهعندشئئكل2

اللهلدعوةاستحقاقكمحيثنثانيةيسوعسيعود
8111و921و17

والنتيجهالهدفتحديدحيثمنأيضةخطتهلهالشيطان

01111و9و4و23
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الثانيةصالونيحي

121231المسيحممجدين

231بروحهخاصآللهولجعلكم1ه2التعليمفيثابتين

241عاكمهو251بالحقمتمسكين

33ثقةبكلهوجديرصالحوعملكالمكلفيثابتين
271

33هوسيقويكم

33هوررزظكموكجانيكمسكمالله5
والملكوتأهألللعمليجعلكماللهحـا

31السالمسيعطيكمهو11و15

361معكمسيكونهالخالصتنالوالكياختاركمهو

815



الفانيةسالونيحي

التطبيق

الثانيةتسالونيكيرسالةتعلمنا

ألذاللهالعقابمنتفلتوالن1

عادل

األشرارسيعاقب

األبرارفأسيكا

عقوشهالشيطانسينال

رغممستقبلللمسيحيين2

الصعوبات

نتاكدأننستاليع

األمامإلينتطلعأننستطيع

راسخيننظلأننستطيع

الراحةعلينحصلأننستطيع
ءوالعزا

القيادةمقعدفىالله3

فهومسبطر

ظروفناعلي

العالميآلاألحداثعلي

األشرارالناسعليحتي

منهاليدمبؤيثسالعمللبس

يريدنااللهإن

وعملوظيفةلناتكونأن

أودنايقيممانكسبأن

كسالينكونالأن

اآلخرينحسابعلينعيشالأن

الملتزمينغيرمحالتعاملعند5

علينايجب

تحذيرهم

االلتزامعليوتشجيعهمحثهم

بالخجلوإشعارهمتوليخهم

لهمالمحبةءإبدا

تأديبهم



الثانيةسالونيحي

الرئيسيةالموضوعالتا

الثانىيسوعمجئ

منأكثريسوععودةيتكلررموضوخ

مفروغحقيقةوهيالرسالهفيمرة

يستطيعالبولسىكانوإنحتيمنها

1و9و17وقتهاأوموعدهاتحديد

سيةالرئيوالكلمة41و8و2و2121و

الستاررفعأياستعالنهيالمفتاحية

الوقتطولخلفهكانمارإظهار

مجئأوءجاألثانيةوالكلمة

لملكالرسميةالزيارةعنتستخدموهي

الدولةفىالمسئولينأحدأو

المقدسالكتابفىمجدوكلمة

فيفكرنفسهاللهمحضرإليتنصرف

عندماالكلماتهذهتعنيهأنيمكنما

ثانيةالمسيحيعود

025

نونةالد2

فإنهالكليريوهعادلاللهألن
رجاألالبشرأعمالكلمايلىماسيدين

إنبل21و11و128ه1ءونسا

العالمهذافيحالياتعملاللهدينونة
مختلفةبطرق

ستعنيهماالرسالةمناستنتج

ولفيرللمومنينبالنسبةاللهدينونة

لهانستعدأنيمكنناوكيفالمؤمنين

الشياالن3

فيواقعةحقيقةالشيطانأوإبليس
البشريستخدموهلىسالةالهذه

2321أغراضهلتحقيق

يتعلقفيماهذالنايقولماذا

نستطيعهلللعالمالمتوقعبالمستقبل

أنشطتهعلينتعرفأن

بالتعاليمالتمسك

تسمتمرأنيعنىمسيحياتكونأن

ذلكمعنييكونوقدبهبدأتفيعا



نثبتوأناالضطهاداتعلينصبرن
العملبمجردأوجديدةبالرقاللهوجود

الشاقا

منبهنخرجالذيالتشجيعهوما

الثانيةنممالونيحي

وماالمسيحيةحياتنافىالرسالآلهذه

الرسالةأوردتهاالتياألسبابهي

سبيلفىالصراععنالتوقفلعدم

إيماننا

125



ونوفليولوصي

ونليمونكوالوحمتاوسا

والعبوديةالنضج

اشخاصدعةوأرسالتان

أهلإليالرسالةءأشيائالثمعهأخذكولوسيإليتيخيكسبولسأرسلعندما

فييعيمثكانالذيفليحونسيدهمنهارباكانالذيالعبدرأنسيموسكولوسي

فليمونإليبولسمنورسالةكلىلوسي

لوسىكنىالكنبسة

أنويحتملأفسسمنالداخلإليميل001حواليبعدعليتقعكولوسيكانت

فيإنقائاللوقاعلقوقدأفسسفيبولسلكرازةنتيجةبدأتقدهناكةالكنيستكون

لمبولسفإنذلكومعآسيافيالساكنينجميعيسلىعالربكلمةسمعاحتيالفترةتلك
طريقعنبدأتقدتكونأنيخكنالكنيسةهذهأنوالحق21شخصياهناكإلييذهب

