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1

َيُد اهلِل غرُي اْلَمْرئِيَّة

المقدِّمة:

بالرغــم مــن كلِّ الصعوبــاِت والراعــاِت التــي عاناهــا يوســُف يف العبوديَّــة يف مــر، إلَّ أنَّــه 

اســتطاَع رؤيــة يــِد اللــه الســياديَّة يف كلِّ حــدٍث مــن أحــداث حياتــه. ويف ردِّ فعلــه عــى توبــة 

ــا اللــُه فََقَصــَد ِبــِه َخــرْيًا«. يســتمرُّ موضــوُع  إخوتــه، أجــاَب يوســف: »أَنْتُــْم قََصْدتـُـْم ِل َشًّا، أَمَّ

ــا كــا قصــَد  ــْفر الخــروج. فتاًم ــة ِس لة يف بداي ــى األحــداث املُســجَّ ــِة هــذا حتَّ ــِة اإللهيَّ العناي

إخــوُة يوســف القضــاَء عليــه، كذلــك ســَعى فرعــون إلهــاِك كلِّ طفــٍل عــراينٍّ ذَكَــر. لكــنَّ اللــَه 

ــَد الــذي  ــه البيــَت الوحي ــِدِہ مــوىس وإلدخال ــِظ عب يــر للخــري لِحْف حــوََّل مرســوَم فرعــون الرشِّ

ــا  ــَن« )أعــال الرســل 7: 22(. تعرِّفُن يِّ ــِة الِْمْرِ ــاع عــى كلِّ »ِحْكَم ــُة الطِّ ــه إمكانيَّ ــُر في تتوفَّ

املحــارضُة األوىل يف سلســلِتنا هــذه بوســيِط العهــِد القديــم، وتــرشُح الســياَق التاريخــيَّ الــذي 

وضَعــه اللــُه فيــه.

القراءاُت الكتابيَّة:

تكوين 37-50؛ خروج 1-2: 10؛ أعال الرسل 7: 22-9

األهداُف التعليميَّة:

أن تعرَف األحداَث املؤدِّيََة إىل إقامة شعب إرسائيل يف مر. 1

أن تفهَم املحرِّكات والدوافع التي أدَّْت إىل أْن يصدَر فرعون مرسوًما ضدَّ العرانيِّن. 2

أن تفهَم سلوَك القابلتْن وموافقة الله عليه. 3

َم موىس.   أن تقدِّ
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ُتباس: االقا

َ هــَذا ثثاَلَثـَـَة أَْشــُهٍر ِف بَْيــِت أَِبيــِه. َولـَـاَّ  ا، َفــُربِّ َوِف ذلِــَك الَْوْقــِت ُولِــَد ُمــوَس َوكَاَن َجِميــاًل ِجــدًّ

ــَن،  يِّ ــِة الِْمْصِ ــكُلِّ ِحكَْم ــوَس ِب َب ُم ــذَّ ــا. َفَتَه ــَها ابًْن ــُه لَِنْفِس ــْوَن َوَربَّْت ــُة ِفْرَع ــُه ابَْن ــَذ، اتََّخَذتْ نُِب

ــَواِل َواألَْعــَاِل. ــِدًرا ِف األَْق َوكَاَن ُمْقَت

-أعال الرسل 7: 22-20

ة: رل الخطوُط العريضُة للُمحاضل

أوًَّل. أَْصُل إرسائيَل يف مر:

بنــاًء عــى طَلَــِب يوســف، ابــِن يعقــوب ووكيــِل مــر كلِّهــا، تحــرََّك بنــو إرسائيــل مــن كنعــان أ. 

ــِت الــرشَق األدىن القديــَم. بســبب املجاعــة التــي رضبَ

استقرَّ أبناُء إرسائيل مع عائاتِهم يف أرِض جاسان.ب. 

وفَّرَْت أرُض جاسان املراعي الغنيََّة لُقطعان بني إرسائيل.. 1

عاشوا مبَْعزٍَل عن املريِّن وازدهروا.. 2

ــاَم ت.  ــذي خــدَم يوســُف تحــت ســلطِته. وق ــا فرعــوُن ال بعــد حــٍن، مــاَت يوســُف ومــات أيًض

ــهاماته ملــر. ــْن يعــرُف يوســف ول احــرَم إِس فرعــوٌن آخــر يف مــر مل يَُك

ثانيًا. قَْهُر أولد إرسائيل:

تِهم.أ.  خيَش فرعون الجديد من زيادِة عدِد بني إرسائيل وقوَّ

ٍة خارجيٍَّة محتلٍَّة.. 1 خاَف فرعوُن أن ينضمَّ شعُب إرسائيل يف الحرب إىل قوَّ

لتجنُّــب هــذه اإلمكانيَّــة، اســتعبَد فرعــوُن بنــي إرسائيــل يف محاولــٍة إلضعاِفهــم وتقليــِل   

ــط أعــار ذكورهــم. متوسِّ

فرَض املريُّون أعباَء عمٍل ثقيلًة عى بني إرسائيل.  

بعكس التوقُّعات، كان كلَّا قََمَع املريُّون بني إرسائيل أكرث، زاُدوا وازدهروا.. 2

ــا األطفــال ب.  ــات أن تقت ــْي العرانيَّ ــَر فرعــوُن قابلتَ ــل، أم ــي إرسائي ــٍة إليقــاف منــوِّ بن يف محاول

الذكــور.

ــل، . 1 ــا عــى ولدة كلِّ أطفــال بنــي إرسائي ــاِن حريًّ ــُة، ترُْشِف ــْفرَُة وفُوَع ــان، ِش ــِت القابلت كان

ــِل األطفــال. ــا جرميــَة قَتْ ــا فرعــوُن أن ترتكب وأمرَُه

، فباركَهــا الــربُّ مــن أجــل . 2 رفضــِت القابلتــاِن المتثــاَل لألوامــر ألنَّهــا خافتــا الــربَّ

عصيانِهــا املَــَدين.
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استجوَب فرعوُن القابلتْن إثَْر فشلِها يف اتِّباِع أمرِہ.ت. 

بــدًل مــن الــردِّ بوصــٍف دقيــٍق لســلوكِها، كذبــِت القابلتــان عــى فرعــون وَعزَتــا فشــلَها . 1

ــات يف الــولدة. ة النســاِء العرانيَّ إىل قــوَّ

ُ رضورَة عصيــان الحكومــات املدنيَّة . 2 إنَّ بركــَة الــربِّ للقابلتــْن وموافقتــه عــى ســلوكها يبــنِّ

عندمــا تتعــارُض مراســيُمها مــع نامــوس الله.

يَّته.. 3 ه، وسلوُك القابلتْن يرُز مبدأَ التكتُّم وأهمِّ الحقُّ واجٌب ملَْن يستحقُّ

كردِّ فعٍل، أصدَر فرعوُن مرسوًما يف كلِّ الباد يأمُر بإلقاء كلِّ األطفال الذكور يف النيل.ث. 

ثالثًا. مياُد موىس:

ُولَِد موىس لرجٍل وامرأٍة من ِسبِْط لوي يف ذلك الوقِت املُْضطَرِب.أ. 

بدًل من إلقائِه يف النيل، خبَّأتْه والدتُُه يف بيتهم.. 1

بعــد ثاثــة أشــهر، مل تســتطْع والــدُة مــوىس أن تخفيَــه أكــرث، فبَنــْت فُلْــًكا صغــريًا وخبَّــأَْت . 2

مــوىس بــن الَحلْفــاء عنــد حافَّــة النيــل. كشــَف َعَملُهــا عــن ثقــٍة وتســليٍم إلرادة اللــه.

ــَك ب.  فيــا كانــت مريــُم، أخــُت مــوىس الكبــرية، تراقــُب مــن بعيــٍد، وجــَدْت ابنــُة فرعــون الُفلْ

. حيــث كان مــوىس وهــي يف طريقهــا لتســتحمَّ

فتحنَّنْت عى الطفل البايك ومل تُِطْع َمرُْسوَم أبيها.. 1

تْــُه إىل بيتهــا . 2 بتوجيــٍه مــن مريــم، اســتدعِت ابنــُة فرعــوَن أمَّ مــوىس لُرضعــه، وبعدهــا ضمَّ

وتبنَّتْــُه.

وقد أَْسَمِت الطفَل »موىس«، ما يبدو قريبًا من الكلمة العريَّة »ُمْنتََشل«.. 3

أسئلٌة للدراسة:

يُْختَتَــُم ِســفُر التكويــن بفرعــون مــر يأمــُر أبنــاَء يعقــوَب بــَرِْك جاســان والعــودة إىل كنعــان . 1

مــع يوســف.

صحأ. 

خطأب. 

ة إرسائيل والله يف العهد القديم كان _______________.. 2 وسيُط العهد بن أمَّ

آدمأ. 

إبراهيمب. 

موىست. 

داودث. 
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الديكالوج )Decalogue( هو اسٌم آخر ____________________.. 3

للوصايا العرشأ. 

للناموس املدينب. 

للناموس الطقيست. 

للَعْهد مع إبراهيمث. 

ہ بغــضِّ النظــر عــن األســئلة .   يجــب عــى املســيحي أن يجيــَب دامئـًـا عــى أيِّ تحقيــٍق ُمقــاٍم ضــدَّ

أو عــن الشــخِص الــذي يســألُها.

صحأ. 

خطأب. 

وجَدْت ابنُة فرعون موىس يف النهر وأبلَغْت فرعوَن فوًرا بذلك.. 5

صحأ. 

خطأب. 

ة: شل الدراسُة الكتابيَُّة وأسئلٌة للُمناقل

ــِة يوســف التــي يف تكويــن 37-50. مــاذا . 1 اقــِض بعــَض الوقــت يف قــراءِة )أو إعــاَدِة قــراءِة( قصَّ

ــة؟ وملــاذا يهتــمُّ  تخرُنــا عــن َعَمــِل اللــِه يف حيــاِة شــعِبه؟ مــا الــَدْوُر الــذي يلعبُــُه يهــوذا يف القصَّ

ــا بَوْصــِف َدْورِہ؟ الكاتــُب اهتاًمــا خاصًّ

ــبٌَق ليســوع . 2 ــا هــو تجســيٌد ُمْس ــا م ــا، أو طقًس ــا م ــا، أو حدثً ــول إنَّ شــخًصا م ــى الق ــا معن م

ــُد مــوىس يســوَع املســيح ُمســبًَقا؟ ومــا الــذي قالــه كُتَّــاُب العهــد الجديــد  املســيح؟ كيــف يجسِّ

الرســوليُّون بهــذا الشــأن؟

ــدة . 3 ــات املتَّح ــتور الولي ــال: دس ــريب )مث ــون الغ ــام القان ــى نظ ــوج ع ــريات الديكال ــْش تأث ناق

األمريكيَّــة(.



ُة ُة الُمتَُّقدل قل ى والُعلَّيا ُموسل 6

س عــن طاعــة الســلطات؟ متــى .   ــه الكتــاُب املقــدَّ «؟ مــا الــذي يقولُ مــا معنــى »َخــْوف الــربِّ

ميكــن للمســيحيِّن أن يعصــوا املراســيَم الصــادرَة عــن ذوي الســلطة؟

هــل يُســمح للمســيحيِّن أن يكذبــوا؟ مــا تعريــف الَكــِذب؟ وكيــف ينطبــُق يف حالــة قابلتــْي . 5

ــات وردِّهــا عــى فرعــون؟ العرانيَّ
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الُعلَّْيَقُة الُمتَِّقَدُة

المقدِّمة:

ا عــن اآلفــاق التــي شــهَدها مــوىس مــن القصــور  ل بــدَّ مــن أنَّ املنظــوَر مــن الرِّيَّــة اختلــَف جــدًّ

امللكيَّــة يف مــر. بحســب الظاِهــر، فــإنَّ ســقوط مــوىس مــن الســلطِة والصــدارِة إىل شــخٍص نكرٍة 

ذي ســلطٍة عــى حيوانــات غبيَّــٍة بــدا وحــده وكأنَّــه انِتقــاٌص كبــرٌي مــن شــأنه. ومــع ذلــك، فقــد 

أمــَر الــربُّ بــكا محطَّتَــْي مــوىس، وعِملَــْت كلٌّ منهــا عــى تنميــة القــدرات واملواهــب الازَِمــة 

لقيــادة َشــْعِب اللــه إىل خــارِج ِمــْرَ والهتــاِم بهــم. فاللــُه بحكمتــه، أعــدَّ مــوىس بأغنــى تعليــٍم 

َدُہ بالتواضــعِ والَصــْرِ ليقــوَد بعــَض أعنــد الشــخصيَّات عــى األرض. يف عــره كــا أنَّــه زوَّ

القراءاُت الكتابيَّة:

خروج 2: 11-3: 22؛ أعال الرسل 7: 23- 3

األهداُف التعليميَّة:

َة إىل حن تجلِّ اللِه عند جبل سيناء. 1 َح القصَّ أن توضِّ

أن ترشَح الظروف التي قاَدْت موىس، أمرُي مر، ألن يصبح راعيًا وضيًعا. 2

ُتباس: االقا

ــاِر،  ــُد ِبالنَّ ــَر َوإَِذا الُْعلَّْيَقــُة تََتَوقَّ ــاٍر ِمــْن َوَســِط ُعلَّْيَقــٍة. َفَنظَ ــُه َمــالَُك الــرَّبِّ ِبلَِهيــِب نَ ــَر لَ َوظََه

ــَر الَْعِظيــَم. لِــَاَذا  َوالُْعلَّْيَقــُة لَــْم تَكُــْن تَْحــَرُِق. َفَقــاَل ُمــوَس: »أَِميــُل اآلَن ألَنْظُــَر هــَذا الَْمْنظَ

ــَرُِق الُْعلَّْيَقــُة؟« الَ تَْح

-خروج 3: 3-2



ُة ُة الُمتَُّقدل قل ى والُعلَّيا ُموسل 8

ة: رل الخطوُط العريضُة للُمحاضل

أوًَّل. هروُب موىس:

بعدما بلَغ موىس سنَّ النضج، لَحَظ أثقاَل َشْعِبه.أ. 

وقد أدرَك موىس يف وقٍت ما أنَّه مل يكن من أصٍل مريٍّ بل كان عرانيًّا.. 1

قيََّم حالَة َشْعِب إرسائيل وتعاطََف معهم.. 2

ــَل ب.  ــَد مــن أنَّ أحــًدا ل ينظــُر، قَتَ ــا، وبعدمــا تأكَّ ــا يــرُب عبــًدا عرانيًّ رأى مــوىس ســيًِّدا مريًّ

الســيَِّد املــريَّ وأخفــى جثَّتــه.

ط لفضِّ نزاٍع بن رجلْن عرانيَّْن.ت.  يف اليوم التال، حاوَل موىس أن يتوسَّ

ردَّ العرانيُّون بازدراٍء وخصاٍم.. 1

بعدما َوِعَي موىس لنتشار َخَرِ أحداث اليوم السابق، هرَب من أماِم َغَضِب فرعون.. 2

ثانيًا. موىس يف ِمْديان:

هرَب موىس ملديان وجلَس عند برئٍ ليسريَح.أ. 

.ب.  فيا كان جالًسا، شهَد موىس اعتداًء عى بناِت كاهن مديان، وساعَدُهنَّ يف محنتهنَّ

ــدِت ت.  ــه عــن بســالِة مــوىس فدعــاه إىل خيمتــه. توطَّ ــُل، كاهــُن مديــان، مــن بناتِ ســمَع َرُعوئِي

َجــُه ابنتــه صفــورة. ــَل ملــوىس عمــًا كــراٍع لقطيعــه، وزوَّ العاقــُة بينهــا وأعطــى َرُعوئِي

ثالثًا. موىس والعلَّيَْقة املُتَِّقَدة:

بينــا كاَن مــوىس يرعــى قطعــاَن َحِميــِه بالقــرب مــن جبــل حوريــب، ظهــَر لــه مــاُك الــربِّ يف أ. 

لهيــب نــاٍر يف َوَســِط الُعلَّيَْقــِة.

كان موىس قد بَلََغ الثانن من العمر.. 1

الُعلَّيقُة كانت متَِّقَدًة ولكنَّها ل تحرُق.. 2

ــن ب.  ــوىس م ــُه إىل م ــَم الل ــرُب، تكلَّ ــا كان يق ــرة. وفي ــذه الظاه ــص ه ــوىس يف تفحُّ ــَب م َرِغ

ــَدِة. ــِة املُتَِّق العلَّيق

َسًة.. 1 أمرَُہ اللُه أن يخلََع نَعليِْه، ألنَّه يدوُس أرًضا مقدَّ

عندما َعلَِم هويََّة الصوت، خبَّأَ موىس وجَهه خوفًا.. 2

َر َشْعبَه من قبضة فرعون.ت.  كرَّر اللُه ملوىس قصَدہ بأْن يستخدَمُه ليحرِّ

جــاءْت مبادرتـُـه مــن رغبِتــِه يف ِحْفــِظ وعــِدِہ إلبراهيــم، وإســحاق، ويعقــوب، ويف أن يعرفـَـُه . 1

ــعُب إرسائيل. ش

ســأَل مــوىس اللــَه عــاَّ يجــُب أن يقولـَـه إْن شــكَّ أولُد إرسائيــل يف صاحيَّــة دعوتــه وأوامــره. . 2

طلــَب الــربُّ مــن مــوىس أن يكشــَف عــن اســِمِه للشــعب: »أْهيَــِه الَّــِذي أْهيَْه«.



9 ُة  ُة الُمتَُّقدل قل 2 – الُعلَّيا

أسئلٌة للدراسة:

جعلْت ابنُة فرعون موىس عبًدا يف بيت فرعون خال فرة طفولته.. 1

صحأ. 

خطأب. 

عرَض فرعوُن العفَو عن موىس عندما َعلََم أنَّه قَتََل السيَِّد املري.. 2

صحأ. 

خطأب. 

ُس حا موىس َرُعوئِيَل و ____________.. 3 ي الكتاُب املقدَّ يُسمِّ

طوبياأ. 

يرثونب. 

إرميات. 

أبنريث. 

عندما رأى موىس الُعلَّيقَة املتَّقدَة، تحوََّل عنها وهرَب خوفًا..  

صحأ. 

خطأب. 

عندما سأَل موىس اللَه أيَّ اسٍم يجُب أن يُْعلَِنُه لبني إرسائيل، أجاَب الربُّ ____________.. 5

ايأ.  إيل شدَّ

إيل أليونب. 

القديم األيَّامت. 

أهيه الذي أهيهث. 

ة: شل الدراسُة الكتابيَُّة وأسئلٌة للُمناقل

ــا بقتلــه الســيَِّد املــري كــا ورَد يف خــروج 2؟ هــل تتطــرَُّق كلمــُة اللــه . 1 هــل كان مــوىس محقًّ

إىل هــذه الحادثــة؟ مــاذا تقــوُل عظــُة اســتفانوس يف أعــال الرســل 7 بشــأن أعــال مــوىس؟ 

وكيــف يؤثِّــُر هــذا عــى رأيــَك بشــأن هــذا األمــر؟
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ــحاق، . 2 ــم، وإس ــع إِبراهي ــَدہ م ــُه عه ــَر الل ــال: »تذكَّ ــا ق ُس عندم ــدَّ ــاُب املق ــَد الكت ــاذا قص م

؟ ْ ــرِّ ــاق؟ ف ــى اإلط ــَدُہ ع ــيَس عه ــل ن ــوب«؟ ه ويعق

؟ لِحــْظ جيِّــًدا األوقــاِت . 3 ُس عــن مــاك الــربِّ ؟ مــاذا يقــوُل الكتــاُب املقــدَّ َمــْن هــو مــاُك الــربِّ

دَة التــي يظهــُر مــاُك الــربِّ خالهــا. املحــدَّ

ملــاذا أمــَر اللــُه أن يخلــع مــوىس نَْعلَيْــه أمــام الُعلَّيْقــِة املُتَِّقــَدِة؟ مــاذا يقــوُل هــذا عــن قداَســِة .  

اللــه؟

ــوىس، . 5 ــه مل ــن نفس ــِه ع ــَف الل ــْش كَْش ــة، ناق ــارضات التالي ــاِم إىل املح ــر لألم ــٍة للنظ يف محاول

ــه«. ــذي أْهيَ ــه ال ــمه: »أْهيَ ــى اس ــا معن وخصوًص



11

3

ناٌر آِكَلٌة

المقدِّمة:

ــًة  ــِم يف العهــد القديــم يظــلُّ مشــكلًة حقيقيَّ ــِث األقاني ــا مثلَّ ــِل إلِهن ــِل َعَم ــل إىل تجاُه إنَّ املَيْ

ــد  ــِة يف العه ــِة التاريخيَّ ــداِء العظيم ــاَل الف ــا أع ــيحيُّون أحيانً ــنُد املس ــيحيَّة. يس ــل املس داخ

ــا يَِصــُف يف األصحــاِح األوَِّل  القديــم لألقنــوم األوَّل مــن الثالــوث، أي اآلِب، وحــده. إلَّ أنَّ يوحنَّ

مــن إنجيلــه قائــًا: »يِف الْبَــْدِء كَاَن الَْكلَِمــُة، َوالَْكلَِمــُة كَاَن ِعْنــَد اللــِه، وَكَاَن الَْكلَِمــُة اللــَه.... كُلُّ 

ــِه كَاَن«. كلٌّ مــن األقنــوم الثــاين والثالــث مــن الثالــوث )البــُن، والــروح القــُدس، عــى  ٍء ِب َشْ

 ُ ــد ابــن اللــه. تبــنِّ التــوال( َعِمــا بالشــراك مــع اآلِب ليقــودا األحــداث إىل ُذْرَوِة التاريــخ: تجسُّ

هــذه املحــارضة أنَّــه كــا أنَّ ِشــيَكايْنا ُجلـُـوِري لعبَــْت دوًرا مهــاًّ يف هــذه األحــداث، كذلــك كان 

لبــِن اللــه جــزٌء خــاصٌّ يف إعــان مجــِدِہ لخليقِتــه.

القراءاُت الكتابيَّة:

تكوين 15: 1-21؛ خروج 3: 1-22؛ 0 :  3-35؛ لوقا 2: 8-20؛ أعال الرسل 9: 19-1

األهداُف التعليميَّة:

أن تفهَم طبيعَة الظهور اإللهي )ثِيُوفَايِن( يف الُعلَّيَْقة املُتَِّقدة. 1

َم ِشيَكايْنا ُجلُوِري وترشَحها. 2 أن تقدِّ

ة من تاريخ الفداء. 3 َح َدْوَر ِشيَكايْنا ُجلُوِري يف بعٍض من األحداث املُهمَّ أن توضِّ
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ُتباس: االقا

ــْمُس َفَصــاَرِت الَْعَتَمــُة، َوإَِذا تَنُّــوُر ُدَخــاٍن َوِمْصَبــاُح نـَـاٍر يَُجــوُز بَــْنَ تِلْــَك الِْقطَعِ.  ثـُـمَّ َغابَــِت الشَّ

ِف ذلِــَك الَْيــْوِم َقطَــَع الــرَّبُّ َمــَع أَبْــَراَم ِميَثاًقــا َقائِــاًل: »لَِنْســلَِك أُْعِطــي هــِذِہ األَْرَض، ِمــْن نَْهــِر 

ــَن  يِّ ــَن َوالَْفِرزِّ ــَن َوالِْحثِّيِّ ــَن َوالَْقْدُمونِيِّ يِّ ــَن َوالَْقِنزِّ ــِر الُْفــَراِت. الِْقيِنيِّ ِمــْصَ إَِل النَّْهــِر الْكَِبــرِ، نَْه

َوالرََّفائِيِّــَن َواألَُموِريِّــَن َوالْكَْنَعانِيِّــَن َوالِْجرَْجاِشــيَِّن َوالَْيُبوِســيَِّن«.

-تكوين 15: 21-17

ة: رل الخطوُط العريضُة للُمحاضل

أوَّلً. طبيعة الُعلَّيْقة املُتَِّقَدة:

عندما رأى موىس الُعلَّيْقة املُتَِّقَدة، تساءَل ملاذا مل تحرِق الُعلَّيَْقُة من اللهيب.أ. 