كولوسيأهلمنكانأنهيبدوالذيأبفراس

منهاستمدقدبولسيكونانويحتملالرسائلكتبعندمابولسمعأبفراسكان

كولوسيكنيسةعنمعلوماته

الكمابةتادبئ

الكتابةتاريخلكن1فليمون401كولوسيالسجنمنالرسالتينهاتينبولسكتب

أفسسفييكونأنالممكنمنفيهمسجونابولسكانالذيالمكانعلييتوقف

بولسأشاروقدسانسيمالهاربالعبديقطعهاأنيمكنعقولةالمسافةتكونوبذلك

225



وفليهوقولولعي

الذيالسجنيكونأنيحتملكما123كوه1أفسسفيسجنهإلييبدوكمامرة

فيبنفسهفيلقيروماإلييفرأنهاربعبديستطيعهللكنرومافيبولسمنهكتب

غربافيسافرعنهيفرجأنيتوقعكانرومافيسجيناكانعندمابولسإنثماألسدفم

الرسالتينكتابةاحتماليبعدوهذا22فليمونكولوسيإلىشرقاوليسأسبانياإلي

رومامن

عامحواليكتابتهماتاريخيكونأنفألبدأفسسمنكتبتاقدالرسالتانكانتفإذا

فيكتبتاقدكانتاإداأما91أعمالالثالثةالتبشيريةبرلسرحلةخأللم65أوهه

معام63حواليبخالتافيكونروما

الرسالتانكتبتلماذا

كولوسيالكنائسلجميعيكوناأنبهماقصدالرسالتينهاتينأنالهق

الثانيةوكولوسياألولىكولوسينسميهماأنيمكنبل2و1فليمون12

ولكىانتشرتالتيالهرطوقيةالتعاليمبسببكولوسيأهلإليبولسكتب1

عنجداشاذةأفكاراكانتأنهاسويالهرطقاتهذههيمانعلمولسناالمفاهيميصحح

حتيبلمقدسةوأيامخاصةأطعمةنظمفييتمثلأنهعلهساوالذيالمسيحيالنضج

26132الماللكةعبادةفي

وقدمنههربوأخيرالسيدهالجدويعديمعبدايبدوماعليأنسيموسكان2

مابطريقةسجنهفيبولسإليووصل81فليمونشيئامنهسرقألنهذلكيكون

فيمرةوألول1فليمونالمسيحإليقادهالذيهوبولسيكونوقدمسيحيافأصبح

إاللبولسنافعاأصبعأنهورغمالنافعأيأنسميسمسميعلياسماصارحياته



وفليمونولوصي

ألنسيمساألهميةعظيمةالرسالةهذهوكانترسالةمعسيدهإلىأعادهاألخيرأن

يصلبأنأوهارببالكلمةبالنارجبهتهعلىيوصمأنبهحرياكانبدونهاالذي

المسيحييناألخوينبينالمصالحةإتمامهوبولسيرجوهكانماوكل

425



وفليهونيولو

العامالهيكلى

كولوسإلىالرسالة

لكنلةالكفايعيختياسس
32ا2كولوسىومسيحيىيولس

ثابتينمجهزينمتحدين217

راسخينتحيات12ا

أجلنامنالمسيحماعمله2851عنكمسمعناهما38ا

معماتواكمنعيشوا32ا26أجلكممننصليهما1941
المسيح

جديدسلكممموعةوعطجال

المسيحمعقامواكمنعيشواا3يسوعهومن12ه1

العتيقاإلنساناخلعوا9ه3يسوععملهما11232

الجديداإلنسانالبسوا30971المجدءرجافيكمالمسيح1292

535



ونوفليهيولو

الوضعمعالتكيا3814

صديقانإليكمسيأتي79الجديد
والكرازهللهالصالة26

ءأصدقاستةمعىسيبقي011إلنسان

رتشجيعتحيات1ألاه9كثيرونءأصدلما
وثقياذكروا81481

625



ونوفليييوو

العامالهيكل

فليمونرسالة

المقلمة

تحيات13

فليمونياشكرالك7

الهادبالعبد

لينافعجديدأونسيمس81

فضلكمنإليكعودتهتقبل12هـ

بيللترحيبواستعد1222

ونعمةيات

725



وفليهونميمولو

الرسالة

تصحبحهمنالخطأهناك1

فكرةكولوسيمسبحيلىيفهملم

كلأنيفهموالملذلكالمسيحألوهية

يسوعفييجدوهأنيمكنيحتاجونهما

المفاهبمهذهبولسلهمودجممحح

2و1أصحاحيتعليميا

4و3أصحاحيعملية5

النضجعناليحثمناليد2

األبديةعننظربوجهةتبدأ

314

وإيجابيسلبيجانبانله

9و38وطر357إماتةسلبأ

30141البسواباإيجا

عليهمايعولحكمانله

351المسبحسالم

171ه3المسيحكلعة

825

يالعالممرتبطالروحيالنضج3

الراقعي

موضوعاالنضجكولوسيأهلجعل
إلىيشيربولسأنإالدينيأ

بينالعالقات

38191والزوجاتالزواا

30212والوالدوناألوالد

32214والسادةالخدم

وليسورالجلمعالمسيحيةتتعامل4

الثمار

المقدسالكتابإنأحيانايقال

لكنالرقنظامعلييوافقأويشجع

كيفيةإليانظركذلكليساألمر

الرقمشكلةمعالمسيحتعامل

ثورةإشعالعليبالعملليس

ومعاناةموتتعنيانيمكنسياسية

أسلوببانتهاجبلالبشرمناآلالف

أنحتيالداخلـيالشخصيالتغيير



وفليهونولولعي

أونسيموسيسامحأنفليمونالعبيديملككانالذيفليمون

خئيتصرفأنبولسعليكانقدعبداكانالذيوأونسيموس
أصبحا

يتصرفأنتوقعألنه9فليمون

أيضاكأخفليمونليسوعتابعين

جعلتالتيهيذاتهاالعجرفةكانتالمسيحفيأخولن
ءأعداكونهمامنبدألءاصدقا

عبدااآلخرومنسيداالرجالأحدمن
فقالحارجيالظاهرتفيرالثورةان

العنفمنيدالمزلديوالعنفانكما
كلفيغيرالخالصاماالداخلدون

العجرفةمنالمزيداليتؤديوالعجرفه
ءسئ

مراوغةاكثرالفضائلهوالتواضعوليسالتواضعنىالمسيحيةعالمة5

تفقدحتيمتواضعأنكتشعرأنقماالتسللىفى

تواضعكيأمررسوألفلماذالمبولسكان

925



وفليهونولولعي

التطبيق

الحقيقىالموضوعهوالنضعج1

كولوسلرسالة

نناديالذيالمتحكمةالفقرةالحظ

إنسانكلومعلمينانسانكلمنذرلنبه

كامالانساننحضركللكيحكمةبكل

182يسوعالمسيحفي

مسيحىكلوعليعالميقالمجال

النضجنحويتحرلأن

لقدالمسيحهوالكمالمصدرإن

المسيحعنالمسيحيينبولسأخبر

المسيحمثاليتبعواأنمنهممتوقعا

035

مفهوملةالنضوجعليالدليل

يراعيالناضجفالمسيحياجتماعي

روجةأوكزوجعالقاتهفيالمسيح

عملصاحبأوكموظفوالدأوكابن

يتوقعهماهوالناضعجالتصرف2

فليمونمنبولس

كأيالناضجالمسيحيميتصرفال

لفليمونالمسيحغفروكماآخرشخص

ألونسيمسيغفرأنهوعليهيجبهكذا

ألصدقائهصدمةسيسببذلككانوإن



وفليهونولوصي

الرئيسيةالموضوعات

كلكلمةا

الكلمةلهذهبولساستخدامتكرار

عليبالتشـديديذكرنـاالصغيرة

القلبكلتسلمالتيالناضجةالمسيحية

يمكنالمقابلةاليونانيةوالكلمةلله

معنيوتحملطريقةجمثرمنترجمتها

العالمالقديسينكلداثماالشمول

صالععملكلالتامءاإلرضاكله

شئكل

فيمرة83المعانيهذهتكررتوقد

الكلماتبهذهكشفااعملالرسالة

عنلمفهومنابالنسبةأهميتهاوادرس

وكيفعملهماوعنالمسيعشخص

نتصرفأنعلينايجب

النضعجبلوخفيددرنا2

فيافعالثألثةبولسيستخدم

نفعلهأنيجبماليشرحاألمرصيغة

ناضجينلنصبح

35أميتوا

389اخلعوا

321البسلىا

تعبيراستخداميمكناليونانيةوفي

المالبسخلععمليةعنوالبسخلع

الجديدةالمالبسوليسءالمسافيالقذرة

الصباجفي

لماذابعناية3141رسافى

الخطأفيأستمرلماذاأخطئ
ألخطأعننكفانيمكنوكيف

خالصنافيدورالمسيع3

حتيدورهءبأداأوألالمسيحقام
النضجفيبدورنايقومأننحننستطيع
الروحي

واردةخالصنافيخطوأتستحدد

23151في

135



وفليهونولوسي

صغيرةنبتاتمنضخمةبلوطات4

قصيرةشخصيةرسالةفليمونرسالة

تتجاوزالاليونانياألصلفيوهيجدا

الكتابإليضمفلماذاكلمة533

اللهأنهوالسببأنواضعحالمقدس

سبباهناكأنإالهناكيريدها

يكونأاليمكنفإونسيموسآخرإنسانيا

كمجردوالحتيكعبدحياتهختمقد

ففيألفسسكأسقفبلحرعاديرجل

كتبالمسيحـيالثانيالقرنأوائل

235

أغناطيوسيدعيمشهورمسيحي

ذكرأفسسفيالكنيسآلإليرسالة

بلأونسيموساألسقفاسمفيها

اسمهمعنيإليأيضاوأشار

النافع

أسقفإليهاربعبدهن

حياةوقصصالمقدسالكتابادرس

مناللهبهمانتقلالذينلناآلخ

داودجدعونالشهرةإليالغعوض

وآخرينبطرس



ولىاألوليهوثا

سىتيموئاوإلىاألولىالرسالة

المسيحيينللقادةدليل

الرعوبةالرسالة

ألنهاوتيطسوالثانيةاألوليتيموثاوسوهياالسمبهذاتعرفرسائلثالثهناك

ءهؤالودقومسنامنهأصغررجالإليناضجراعيقدمهاالتيبالنصائحباكثرتهتم

الرعويةالوظائففيللعملاآلخرينبتدريببدورهم

تيموئاوسى

الخامسةسنفيوهوتجددوقديهوديةكانتأمهأنإاليونانياتيموئاوسوالدكان

السترةرأسهمسقطمديفتهالرسولبولسزارعندماتقريباعشرة

رحألتهفيلبولسرفيقاأصبحسنواتبسبعذلكوبعد12تي31إ61أعمال

منالسبعينعليأشرفقدكانالذيبولسبينقويةصداقةرابطةنمتوهناكالتبشيرية

الشابزميلهويينعمره

أفسسمدينةأخريأماكنضمنوتيموثاوسهوزاراألولبولسسجنوبعد

رقدالكنيسةعنكمسشلكهناتيموثاوسترككثيراهناكيمكثأنيستطعلمولما

علياعتادقدكانألنهوحيدائركإذعليهيحسدالموقففينفسطتيموثاوسوجد

الحساسيةشديدخجوألبطبيعتهكانكبيرااعتماداومشورتهبولسعلياالعتماد

النصائحبعضوبعطيهليشجعهكورنثوسمنبولسلهكتبوقد

ابنهيريأنيتوقبولسكان1ه3هىالرسالةفيالداللةذاتالهامةوالجملة



األولىوسيهوثا

أنهعلرمتلهفاركانمسيحيكقائدبمسئولياتهويضطلعةءكلفافييقفالشابالروحي

القيادةفييرجوهالذيللعسيحيمثاألمجالكلىفيحوثاوستييصبح

421تي1

للرسالةخاصةسمات

مثلالرعويةالرساثلفيإالتوجدالالتيوالعباراتالكلماتمنالعديدهناك

اإلشاراتأنكعا3134و13201تيطس1123401تياللهمخلصنا

38تيطس21131تي2او1513149تي1بالمالحظةجديرةاألقوالإلي

القعيناالرعويةالرسائلفيداثماالمسيحيةالخدمةحقلفيالعاملونوجدوقدى

العمليةوالتوجيهاتوالنصائحالتشجيعمنينضب

435



األولىيموثاوس

العامالهيكل

الصالهةالتيادةائىالحاجةالسليمالتعليمإلىالحاجة

القاثدالمسيميفىدبةاالىاصفاتتحيات2و11

حينهفيتحذير311ا

التمييزالروحياليالهاجةشخصيةشهادة2179ا

0161خطيرةدينيةمهمة812أ

اآلخرينذير6ا4

النفسضبطممارسةفي761

الصالةإلىا2لحااجة
ععليةتعليعاتإلىالهاجة

2ه51يصلونالذينالمسيحيون218

المختلفةالمجموعاتمعتتعاملكيفالكنيسةفىءالنساخدمة2951

535



ولىاألوتايمو

المـواتفالـىالهامـة

العبيدجهةمن2و61الصحيحة

مختلفةوتعليماتإرشادات126312ا6

635



األولىوثاوسي

طييقوالتالرسمالة

التعاليممنالكنيسةيريجب1
المضللة

يهددخطراالمضللةالتعاليمكانت
137البدايةمنذالكنيسة

الصلةوئيقةتكـونوغالبامـا

1811الحاطئبالسلوك

الحياةهوالتعاليمهذهعليردأبلغ
اللهنعمةبعملوالمتجددالمتغيرة

1ال1121

1الكذبةالمعلمينتأديبيجب

02

الصالأهمية2

أجلمنالصالةتكونأنيجب

21الجميع

منصبفيهمالذينأجلمنالصالة
122يآلاألولها

االستقامةحياةتكونأنيجب

281ظهيرأللصلوات

الكنيسةلقادأتوجيهات3

عليالمشرفونيكونأنيجب

وفيالمجتمعفيلومبالالكنيسة

317كذلكالعائليةحياتهم

أيضاللشمامسةيكونأنيجب

3831السابقةالمؤهألتنفس

أنيجبالصالحالربادم

الروحيالتمييرملكةلهتكون
415

التعاليمعنبعيدأالكنيسةيوخه
وال46المضللة

والتقويالصالحقيمةيعرف
4801

للرعيةومثاألقدوةيكون

41151

الصحيحةاألولوياتلنفسهيضع
61

وعنايةبحرصاآلخرلنمعيتعامل



األولىليهوثاو

المالومحبةالبخلمناحترس122ه

661

532صحتهسالمةعلييحرص
621الحسناإليمانجهادجاهد

باشرارلدعوتكأميناكنأضيرتلخيص5
02ة26و61تعليمكعمليافىكن5

835



األولىلىوثاوي

الرئيممميةالموضوعات

العال2المضللالكاذبالتعليم1

محصورةصلواتناتكونماكثيراضدحذيراتيزخرالعهدالجديدبا

نطالكنناصملولمجدتولصميقبغلىميلتشحيعتهاجمهاليوموعالمناالمضللالتعليم
ووضعنصيبللحكاميكونأنفيجبوفيواأليديولوجياتالمذاهبأنلىاعكل

نذأنهـلجدربناصلواتنافيخاصأنيجبهذاوالتهاونالتسيبعصر
فيامبراطورروماكاننيرونأنطناهذهضدبولسالرسولتحذيراتتؤخذ

الوقتذلكواليكفيرصرامةجديةبكلالتعاليم

صلةلناتكونالصالهقيونحنيجبجهادنابلفيمخلصيننكونأن

تكونلكيولكناللهمعمباشرةيوحنا1األرواحنمتحنأنعلينا
تساندهاأنيجبومؤلرةفعالةصالشا41

التيواألياديمستقيصةطاهرةحياة

تكونأنيجبالصالةفيانرالجديددالحإشاراتفىنأمل
طاهرةأياديمثألالكذبةالمعلمينإليالمختلفة

التيوالوسائلالعمليةالطرقاددسوه424ط28203اعمال
انعزاليةتصبحلمصالتكأنتتأكدبهاماوغالبا1ا7يوحنا422و32و

المجتمععنومنفصلةعاشخصفهمفيالفشليكون
فيهاصليتمرةاخركانتمتيتريضاللةأوهرطقةكلأساسهووعمله