دٍة . 1 ــدَّ ــٍة مح ــتخداِم لغ ــر، باس ــى الظواه ــٍم ع ــوٍر قائ ــن منظ ــرَة م ــوىس الخ ــَف م وص

ــَدث. ــِف الَح لَوْص

ــرى . 2 ــات األخ ــس النبات ــى عك ــة، ع ــل الُعلَّيَْق ــاَر داخ ــوىس رأى الن ــرول أنَّ م ــرُح د. س يق

ــا. حوله

تِها الذاتيَّة.ب.  مل تحرِق الُعلَّيَْقُة من لهيب النار ألنَّ النار كانت ُمتَِّقَدًة بفعل قوَّ

ثانيًا. الِثيُوفَايِن يف الُعلَّيَْقة:

الُعلَّيَْقة مل تحرق ألنَّ النار كانت ثِيُوفَايِن: ظهوًرا إلهيًّا.أ. 

ــخ الفــداء ب.  ــه توجــد مناســباٌت يف تاري ــه روٌح ذو جوهــٍر غــري مــريئٍّ، إلَّ أنَّ بالرغــم مــن أنَّ الل

يعلــُن فيهــا عــن نفســه بشــكٍل منظــوٍر.

الِثيُوفـَـايِن يف الُعلَّيْقــة املُتَِّقــَدة كانــت »كُونـْـْرا نَاتـُـوَرام«: مناقضــًة للطبيعــة. كانــت النــاُر ظهــوًرا ت. 

منظــوًرا ملجــد اللــه.

ثالثًا. ِشيَكايْنا ُجلُوِري:

التََجــلِّ الظَاِهــِري لَِمْجــِد اللــِه الــذي يظهــُر كثــريًا يف تاريــِخ الِفــداِء يُشــاُر إليــه باســم »ِشــيَكايْنا أ. 

ُجلـُـوِري«.

ــُر . 1 ــه يغم ــة أنَّ ــويٌّ لدرج ا وق ــدًّ ــٌب ج ــو مهي ــه، وه ــان الل ــن كي ــعُّ م ــوِري يش ــيَكايْنا ُجلُ ِش

ــاَن. اإلنس

يف مراحــَل حاســمٍة مــن تاريــخ الفــداء يعلــُن اللــُه عــن نفســه باســتخداِم ِشــيَكايْنا ُجلـُـوِري . 2

وباســتخداِم النــار.
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تكوين 15: 1-21ب. 

ــَم . 1 ــَق وعــَدہ لــه ولنســله، وقــد أقَْس ــَم إلبراهيــَم أْن يحقِّ يِصــُف هــذا الــرُد أنَّ اللــَه أَقَْس

ــه وبوجــوده الشــخيص. بذات

ــعِ الحيوانــات هــا ظهــوٌر لِشــيَكايْنا . 2 ــرَّان عــر ِقطَ ــوُر الدخــاِن ومصبــاُح النــار اللــذاِن مَيُ تنُّ

ــوِري. إنَّهــا يخِتــاِن ويصاِدقــاِن عــى قََســِمِه بالنــار. ُجلُ

أعال الرسل 9: 1-19ت. 

ظهوُر اللِه لشاول يف أعال الرسل 9 هو ظهوٌر للِشيَكايْنا ُجلُوِري الاِمع.. 1

كا َحَدَث َمْع موىس، يتكلَُّم صوُت الله بلطٍف من َوَسِط النور الساطع.. 2

لوقا 2: 8-20ث. 

ــيَكايْنا . 1 ــوٌر للِش ــاد يســوع املســيح هــي ظه ــِة مي ــاة يف ليل ــذي أحــاَط بالرع ــِه ال مجــُد الل

ــوِري. ُجلُ

كا حدَث مع موىس وشاول، كذلك حدَث للرعاة الذين خافوا وارتعدوا.. 2

ــُد ج.  ــي املج ــل ه ــب، ب ــوث فحس ــن الثال ــوم األوَّل م ــوًرا لألقن ــوِري ظه ــيكايْنا ُجلُ ــِت الِش  ليَس

ــه يف  ــن ذات ــُن ع ــذي يعل ــه، ال ــن الل ــن األزل، يف اب ــوث م ــاين للثال ــوم الث ــُل يف األقن املتأصِّ

ــوِري. ــيكايْنا ُجلُ الِش

أسئلٌة للدراسة:

كانِت الُعلَّيَْقُة التي ظهَر فيها ماُك الربِّ شجريًة غري عاديٍَّة.. 1

صحأ. 

خطأب. 

بحســب د. ســرول، فــإنَّ النــار املوصوفــة يف خــروج 3 كانــت يف الُعلَّيَْقــة ولكنَّهــا مل تَُكــْن مــن . 2

الُعلَّيقــة. أي أنَّ الُعلَّيَْقــة كانــت تخــدُم كوقــوٍد للطاقــة.

صحأ. 

خطأب. 

يرشُح د. سرول أنَّ الله يُظِهُر الِشيكايْنا ُجلُوِري عر نوٍع من _________.. 3

املاءأ. 

الزلزالب. 

اإلعصارت. 

النارث. 



ُة ُة الُمتَُّقدل قل ى والُعلَّيا ُموسل 14

ظهرِت الِشيكايْنا ُجلُوِري لشاول الطرسويس عى الطريق إىل دمشق..  

صحأ. 

خطأب. 

يف ليلة مياد املسيح، ظهَر مجُد الله _________________________.. 5

للمجوسأ. 

لشيوخ بيت لحمب. 

للرعاةت. 

يسيَِّن يف أورشليمث.  للفرِّ

ة: شل الدراسُة الكتابيَُّة وأسئلٌة للُمناقل

دٍة؟ . 1 ــَن محــدَّ ــاٍت وأماك دٍة ويف أوق ــباٍب محــدَّ ــايِن ألس ــايِن؟ هــل تحــدُث الِثيُوفَ ــا هــي الِثيُوفَ م

ــع هــذا املوضــوع؟ ــَدُة م ــُة املُتَِّق ــف تنســجُم الُعلَّيْق كي

ِتَك.. 2 َس لَدْعِم ُحجَّ ما معنى القول إنَّ اللَه روٌح؟ اشْح بالتفصيل، واستخِدِم الكتاَب املقدَّ

ــِرْ إبراهيــُم بــن . 3 ــُه اللــُه يف تكويــن 15؟ ملــاذا مل يَ ــِدي الــذي أقاَم ــِس الَعْه اشْح معنــى الطَْق

ــعِ الحيوانــات؟ مــا عاقــُة هــذا الطقــِس بيســوع املســيح؟ ِقطَ

ْوُر الــذي تلعبُــُه الِشــيكايْنا ُجلـُـوِري يف تحــوُِّل شــاول لإلميــان عــى الطريــق إىل دمشــق؟ .   مــا الــدَّ

ويف اإلعــان للرعــاة يف ليلــِة ميــاِد يســوع املســيح؟

ــْز بشــكٍل خــاصٍّ عــى الفــروِق بــن . 5 ــعٍ للدراســة القادمــة، ناِقــْش طبيعــَة الثالــوِث، وركِّ يف توقُّ

ــُة  ــُز كلٌّ منهــا؟ إْن كان األمــُر كذلــك، ملــاذا وكيــف؟ هــل لهــذا أيَّ أقانيمــه. هــل هنــاك مــا مييِّ

ــايِن؟ عاقــٍة بالِثيُوفَ
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4

مالُك الربِّ

المقدِّمة:

إنَّ صــورَة النــار تثــرُي يف العــادة مشــاِعَر الُرْعــِب والَفــَزِع. فللنــاِر قــدرٌة عــى التدمــري واإلفســاد 

ــوي.  ــر الق ــذا العن ــريِ به ــد التفك ــق عن ــذه الحقائ ــُر ه ــدَّ نتذكَّ ــن ل ب ــرق، ونح ــع الط بأبش

وبالتــال، فــإنَّ اســتخداَم اللــه للنــار يف ظهــورِِہ قــد يقوُدنــا للتفكــري فقــط يف غضِبــِه وغيِظــِه. 

َس يربــُط بــن دينونــة اللــه وُحْكِمــه عــى النــاس وبــن النــار، لكــن  صحيــٌح أنَّ الكتــاَب املقــدَّ

ل يحمــُل هــذا العنــُر جوانــَب إرادِة اللــه العقابيَّــَة فحســب. فالنــاُر توفِّــُر الــدفَء أيًضــا ملـَـْن 

يشــعُر بالــرد والتََعــب، كــا أنَّهــا تطهِّــُر املــوادَّ املُختلطــَة وغــري املُتجانَِســة. الِشــيكايْنا ُجلـُـوِري 

ــكوا  ــا بطهارتهــا. ولكــن، ميكــن للمســيحيَِّن أن يتمسَّ ــة بــل تحرقُه ل تقــدُر أن تســاكَِن الخطيَّ

ــَر شــعبَه بروِحــِه، كاِشــًفا  بالرجــاء يف حقيقــِة أنَّ املســيح قــد احتمــَل حــرارَة غضــِب اللــه وطهَّ

وُموفِّــرًا لنــا إمكانيَّــة الوصــول إىل َمْجــِد اللــه البهــي، بــا خــوٍف.

القراءاُت الكتابيَّة:

تكويــن  1: 17- 2؛ يشــوع 5: 13-15؛ 2 ملــوك 2: 1- 1؛ حزقيــال 1:  -28؛ دانيــال 3: 1-29؛ 

ــن 1: 1-5؛ 7: 28-1 عرانيِّ

األهداُف التعليميَّة:

س وتــرى األقنــوَم الثــاين مــن . 1 دة يف الكتــاب املقــدَّ ــايِن املتعــدِّ أن تفحــَص حــالت الِثيُوفَ

الثالــوث فيهــا

أن تفهَم الِشيكايْنا ُجلُوِري بشكٍل أكَر. 2
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ُتباس: االقا

ــُه،  ــٍف ُقَبالََت ــل َواِق ــَر، َوإَِذا ِبرَُج ــِه َونَظَ ــَع َعْيَنْي ــُه َرَف ــا أَنَّ ــَد أَِريَح ــوُع ِعْن ــاَّ كَاَن يَُش ــَدَث لَ َوَح

ــُه: »َهــْل لََنــا أَنْــَت أَْو ألَعَدائَِنــا؟« َفَقــاَل:  َوَســْيُفُه َمْســلُوٌل ِبَيــِدِہ. َفَســاَر يَُشــوُع إِلَْيــِه َوَقــاَل لَ

. اآلَن أَتَْيــُت«. َفَســَقَط يَُشــوُع َعــَى َوْجِهــِه إَِل األَْرِض َوَســَجَد،  »كَالَّ، بَــْل أَنـَـا َرئِيــُس ُجْنــِد الــرَّبِّ

َوَقــاَل لَــُه: »ِبـَـاَذا يُكَلِّــُم َســيِِّدي َعْبــَدُہ؟« َفَقــاَل َرئِيــُس ُجْنــِد الــرَّبِّ لَِيُشــوَع: »اْخلَــْع نَْعلَــَك ِمــْن 

ٌس«. َفَفَعــَل يَُشــوُع كَذلِــَك. ِرْجلِــَك، ألَنَّ الَْمــكَاَن الَّــِذي أَنْــَت َواِقــٌف َعلَْيــِه ُهــَو ُمَقــدَّ

-يشوع 5: 15-13

ة: رل الخطوُط العريضُة للُمحاضل

أوًَّل. حالُت الْكِريْستُوفَايِن يف العهد القديم:

بالرغــم مــن ظهــور العديــد مــن حــالت الِثيُوفَــايِن يف زمــن العهــِد القديــِم، إلَّ أنَّ العديــَد مــن أ. 

علــاء الاهــوت يعتقــدون أنَّ بعــَض هــذه الِثيُوفـَـايِن كانــت تجلِّيًــا لألقنــوم الثــاين مــن الثالــوث 

ــد: أي كِْريْســتُوفَايِن. قبــل التجسُّ

تكوين  1. 1

ملــي صــادق، َملِــُك َســالِيَم، الــذي يعنــي اســُمُه »َملِــَك الـْـِرِّ«، بــارَك إبراهيــم، وبصفتــه   

األعظــم، قَِبــَل منــه الُعشــوَر.

قــد يكــون هــذا الشــخُص الــذي هــو »بــا نََســٍب« والــذي ينبــُع منــه كهنــوُت يســوع   

ــد. هــو تجــلٍّ لألقنــوم الثــاين مــن الثالــوث قبــل التجسُّ

يشوع 5. 2

َس األرَض التي يَِقُف عليها يشوُع.   ، الذي قدَّ تقابَل يشوُع مع رئيس ُجْنِد الربِّ

قد يكون إعاُن الله هذا قبل َغزِْو إرسائيل ألرِض املوعد هو كِْريْستُوفَايِن.  

دانيال 3. 3

ُ بِإلقــاِء َشــْدَرخ وِميَشــخ وَعبْدنغــو يف أتــون النــار لرفِضهــم عبــادَة الصنم    أمــَر نبوخذنــرَّ

ــذي أقاَمه. ال

ــُه النــار، وأعلــَن أنَّــه »َشــِبيٌه ِبابـْـِن    رأى نبوخذنــرَّ شــخًصا إضافيًّــا َوَســَط اللهيــِب مل متسَّ

اآللَِهــِة«. قــد يكــون هــذا ظهــوًرا لبــن اللــه.

ــِة يف ب.  ــوث يف األحــداث املُِهمَّ ــن الثال ــاين م ــوم الث ــوِر األقن ــَة ظه ُ إمكانيَّ ــنِّ ــُف تب هــذه املواق

ــداء. ــخ الف تاري
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ثانيًا. الِشيكايْنا ُجلُوِري:

تلعُب الناُر َدْوًرا مهاًّ يف ظهور الِشيكايْنا ُجلُوِري.أ. 

مركَبٌة من النار تنقُل إيليَّا إىل الساء، َمْسَكِن الربِّ )2 ملوك 2(.. 1

يرى حزقياُل رؤيًة للربِّ راكِبًا عى مركبٍة من ناٍر، لمعٍة يف بهائِها )حزقيال 1(.. 2

عاموُد النار قاَد بني إرسائيل عر الريَّة.. 3

من أين يأيت النوُر/النار؟ب. 

عرانيِّن 1: 3 يقوُل إِنَّ يسوع هو »بََهاُء َمْجِد اللِه«، الظهوُر املنظوُر ملجد الله.. 1

يسوُع املسيُح، اللوجوس، هو بهاُء َمْجِد الله.. 2

أسئلٌة للدراسة:

الربُّ اإللُه القديُر هو _____________________________.. 1

قريٌبأ. 

متعاٍلب. 

قريٌب ومتعاٍل مًعات. 

ل هو قريٌب ول متعاٍلث. 

د.. 2 تشرُي الْكِريْستُوفَايِن إىل تجلِّ يسوع املسيح قبل التجسُّ

صحأ. 

خطأب. 

ملي صادق يعني ____________________.. 3

»َملَِك السام«أ. 

»أمرَي السام«ب. 

»ربَّ القدرة«ت. 

»َملَِك الرِّ«ث. 

ألقى نبوخذنرَّ دانيال وَشْدَرخ وِميَشخ وَعبْدنَغو يف أتون النار، ولكنَّهم مل يحرقوا..  

صحأ. 

خطأب. 
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اته.. 5 مركباُت النار اإللهيَُّة تظلُّ يف مكاٍن ثابٍت يف الساء، ومنها يأمُر قوَّ

صحأ. 

خطأب. 

ة: شل الدراسُة الكتابيَُّة وأسئلٌة للُمناقل

ــوُع . 1 ــوُن يس ــف يك ــي؟ اشْح كي ــك والَنِب ــن واملَلِ ــيُح أدواَر الكاه ــوُع املس ــُم يس ــف يتمِّ كي

املســيح رئيــَس كهنِتنــا األعظــم بالرغــم مــن أنَّــه ليــس مــن نَْســِل هــارون مــن ســبط لوي 

ــن 7(. )لحــْظ عرانيِّ

ــايِن املذكــورة يف هــذه املحــارضة هــي . 2 ــتُوفَايِن؟ هــل تؤمــُن أنَّ حــالت الِثيُوفَ ــى كِْريْس مــا معن

ــاذا؟ ــتُوفَايِن؟ مل بالفعــل، كِْريْس

ُ يف أتــون النــار؟ هــل تجــلِّ الــربِّ هــذا . 3 َمــْن كان »الَشــِبيُه ِبابـْـِن اآللَِهــِة« الــذي رآه نبوخذنــرَّ

لَة يف ســفر دانيال تســاعُد  يختلــُف عــن تجلِّياتــه األخــرى يف العهــد القديــم؟ هــل الــُرَؤى املُســجَّ

ــة  ــَة الثقافيَّ ؟ هــل يجــوُز أنَّ نبوخذنــر يســتخدُم اللغــَة الوثنيَّ يف توضيــح توكيــد نبوخذنــرَّ

فقــط ليعــرِّ عــن هــذه الظاهــرة؟

اقــرأْ حزقيــال 1، مــا الــذي تكشــُفُه رؤيــُة َمْجــِد الــربِّ عــن طبيعــة اللــه وُحْكِمــه؟ هــل .  

س، وخصوًصــا يف العهــد الجديــد؟  تَِجــُد هــذه الصــورُة مــا يوازيهــا يف باقــي الكتــاب املقــدَّ

ــْر مصــاِدرََك. اذكُ

من أين يأيت ملعاُن الله املتعال والبهي؟ هل يلقي يوحنَّا 1 أيَّ ضوٍء عى هذا السؤال؟. 5
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5

أرٌض مقدََّسٌة

المقدِّمة:

يعلُِّمنــا العهــُد الجديــُد أنَّــه عــى املســيحيِّن ألَّ يهملــوا الجتــاع مًعــا بِصَفِتِهــْم جســًدا مــن 

ــُف عــر الجاعــات والطوائــف  ــادة قــد يختل ــْكَل العب ــٌح أنَّ َش ــا. صحي ــدون مًع املؤمنــن يعبُ

املختلفــة، لكــن يبقــى هــذا املبــدأُ هــو ذاتــه: حيثــا اجتمــَع جســُد املســيِح مًعــا، فــإنَّ املســيَح، 

ــى  ــرورِة ع ــا بال ــِب يحثُّن ــقِّ العجي ــذا الح ــوٌد. إدراُك ه َس موج ــدَّ وَس واملق ــدُّ ــا الق مخلَِّصن

ــا كــا ســيحبطُنا مــن امتــاِك  ِس ملخلِِّصن ــاَز إىل النطــاِق املقــدَّ ــِم اســتعداِدنا لنجت إعــادِة تقيي

نظــرٍة قليلــِة الحــرام لمتيــاِز املجــيء مًعــا كجســِد املســيح. مــع أنَّــه ميكُننــا أن نَْنظـُـَر بجســارٍة 

َ املحبَّــَة  إىل َوْجــِه فادينــا ألنَّــه فتــَح ذراَعيْــه لنــا يف موتـِـه وقيامِتــه، إلَّ أنَّــه يجــب علينــا أن نبــنِّ

والحــراَم للــه مخلِِّصنــا.

القراءاُت الكتابيَّة:

تكوين 28: 10-22؛ خروج 3: 1-22؛ إشعياء 6: 1-13؛ عرانيِّن 10:  25-2

األهداُف التعليميَّة:

ٌس. 1 أن تفهَم الَفرَْق بن ما هو َدنٌِس وما هو ُمقدَّ

ســة . 2 ــَل مــع ظاهــرٍة فائقــٍة للطبيعــة عندمــا اقــرَب مــن األرض املقدَّ أن تــدرَك أنَّ مــوىس تقاب

التــي اســتقرَّ عليهــا مــاُك الــربِّ
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ُتباس: االقا

ــُه َتْــأُ  ــْرِسٍّ َعــاٍل َوُمرْتَِفــعٍ، َوأَْذيَالُ ــيَِّد َجالًِســا َعــَى كُ ــُت السَّ ــِك، َرأَيْ ــا الَْملِ يَّ ِف َســَنِة َوَفــاِة ُعزِّ

َاِفيــُم َواِقُفــوَن َفْوَقــُه، لِــكُلِّ َواِحــٍد ِســتَُّة أَْجِنَحــٍة، ِباثَْنــْنِ يَُغطِّــي َوْجَهــُه، َوِباثَْنــْنِ  الَْهْيــكََل. السَّ

وٌس َربُّ  ــدُّ وٌس، ُق ــدُّ وٌس، ُق ــدُّ ــاَل: »ُق ــاَدى َذاَك َوَق ــَذا نَ ــرُ. َوه ــْنِ يَِط ــِه، َوبَاثَْن ــي ِرْجلَْي يَُغطِّ

ــأَ  ــاِرخِ، َواْمَت ــْن َصــْوِت الصَّ ــِب ِم ــزَّْت أََساَســاُت الَْعَت ــْلُء كُلِّ األَْرِض«. َفاْهَت ــوِد. َمْجــُدُہ ِم الُْجُن

ــْنَ  ، َوأَنَــا َســاِكٌن بَ ــَفَتْنِ ــُت، ألَنِّ إِنَْســاٌن نَِجــُس الشَّ ــٌل ِل! إِنِّ َهلَكْ ــُت: »َويْ الَْبْيــُت ُدَخانًــا. َفُقلْ

ــوِد«. ــَك َربَّ الُْجُن ــا الَْملِ ــْد َرأَتَ ــيَّ َق ، ألَنَّ َعْيَن ــَفَتْنِ ــِس الشَّ َشــْعٍب نَِج

-إشعياء 6: 5-1

ة: رل الخطوُط العريضُة للُمحاضل

ُس: أوًَّل. الدنُِس واملقدَّ

فَِهــَم العديــُد مــن الفاســفة، مبَــْن فيهــم جــان بــول ســارتر، مــأزَق البرشيَّــة ويأَســها وشــقاوتَها أ. 

بســبب الَدنَــس الحتمــي الــذي أوجــَدُہ الجنــُس البــرشي.

س ليســا يف مســتًوى مــن الواقــع ل ب.  وس واملقــدَّ ُس موقًفــا مضــادًّا: القــدُّ يعلُِّمنــا الكتــاُب املقــدَّ

ميكــن إدراكــه إىل األبــد وبعيــٍد عــن متنــاول البرشيَّــة، بــل إنَّ مجــَد اللــه ميــألُ كلَّ خليقتــه. 

س، ألنَّهــا، يف خطيَّتهــا، رفَضــْت طوًعــا أن ت.  ــُة الدنــس، بالرغــم مــن وجــود املقــدَّ تقاِبــُل البرشيَّ

وس. تقاِبــَل اللــَه القــدُّ

ثانيًا. قداَسُة ماِك الربِّ يف الُعلَّيْقة املُتَِّقَدة:

سة.أ.  رفَض ماُك الربِّ أن يسمَح ملوىس أن يقرَب بسبب األرض املقدَّ

َس األرض.. 1 حضوُر الله قدَّ

ــُم بجالــه الفائــق، وقــد تامــَس حضــوُر اللــِه الفائــِق للطبيعــة مــع . 2 ــه اللــه يُطعَّ أيُّ شء ميسُّ

هــذه القطعــة مــن األرض تحديًدا.

كانــت هــذه البقعــة هــي العتبــة: مــكان النقلــة بــن الطبيعــي والفائــق للطبيعــة الــذي ل . 3

ميكــن ملــوىس أن يدخلـَـه.

عندمــا يــأيت شــعُب اللــه مًعــا للعبــادة كجســِد املســيح، يجتــازون مــن النطــاِق الِعلْــاينِّ إىل ب. 

س. النطــاق املقــدَّ

ٍد.. 1 كلمُة »ِعلْاين« تعني »من العالَم«، وهي تشرُي إىل كلِّ ما يوجُد يف العالَم يف وقٍت محدَّ

عندمــا تجتمــُع كنيســُة املســيح مًعــا للعبــادة كجســٍد واحــٍد، يركــون وراءهــم العلــاين يف . 2

س. ســبيل املقــدَّ
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ُع املؤمنن أن يجتمعوا مًعا للعبادة لهذا الغرض بعيِْنه.. 3 عرانيِّن 10:  2-25 تشجِّ

عندمــا شــاهَد يعقــوُب الســلَّم التــي تخــرق الفجــوة بــن األرض والســاء يف تكويــن 28، .  