الخكامأجلمنالخصوصبهذا61تي13انظر



األولىليموثاو

ةلقيادا3

اللهتمجدأنالكنيسةأرادتاذا

نوعمنقيادةلهاتتوافرأنفيجب
واألخالقيةالروحيةالمؤهالتالحظجيد

أيضاوالحظالرسولعليهايركزالتي

مركزفياإليمانحديثقائدوضحعخطورة

6تى13الكنيسةفيمسئول

منلكلالمطلوبةالمؤهالتقارن

التركيزوالحظوالشمامسةالشيوخ

وانضباالبيتإدارةحسنعلي

045

القائدسمعةعليوكذلكنفسهاالحياة

خارجمنهمالذينمنحسنةشهادة

العلمانيينأوساطفيأي

الكنيسةأصابالذيالضعفهل

الروحيةقيادتهاضعفإليحالياراجع

القادةاختيارفيجيداندققوهل

العهـدومتطلباتلمواصـفاقاطبقا

الجدبد

تؤديالقادةتعيينفيأساليبناوهل

منالمطلوبالنوععليالعثورإلي

المعينين



نيةالتياتاووي

تيحوئاولمىإلىالثانيةالرسالة

دنمهيرةأخيوةكلمات

الرسالةكتبتكيف

بصحبةوسافرتيموئاوسإلياألوليرسالتهكتابهعقبكورنثوسمدينةبولسترك

أنينويالرسولوكانالكنيسةعليليشرفتيطستركوهناككريتإليبحراتيطس

قصيرةبزيارةقامهناكإقامتءأئناأنهيبدولكننيكابوليسفيءالشتافصليقضي

الحصونأحدفيانتظارهءوأثناروماإليونقلعليهالقبضألقىحيثترواسإلي

الووحيابنهإليهذهالثانيةرسالتهبولسكتبانطالقةقربمتوقعاالرومانية

ورقلىقهكتبهليلتقطالفرصةلهيتركلمأنهحتيمفاجئاأمرااعتقالهكانالمحبوب

الحارجيهءرداحتيوال431كثيرابهايعتزكانالتي

أنوذلكالحريةمنبقدريتمتعكانرومافيسجينابولسكانعندماالسابقةالمرةوفي

يختلفالوضعفإناآلنأما3و8232أعمالهناكيزوروهأنيمكنكانهءأصدقا

كبيراختالفاا

وحبدأالرسول

أماموقفأنلهسبقإذاإلعدامحكمتنفيذويتوقع40121وحيدابولسكان

أمامهيظهرأنينتظروكان71و461تأجلتمحاكمتهلكنمرةنيروناالمبراطور

معهويحضرإليهالهضورعليتيموثاوسيحثكتبفقدلذلكءالشتافيأخريمرة

فيوهبولسكتبهارسالةآخرهيوهذهخلفهتركهاالتيءاألشياوبعضمرقس

145



الثانيةوثاوسي

الحرصشديدبولسكانالموتمواجهةفيحتيفإنهذلكومعجداشخصيةرسالةطبيعتها

وشئونهماآلخرينمصالحعلي

الرسالةهذهفيباالسمأشخاصعنشاهدا32وهناك

245



الثانيةيموثاوس

العامالهيكلى

2212النافعاااللص
البنهابنصمحة

اتباعهازماالتعلسات يعصااطا

21قوياءكن

22لآلخرينخبرتكانقلءالرياعديممخلصإيمان117
خاصةمسئولية81أ

ا2831المسيحيسوعاذكر
حزبنبيان81اها

91ا24الباطلةاألقوالتجنب

23262بالجميعمترفقاكن

الخدمةنىللعامللنصيحة

المسيحط

األخيؤتاأليامعنصوؤ212

3171قيهاللتأملكالميةصوو
لناومألرفةمعروفةرذائل9ا3

جميعا4و23الجندي

الصبـرإلـىالدعوة30171ه2الرياضيالمتسابق

الحتمالوا26لفالحا



نيةالناوليهوثا

أخيروداعىتكليف15

الوداعيةبولسرسالة68اخيؤكلمات
وتحياتختاميةمالحظات922ء22اء

445



نيةالثالوتايهو

والتطبيقالرسالة

28المسيحسوعاذكرا

وهوتيمرئاوسعليبولسيشير

اذكرأناالستشهاداحتماليواجه

التىالطريقةهيهذهألنالمسيحيسوع

فهلىالتأييدعلينفسهبولسبهاحصل

هوشئكلأوألوقيلأنهقطينسلم

ولم11يسرعالمسيحرسول

بالمسيحبإيمانهيشهدأنيخجليكن

المسيحأنمقتنعاوكان18

121النهايةإليعليهسيحافظ

مثاألئحتذيلبولسبالنسبةالمسيحكان

المسيحظهوروكانآالمهفيوخاصة

يتطلعالذياألعظمالهدفهومجدهفي

إليه

الغبيةوالمجادالتالمباحثاتلمحنب2

232

رسالتهالرسولبولسكتبعندما

منتشرةالمضللةالتعاليمكانتهذه

المجادالتيحبونمنهناكفكان

فيباحثينطويلةساعاتفيهاريقضون

لهاهدفوالبينهارابالموضوعات

عليسلبيةآثارالناسءهؤاللمثلوكان

يشيروكما281الكنيسةاستقرار

أساسيتيندعامتينهناكبولس

والمجادلةللمنازعةمجالالوحقيقيتين

فقوالربالربأن1فيهما

كتاإذا2ولههمالذينيعلمالذيهو

اإلثمنتجنبأنيجبإذنلهنحن

إليننحدرأالالمهمومن291
موضوعاتحولمستفيضةمناقشات

المسئقاالختيارأوالنبواتتفسيرمثل

إلخالحرةواإلرادة

7انالعلىحانظ3

اإلنجيلرسالةيعتبربولسكان

يجبعليهااؤتمنمقدسةوديعةبمثابة

أناسإلينقلهافييحترسأنعليه
المحافظةويجبثمينالحقفإنءأمنا



نيةالثاويهوثا

ءضوفيوخاصةعمليا141عليال

والمضللةالكاذبةالتعاليم

أماممسئوليةعليهالمسيحيقالخادم

جديرينآخرينإليرسالتهينقلأنالله

آخرينتعليمعليقادرينيكونوابالثقة

645

ءالكفالمسيحيوالمعلم122أيضا

الحقكلمةيفسركيفيعرفالذيهو

تكونأنيمكنوال1ه2باستقامة

مناكثراليومنهايةفيتعزيةهناك

اإليمانعلىحافظناقدأنناالعلم
47



الثانيةليموثاول

الرئيممميةالموضوعات

2129و118والمعاناةما1
311

كتابتهاوقتفيالرسالةكاتبكان

أحدزنزانةفيإيمانهبسببيعاني

عليوكانرومافيالسجون

يستعدأنالروحيابنهتيموثاوس

نفسلمواجهةاألمراقتضيإذا

هذهتكونأنيلزموال18المصير

يمكنبلالخلىطولعليجسديةالمعاناة

اإلحباطبسببنفسيآلتكونأن

رفافبولسهجرلقدوالعزلة

وهرموجانسفيخكسمثلالسابقبن

سئبقدأيضاديماسوكان1ه1

401تركهطريقعنآالماللرسول

فياأللممواقععليالتعرفحاول

الربلناأوضحفقدالمسيحيحياة

سهاليكونلنالطريقاننفسه

التألمإنبصراحـآلبطـرسويقولما

الخجلإلييدعومافيهليسكمسيحي

بعضاأنصحبحاألبس461بط1

كثيراتألمواقدالمسيحيينأفاضلمن

إيمانهمبسبب

212اووه226الخلمة2

منأريعةأننالحظأنالمهممن

المسيحيينالخدامعنالكالميةالصور

أعمالهمأنتظهر2أصحاحفي

واكثرالمتلىقدالنشاطعليتنطوي

مديعلييركزاألوانيمثلأنذلكمن

ألنذلكاستخدامهاعنالناتجالنفع

خلصئواقدالهقيقةقيالمسيحيين
ليخدموا

الكالميةالصورمةءمالفيفكر

بصفةوركز2حسأصفيالواردة

وماالجنديإلياإلشارةعليخاصة

معنيهوومامعانمنتتضمنه

الحياةبأعماليرتبكالقول

45ال



الثانيةيهوثاوسن

الدينىداالرتدا

فيالواردةاألوصافأنالمؤكدمن

جيلكلعليانطبقتقد319

بصفةاألوصافهذهتصدقفكيف

إناألخيرةاأليامعليخاصة

عنلناالتحذيردائمالمقدسالكتاب

مواجهتهانتوقعأنيمكنالتيالظروف

42متـيالثانـيالربمجـئقبل

115ة

الكذبةالمعلمينرسالةفيفكر

مامعبالمقارنةاأليامهذهفيوأساليبهم

9ه3تيموئاوس2فيءجا

845

المقدسةالكمب

تنشئتهامتيازلتيمـوثـاوسكان

الحه1تي2ورعةبيئةفيوتربيته

فيالمقدسةالكتبلعبتهالذيالدور

والحظأوه341األولىحياته

إنهاالمقدسةللكتبالخاصةالطبيعة

مجالواتساعاللهمنبهاموحي

فىوفكر71و361استخدامها

عنالشخصيةتجرشكواقعمنأمثلة

فيالمقدسالكتاباستخدامكيفية

والتأديبالتقويموالتوبيخالتعليم

البرفييال

منبهموحيالتعبيرمنتفهمماذا
الله



إلىالةدلر

إلىالرسالة

عمليةمسيحيةلحياةالدعوة

هوتيطسمن

األوليتيموثاوسرسالةكتابةوقتنفسفيكتبتقدالرسالةهذهتكونأنيحتمل

تيموثاوسمثلبولسيدعليآمنواممنواحداتيطسكانوقدالمكاننفسومنتقريبا

فيوبرنابابولسصحبوقدالكرازيةبولسخدمةأوائلفىآمنانهشكوال14

تيطسبولسكلفوقد21غالطيةبولستجديدمنسهنة71بعدأورشليمإليارحلته

الثانيةبولسرسالةوفيكورنثوسفيالكنيسةمشاكلمعالجةمحاولةوهيشاقةبمهمة

7و76كو12هناكإليسفرهجمئاعندضنسمعكورنثوسإلي

كريتفيذلكبعدتركهألنهتيطسإمكانياتفيالثقذعظيمكانبولسأنوواضع

معروفينعموماالكريتيونكانوقده1هناكالكنيسةحياهفيقياديبدوريقوملكي

معهمالتعامليصعبمتمردشعببأنهم

ذاو23غألطبزيختتنولمتيموثاوسبعكسبالكاملأممياتيطسكانوقد

ىسكلفأيملوقالمبكرالمسيحيالتاريخفيغموضاالشخصياتأكثرمنبأنهوصف

فهءنأنويمكحئلالممبالنسبةالهريةعلمولكنللمتهودينبالنسبةءحمرارايةإنهأيضا

الهرجةالمواقفيعالجالذيالرجلالصعبةالمهامرجلبأنهالحاليالعصرلغةفي

الرسوللبولسكبيرتشجيعمصدركانأنهوالبد

945



تيطلالىلرسالة

عملبةنصبحة

معهوأرسلالفرصةانتهزكريتإليالذهابوشكعليأبولسأنبولسسمععندما

المفيلالتعليمضدوالتحذيراتالعمليةبالنصائحزاخرةرسالةوهيتيطسإليرلميالة

بولسالرسولألنتيوثاوسمنشخصيةأقويتيطسكانربماأنهبانطباعنخرجأنويمكننا

لهاآلخرينمعاملةكيفيةوعليعليهقلقاأقلان

فياإلنجيلعنقيلتالتيالعباراتوأشملأعظممنعبارتينعليالرسالةوتمثشمل
211413047الجديدالعهد