ســٌة وكرََّســُه بصفتــه كذلــَك. أدرَك أنَّ املــكاَن أرٌض مقدَّ

عندما أدرَك موىس هويَّة الصوت، فَِهَم كيعقوب، قداسَة املكان وأخفى وجَهه خوفًا.. 5

أسئلٌة للدراسة:

بحسب ِمريْتْشا إِلْيَاَدہ، ل ميكن للبرِش أبًدا الهروب من الدنس.. 1

صحأ. 

خطأب. 

»العتبُة«، كا وصَفها د. سرول، هي املكان بن ___________________.. 2

الَخِفي واملَْعروفأ. 

الطبيعي واملُشوَّہب. 

الحقِّ والَكِذبت. 

الطبيعي والفائِق للطبيعةث. 

كلمة »ِعلَْايِن« تعني ____________________.. 3

»من العالَم«أ. 

يرًا«ب.  »شِّ

ا للتميُّز«ت.  »مدعوًّ

»كونيًّا«ث. 

ــا إذا كان يجــُب عليهــم الشــراُك يف .   ــرِّروا م ُع املســيحيِّن أْن يق ــن يشــجِّ ــْفِر العرانيِّ ــُب ِس كات

ــِة أم ل. ــادِة الجاعيَّ العب

صحأ. 

خطأب. 

عندمــا اســتيقَظ يعقــوُب مــن حلمــه يف تكويــن 22، َهَجــَر املــكاَن الــذي كان نامئًــا فيــه فــوًرا . 5

ــْر يف الحلــِم مــرًَّة أخــرى. ومل يفكِّ

صح أ. 

خطأب. 
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ة: شل الدراسُة الكتابيَُّة وأسئلٌة للُمناقل

ناِقــْش نهايـَـَة مرحيَّــة ســارتر بعنــوان »ل َمْخــَرج«. مــا الــذي يعنيــه الختــام بخصــوص وجــود . 1

س  ــاَدہ عــى هــذه الخامتــة؟ هــل يخاطــُب الكتــاُب املقــدَّ البرشيَّــة؟ كيــف تجيــُب ِمريْتْشــا إِلْيَ

هــذا املوضــوع؟ إْن كان كذلــك، فــاذا يقــوُل؟

ــرى هــذا التقديــس . 2 ســًة؟ هــل ن ــربِّ مقدَّ ــا مــاُك ال ــَر عليه ــي ظََه ــذي جعــَل األرض الت ــا ال م

س؟ ــدَّ ــاب املق ــكاٍن آخــر يف الكت ــه يف أيِّ م ــادَّة نفَس لل

ــل . 3 ــن؟ ه ــَد املؤمن ــم َجَس ــربِّ بصفته ــادِة ال ــا لعب ــيحيُّون مًع ــأيت املس ــا ي ــدُث عندم ــاذا يح م

ــاذا؟ ــة؟ مل ــادة الجاعيَّ ــة العب يَّ ــة ألهمِّ ــن املِْصداقيَّ ــوٍع م ــُة أيَّ ن ــي اإلجاب تعط

اقرأْ تكوين 28: 10-22. كيف يتجاوُب يعقوُب مع حلمه؟ ملاذا يسُكُب الزيَت عى الحجر؟.  

ــة. كيــف يجــُب أن يؤثِّــر هــذا عــى . 5 ــل يف قداســة العبــادة الجاعيَّ اقــِض بعــَض الوقــت للتأمُّ

ــرُق إلعــداِد قلوبنــا؟ ــا للعبــادة؟ مــا هــي بعــُض الطُ تحضريِن
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�أْهَيه: اْسُم اهلِل

المقدِّمة:

ــيٍّ يعمــُل بشــكٍل مشــابٍه  ــٍه غــري شــخيصٍّ وغــري أخاق ــرِش بإميــاٍن بإل ــُب الب ــُظ أغل يحتف

ٍة مــن الطبيعــة. مبــا أنَّ هــذا الكائــَن ل ميتلــُك معايــرَي أخاقيَّــًة يفرُضهــا عــى النظــام  لقــوَّ

يَّــة للعيــش كيَفــا شــاؤوا  ُون عــن الحرِّ املخلــوق، فــإنَّ ُمعتَِنقــي وجهــة النظــر هــذه يعــرِّ

ــة  ــا الحقيقــة هــي أنَّ هــؤلء األفــراد وضعــوا أنفَســهم تحــت قيــود الخطيَّ بــا قيــوٍد. إمنَّ

وعــدم اإلميــان، فنزعــوا عنهــم كلَّ رجــاء يف الفــداء مــن خطيَّتهــم ومــن حالــة الدينونــة. 

 ُ ــنِّ ، يب ــيُّ ــخيصُّ واألخاق ــه الش ــْه«، الل ــِذي أَْهيَ ــِه الَّ ــه »أَْهيَ ــروج 3 أنَّ ــربِّ يف خ ــاُن ال إع

ــاص  ــاَء بالخ ــا الرج ُم أيًض ــدِّ ــه يق ــه، ولكنَّ ــن خليقِت ــا م ــي يطلبُه ــة الت ــات العالي املتطلَّب

ــل. ــُه البدي ــره اإلل ــذي ل يوفِّ والفــداء ال

القراءاُت الكتابيَّة:

خروج 3: 1-22؛ إشعياء 6: 1-13؛ رومية 1

األهداُف التعليميَّة:

َم إعاَن الله عن ذاته أنَّه »أَْهيَِه الَِّذي أَْهيَْه«. 1 أن تقدِّ

أن تفهَم طبيعَة ربِّنا الشخصيَّة واألخاقيَّة. 2
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ُتباس: االقا

َفَقــاَل ُمــوَس للــِه: »َهــا أَنَــا آِت إَِل بَِنــي إِْسَائِيــَل َوأَُقــوُل لَُهــْم: إِلــُه آبَائِكُــْم أَْرَســلَِني إِلَْيكُــْم. 

ــْه«.  ــِذي أَْهَي ــِه الَّ ــوَس: »أَْهَي ــُه لُِم ــاَل الل ــْم؟« َفَق ــوُل لَُه ــَاَذا أَُق ــُمُه؟ َف ــا اْس ــوا ِل: َم ــإَِذا َقالُ َف

ــْم«. ــْه أَْرَســلَِني إِلَْيكُ ــَل: أَْهَي ــي إِْسَائِي ــوُل لَِبِن ــَذا تَُق ــاَل: »هكَ َوَق

-خروج 3: 13- 1

ة: رل الخطوُط العريضُة للُمحاضل

أوًَّل. هويَّة موىس:

ــى مــوىس املأموريَّــَة مــن اللــه ليخلِّــَص بنــي إرسائيــل مــن مــر، ســأل قائــًا: »َمــْن أ.  عندمــا تلقَّ

؟« أَنَــا َحتَّــى أَْذَهــَب إِىَل ِفْرَعــْوَن، َوَحتَّــى أُْخــِرَج بَِنــي إِرْسَائِيــَل ِمــْن ِمــْرَ

ــه ب.  ــَق ألنَّ ــربُّ ألَّ يقل ــه، أوصــاه ال ــذي يرغبُ ــر ال ــوىس يف األم ــردِّ عــى ســؤاِل م ــن ال ــدًل م ب

ــه. ــيكوُن مع س

: ثانيًا. هويَّة الربِّ

بعدما تجنََّب اللُه الردَّ عى موىس، سأَل موىس َمْن هو الله.أ. 

ــاولِت . 1 ــن مح ــم م ــوٌد، بالرغ ــه موج ــون أنَّ الل ــع يعرف ــة 1 أنَّ الجمي ــس يف رومي شَح بولُ

ــه. ــعِ معرفت ــِة لَقْم البرشيَّ

1 .. باملثل أراد موىس أن يعرَف هويَّة الربِّ

ٌ عنها يف هذا السم.ب.  سأل موىس الربَّ عن اسمه ألنَّ طبيعَة الربِّ وشخَصه ُمعرَّ

ــِه . 1 ــِر تاريــِخ عاقِتــِه بآبــاء بنــي إرسائيــل، وبإعــان اســمه أنَّــه »أَْهيَ ردَّ الــربُّ بإعــادة ِذكْ

ــْه«. الَّــِذي أَْهيَ

يف هذا السم، أعلَن اللُه الطبيعَة الشخصيََّة لشخصه، وسموَّ كينونته، وكاَل صفاته.. 2

ستنظُر املحارضُة القادمُة عن كثٍب يف اسم »يهوه«: »أَنَا ُهَو الَِذي ُهَو«.. 3

أسئلٌة للدراسة:

ــو . 1 ــرى نح ــرٍح وج ــعٍ، رصَخ بف ــاٍل ومرتف ــرش ع ــى ع ــا ع ــربَّ جالًس ــعياُء ال ــَر إش ــا نظ عندم

. ــيِّ ــرش اإلله الع

صحأ. 

خطأب. 
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عندمــا تســاءَل مــوىس اللــه: »َمــْن أَنَــا َحتَّــى أَْذَهــَب إِىَل ِفْرَعــْوَن، َوَحتَّــى أُْخــِرَج بَِنــي إِرْسَائِيــَل . 2

«، أجــاَب اللــُه بــأْن كََشــَف هويَّــَة مــوىس الحقيقيَّــة الخفيَّــة. ِمــْن ِمــْرَ

صحأ. 

خطأب. 

3 .. املؤِمنون بوجود الله يف الوليات املتَّحدة األمريكيَّة بشكٍل عامٍّ يؤمنون بإلٍه شخيصٍّ

صحأ. 

خطأب. 

ُة غرُي األخاقيَّة وغرُي الشخصيَّة _________________________..   القوَّ

ل تضُع متطلَّباٍت أخاقيًَّة عى البَرَشأ. 

تضُع الكثرَي من املتطلَّبات األخاقيَّة عى البَرَشب. 

تضُع القليَل فقط من املتطلَّبات األخاقيَّة عى البَرَشت. 

تضُع متطلَّبًا واحًدا أخاقيًّا عى البَرَشث. 

، أعلَن اللُه ________________________.. 5 يف اسم الربِّ

ُسُموَّ كينونَِته وكاَل صفاتِهأ. 

أنَّه ل يبال بالخليقةب. 

تفاصيَل طبيعِتِه بِصفته ثالوثًات. 

ل شءث. 

ة: شل الدراسُة الكتابيَُّة وأسئلٌة للُمناقل

ــُه . 1 ــذي تقولُ ــا ال ــاذا؟ م ــاوي؟ مل ــرِْش الس ــَة الَع ــاَل رؤي ــا ن ــعياُء عندم ــه إش ــذي رصَخ ب ــا ال م

ــعياء؟ ــة إش ــن طبيع ــه؟ وع ــة الل ــن طبيع ــُه ع كلاتُ

كيــف يجيــُب اللــه عــن ســؤال مــوىس: »َمــْن أَنـَـا َحتَّــى أَْذَهــَب إِىَل ِفْرَعــْوَن، َوَحتَّــى أُْخــِرَج بَِنــي . 2

«؟ ملــاذا يجيــُب بهــذه الطريقــة؟ إِرْسَائِيــَل ِمــْن ِمــْرَ

ُم هــذا اإللــُه للبرشيَّــة؟ بصفتنــا . 3 ؟ مــاذا يقــدِّ ــُل البــرُش إلًهــا غــري أخاقــيٍّ وغــرَي شــخيصٍّ ملــاذا يفضِّ

، حتَّــى وإْن كنَّــا نَْعلـَـُم  مســيحيِّن، هــل نتعامــُل مــع اللــه باعتبــاره غــري شــخيصٍّ وغــري أخاقــيٍّ

أنَّ هــذا غــري صحيــح؟ إن كان األمــر كذلــك، فكيــف؟
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مــا الــذي يعلُنــُه اســُم »أَنـَـا ُهــَو الـَـِذي ُهــَو« عــن اللــه؟ فكِّــْر وتكلَّــْم عــن هــذا اإلعــان اإللهــي، .  

س ملســاعدتَك عــى الفهــم. مســتعيًنا بأجــزاء أخــرى مــن الكتــاب املقــدَّ

ــداٍث يف . 5 ــخاٍص وأح ــه بأش ــُه نفس ــَط الل ــة أْن يرب يَّ ــْش أهمِّ ــة، ناِق ــارضة التالي ــتعداًدا للمح اس

ــا وشــخِصه؟ ــة إلِهن ــن طبيع ــذا ع ــا ه ــاذا يخرُن ــخ. م التاري
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7

�أْهَيه: َكْيُنوَنُة اهلِل

المقدِّمة:

يُِحــبُّ البــرُش فكــرَة الُحْكــم الــذايت. يبــدو أنَّ مــأزَق البرشيَّــة كلَّــه، كــا يصُفــُه العالـِـُم الِعلْاين، 

ى  ــدَّ ــوم يتح ــذا املفه ــٍد. ه ــن أيِّ قي ــتقال م ــة والس ــن الحريَّ ــث ع ــه يف البح ــن تلخيُص ميك

الواقــع. والرغبــُة عيُْنهــا يف هــذا النــوع مــن الوجــود أســَقَط البرشيَّــَة يف الخطيَّــة يف جنَّــة عــدن. 

كونهــم مخلوِقــن، يعتِمــُد البــرُش عــى اللــه مــن أجــل بدايــة وجودهــم ومــن أجــل ثباتهــم. 

ُ، واملحــبَّ الحكيــَم  يجــب أن يبعــَث هــذا عــى ابتهــاِج شــعِب اللــه، ألنَّ الــربَّ الــذي ل يتغــريَّ

للغايَــِة يحفظُنــا يف كــفِّ يــده، وبالتأكيــد يجعــُل كلَّ األشــياء تعمــُل مًعــا للخــري للذيــن يحبُّونــه.

القراءاُت الكتابيَّة:

تكوين 1: 1؛ 32: 22-32؛ خروج 2: 10؛ 3: 1-22؛ مزمور 8؛ أعال الرسل 17: 22- 3

األهداُف التعليميَّة:

ــه . 1 ــه »أَْهيَ ــه بِصَفِت ــُه عــن ذات ــُه إعانُ ــا كــا يبيُِّن ، وخصوًص ــربِّ ــذايت لل ــَم الوجــوَد ال أن تفه

ــه« ــذي أَْهيَ ال

أن تفهَم اعتاديََّة كلِّ الخليقة عى ذاتيَّة وجود الله . 2

ُتباس: االقا

َمَع أَنَُّه َعْن كُلِّ َواِحٍد ِمنَّا لَْيَس بَِعيًدا. ألَنََّنا ِبِه نَْحَيا َونََتَحرَُّك َونُوَجُد.

-أعال الرسل 17: 27ب-28أ
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ة: رل الخطوُط العريضُة للُمحاضل

أوًَّل. الكشُف الذايتُّ لله:

يعلُن الربُّ عن نفسه ملوىس بِصَفِته »أنا هو الذي هو«.أ. 

ُ عن طبيعِة أو شخصيَِّة حاِملِها.. 1 يف القديِم، كانت األساُء تحمُل معًنى يعرِّ

اسم »أنا هو الذي هو« يتبُع هذه املارسة.. 2

ــُه اللــه )األمــر الجديــر بالعبــادة(، بــل ب.  يعبــُد املســيحيُّون الــربَّ أساًســا ليــس بســبب مــا فعلَ

بســبب َمــْن هــو اللــه.

الربُّ كامٌل يف شخِصه وصفاتِه.. 1

الربُّ با عيٍب ول تشوبُُه أيَُّة شائِبٍَة.. 2

ثانيًا. وجوُد كلِّ األشياء:

ملاذا يوجُد أيُّ شٍء عى اإلطاق؟أ. 

تصارَع مزمور 8 مع ِعظَِم هذا السؤال وخصوًصا فيا يختصُّ باإلنسان وعاقته بالله.. 1

ُم اإلجابة، فيقول: »يِف الْبَْدِء ... اللُه ...«.. 2 تكوين 1: 1 يقدِّ

ٍء، كان اللُه الخالُق موجوًدا من األزل.ب.  قبل بدايَّة أيِّ َشْ

ـات األخــرى تــرُخ بالســؤال . 1 ــة بالنفجــار العظيــم والنظريَـّ حجــُج العلانيِّــن املختصَّ

ــدث؟ ــذا الح ــَل ه ــاذا كان قَبْ ــا(: م ــن تكتُِّمه ــم م )بالرغ

لِحْظ أنَّ إعان الله عن ذاته يستخدُم الفعَل الَخَرِيَّ »أكون«، يف معناه الحارض.. 2

وحَدہ الله هو املستقلُّ والكائُن بذاته.ت. 

1 .. ، ولكنَّ الله ل يتغريَّ املخلوقات بطبيعتها تتغريَّ

املخلوقــاُت تابعــٌة، ومرشوطــٌة، ومعتِمــَدة عــى اللــه يف وجودهــا، وحركتهــا، واســتمرارها. . 2

اللــه، مــن الناحيــة األخــرى، ميلــُك كينونــًة رسمديَّــًة يف ذاتِهــا ومنهــا. وجــوُدہ ُمســتَمدٌّ مــن 

ذاتــه وحــده )ذاتيَّــُة وجــود اللــه(.

وبالتــال، ميكــن لبولــس الرســول أن يســتخدَم هــذه املقولــة القدميــة ليَِصــَف حالتَنــا: »ِبــِه . 3

ــا َونَتََحــرَُّك َونُوَجــُد«. نَْحيَ

إْن ُوِجَد أيُّ شء، فإنَّه يعتمُد عى الخالق لبداية وجوِدہ واستمرارِہ.ث. 

أسئلٌة للدراسة:

ُ عدَم رغبته بالكشف عن هويَّته.. 1 إعاُن الله ملوىس أنَّه »أنا ُهَو الذي ُهَو« يبنِّ

صحأ. 

خطأب. 
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اللُه وكلُّ ما يدخُل محرَہ هو بدون عيٍب أو نقٍص.. 2

صحأ. 

خطأب. 

ِح العلوم الحديثة.. 3 ل طريقَة ملعرفة ما كان موجوًدا قبل النفجار العظيم بحسب َشْ

صحأ. 

خطأب. 

القاســُم املشــرَُك بــن كلِّ األشــياِء التــي هــي يف حالــة َصــرْيورٍة وكلِّ األشــياء األخــرى التــي هــي .  

يف حالــِة َصــرْيُورٍَة هــو أمــٌر حيــويٌّ واِحــٌد: ____________.

الحياةأ. 

املوتب. 

التغيريت. 

الخوفث. 

الختاُف األسايسُّ بن الله والبرش هو أنَّ البرش يتمتَّعون بخاصيَّة _____________.. 5

الصدفةأ. 

الُحكم الذايتب. 

الوجود الذايتت. 

ذاتيَّة وجود اللهث. 

ة: شل الدراسُة الكتابيَُّة وأسئلٌة للُمناقل

؟ اقــِض بعــَض الوقــت يف التفكــري يف أســباب عبادتـِـَك. هــل يجــُب عــى عبــادة . 1 ملــاذا تعبــُد الــربَّ

ــَل، أم تشــتمُل العبــادة عــى مــا هــو أكــرث مــن  ــَن الشــكر فقــط عــى مــا فََع الــرب أن تتضمَّ

ذلــك؟ ملــاذا؟

؟. 2 لْه وناِقْشه. كيف يرى كاتُب املزمور البرشيَّة يف عاقِتها بالربِّ اقرأ مزمور 8. تأمَّ

ملاذا يوجد شٌء بدًل من ل شء؟ ملاذا يوجد أيُّ شٍء يف الكون؟. 3
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ــن .   ــكل م ــذا الش ــوا ه ــرش أن ميتلك ــن للب ــل ميك ــود؟ ه ــه ذايتُّ الوج ــول إنَّ الل ــى الق ــا معن م

س؟ ــدَّ ــاب املق ــَة يف الكت ــُد اإلجاب ــن تج ــاذا؟ أي ــذايتِّ؟ مل ــِم ال الحك

ي الحاسم الذي يجيُب عليه؟. 5 َة د. سرول لكيْنونِة الله. ما التحدِّ عرِّْف واشْح ُحجَّ
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ذاتيَُّة وجوِد اهلل

المقدِّمة:

تنتــرُش فرضيَّــة التولُّــد التلقــايئ يف مجــال الدراســة العلميَّــة كإجابــٍة عــى ســؤاِل أَْصــِل الَكــْون. 

شٌء يتولَّــُد بشــكٍل تلقــايئ مــن ل شء إىل الشــكِل الوليــِد للكــون الــذي نشــهُدُہ اليــوم. هــذا 

ــة، ويــرُك املســيحيِّن مصدومــن وشــاعرين بالشــكِّ يف بعــض األحيــان.  املفهــوم تشــوبُُه العبثيَّ

ــا هــذا  ــك، ينبغــي ألَّ يفاجئن ــذه؟ ومــع ذل ــدة كه ــَق بعقي ــف ميكــُن أليِّ شــخٍص أن يلتِص كي

ــُدوُه  ــْم مُيَجِّ ــوا اللــَه لَ ــاَّ َعرَفُ ــْم لَ ــا بولــُس يف روميــة 1 قائــًا: »ألَنَُّه الُكْفــر الســخيف، إْذ يخرُن

« )1: 21(. يجــب أن نتوقَّــع  أَْو يَْشــُكُروُه كَِإلــٍه، بـَـْل َحِمُقــوا يِف أَفَْكارِِهــْم، َوأَظْلـَـَم قَلْبُُهــُم الَْغِبــيُّ

، ول بــدَّ مــن أن يقودنــا هــذا لُشــْكر ربِّنــا ألنَّــه أنــار بنــوره  مــن غــري املؤمنــن أن ينكــروا الحــقَّ

يَن يف عــدم اإلميــان. ــا، نحــن أيًضــا بَدْورِنــا، مســتمرِّ ظلمــَة قلوِبنــا عندمــا كنَّ

القراءاُت الكتابيَّة:

رومية 1: 18-32؛ رؤية  : 11-1

األهداُف التعليميَّة:

أن تفهَم ذاتيَّة وجود الله. 1

أن تواجَه عبثيَّة اقراح التْولُِّد التلقايئ. 2

ٌ عنــه يف اإلعــان الشــخيص: »أنــا . 3 ہ، كــا هــو معــرَّ ــَل وتفهــَم رضورَة وجــود اللــه وســموَّ أن تتأمَّ

ُهــَو الــذي ُهــَو«
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ُتباس: االقا

ــِذي  ــُن َوالَّ ــِذي كَاَن َوالْكَائِ ٍء، الَّ ــَى كُلِّ َشْ ــاِدُر َع ــُه الَْق ــرَّبُّ اإِلل وٌس، ال ــدُّ وٌس، ُق ــدُّ وٌس، ُق ــدُّ »ُق

ــَت َخلَْقــَت  ــَك أَنْ ــَت ُمْســَتِحٌق أَيَُّهــا الــرَّبُّ أَْن تَأُْخــَذ الَْمْجــَد َوالْكََراَمــَة َوالُْقــْدَرَة، ألَنَّ ــأِْت... أَنْ يَ

ــْت«. ــٌة َوُخلَِق ــَك كَائَِن ــَي ِبإَِراَدتِ ــَياِء، َوِه كُلَّ األَْش

-رؤيا  : 8ب، 11

ة: رل الخطوُط العريضُة للُمحاضل

أوًَّل. تأثرياُت التنوير:

يتعــرَُّض اإلميــاُن املســيحيُّ لهجــوٍم مســتمرٍّ مــن ِقبَــل العلانيِّــن، ل ســيَّا فكــرة أنَّ إلًهــا متعاليـًـا أ. 

وشــخصيًّا َخلـَـَق الكــون.

عزَّز تنويُر القرن الثامن عرش طريقَة التفكري الشكوكيَّة هذه.ب. 

ــْد رضورًة لتفســري . 1 ــه مل تَُع ــة وجــود الل ــأنَّ فرضيَّ ح ب ــر« رصَّ ــْج«، أو »التنوي الـــ »أُوفْْكلُوُرونْ

ــة أو نشــأة الكــون. ــاة البرشيَّ نشــأة الحي

ــاٍل، إلَّ أنَّ . 2 ــٍق متع ــوِد خال ــْت بوج ــابقة اعرفَ ــطى الس ــرون الوس ــفة الق ــح أنَّ فلس صحي

ــايئ. ــِد التلق ــراح التولُّ ــِح اق ــذا لصال ــوا ه ــر ألغ ــري التنوي مفكِّ

التولُُّد التلقايئُّ يؤكُِّد أنَّ الكون مخلوٌق ذاتيًّا.ت. 