أواخرفيالثانيالمسيحبمجئانشغاألأقلكانبولسالرسولإنأحيانايقالوقد

231كذلكيكنلماألمرأنتريناالرسالةهذهأنإالحياته

055



نيطلللالىلرسالة

العامالهيكل

مدالعا2681
والمسئوليةموضعفيتيطس

اإللمجيلحقائق1ا6121ا1

الحقيقةالعالنعوةال1ه112 ءمهممل

الكنيسةفىالروحيةالقيادة159

الكنيسةفيمشاكل1161

اجتماعيةا3لتزاماهت
للسلطاتالخضوعا3العمليةالمسيحية

الناسبكلالترفق51327ا2

منبدألصالحةأعمال38الرجالمنالشيونج2

ةالعقيالمنازعاتءالنساالعجائزمن23

ختاميةمطالب32151الشاباتوه24

155



تيطىالىلرسالة

والتطبيقالريممالة

الررحيةةالقيافىأهميةأ

1561

شيوختعيينبمهمةتيطسإليغهد

مفصلةتعليماتوأعطيكريتفي

توافرهاالمطلوبالمؤهالتلنوعبالنسبة

إشارةأيبدونتركذلكوبعدقيهم
فيصعابمنيقابلهأنيمكنماإلي

كريتأهلمعتعامله

أهميةذاتالروحيةالقيادةأنوالحق

تزالوماالكنيسةحياةفيعظمي

هذافيبرلسوضعهاالتيييرالمعا

الحاضرلعصرناحتىمناسبةالصدد

العاملةالمسيحيةالهياة2

2101

مثلأرنكتبنتكلمأناليسيرمن
الرسالةإنفنقولالعامةالعباراتهذه

عدةبولسويقرزاألفرادعليتطبقال
كلاألعمارمختلفمنمجموعات

لهذهويعطيالخاصةبمشاكلهمنها

255

أساسيةعمليةنصائحالمجموعات

سلوكشكلعليترجمتهاإلينحتاج

يأخال

كبسولةفىيلال3

الرسالةهظاهرمختلفبولسيقدم

لقدطويلةواحدةجملةفيالمسيحية

أننالحظأنونحتاجالمبادرةاللهأخذ

أنيمكنالتيميوحدهااللهنعمة

قدالخالصهذاوأنالخالصئحدث

المسيعيسوعالربشخصفيتجسد

الرسالةهذهتوجيهتمذلكمنوأكثر

ذلكومعمكانكلفيالبشركلإلي

بلسرياختبارمجردليسالخالصفإن

فهوأساسيةعمليةمعانيلهإن

ظهرهاإلنسانيديرأنيعنيسلبيا

وإيجابياالحياةفيالسابقةلطريقتنا

البرحياةنحياأنيعني

وهومجيدءرجالديهموالمسيحيون



هوءالرجاوهذاومخلصهمرلهمودة

تأثيرذووهوالمقدسةالحياةعليالحافز

اإلنسانوسلولقشخصعليقوي

المسيحى

11ه38الجميحعلىينطيق

هممنبعضفيهاالمسيحيةالكنيسة

الكثيرفيهاأنكمامشكلةذاتهمفي
كانكريتوفيءاكفاالعاملينمن

وبعضوالمخاصماتالجدلهواةهناك

هرطوقيةتعاليمهمكانتالذينالمعلمين

كـانأخـرىجهةومنبالكامـل

تببطللإلىالرسالة

أمثـالاإليمانفـيالعمالقةهناك

زيناسووتيخيكسارتيماس

مناألشخاصءهؤاليكنلمأبولسو

األوليالكنيسةفيشخصياالمعروفين

عليهماالعتماديمكنرجاألكانوالكنهم

الرجالءهؤالأمثالجداوجودالمهمومن

فيالمتحكمةالمراكزفيءوالنسا

الناسفقطوليسالمحليةالكنائس

الذيـنالقـويةالشخصياتذوي

فيالصدارةمكانإليدائمايتطلعون

الكنائس

355



تيطلإلىلرسالة

الرئيسيةالموضوعات

المنزلبةالحياباهعية9

ضمنيوجدأنهبالمالحظةالجديرمن

فيتوافرهاالمطلوبالمؤهالتقائمة

والعباراتالكلماتمنالعديدالمشيخة

المنزليةالحياةإليتنتمىالتي

المرأةزوجايكونأنيجبفالشيخ

ألوالدأبايكونأنولجبواحدة

ويحترمونالمسيحياإليمانمعمتجاوبين

أنويجبالكنيسةفيوالدهممركز

شهادةكانتوقدمضيافايكون

ذاتالقديمالعالمفيالمسيحيالبيت

المسيحيينالقادةوعليعظميأهمية

ماوهذاذلكإليالطريقيقودواأن

هذايومناحتيمطلوباالزال

فيالمطلوبةالمؤهالتفيتأمل

311اتيالكنيسآلقادةزوجات

القادةإلياليومالكناثسحاجةومدي

455

خلفياتمنيجيئونالذينالمسيحيين

سعيدةوبيوتعائالت

السلوكاستقامة2

معاإليمانتطابقعدمحقيقةإن

منهيوالتصرفالعقيدةأوالسلوك

المقدسالكتابفيالمتكررةالمواضيع

بينالتصادمأساسهوهذاكانوقد

321متيانظروالفرشميينالمسيح

نفسإلىالرسوليعقوبيشير93

اإليمانالأنعلييصرعندماالحقيقةهذه
241يعقوبميتأعمالبدون

الرسالةهذهفيبولسأشاركما62

ففيالموضوعنفسإلىمرةمنأكثر
أولئكعنبولسيتكلم161تيطس
اللهيعرفونبأنهميعترفونالذين
قالوقدينكرونهبأعمالهمولكنهم

تعرفونهمثمارهممنيسوعالرب

العقيدةتنسجمأنفيجب702متي
ئرفضأنفبمكنوإالمعاوالسلوك

كمراثين



أولئكبهاينكرالتيالطرقهيا

فياللهاللهبمعرفةيتشدقونالذين

أنيبدولمازاتعللأنحاولحياتهم

معيسميرانالالمسيحىوالسلوكالحياه

جنبإليجنباالمسيحياإليمان

32متيبدراسةتحددأنحاول

الفريسيونفيهافشلالتيالطرقبعض

فشالذهـلعا

السليمالتعليمأهميآ3

أنالجديدالعهدةءقرامنواضح

عنيالمتعرفكانتاألوليالكنيسة

شعبهاوأناإليمان9لكلمةالحقيقي

العقائديلخصأنيستطيعكان

فعلوقدإيمانهقانونفياألساسية

تيطسرسالةفيتامبنجاحذلكبولس

أوضحواحدأمنلمجدفهنا21141

تيطلالىالرسالة

العهدفياللهنعمةعنالبيانات

الجدبد

عليالمبنيةهيالقويةوالكنيسة

المسيحىوإيمانناالسليمالتعليمأساس

نقطةفياللهعملهبمافقطيرتبطال

بمايرتبطأيضابلالتاريخمنمعينة

سيفعلهوبماشعبهحياةفىاآلنيعمله

هوالمؤمنءورجاالمستقبلفيمعهم

يعيشوهوالشخصيةالمسيحعودة

نعمةغرضإنمجيئهءضوفيحياته

كلمنيفديناأنكانالمسيحفيالله

شعباخاصاغيورافيلنفسهويطهرإثم

يريمديأيإلي241حسنةأعمال

ذلكءضوفيانفسهماليومالمسيحيون

القولفىلناالمتضمنةالمعانيهيوما

29بط1انظرخاصاشعبا

691كو1

555



انيينالعبمإلىلرسالة

العبرانيينإلىالريممالة

أففعلأمورعنسارةأخبار

العبرانيينإلىالرسالةكتبمن

ختامهافيحارةتحياتتحملالرسالةأنمنفبالرغمالكاتبنعرفالببساطةنعن

الذيهوبولسأنافتراضهلىالعاماالتجاهأنإالمقدمتهافيعنوانأتحملاللىكنها

سمعوهاقدكانواآخرينمناإلنجيلرسالةسصعالكاتبإنتقول23عبلكنكتبخا

اغالطيةإنسانمناإلنجيليسمعلأنهبولسأكدبينمايسوعالربفممنبدورهم
121

عنشئكليعرفكانالبدالذي463أعالالويبرناباهوالكاتبيكونفقدوعليه

المحبرانيينبيناالسلوبلتشابهالكاتبهولوقايكونأنثالثواحتمالوعملهمالكهـنة

الرسلأعمالوسفرلوقاوإنحبيل

أنكما3132جيدةمعرفةتيموثاوسيعرفكانالذيأبولسطورابعهذاك

هذهكتبمنوأيالكتبفيومقتدرادافصيحاكانأبولسأنيخبرنا8142أع

عليناالنهايةوفيالتخميناتمنآخرعددأيضاوهناككذلكيكونأنالبلالرسالة
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وننضجوننمونمتدأنمناالمطلوبأن
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والمقارنةاالستمـرأريةلناتوضح

بينهماوالمفاضلة

هيكالوليستخيمةد

بالتأكيدكانأورشليمهيكلأنرغم
الخيمةيتناولالكاتبفإنقائمامازال
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ورث14بالعددولتبدأفيها
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111في

هيما12383االفقرةادرس

465
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تطبقهأنيمكنالمذكورةواالختبارات

تءجاآخرينأشخاصأوأحداثعلي
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ونال21715131أعمالأورشليملكنيسةقائداذلكبعدوأصبح141أعمال
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سريعةواألسوداألبيضبصيغةضوعاتالمتريفهيومؤلمةقصيرةوالرساله
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اللهأيوهأ
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15ءبسخاالصالةيستجيب

بالحياةالمضطهدينالمسيحيينيعد
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131أحدايجربالهو

أبداالمسيحييينمنموقفهيغيرال
16181

25ءالفقرايختارهو
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46المستكبرينيقاوم
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يعقوب
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منهاواستنبطالرسالةتصفححياتهم
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يسوعكلماتمعالتاليةاآلياتتطابق

7صهصمتيفي

23301و2ووه4و12يعقوب
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العهدنظروجهةيعقوبينفىفكيف

2831الناموسعنالقديم



العهدآياتمنالعديدأنعنضال

الرسالةهذهفيءاصدالهااألخريالقديم

يعقول

الكتابفهرسيساعدكأنريمكن

إليهاوالوصولتتبعهافسالمقدس

375



لىواألليطر

األولىيطوسويممالة

اآلالمعتهسيحيينإليرسالة

الرممالةأكتبتلماذا

ببسبومرتبكينمتحيرينكانواالذينالمسيحيينيشجعلكيالرسالةهذهبطرسكتب

ولوحتيالسلوككيفيةحولعمليادليالويعطيهممنهايعانونكانواالتياالضطهادات

وهذهمواجهتهافيالثباتعليويحثهم33171يستحقونهاالآالمهمكانت

أمامهموضعهالذيوالمثالخالصهمطبيعةعنثمينتعليمأساسعليمبنيةالنصيحة

مخلصهم

خاصةسمات

ةءمملوبالحيويةمفعمةفهيمقالأورسالةمنهاأكثريهظةكأنهاالرسالةهذهتبدو

المواعظإحدىأخذبطرسأنالبعضويعتقدالقلبمنونابعةالصريحةباألوامر

أغراضهلتحقيقوطؤرهاللمعموديةالمتقدمينإعدادفيتستخدمكانتالتيالمشهورة

فيهكمشكأمرهذالكن

األرضعليحياتهخاللبيسوعالصلةلصيقكانشخصجوتتنفسفالرسالة

موتأحداثبحيويةيستعيدفهوواضحةإشاراتكتلميذبطرسأيامإلىواإلشارات

ثانيةمرةاألخيرءالعشامنظريعيشلوكانكماالقيادةعنويكتب22252يسوع

يوحناواظر52القيامةبعديسوعمعهووهواجهته3112يوحناانظره5
ل12513

475



األولىطرس

ددضعهم5القرا

والتيرسالتهبطرسلهاكتبالتيالكنائستأسستكيفنعرفالنحنالقواهأ

طريقعنذلككانربماالصغريآسيالشمالاألرلعالرومانيةالوالياتضمنتقع

أولبطرسالتبشيريالنشاططريقعنأو29أعمالالخمسينيومحضرواممنبعض

بطرسميهموشواحدةمرةولوزارهاقدبطرسأنمؤكداكلوليسالرسولبولس

الذينباليونانيةالناطقيناليهودمنكانواألنهمليس11الشتاتفيالمتغرلين

قالكنائسالعالمفيكمسيحيينبمركزهمليذكرهمولكنالوطنعنبعيدايعيشون

معاواألمماليهودتضمكانت

عليمسلطأسيفااالضطهادكانفقدالمعاناةفكرةعليهمتسيطركانتوضعهم

59العالمءأنحافيالمسيحيينكلعليكانكما16392242191رقابهم

تعكسالتيالجماهيرمشاعرفيهارتنفختثيرهاالمحليةاالضطهادأعمالبدأتقدوكانت

المسيحيينتجاهالحديثةالمتشددةروهاسياسة

كانتالتي531ألبابلمنيكتبكانإنهالرسولبطرسيقولووضعهالكاثب

نيروناضطهادكانعندمام46عامحواليكتبهاوقدرومالمدينةالحركياالسم

قليلبوقتذلكبعدحياتهيفقدأنمقدرالبطرسوكانينتشرللمسيحيين

575



األولىلىطر

العامالهيكل

بةوعنوان

2و11

المسيحىالخالص

3201ا

المحاضوفيبركاته139

ءاألنبياعنهبحثالذي10121

لقداسةاالعمليةنتائجه13971

المسيحلمأموناأساسه2أل181

المحبةالعمليةنتائجه12223

المشتركةطبيعته21

675

المسيحيةالعالقات

211321

الوثنيالمجتمعفي21121

السياسيةالحياةفي71ا23

والعملالوظيفةفي28152

األسرةفي397

الظالمةألظروففي3821

المسيحىآالم
33191

إذاحتىنتصرفكيف33171

إلبناأسئ

األوقاتكلفينتمثلبمن38122



رعيوننانحلىنسلككيف111

المستقبل

المسيحأجلمناأللمبهجة2191

لىألوالبطر

المسيحىالمحتمع

للقادةمبادئ51

فردلكلمبادئ5511

ختاميةتحيات1أ52

775



لىواألطر

الوسالة

المصاعبعلىتفلبالله1

إلىاإلشارةبطرسيدارم

1229و13ونعمتهاللهرحمة

21و0134501

1714221322وعدلهاللهقوة

6و7155و45

1161اللهقداسة

251371وقصدهاللهمشيئة

40111اللهوعطاياهبات

سوعالىواان2

181122المتألمالمخلص
1252

25254العظيمالراعى

2123للمسيحيوالمثالوةالقل

81431و71

الفاصلالخلىهىالطاعة3

كونهمأساسعليالناستقسيميتم

875

والمسيحيونللهمطيعينأرغيرمطيعين

يطيعون

141يسوع

122اإلنجيلأووالكلمةالحق

الالمسيحـيينوغير31471

31471يطيعون

وضعكتقبل

معاملةضبهاهالمسيحيفعلردإن

واليتقبلهاأنهوقاسيةأوظالمة

بعدةهذابطرسويقولمعهايتصادم
طرق

71و49156للهاألمردع

تقثلأخريوبكلماتاخضح

تذمربدوناللهفيهوضعكالذيالوضع

31لعالقاتككلفياعتراضأو
813155و

39تنتقموالتثارال



الناسيريالكنيسةعنالحقيقة

لكنوعحتقرةضعيفةأقليةالكنيسةأن

لىواألبطر

فيالحقيقةأهميتهالنايوضحبطرس
2901

975



األولىطرس

التطبيق

المسيحيينلجعيعيالنسيةا

13أيضالكمهوالخالصهذا
9

1الهاضريشكلالمستقبلدع
31

141جديدةأسسعليعيشوا
425

22النموفياستمروا

211موطنكمليسالعالمهذا

1221المجتمعفيتتصرفونكيف
7139

38الكنيسةفىتتصرفونكيف
4711519

تحـتللمسيحيينبالنسـبة2

االضطهاد

59راسخينقاومواتمسكوا

085

17غايةلهاأللم

موقفبسببتتألمأنكتاكد
2912الحقجانبإليصحيح

33171451

يأتيعندمالالضطهادمستعداكن
351

31و135سيتبعفكرفيما
431501

212يسوعفىتفكيركركز
5241

شبهتكونعندماامتيازكأعظمما
431يسوع

القادةللمسيقيينيالنسية3

51القيادةتكونأنينبغيهكذا
4



األولىلطر

الرئيسيةالموضوعات

بعضاستـخدامبطرسيكـرر

فييدورماتلخصالتيالكلمات

ذهنه

التعاليمولخصأدناهالشلىاهدادرس

عشرةيلـيوفيمامنهاةالمستفافى

مواضيعلعشرةشواهد

ءالرجا1

12351و31و13

ةوالرصالنعمة2

3120137و01و3و12

21و01و40155

الخالص3

0122و9ر15

المحبةء

0148و2227138و18

541

الفوح5

8431و16

اليقظة6

1314758

الخوف7

71341و171261

اضعالت8

6و3855

فالعةاالقيمة9

734و6و9124و17

المجد01

31و42411و12و11و17

01و4و4151و

185



لىوألامر

للدراسةىأخمجاالت

التياألوصافبجميعقائمةضع

المسيحيعنعليهاتعثرأنيمكن

211مغتربمثال

285

التياألوامربجميعقائمةضع

ومعظمهالقرائهبطـرسيعطيهـا

271اللهخافوامثالمختصر

يزيدماعليقائمتكتحتويأنويجب

وصفا03عن



الثانيةطر

الثانيةبطرسرسالة

بإيمانكمتمسكوا

الرسالةهطيطرسكتبلماذا

هذهءقرافإنالمشاكلمنخاليةنتالجديدالعهدكنائسأننعتقدأنالخطأمن

حقيقيخطرفيكانواالرسالة

التقاعسءالغرايستسلمواوالفيهبدأواالذيالطرلقفييمضواأنعليهمكان1

للنموأماههممتسعاالمجالكانفقدواالرتداد

مروجوهاوكانحولهمتحومشريرةمضللةتعاليمفيهيقيمونالذيالموضعفىكان2

بسيرةالتمثلعنيكوماابعدكانحياتهمأسلوبلكنمسيحبونإنهميقولون

ينحرفواأنلهمسمحتخاصةمعلوماتمعرفةئدعونكانواأنهمويبدويسوع
المستبيحةالجنسيةالممارساتيشجعونكانوافقدولذلكالمرعيةالقواعدعنويخرجوا