حتَّى يخلَق اليشُء ذاته، يجب أن يكون موجوًدا قبل أن يكون.. 1

هذا انتهاٌك للمبدأ األسايس من قانوِن عدِم التناقض.. 2

هذا ميثُِّل تطرُّفًا يتَّخُذہ الناُس إليه لينكروا فرضيَّة وجود الله.. 3

ثانيًا. السبُب َخلَْف إِنكار وجود الله:

ينكُر البرُش وجوَد الله ل لعتباراٍت فكريٍَّة بل ألسباٍب أخاقيٍَّة.أ. 

هم مييلون إىل كلِّ تطرٍُّف ليلغوا الله بصفته ديَّاَن الكون.. 1

هم يعتنقون استحالًة منطقيًَّة.. 2

الَكيُْنونَُة الُْمْستَِقلَُّة لله تشرُي إىل وجوده الذايت.ب. 

الله ل يديُن بوجوده ليشٍء خارجه. مل يتسبَّب شٌء يف وجوده بل هو موجوٌد بذاته.. 1

2 .. الله كائٌن رضوريٌّ

ل ميكنه ألَّ يكوَن.  

إنَّه »أنا هو« من األزل وإىل األبد.  



33 ُّ اْ  8 – ااِيَُّة وةو

الله متعاٍل.. 3

الله ليس متعاليًا باملعنى الُجغرايف، ولكنَّه متعاٍل لكونه كائًنا من رتبٍة أعى.  

وجوُدہ الذايتُّ يف حدِّ ذاته يضُعه يف فئٍة أعى من خليقته با حدود.  

أسئلٌة للدراسة:

هُة للمسيحيَّة تستهدُف بشكٍل أسايسٍّ فكرَة _________________.. 1 أسلحُة النقد املوجَّ

س من الروح الُقُدسأ.  وحي الكتاب املقدَّ

ألوهيَّة يسوعب. 

برشيَّة يسوعت. 

املفهوم الكتايب للخليقةث. 

كلمة »أُوفْْكلُوُرونْْج« تعني __________________.. 2

»التنوير/شٌء ينقشُع«أ. 

»ظام«ب. 

»حكمة«ت. 

»معرفة للدهور«ث. 

يك يخلَق اليشُء نفَسه، يجب أن يوجَد قبل أن يكون.. 3

صحأ. 

خطأب. 

سؤاُل وجوِد الله ليس سؤاًل فكريًّا، بل أخاقيًّا..  

صحأ. 

خطأب. 

يجب أن يكون لكلِّ نتيجٍة سبٌب.. 5

صحأ. 

خطأب. 
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ة: شل الدراسُة الكتابيَُّة وأسئلٌة للُمناقل

ــِة . 1 ــذه الحاَس ــة به ــايبَّ للخليق ــوَم الكت ــوا املفه ــوا ويدحض ــون أن يرفض ــاوُل العلانيُّ ــاذا يح مل

ــرَِة؟ واملثابَ

مــا كانــت فرضيَّــة الـــ »أُوفْْكلُوُرونـْـْج«؟ كيــف انحرفـَـْت عــن فلســفة القرون الُوْســطى الســابقة؟ . 2

َصتْهــا لإللــه املتعــال؟ َِت الخليقــَة؟ ومــا املكانــُة التــي خصَّ كيــف فــرَّ

ــة؟ ومــا الــرشوط التــي . 3 ــد التلقــايئ. كيــف يواجــُه د. ســرول هــذه الفرضيَّ اشْح مفهــوم التولُّ

ــى يوجــَد شٌء اآلن؟ يجــُب الحفــاُظ عليهــا حتَّ

اشْح مفهوَم ذاتيَّة الوجود اإللهي. ما عاقة هذا املفهوم بالبرش؟ ما عاقتُُه بالله؟.  

«؟ هل اللُه متعاٍل؟ ملاذا؟. 5 ما معنى أن نقوَل إنَّ الله »كائٌن رضوريٌّ
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9

َلِهيَّة ُة الِإ اْلُمِهمَّ

المقدِّمة:

يف الكثــري مــن األحيــان، ينظُر املســيحيُّون إىل الشــخصيَّات العظيمة يف العهد القديــم وميتَِدحون 

َس يشــيُد بوضــوٍح بهــذه الشــخصيَّات، مثــل  أعالهــم وإنجازاتهــم. صحيــح أنَّ الكتــاَب املقــدَّ

إبراهيــم ومــوىس وداود، لكونِهــم رجــال عظــاء يف اإلميــان والجوهــر، لكنَّــه أيًضــا يرســُم لهــم 

ُصــَوًرا كاملــًة، ذاكــرًا طاعتهــم وغــري متغــاٍض عــن خطيَّتهــم. ويف املقابــل، فــإنَّ يســوع املســيح، 

ــة  ــق املــؤدِّي إىل الجلجث ــق الضيِّ ــًدا الطري ــْب أب ــًة ومل يتجنَّ ــم، مل يعــرْف خطيَّ ــا العظي مخلَِّصن

ــُح هــذه املحــارضة التفــوُّق  والقــر ثــمَّ إىل ميــن اآلب. عــى قــْدِر َعظََمــة أســافنا الروحيِّــن، توضِّ

الهائــل ملخلِّصنــا يســوع املســيح، الــذي مل يقــِدِر املــوُت أن مُيِْســَك بــه ول األعــداُء أن يغلبــوه.

القراءاُت الكتابيَّة:

تكويــن 12: 1-9؛ 15: 1-21؛ 25: 7-11؛ 27: 1-5 ؛ 37-50؛ خــروج 1: 8؛ 3: 1-22؛ يوحنَّــا 1: 17؛ 

1 تيموثــاوس2: 5؛ عرانيِّــن 3: 1-19؛ 31-11:23

األهداُف التعليميَّة:

أن تقارَن وتقابَل بن موىس، وسيِط العهد القديم، والربِّ يسوع، وسيِط العهد الجديد. 1

ــِل كلِّ . 2 ــن قَبْ ــذي م ــَو« ال ــا ُه ــه »أن ــربُّ يســوع بصفت ــه ال ــذي لعبَ ــَدْور األعظــم ال ــرَز ال أن ت

ــة ــن العبوديَّ ــه م ــرَج قطيَع ــذي أىت ليخ ــور وال الده
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ُتباس: االقا

ا النِّْعَمُة َوالَْحقُّ َفِبَيُسوَع الَْمِسيحِ َصاَرا. ألَنَّ النَّاُموَس ِبُوَس أُْعِطَي، أَمَّ

-يوحنَّا 1: 17

ة: رل الخطوُط العريضُة للُمحاضل

أوًَّل. إلُه إبراهيم وإسحاق ويعقوب:

الخالُق ذايتُّ الوجود خطََّط منذ األزل أن يفدَي شعبًا لنفسه يف يسوع املسيح.أ. 

عــة، مبَــْن ب.  قصــَد الــربُّ أن يفعــل هــذا مــن خــال التفاعــل مــع أفــراٍد مختلفــن وشــعوب متنوِّ

فيهــم اآلبــاء، آبــاء بنــي إرسائيــل.

ــْنَ النهريــن وقــاَدہ ليَُجــول . 1 ــن يف جنــوب بــاد مــا بَ ــُه إبراهيــم مــن أُور الكلدانيِّ دعــا الل

ــا. ــا م ــله يوًم ــا لنس ــا أن يعطيه ــُه مزمًع ــي كان الل ــان، األرِض الت ــرٍِّب يف أرض كنع كمتغ

انتقــَل هــذا الوعــُد إىل إســحاق وعــر يعقــوب، ويف النهايــة إىل بنــي إرسائيــل، الذيــن قََصــَد . 2

اللــُه أن يخلَِّصهــم مــن خــال مــوىس حتَّــى يقــدر أن يصــادَق عــى عهــِدِہ القومــي معهــم 

عــى جبــل حوريــب.

ثانيًا. ُوسطاُء الَعْهد:

لَِعَب موىس أهمَّ دوٍر يف العهد القديم ككلٍّ لكونِه: وسيَط العهد القديم.أ. 

ة إرسائيل.. 1 من خال َدْور موىس كوسيط، تمَّ تأسيُس أُمَّ

أوصَل إليهم الناموس، وقاَدهم عر الريَّة.. 2

ة إرسائيل.ب.  موىس هو ظلٌّ ليسوع املسيح يف منصبه عى أمَّ

بحسب عرانيِّن 3، خدَم موىس كوكيٍل أمٍن يف بيت الله.. 1

إلَّ أنَّه مل يَْبِ البيت.. 2

لقــد أكمــَل الــربُّ يســوُع منصــب مــوىس عــن طريــق تأســيس العهــد الجديــد، »البيــت« . 3

الــذي سيســكُن فيــه شــعبُه.

باإلمياِن، حرََّر موىس الشعَب وقاَدهم إىل الخروج من عبوديَّة فرعون مر..  

ــق . 5 ــة عــن طري ــخ البرشيَّ ــَذ أعظــم خــروج يف تاري ــإنَّ يســوع نفَّ ــة األخــرى، ف ــن الناحي م

ــيطان. ــة الش ــن عبوديَّ ــروج م ــعبه إىل الخ ــادة ش قي

ــَع مــن الدخــول . 6 ــَض وُمِن ــه رُِف قــاَد مــوىس بنــي إرسائيــل إىل أرض املوعــد، بالرغــم مــن أنَّ

ــه. ــَدِم طاعِت بســبب َع
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قــاَد يســوُع املســيح شــعبَه إىل أرض امليعــاد الســاويَّة وهــو يســكُن هنــاك اآلن، عــن ميــن . 7

اللــه، يحكــُم ويقــوُد أحــداث التاريــخ.

ــَص ت.  ــا، خلَّ ــل يوحنَّ ا يف إنجي ــارٌز جــدًّ ــم، كــا هــو واضــٌح وب ــا هــو« العظي ــربُّ يســوع، »أن ال

ــة. ــر الراحــة األبديَّ ــوَد ويوفِّ ــة وهــو ينتظــُر ليع ــن العبوديَّ شــعبَه م

أسئلٌة للدراسة:

أسمى أوغسطينوُس إعاَن الله القائل »لِيَُكن...« ______________________.. 1

»أمَر السلطة«أ. 

«ب.  »األَْمَر اإِللَِهيَّ

»الُحْكَم اإللهي«ت. 

»أْمَر القوَّة«ث. 

دعا اللُه إبراهيَم للخروج من _______________________.. 2

أكاد األكاديِّنأ. 

بابل السومريِّنب. 

أوجاريت الكنعانيِّنت. 

أور الكلدانيِّنث. 

الهــدُف الرئيــيس مــن مقابلــة اللــه مــع مــوىس يف العلَّيقــة املتَّقــدة كان لــي يعطيــه املحاذيــر . 3

يف نظــام الذبائــح الخــاصِّ بإرسائيــل القدميــة.

صحأ. 

خطأب. 

يؤدِّي موىس أدواَر الوسيط نفسها التي يؤدِّيها يسوع املسيح..  

صحأ. 

خطأب. 

هــًة . 5 خاطَبَــْت خدمــُة يســوع املُســتعِبد، أي الشــيطان، بينــا كانــت خدمــُة مــوىس موجَّ

للُمســتعِبد، الــذي هــو فرعــون.

صحأ. 

خطأب. 
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ة: شل الدراسُة الكتابيَُّة وأسئلٌة للُمناقل

ُس عــن ســلوك إبراهيــم وشــخصيَّته يف هــذا . 1 اقــرأْ تكويــن 15: 1-21. كيــف يتكلَّــُم الكتــاُب املقــدَّ

املقطــع؟ وكيــف يتكلَّــم عــن اللــه؟ هــل يخاطــُب العهــُد الجديــُد هــذا املقطــع بالتحديــد؟ إْن 

كان األمــر كذلــك، فــاذا يقــوُل؟

ــا. . 2 ــل فيه ــه والتأمُّ ــا يلي ــن 12 وم ــاء يف تكوي ــن اآلب ــرد ع ــراءة ال ــت يف ق ــَض الوق ــِض بع اق

ــٍز يف تاريــخ الفــداء، كيــف تــرى اللــَه عامــًا لتحقيــِق مقاصــِدِہ  كوننــا جالســن يف مــكاٍن مميَّ

ــه؟ ــاُء يف خطَِّت ــه اآلب ــذي لَِعبَ ــُز ال ــدوُر املميَّ ــا ال ــة؟ م الفدائيَّ

كيــف كان مــوىس وســيَط العهــد القديــم لشــعِب إرسائيــل؟ كيــف كان ظــاًّ ليســوع املســيح؟ . 3

مــا الــذي يجعــُل املســيَح أعظــم مــن مــوىس؟

اســتكاًل للســؤاِل الســابق، اشْح أوُجــَه الشــبه والختــاف بــن الخــروج الــذي قــاَدہ مــوىس .  

والخــروج الــذي قــاَدہ يســوع.

ُل يوحنَّــا . 5 لُها إنجيــُل يوحنَّــا. كــم مــرًَّة يســجِّ يَّــة تكــراِر يســوع لـــ »أنــا هــو« كــا يســجِّ اشْح أهمِّ

أنَّ يســوع قــال هــذا؟ مــا معنــى هــذا فيــا يختــصُّ مبــا كشــَفه اللــُه يف خــروج 3؟
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ِظلٌّ لِْلَمِسيح

المقدِّمة:

ــلو  ــا ُمرَْس قه ــي حقَّ ــة الت ــصُّ باألعــال املعجزيَّ ــعٍ يخت س عــى رسٍد رائ ــاُب املقــدَّ ــوي الكت يحت

ــن  ــيحيِّن ع ــي املس ــة تعم ــص املعجزيَّ ــَة القص ــان، إنَّ طبيع ــض األحي ــه. يف بع اُم ــرب وخدَّ ال

التعــرُّف بأنفســهم عــى الهــدف مــن املعجــزات. إضافــًة إىل مســاعدة شــعِب اللــه يف اإلعانــات 

ــٍد  ــَة األفــراد كعبي ، تثبــُت شعيَّ ــة عــن النعمــة واللُطــف، فــإنَّ املعجــزات، بشــكٍل أهــمَّ املُِحبَّ

ــَة كلمــِة اللــه املحيطــِة بهــم. يســوُع، كلمــُة اللــه الحيَّــة الحقيقيَّــة، َعِمــَل معجزاٍت  للــربِّ وصحَّ

ا مــن جميِعهــم. هــذا يذكِّرُنــا  أكــرث مــن كلِّ عبيــد اللــه اآلخريــن ُمجتِمِعــن، ويف فــرٍة أقــلَّ جــدًّ

ٍة وبهــاٍء. بالطبيعــِة الفريــدِة ملخلِِّصنــا، ابــِن اللــه، اللوغــوس، الــذي فيــه معلَــٌن كــاُل اللــه بقــوَّ

القراءاُت الكتابيَّة:

خروج 3: 1-22؛  : 1-17؛ 7: 1-25؛ يوحنَّا 3: 1-15؛ عرانيِّن 10: 25

األهداُف التعليميَّة:

أن تفهَم املوقَف الذي َوقََف فيه موىس عندما أعطاه اللُه املأموريََّة كُمخلٍِّص. 1

أن تدرَك هدَف املعجزات يف تاريخ الفداء. 2

ُتباس: االقا

ُقونَِنــي َوالَ يَْســَمُعوَن لَِقــْوِل، بَــْل يَُقولُــوَن: لَــْم  َفأََجــاَب ُمــوَس َوَقــاَل: »َولِكــْن َهــا ُهــْم الَ يَُصدِّ

: »َمــا هــِذِہ ِف يَــِدَك؟« َفَقــاَل: »َعًصــا«. َفَقــاَل: »اطْرَْحَهــا  «. َفَقــاَل لَــُه الــرَّبُّ يَظَْهــْر لَــَك الــرَّبُّ

إَِل األَْرِض«. َفطَرََحَهــا إَِل األَْرِض َفَصــاَرْت َحيَّــة، َفَهــرََب ُمــوَس ِمْنَهــا. ثـُـمَّ َقــاَل الــرَّبُّ لُِمــوَس: 

ِ
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ُقــوا  »ُمــدَّ يَــَدَك َوأَْمِســْك ِبَذنَِبَهــا«. َفَمــدَّ يَــَدہُ َوأَْمَســَك ِبــِه، َفَصــاَرْت َعًصــا ِف يَــِدِہ. »لِــَيْ يَُصدِّ

أَنَّــُه َقــْد ظََهــَر لَــَك الــرَّبُّ إِلــُه آبَائِِهــْم، إِلــُه إِبَْراِهيــَم َوإِلــُه إِْســَحاَق َوإِلــُه يَْعُقــوَب«.

-خروج  : 5-1

ة: رل الخطوُط العريضُة للُمحاضل

أوًَّل. قَلَُق موىس:

ــادة بنــي أ.  ــِم نفســه لبنــي إرسائيــل ولفرعــون، وقي ــُه مــوىس بالعــودِة إىل مــر، وتقدي ــَر الل أََم

ــة. ــل للخــروِج مــن العبوديَّ إرسائي

ــة أن يســتطيَع شــعُب إرسائيــل الذهــاَب إىل جبــل حوريــب . 1 كان الهــدُف مــن هــذه املُهمَّ

وعبــادة الــربِّ هنــاك.

2 .. ينتُج عن التحرُِّر عبادًة للربِّ

َ عن قلقه للرب.ب.  شكَّ موىس يف قدرته عى إمتام هذا العمل العظيم وغري املسبوق، وعرَّ

ــِم مــاِك الــربِّ يف . 1 ــِه عــى فَ َق بنــو إرسائيــل وفرعــون أصالــة دعوتِ خــاَف مــوىس ألَّ يصــدِّ

ــَدة. الُعلَّيْقــة املُتَِّق

عاوًة عى ذلك، َخيِشَ موىس ردَّ ِفْعِل أعظم ملٍك يف العالَم آنذاك، أي فرعون.. 2

ــام ت.  ــل وأم ــي إرسائي ــام بن ــام مبعجــزاٍت أم ــدِّ مــوىس بالقــدرة عــى القي ــربُّ عــر َم  أجــاب ال

ــون. فرع

كان عى املعجزات أن تخدَم كمؤيٍِّد لرشعيَِّة دعوة موىس.. 1

وفَّــَر الــربُّ آيتــْن أوليَــْن للتأكيــد عــى ســلطان مــوىس )العصــا تصبــح حيَّــًة؛ واليَــُد تصبــُح . 2

برصــاَء(، باإلضافــة إىل القــدرة عــى تحويــل نهــِر النيــِل إىل دم.

ة ملوىس.. 3 بهذه اآليات، كان عى فرعون وبني إرسائيل أن يدركوا دعوَة الله الخاصَّ

ثانيًا. هدُف املعجزاِت يف تاريخ الفداء:

ا يف أ.  ــدًّ دٍة ج ــدَّ ــٍة ومح ــاٍت مهمَّ ــاٍت، ويف أوق ــعٍ ويف مجموع ــكٍل متقطِّ ــزاُت بش ــدُث املعج تح

ــداء. ــخ الف تاري

اِم الــربِّ وتوصيلِهــم . 1 ــة خــدَّ ــَد عــى شعيَّ ــى تؤكِّ ــَرى املعجــزاُت وســط شــعِب اللــه حتَّ تُْج

لكلمــة اللــه واســتخداِمها.

خــارَج هــذه الحــدود، ل تحــدُث املعجــزات بهــذه الطريقــة نفســها )ويف الغالــب ل تحــدُث . 2

ــاق(. عى اإلط
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لقــد قــاَم مــوىس بالكثــريِ مــن املعجــزات يف رصاِعــِه مــع فرعــون ليطلِــَق بنــي إرسائيــل، مؤكِّــًدا ب. 

ــِة دعوتــه وســلطانه. عــى صحَّ

ل يقدُر الشيطاُن وأتباُعه أن يجرحوا املعجزات.ت. 

املعجــزات، كــا ذكَرْنــا ســابًقا، تُْجــَرى للُمصادقـَـة عــى رُُســل اللــه ووكاء إعانــه، ول يقــدُر . 1

تــه. الشــيطان أن ينســخ املعجــزات ألنَّــه ل يعــي قصــَد اللــه ول قوَّ

يظــلُّ الشــيطان ســاحرًا فقــط. هــو كبــري الســحرة، مــلٌء بالِحيَــل والخــداع غــري املوجــود يف . 2

الخليقــة، ولكنَّــه يف النهايـَـة ســاِحٌر.

ــِة اليــد ليجعلــوا ثعابينهــم تظهــر، ولكــن مل تكــن    ســحرُة فرعــون قامــوا بتأديـَـِة ِحيَــِل خفَّ

هــذه معجــزًة حقيقيًَّة.

ــة ومل    ــزات حقيقيَّ ــة أيِّ معج ــلوا يف تأدي ــيطان، فش ــد الش ــم أدوات يف ي ــَحرَة، وه الَس

ــوىس. ــال م ــن خ ــه م ــاَل الل ــدوا أع ــخوا ول أن يقلِّ ــدروا أن ينس يق

ْت خدمُة يسوع أعى تركيٍز للمعجزات يف تاريخ الفداء.ث.  ضمَّ

فقد شفى يسوُع املرىض، وأقاَم املوىت، وطرَد الشياطن، وقاَم مبعجزاٍت أكرث بكثري.. 1

إلَّ أنَّ كلَّ هذه اآليات، حدثْت للتأكيد عى أنَّ يسوع هو بالحقيقِة كلمُة الله الحيَّة.. 2

أسئلٌة للدراسة:

ــم . 1 ــى عاتِِقه ــذوا ع ــل أخ ــي إرسائي ــنَّ بن ــة، ولك ــن العبوديَّ ــل م ــي إرسائي ــُه بن َر الل ــرَّ ــد ح لق

ــم. ــوا مخلَِّصه ــة ليقابل ــم الخاصَّ ــب بإرادته ــل حوري ــاب إىل جب الذه

صحأ. 

خطأب. 

ردًّا عى سؤال موىس، أمرُه اللُه أْن يلقي عصاه إىل األرض، و___________________.. 2

تحوَّلَْت إىل حيَّةأ. 

أزهرَْتب. 

كرَْت مبقدار ذراعْنت. 

انفَجرَْت محرقًةث. 

أَْعطى اللُه املعجزاِت إلثبات وجوده.. 3

صحأ. 

خطأب. 

ُ
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تحُدُث املعجزاُت بشكٍل شائعٍ ومتكرٍِّر عر التاريخ..  

صحأ. 

خطأب. 

ٌل يف يوحنَّا 3 اسُمُه ___________________.. 5 ييسُّ الذي أىت لريى يسوع كا هو ُمسجَّ الفرِّ

نيقودميوسأ. 

برناباب. 

يوسفت. 

سمعانث. 

ة: شل الدراسُة الكتابيَُّة وأسئلٌة للُمناقل

ما َهَدُف خاِصَك؟ هل تذكُِّر نفسَك بهذه الحقيقة مراًرا وبفرح؟. 1

كيــف كنــَت لــردَّ لــو كنــَت مــكاَن مــوىس؟ هــل تعــرِّ الشــكوُك التــي تصــاَرَع معهــا أمــام اللــه . 2

عــن عــدم إميــان؟ ملــاذا؟

مــا القصــُد مــن املعجــزات؟ اذكــْر أمثلــًة ألوقــاٍت يف تاريــخ َشــْعِب اللــه حدثـَـْت فيهــا معجــزاٌت، . 3

واذكــِر األســباَب وراَءهــا )عــى األقــلِّ عــى مســتوى املبدأ(.

هل ميكُن للشيطان القياُم مبعجزاٍت؟ ملاذا؟.  

ملــاذا حدثــْت معجــزاٌت خــال خدَمــِة الــربِّ يســوع أكــرث مــن أيِّ وقــٍت آخــر يف التاريــخ؟ ِصــِف . 5

املُعجــزاِت التــي قــاَم بهــا الــربُّ يســوع. هــل مــن ســبٍب يدفــُع الــربَّ يســوع للقيــام بهــذه 

املعجــزات بالطريقــة التــي فعلَهــا؟ اشْح.