منبمعرفةيهتمواولمءوالحيابالخجلالشعورفقدوافقدالمسيحباسمذلكولفعلون

معهميجرفونهم

أنحرالكانالتعليمهذافإنومستبيحةمتساهلةاأليامتلكفيالهياةكانتولما

حقيقةالماضيةحياتهمتركيريدونيكونوالمممنبألبأسعدداالإليهيجتذب

مضتفقدالثانىبالمجئيسوعوعدفيكثيراتشكصارتاخريمجموعةوهناك3

مالواوتساالخصوصبهذانفوسهمإلييتسربالشكبدألذلكشئيحدثولمالسنون

الأمفعالالمجئهذاسيتمكانإذا
385



الثانيةطرس

اإليمانفيالصغارالجددللمسيحيينبالنسبةللقلقمثيرةالمشكالتهذهكلكانت

عليليشجعهمكماالنقاطمنعددعناألفكارليصححلهميكتببطرسهووها

الربمعالحياةفياالستمرار

الرسالةءقىاهممن

هميكونواقدالرسالةفيهكانأيفىباالسميذكروالمألنهمنعرفالنحن

كمافيبدوذلكومعمؤكدغيرهذاولكناألوليالرسالةاستلمتالتيالمجموعةنفميى

مسكنىخلعأنعالمايقولفهوالرسالةكتبعندماأجلهبدنوشعرقدكانبطرسأنلو

كانطالماالورقعليشيئايكتبأنلديأجلهامنالتىاألسبابأحدهذاوأنقريب
لهممكناذلك

ئحللمالتىالمشكالتثعض

البالغيةاألساليبأكثرمنبأسلوبكتبتأنهافيغريبةالثانيةبطرسرسالةإن

عرضفيبطرسأسلوبهوهذاكانربماالجديدالعهدفيؤجدتالتيالمتأنقة

أنهوهوغرلبآخرشئوهناكالوقتذلكفيسكرتيرهعملمنكانربماأواألفكار

بينهماالتشابهمنكثيرانجديهوذارسالةإليننظرئمالثانياألصحاحنقرأعندما

عملأسلوبيتبنيبطرسكانربمانعلمالنحنمنهوأخذاآلخراستخدمالذيمن

حلبالستبقيلةمشكهذهبطرسأفكاريلتقطكانيهوذاأنأوصديقه

485



الثانيةلىطر

العامالهيكل

ءلالصدقابات

معكمواحدانحن

عهتمإنى

طويالمعكمأبقيالقد1211
بعد

تتدمو

اللهمواعيدلنا134

الروحيالهسابعلم158

يتقدمالالذيالمترددالرجل9ا

بالحياةتمسكوا0121ا

رحيليبعدلتذكروهشئ1ها

دثمامعاينينكنا

بعيونناشاهدناه161

فعالهناككنا17181

منصادرةلةالنبالكلمة

19112الله

585



نيةالفالعر

الظالمنورفي191

إنسانكلماتليست10212

بةالكءاألنييامناحتوزوا

الكـذبةالمعلمون2أ2

يستفلونكمهم23

يدينسوفالله

الماضيفيفعللقد28

المستقبلفىئانيةوسيفعلا29

اسرااألمويكونانيمكنال

685

صارخةأخالقياتال21161

يعرفوالملولهمخيراكان27122
قطيسمعواأو

ثانيةالربسيجئ

3101

األمرفييشكونالبعض4ا3

قبالمرةحدثتلقد357

جدااألناةطويلاللهإنحقا3801

يعنيهأنيمكنفيمافكروا
اط

31131

اليوميهللحياةبالنسبة21اوا3

الممبلالجديدللعالمبالنسبة331



الختامفىلكلل

نييةالتالبطر

لكمالمتاحةالفرصانتهزوا341

هذاعنلسبولقدكتب171ه3

أيضا

باستمرارأنموا381

785



الثانيةطرس

الرسالة

نإنفدماالمضىالىتاجوا1

الكميرهناك

157تعرفلىهلكي

1811تثبتوهلكي

81و21و311تنموفيهلكي

اسطوؤتليسيسوع2

161العيانشهؤشهادةفهناك

الكذبةالمعلمينعليالرد81

2و2131

للبعفدينونةاللهذخرلقد3

فياألشرارالقوماللهأدانأنسبق

885

248الماضي

29يحبونهالذينسينقذوهو

2901األشرارويدين

صبركمالتفقدواء

32سيعودبأنهيسوعوعدلقد

مايوماالعالمالربأهلكلقد

محكومالحاضرالعالمهذا6ه3

11و01و37بالهالكعليه

نظرةعنتختلفللزمناللهنظرة

زادكلماالمدةزادتكلما38البشر

39المسيحيينعدد

331مستقبالرائعةلناإن



نيةالثالطر

التطبيق

األسئلةبعضبطرسيسأل

كعسيحيثنموانتط1

وعودهتحقيقمتلهفاعليتزالال

جديداإيمانكإليتضيف

األزمنةبحسابتكتفيأم

ئديكأنوائقانتط2

اللهكلمة

متناحاختبار

عيانشاهدشهادة

المستقبلعنلمحة

تستطيعهلىرطعلىأنتهل3

المضللالتعليمعليالتعرف

الغيرءأخطاإدانةتجنب

الحقتذكر

سلوككمراقبة

متمسكأنتهل4

الخطأبرغم

التيالسخردةمنالرغمعلي

تواجهها

الماضيءضوفي

المستقبلءضوفي

والكثيرلتربحهالكثيرهناكألنأم

لتخسره

985



نيةلثاالطر

الرئيممديةالموضوعات

المفدسالكلنابا

إشاراتتكراركثرةالدهشةيثيرمما

الكتابباليومنعرفهماإليبطرس

عمليايقولفهوتعليمهفيالمقدس

فعالراةقدمماحتيأثبتإنه

بيتعلقفيمانجدهأنيمكنماانظر

10212247القديمالعهد

و8و613وه2232و161وه

712و8و14يسوعوتعاليمحياة

81ر01و9و0232و1

12181212الرسلتعالبم

5161و32

عيانشاهدشهاده2

كبعضيقولأنبطرسيستطيع

إناآلخرينالجديدالعهدكئاب

ألنهصحيحةكانتيسوععنرسالته

وأنهيعملوهـوورآهمعههناككان

95

بماالشعبإخبارأهميةأيضارأي

إنجيلويدينيموتأنافييعرفه

لبطرسبالكثيرمرقس

بطرسيختاررأيكفيلماذا

مجدفيهنظرواالذيالوقتقصة

أنيمكنوكيف17181يسوع

موضوعمعرأيكفيذلكيتفق

مجيئهفيالمسيحيسوعالرباقتدار

161ألثاني

الخطأ3

بطرسفكرفيهنالقمكانال

غبيتشكيكأليأوالمضللةللتعاليم

أيللمسيحيينوليساللهكلمةحول

التيباألموريتالعبونعندماعذر

المسيحعنعرفوهأنسبقماتناقض

المسيحيةوالحياة



الكذبةالمعلمينبطرسيصفيف

يتعرضونكانواالتيالمخاطرهيوما

حياتناعليهذانطبقوكيفلها

اليوم

ةالنها4

نمذرةبطرسذهنفىيكنلم

العالمونهايةيسوععودةحولالشك

آتيةالبدأنهاإالتأخرتأنهافرغم

الفانيةبطرللى

هذهمننتعلمهأنيمكنالذيما

يتعلقفيماالرسالة

الموتتجاهالمسيحيبموقف

بعديكونسوفوماالعالمبنهاية

ذلك

طريقةفيذلكيؤئرأنيجبوكيف

سلوكناوأسلوبحياتنا

195



والثالثةوالثانيةاألولىوحنا

الثالثيوحنارسائل

تتاكدكيف

الرسائألهطكاتبهومن

نستطيعماوأقربكاتبهاعنالقليلإالالقصيرةالثالثالرسائلهذهالتخبرنا

الثالثةوالرسالةالثانيةالرسالةافتتاحيةفيالواردالشيخالقولهوإليهالوصول

األدلةبعضتعطيناأنيمكنفيهامعينةءأشيابعضتوجدأنهإال1يو113يو2

كاتبهاإنيقولونجعلتهمحتيالسنينآالتمنذاألوائلللمسيحيينقبلمنأعطتكما
الرسوليوحناهو

كتبقدالبدأنهيبدواألولىكتبمنفأيواحدالثالثالرسائلوأفكارأسلوب1

أنوركميوحناإنجيلفيواألفكارالكلماتنفسنجدفإنناهذامنوأكثراألخريين

أنالبدبأنهيوحيمماالكثيرهناكأنإالاإلنجيلفياسمهيذكرلميوحناإنجيلكاتب

يسوعلحياةعيانشاهدكانإنهالكاتبيقولاألوليالرسالةوفيكاتبههويوحنايكون
113يو1

الذىالواضمحالقويالسلطانذلكالثالثلالرسائفينجدفإنناالوقتنفسوفي2

زمنإلييرجعتقليدوهناكرسلهأوتالميذهأىالمخصوصينيسوعممثلوبةتميز

األمركانوإذاأفسسمدينةفيشيخكرجلاألخيرةأيامهقضييوحناإنيقولبعيد

يكونأنيمكنأنهوالحقالفترةهذهخاللصدرتقدالثالثالرسائلهذهأنقالبدكذلك

المحترمالعجوزالرجلتكريمبابمنالشيخبعرفقد
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والثالثةوالثانيةاألولىوحنا

الرسائلهذهكتبتلمن

تكونأنويمكناألوليالرسالةفيمعينلشخصإشارةأيأوعنوانأيهناكليس

المشاكلنفسمنتعانيكانتالتيالكنائسمنلعددكتبتقددوريةرسالة

أنجداالطبيعيومن1يو2المختارةكيريةإليكتبتفقدالثانيةالرسالةأما

أنعلي4يو2مؤمنونمسيحيونأوالدالهمسيحيةسيدةإليموجهةنعتبرها
كنيسةأيعنالكالمفييوحناطريقةكانتتلكإنقالواالبعض

رعايةبأعماليقومكانغايسيدعيصديقإليمرسلةكانتالثالثةوالرسالة

58يو3عليهمواإلشرافالمسيحيةالخدمةحقلفيالعاملين

المشكلةهىما

المجتمعاتشأنشأنهممبتلينالثالثالرسالةمتلقوكانفقدمزدوجةمشكلةكانت

الشعبيضللونكانواالذينالكذبةالمعلمينءببالالوقتذلكفياألخريالمسيحية

حقيقةمنالتأكديستطيعواولمالحقيقيينالمسيحيينإيماناهتزلذلكوكنتيجة

الكذبةالمعلمينأنويبدووالخطأالصوابوالكذبالصدقبينالتمييزأومسيحيتهم
فيوإنسانإلهحقايسوعكونعنالرسلتعليميقاومونكثيرونغيرهمكانكماكانوا
واحدوقت

أنوالغريبإنسانمجردكانإنهيقولمننسمعأنالحاضرةأيامنافيتعودناوقد
منالبعضويجدحقاانساناالمسيحكانهلكاناألولىاأليامتلكفيالتساؤل
إنسانجسمفيبيننافعاليعيشأنيمكناللهابنأنيصدقواأنعليهمالصعب
األخبارستفقدفإنكطريقةبأييسوعقيمةتقليلفيتشرععندماإنكيوحنالناويقول

نفسهالبشارةالسارةا

395



والثالثةانيةوالثاألولىوحنا

العامالهيكلاألولىيوحنا

وعيمألهنانحن

بعيوننارأبناه11

كارزلـنونخبرنشهد24ا

الشركةتعنىماذا

495

كدالله

مستحيالتثألث

متاحةالمغفرة

والمحبةعةلطاا

2371

الطاعةتعنيالمعرفة236

المحبةتعنيالطاعة2711

لهأنتم221

العالمتحبواال171ه21

الهراطتةمحنتعاملكيف

تميزواأنتعلموا2812

شئكلامتحنوا21252

الروحعلياعتمدرا26272

راقبواسلوكهم28292



اللهاوالدنحن
3901

االمتيازا3

الحتمال31و32

نياتإلمكا3011

العائلىالشبهالههروا

3112

والكراهيةالحب31181

والتاكيدالحمب39142

أمتحنواتعلبمهم

للحقائقمطابقهوهل13

العالممنمقبولام46ء

والثالثةوالثانيةاألولىيوحنا

المحبةنيرم

الهـقيقيونالمسيحيون721

يحبون

نتاكدأنيمكننال12أ3

كونواوأثقين

تغييرحياتنا5ا5

الراسخةاإليمانأسس5621

اللهفىثقتكماضع
53112

هويسمع53151

هويغفر56171

هويحفظ58191

الكفايةفيه50212

595



والثالثةوالثانيةاألولىوحنا

الثانيةيوحنا

المختازإلىالشيخ

قحيـات

يعضاعضكمأحهو

جديدةوصيةهناكليست

695

العامالهيكل

المضللينمنذير

يسوعشأنمنيقللمن7

مراقبتهميجب8

مسيحيينسواليالذين9

التشجيعيستحقونالالذين11و01

قربباأراكمأنأرجو
31و21



والثالتةوالثانيةاألولىوحنا

الثالثةوحناي
العامالهيكل

غايسالهبيب

4في
عطيمةسععةلك

الضيافةكرمفي5

اللهخدامومساندةمساعدةفي78

اهكالجميعليمم

دانمااللهمعسر

الجمبععلىسلم

795



والثالتةوالثانيةاألولىوحنا

الرسعالة

المضلالتعليمواهتعانوالثقةالتثد

لدينانحن

واألصلىالحقيضيلال1

151وه42حقاءجااللهابن

601و

11وسمعوارأواالذينأولئك

446

معااالثنينينكرالواحلينكرمن

9يوحنا2و2224250131

يالففراناللهرعد2

19221جدأواضحهذا

2401و21ماتيسوعألن

13913مشاعرنامنبالرغم

895

للحياةجديدأسلوب3

34الخطيةعنللالذفقوة

154

41و231الشيطانعليوللتغلب

944و38

92و271اللهيريدهماولعمل

33

16طريقينفيالسيريمكنال

7236و

فيناالساكنادقدسالرخء

72و02ة2اللهمنمعطيهم

342الحقيقياالكيدالضمان
4315701

لبعضيعضكمدبدب5

بعضهميحبونالحقيقيونالمسيحيون

4247و32و1341بعض



12513و61و21

36149النفسبذلهيالمعبة
11

2911341نحبالعندما

والتنالثةوالثانيةاألولىيوحنا

02و7148و51و

81و311المحبةطريقفياستمر

6و5يوحنا2أنظر

995



والثالتةوالثانيةاألولىوحنا

التطبييق

اللهاينأنكتتثدأنتستطيع1

تعرفأنتستطيع

اآلخرينومعمعهألشركهحياة

الكاملالفرح

المستجابةالصالة

ءباالنتماالعميقالشعور

منحياةإلىوديقالحقيقىاإليمان2

معناهسيكونجديدنوع

المألوفةالخطاياعناالنفصال

لآلخرينجديدحب

اللهيريدهمالعملاالستعداد

نكونهلءاألشياهذهلناتكنلموما

يحيينفعالمس

تحتالعالماآلخرينعلىسنتفور3

الشيطانسلطان

طرقهترذلأنفيجب

السببلهذاالعالموسيكرهك

حولناكذبةمعلمونهناك

عليهمالتعرفويمكنك

تعليمهمنوعمن

حياتهمنوعمن

ألنكالترياقتملكوأنت

الحقيقةتمتلك

الخطأامتحانيمكنكوبها



والثالتنةوالثانيةولى11وحنا

الرئيسيةالموضعوعالت

الهياة1

كماالحياةهيللمؤمناللههبة

2252و11أنظراإلنجيلفي
21و34149511

والهقالنور2

لكيوطرقهاللهليرشايسوعءجا
72811ه1النوريعطينا

كلعنالحقيقةنعرفأننايعنىوهذا

2502وال18212ءألشياا

3و1يوحنا43و2و1يوحنا2وانظر

أنحالأيعليالحظ21و4و

الحقمعرفةمجردمنأكثريعنيهذا

الهقنصنعأنعلينايجبإذ

الخطية3

الخطيةيوحنايصفماكيفالحظ

فيومحددةواضحةالنتائجأنوكيف
أ8012ر16أنظرذهنة

856181و346

العالم

أكثرفيالكلمةهذهيوحنايستخدم
22الشواهدأدرسمعنيمن

71و35و133141ال1وه

خاصةبصفةوالحظ91ووه54

الجوإليتشيرالتيالشواهدتلك

علييتعينالذيوالملحدالعدائي

فيهيعيشواأنالمسيحيين

الثهات5

أوءالبقاتعنيالتيالكلمةهذه

الدائمةالعالقةعنتتكلمالتوقف

أنظرالمسيحمعاألنلناالتيوالمستمرة
51و9و8236و42و01و26

61و51و31و42421و71و

يوحناالمجيل2يوحنا2انظر

51111

اللهمنمولودين6

الوالدةعنكيسوعيوحنايتكلم

106



والثاقةوالثانيةاألولىوحنا

انظرالمسيحيةلحياتناكبدابةاللهمن

2و29231فيهذايصفكيف

81و2و014751و9و

المسيحسوع7

عنهيقدمللهجوممعرضيسلىخألن

206

ادرسءاإليجابيةءاألشيابعضيوحنا

يسوعهومنفيهايصفالتيالشواهد

7و224235و11321

وما8و6و4155و9و3و42

1722أجلنامنيسوععمله

8401و35



وذا

يهورسالة

موئبةصغيرةرسالة

فهيالتأنيبمنالكثيرتحملرسالةأنهاإالالجديدالعهدرسائلأصغرهنانجد

الصراحةبمنتهيأحيانامعهمنتعاملأنفألبدحقاالناسأحببناإذاأنناتذكرنا

يهوذأهومن

يعقوبأخوهوأردتإذاأو1عدديعقوبأخونفسهعنهولنايقول

هذاعليهينطبقفقلىواحدشخصهناكهذاالثمهيديعقوبهوفمنالشهيد

أيضاللربأخايهوذايجعلبالطبعوهذاالربأخويعقوبهوذلكالوصف

أنهمعرسولنفسهيسمياليهوذاقإنذلكومعهه31متي63مرأنظر

ءووديعمتواضعإنسانمعنتعاملأننايعنىهذاوكلالرسلعنيتكلم

كتباولماةمتى

فييكتبكانايهوةأنيبدوالرسلوتعليماإليمانعنبهايتكلمالتيالطريقةمن

يعيشكانأيننعلمالأنناكماتمامامؤكدغيرذلككانوإنالجديدالعهدايامأوائل

فمثلمتاعبمنيواجهونهكانوامايقينانعرفكناوإنلهمكتبالذينهءاصدقا

كانتأنهافيهامارأسوأمتاعبالكنيسةلهذهكانتالجديدالعهدكنائسمنالعديد

وشائنةمخزيةكانتحياتهملكنمسيحيونأنهميذعونمنهناككانفقدداخليةمتاعب

ذلكيفعلونكانواأنهميبدوكماالرديئةوأفكارهمالمضلةتعاليمهمينشرونوكانوا

الزائدةالروحانيةأواألسميالتعليمءبردامتسرللين
306



ذاو

كثيرةمسيحيةأمورعنأكثروبتلىسعأطولرسالةلهميكتبأنيينيهوذاكانوقد

بينالكبيرالتشابهسببهوهذايكونوقدسريعاتصرفااستدعتالظروفهذهلكن

أنهأوأفكارهاوتبنيبط2رسالةالتقطيهوذاأنفإماالثانيةوبطرسيهوذارسالتي

النتيجةتءوجاأيضابطرسيعرفهاكانالتيالدينيةالنشراتإحديعلىحصل

وآمرةوقويةعاجلةرسالة

أخنوخعنماذا

والرسلالقديمالعهدمنباالقتباسيكتفلمأنهيهوذارسالةفىالغريبةءاألشيامن

قانونيةغيرأسفارالمقدسةكتبنافيموجودةليستأسفارمنيقتطفبل

سفركانكمااأليامتلكفيالمشهورةالدينيةاألسفارمن1وه141أخنوخسفركان

جسدليواريأرسلالذيميخائيلالمالكعنقصةوفيه9عددأيضاموسبمصعود

كانأنهبدعويموسيجسدباستالمطالبالذيالشيطانقابلوكيفالترابفيموسي

للهاألمرهذافيالحكمتركميخائيلوأنقاتال

علياألسفارهذهيعتبركانيهوذاأنيعنيالهذالكنأخريشواهدهناكتكونوقد

العهدفيتءجاالتيالمناسباتمنالعديدفهناكالمقدسالكتابأسفارمستوينفس

التيالطريقةبنفسإليهذهبواماإئباتلمجردمشهورةأقواألالكئابيقتيسحيثالجديد

المسيحيسياحةأوشكسبيركتاباتمناليومالوعاظبعضبهايقتبسأنيمكن

06



يوذا

العامالهيكل

أحيائهالىيهوذامن

2و1

خاصشعبأنتم

لعبعلىكمبت

31

ب3

أكتبهأنأريدكنتما

فعالماكتبته

الطريقةبهذهأكتبلماذا

مروعـةحاالتثـالث

لتدكيوكم

مصر5

لماللكة61

وعمورةسدوم7

نواجهها3لذ1ىما
الطريقعليالتمرد89

كالحيواناتالتصرف01

مرتبطينقورحبلعامقايين11
واحدبخي

جدويوءلالخطر2931

506



ذاو

اخنوخقالهماصدق

الطريقفىالدئان51ا

وتهورءبريا61

منالرسلأخيركمهكذا
قبل

صعبةأيامستأتى81و71

الدنيويينمناحترزوا91

606

اإليمانقىأننسكماينوا
0232

القوةمصادر12و02

ارحمواوخلصوا32و22

لناإلهاى

ءاألشياكلوضابطءكف



لرسالة

وفدالداخلفىأعداهناك1

استطاعوا

4المؤمنينجمايتسللواأن

21الشركةحياةيفسدواأن

91المؤمنينجماعةوقسموا

91المسيحيينءاعداانهمأثبتوا

اإليمانينهـرونانهم2

13بهنؤمنلمامقاومون

21و11و4شريرةحياةيعيشون

61و

معهماللهيتعاملسوت3

وهالماضيفيأمثالهمأدانلقد

11و7و6

1وه41أخريمرةذلكوسيفعل

اوثةي

أنالهقيقـيلالمسيسيينعلى

حترسوا

3اإليمانأجلمنمقاتلين

4للسيدبوإللهممتمسكين

71المواعيدذاكرين

2وا2اإليمانحياةفيماضين

32و22البعضمخلصين

هـدخلصنااللهسبنقذنا5

1دعاناألنه

12و2و1يحبناألنه

ماكليعطيناأنيستطيعفهو

2إليهنحتاج

42يحفظناأنيستطيعوهو

2هالمسثولهوألنه

706



وذا

التطبيق

806

كيفيةعنايهوفىرسالةدثنا

ءاألخطامعالتعامل

ونبتعدعنهنبحثأنيجبما

منك

المضللةالتعاليم

واإلثمالشر

الشهواتفيواالنغماسالتهاون

اإليمانعدم

ءالكبربا

واالحترامالتوقيرعدم

ءالستهزاا

للسلطةالخضوعرفض

نيةألناا

الثمرانعدام

التذمر

واالفتخارالزهو

التفرقةوروحاالنشقاقأسباب

الدنيويةباألمورالتعلق

الروحانيةءادعا

اإليمانالستعادةننافلكيف2

المقدسبالكتابتمسكوا

التعليماختبروا

ضاللأوتحريفبأيالتسمحوا

خطيرأمرهذاأنتاكدوا

بدأتمكماستمروا01

اللهبمواعيدتمسكوا

تريدونعندماحتيحذرينكونوا

مساعدتهم



وذا

الرئيسيةالموضوعات

المقدسالكتابا

3اإليمانعنيهوذايتحدث

منلنامعطيألنهبهنؤمنماملخصا

ألزمفمننفسهيناقضالاللهوألنالله

نتخليوالباإليماننلتصقأناألمور

الكتابفيمدونةمكوناتهوكلعنه

أنيفترضيهوذاكانوقدالمقدس

وسوفيعرفونهاكانواهءأصدقا

يهوذايشيركيفأنظربهايتمسكون

والجديدمالقديالعهدينمنكلإلي

81و1وال11و7و6ووه3األعداد

أيضاالتاليةالشوأهدوانظر2و

01121تك01121كو1

614911524161

223252151351والعدد

6161153و

واإلممانالهياة2

نؤمنمامعحياتناتتطابقأنيجب

يقولونالكذبةالمعلمونكانفقدبه

بل4عدداللهبنعمةيؤمنونإنهم

لهمأنادعواقديكونواأنويمكن

لكن91و8خاصةإلهيةإعالنات

كذبهمكشفتاليوميةحياتهم

التيالمختلفةبالصوركشفااكتب

أولئكالوصـفيهوذايستخدمهـا

االنطباعهووماالمزيفينالمسيحيين

إليهتوصلتالذيالكلي

عتابيدلنالخطيةتمضىال3

خطاياهمفييمضونأنهمبدالوحتي

المقدسالكتابتاريخفإنعقاببال

اللهيحاسبهمأنمنالبدأنهيخبرنا

وهاماي

906



ذأو

اللهدينونةإلياالشاراتعنابحث

الرسالةفي

الحقيقيونالمسيحيونسيجتاز

المحنة

شعبيرعيبأنههتمااللهليس

016

ماكليعطيهمأنقادرإنهبلفقط

األزمةيجتازوالكيإليهيحتاجون

واستنتج2وه42اآليتينفيفكر

أنيستطيعوكيفاللهسيفعلهما

يفعله



ياؤلر

الالرؤسفر

واألحداثالنبوة

الكانحبا

يدخلمأنهإال9228و4و11مراتأربعأليوحناالسفرهذكاتباسمدعي

السفركاتبليكونيوحنااسميحملآخرشخصاالبعضاقترحوقدالرسوليوحناأنه

اآلتيةلألسبابوذلك

كليختلفويكادلغتهفىعادىوغيرغريبللسفراليونانىاألصلألن1

يوحناإنجيللفةعناالختالف

قطاسمهيذكرأالعلىالكاتبيحرصيوحناإلمجيلفي2

وجودلهماليسيوحناإنجيلفىالمميزةالموضوعاتمنوهماوالحقالمحبةإن3

الرؤياسفرفىتقريبا

الرؤياسفرلغةأنتاكيدبكل1بسهولةعليهاالرديمكناالعتراضاتهذهأنإال

يتعلقمافيرديئةيونانيةلغةمجردوليستمتعمدةبطريقةشاذةاليونانىاألصلفي

يردولمأساسايسوعحياةسيرةسوىيكنلميوحناحسباإلنجيلان2بالنبوة

هذااسموذكرلشخصمعلنةرؤيافهىالرؤياأمااسمهبذكرعليهانفسهيقحمأنيوحنا

الموضوخهوالحبيكونأننتوقعأنيمكنالأننا3مصداقيةللسفريعطىالشخص

الدينونةعنيتكلملسفرالرثيسى

116



ياؤلر

المتلقون

فيالكنائسهذهمالثكةإليباألصحأوكنائسسبعإليرسائلسبعالسفريتضمن

منتقاةالكنائسهذهلكنآسيافيأخريكنائسهناككانتلقدآسيا

الكنيسةتمثلالسبعوالكناثستمالاأوالكمالإلييشيرسبعآلرقمألنأوأل

التارلخمديعليكلها

عليبالكنيسةالخاصاللطيفكاملنموذجهيبينهافيماالكنائسهذهألنئانيا

عنهايذكرلمالتيسميرناكنيسةمنءابتداألوانسبعةمنيتكونوالطيفالعصورمر

حسنشئعنهايذكرلمالتياالودكيةكنيسةإليردئشئ

السفركتابةتاديخ

اضطهدلقديتضاعفأنمزمعافيهاالضطهادكانوقتفيالسفرهذاكتب

الموتحتيللمقاومةيستعدواأنعليهمكانكثيرالكنقبلمنالمسيحيون

انعكسذلكأنويبدونيروناالمبراطورعهدفيللكنيسةعظيماضطهادأولكان

ءجاوقد3181فيالوارد666اللغزالرقمهوكانوربماالسفرأقوالعلي

عليهالمتفقومنم1959مناستمراسذيدومتيانحكمأيامفيأعنفثالطاضطهاد
الفترةهذهخاللالرؤياسفركتبيوحناأن

للسنرخاصةسمات

ولكشفالستاريزيحرؤيويفهواليهوديةالكتابةفىخاصاأسلوالالسفريمثل

216



ؤيالر

أهممنأنهإالالفهمصعبسفروهوبالحيويةزاخرةشعريةبطريقةمكتوبلكنهاألسرار

واألحداثالنبوةبينيربطواأنلهمكانإذايدرسوهاأنالمسيحيينعلييتعينالتياألسفار

صحيحاطاردأيامنافيالتاريخية

316



ياؤلر

العامالهيكلا

ول
التمهيدأوالتقديم

مقدمة913

تحيات98

األولىالرؤبا902ا

كنانسلسيعسعرسائل
21322

416

ءالسمالؤلة

111ء

السبعةالختوم
ه518

واألسدالمختومالسفرمقدمة1ءا5

أختامستةفتح6171

يسلللقليرمزختم71أ7

السابعالحنتمفتح895

السبعةاأليواق

86919

ابواقستةفيالنفخ86912

وشاهدانسبعةوعود49ا11

السابعالبوق115191



اياتعالماتسبع

بالشمسالمتسرللةالمرأة6ا21

الشيطانطرد21721

واالبنالشيطانبينحرب3171ا2

البحرمنالخارجالوحش01ا31

األرضمنالطالعالوحش311181

الخروفرؤبا115

الحصافىروال1602

السهعةالجامات

5116112

المألتكةالسبع5118

ضرالتوسبعجاماتسبع12ا61

ياؤالر

طيعهوالمسيحضدحكم
7110251

القانيةالمرأةدينونة1181أل

بابـلسقوه81191

الهملزواج91101

اللهانتصار91110251

اللهنةمد

المدينةعنإعالن1214

المدينةطهارة1258

المدينةكمال12972

الحياةءما2215

الخاتمة

22612

516



ياؤلر

الريممالة

تفسيرالسفر1

ألرموزعلىمبنىالسفرمنجانب

7رقمأوضحهامنوالتى

14كنائس7

14أأروا7

121مناثر7

161كواكبال

51أختام7

56قرون7

82ماللكة7

82أبواق7

13رعود7

213رؤوس7

11هألخيرةاضرالت7

ال1هذهبيةجامات7

616

7101ملوك7

النصمنأيضأنستخرجأنويمكن

فيليست7للرقمأخرياتمجموع

يدل7ورقمذكرناهماتحديدمثل

اللهعددهوواحمتمالالكمالعلي

اإلنسانعددهو6رقمأنتماماكما

سفرأنهعلىالسفريفهمأنيجب

يصروهواالضطهاداتألوقاتتشجيع

نيرونأمثالالتاريخطغاةحتيأنعلي

للبشراللهخطةمنءجزهم

التيالدينونةعلىالسفرويؤكد

أنويجبالكاملةاللهمعرفةتوكد

وعديموالغشاشالكذابأننعرف

باليمضونأنهميبدوالذيناألخالق

أحياناصبرنانفقدأنناحتىعقاب

حتىنصرخوقدهمءجزامألقونالبد

محدديومهناك61متى



نةلدين

للتفسيرأنماورأردعة2

عليالرؤباتفسرالتاهـلخىالنصلى

األولالقرنمسيحيوهمبهاالمقصودأن

التاريخيةواإلشاراتلهمكتبتالذين

ذلكفيوقعتوأحداثلشعوبهى

السفرفياألسراكلوكانتالوقت

الأنناإالاألوائللقرائهافهمهامتاح

عنرؤياأيةنريأننتوقعأنيجب

أيامنافىيدورماتفاصيل

السفروتريالنبويةالنظروحهة

لكلالمديطويلتخطيطأنهعلي

الميالدياألولالقرنمناءبدالتارلخ

إليثمهذايومناحتيثباتمتقدمافي

األيامنهاية

تحذفوهىتقبليةالممالنطروجهة

وتهملهاالتاريخيةالتلميحاتكل

إليفقطيشيرأنهعليالسفروتفهم

األيامنهاية

السفرترىوهىةالرمرانطروصة

ياؤالر

يفسرأنيجبمنهاوكلمملوعابالرموز

وبينبينهرللىأيعنوبعيداحدةعلي

العالمتادلخ

هذهمننملىأييكونأالويحتعل

كافبااألرلعةاألنماط

أيللسفريجعلالالثاهـلخىقالنم

اليوملنابالنسبةقية

فقطمالئمابجعلهالمستقبلىوالنمط

نهايةفىيعيشونالذينللمسيحيين

ألياما

إليتشيرعادةالنبواتلكن

جانبينمناألحداث

وحدثاليدمتناولفيقريبحدث

الطفلعنالشهيرةءإشعيافنبوةبعيد

سنفيامرأةإليتشير741إش

أنهاكماءإشعيازمنفيتعيشالزواج

يسوعوالدةلممءالعذراإليتشير

إليتمثعيرالرفالسفرنبواتفإنوكذلك

أنهاكمادومتيانزمنفيأحداث

ايةنفيستأتيأحداثإلىتشير

71



ياؤلر

ألياما

3101للفذ6661رقم3

كلفيأنهحقيقةعلياللذفىيعتمد

تمثلواليونانيةالعبريةالكتابةمر

فإنوعليهمعينةأرقامااللغةحروف

رقموأيأيضاعدديآلقيمةكلمةلكل
لكلمةرمزأشفريايكرنأنممكن

816

القيصركلمةكتبتوإذامعينة

مجموعكانالعبريةباللغةنيرون

تيطسكلمةأنكما666حروفها

باللغةكتبتماإذاآخرحالاتمث

إلييشيرأنممكنوهذااليونانية

تيطساسميحملالذياألباطرةئالث
دومتبان



ؤيالر

التطبيق

انوهيبسيطةالرؤياسفررسالةإن

اللهقصةأيهوقصتهالتاريخكل

ستنتهىوالتىفعالكتبهاالقى

يتعينالمعرفةولهذهأجمعالعالمبدينونة

هءوعزاراحتهيجدأنالمسيحيعلي

واالضطهادالضيقأزمنةفيخاصة

916



ياؤلر

الرئيممميةالموضوعات

ياول9

بتفصيلبابلسقوطوصفورد

استخدم91و81أصحاحيفيكثير

ايمتإليتصللكيالكتابقامويمى

تكمنءابتدابابلعنالمقدسالكقاب

االسمنفسهوبابلأنمالحظةمع11
ووالرؤياالتكوينفيالوارد

بوببابلعنءإشسيانبواتمالحظة

خاص

المراثيحدد2س1811هالرئفي

منبداقيبابلعنقيلتالتىالسبع

13األعدادفيالمالكثاةم

الفرالت2

أصحاحفيالسبعالضرباتقارن

الخروجفيالثشرالضرباتمع61

أنكيفوالحظ11ص7اصفي

26

بأحداثيرتبطالرذيماسفرمنءالجزهذا

ترتبلىلماذا5124الخروجسفر

يعتقدالذيبالخروجهذهالدينونةرؤيا

وبخاةخألصحادثيخصأنهعادة

هدانلشاا3

للنظـرفتـةفقـرةهناك

يوصفانشاهدينتصف11131

يذكرالمأنهمارغمنبيانبأنهماايضا
هذينالمفسرينبعضيفهمباالسم

واخرونكنيستينأنهماعليالشاهدين

ءأنبيامنكائنينيروهماأنيفضلون

أنهماالبعضاقترحوقدالقديمالعهد

وماابالذاتهذانلماذاوإيلياموسي

يلقيهاأنيمكنالتىءاألضواهي

الموضوعهذاعلي4زكريا

الهياةثمجرة4

تكعدنبجنةالمقدسالكتابيبدأ



22روالبجنةوينتهى8

األوليناألصحاحينبينوقابلقارن

فيهاألخيرينواألصحاحينالكتابفي

المسيحيسوعالرب5

بكلقائمةواكتبالسفرتصفح

فيهالمستخدمةواأللقابءاألسما

واآلخراألولءواليااأللفليسوع

والحظوهكذاداودوذهـلةأصل

الحملالرئيسياللقبخاصةبصفة

ياؤالر

السفرفيمرة82ءجاوقد

اللقبهذاومدلولأهميةهيما

عب19273يوحناأيضاأنظر

181بط1ال5كو91821

التيالرائعةالطريقةالحظثم91و

وجاللعظمةالسفرهذابهايصؤر

بسيطةبإشارةيختتمهوكيفيسوع

وشحوعوجاللهعظمتهالربإلى

أيهاتعالىامينوتواضعهاتضاعه

يسوعالرب
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طت

شسماحضيأ

إلمكئتيابرثئتهاولىئتئثةعكدبييلىسيينئشفاهوجهمرى

العديدأفآلأللثأرهـقدهلتوتفسثيرهليروالمقمد

للىثشحكمالماروالىالحاجآلورظهممأنالإالاهن

أىلمهسررالدابىدكئئييمئثدكئلىاثمثدثهالكلتامفارآ
وألهدكسبفثلضنمورزلدنتاصلآلصوريسفئؤثي

8يتشرىثثاب

أصدثشحلكىولألكئتالأهثهنةيإندثثصمالىأو
هاالستقغايسكثالروولايخىثلتتهكعال

ألثاثللدأر

تىلثخا3141


