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  اقرأ بدقة اإلرشادات التالية قبل أن تبدأ الدراسة
  

  

  .درس. لكل درس عنوان وهو يتألف من عدة أقسام 25الدراسة على  حتتوي هذه

إلكمال هذا الدراسة ليس من الضروري احليازة على كتاب مقدس، ألن كل النصوص الالزمة مذكورة ضمن الدروس. األذكار 

جتني، متبوعة بأمساء الكتابية مأخوذة من الرتمجة املسماة ب "كتاب احلياة". ستجدها مكتوبة خبط مائل وموضوعة بني مزدو 

 3، اآليتان 1) يعين التكوين، اإلصحاح 4، 3. 1مراجعها بني قوسني. لنساعدكم على فهم املرجع، نعطي املثالني التاليني: (تك 

. كل نص غري مكتوب خبط مائل ولكن متبوع 28إىل  26، اآليات من 1) يعين التكوين، اإلصحاح 28- 26. 1. (تك 4و

  فسري أو ملخص لنص كتايب.مبرجع بني قوسني هو ت
  

منهم مذكورون يف هذه  29كتابا.   66ينقسم الكتاب املقدس إىل قسمني كبريين مها العهد القدمي والعهد اجلديد وحيتوي على 

  كتابا تعدد ذكرهم. هاهي قائمة هذه الكتب مع أمسائها املختصرة:  14الدراسة. حىت نسهل يف التحرير، اختصرنا أمساء 
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  1الدرس 
  

  اهللا، الكتاب المقدس والخليقة
  

  اهللا والكتاب المقدس
  

اهللا هو مصدر كل وجود وكل حياة. هو يعتين خبليقته ومبخلوقاته. أراد أن يعرفه البشر ضمن عالقة شخصية معه. قرر أن يعرف 

ن خطته لنا، حنن البشر. لقد أوجد على األقل ستة بنفسه من خالل كلمته املكتوبة: الكتاب املقدس حيث يعلن أيضا ع

وثالثني شخصا ليكتبوا كلمته بوحي إهلي. البعض منهم كانوا معاصرين بعضهم لبعض ولكن ال يتعارفون بالضرورة. بني موسى  

للستة سنة. مع ذلك فاملوضوع املركزي  1400كاتب اخلمس كتب األوائل من الكتاب املقدس ويوحنا كاتب أخرهم مرت مدة 

 !وستني كتابا الذين يؤلفون الكتاب املقدس يبقى نفسه. كل هذا، أال جيعل من الكتاب املقدس كتابا خيتلف عن أي كتاب آخر

إضافة إىل هذا فالكتاب املقدس، كلمة اهللا احلقيقية، ال حيتوي على أي خطأ أو تناقض ويساعد كل األشخاص على وجه 

شيئته حلياتنا ومصرينا بعد الوفاة. هو يساعدنا لنفهم أكثر مصدر الشيطان والشر يف العامل األرض أن يعرفوا اهللا، خطته لنا، م

  ....!ويعلمنا عدة أشياء أخرى أيضا
  

  خصائص اهللا
  

  يعلن لنا الكتاب املقدس عن ستة خصائص أساسية يتميز ا اهللا. اخلاصية هي صفة يتميز ا شخص ما.
  

  ، بدون خطيئة. هو صاحل وكل ما يصنعه صاحل.، قدوسبارأنه طاهر،  اهللا مستقيم:
  

  يستطيع كل شيء، ال شيء مستحيل بالنسبة له.اهللا قدير: 
  

  هو مصدر كل معرفة، يعرف مسبقا كل أعمالنا، كالمنا وحىت أفكارنا.اهللا عليم: 
  

مليء باحلنان،  (النعمة هي هدية، رضى غري مستحق): هكذا فحبه غري شرطي. هو رحيم، رؤوف،اهللا هو مصدر النعمة 

  لطيف، حمسن.
  

  هو ال خيطئ أبدا.، سيحكم على كل خطيئة ويعاقب كل خاطئ.اهللا يبغض الخطيئة:  
  

  ال يتخلى عنا أبدا. حيقق دائما كلمته سواء كانت وعدا أو حتذيرا. ما يقوله يتحقق آجال أو عاجال.اهللا أمين: 
   

  مصدر الشر
  



ى الشر املوجود يف العامل؟  هناك قصص يف الكتاب املقدس توجهنا ملعرفة مصدر الشر إذا كان اهللا صاحلا وقديرا، فمن أين أت

املوجود يف العامل: لقد حصل مترد يف وسط املالئكة. كان الشيطان يف بادئ األمر مالكا من بني اآلالف الذين خلقهم اهللا،  

ون انضموا إليه يف صف التمرد وأصبحوا ألد أعداء كلهم صاحلون طبعا. لكنه تكرب وحاول أن يكون أكرب من اهللا. مالئكة آخر 

اهللا وكل خليقته. لكن مصدر كربياء الشيطان وهؤالء املالئكة يبقى جمهوال. املالئكة الذين اختاروا أن يتبعوا الشيطان أصبحوا 

  يدعون بعد ذلك بالشياطني.
  

  الخليقة
  

، يروي مصدر العامل، اجلنس البشري، اخلطيئة، مصدر احلياة التكوين، أول الكتب الستة وستني الذين يؤلفون الكتاب املقدس

العائلية، احلضارة، األمم، الشعب العرباين، اخل. كلمة "التكوين" تعين "مصدر". يرد أيضا يف كتاب التكوين وعد اهللا باإلنقاذ من 

  اخلطيئة. كتاب التكوين يروي لنا على األقل ألفي سنة من التاريخ.
  

) اهللا موجود منذ األزل. مل يكن هناك زمن أبدا مل يوجد اهللا فيه. ال أحد خلقه. هو قبل 1. 1(تك ء، اهللا...""يف البديبدأ ب:  

"أمر اهللا: خلقهم إذن من العدم.  )1. 1(تك واألرض" ت"يف البدء، خلق اهللا السماوايواصل النص  !كل شيء. إنه، فقط
) خلق اهللا كل شيء بكلمته. قال فصار. هكذا خلق اهللا يف 4، 3. 1 (تكليكن نور. فصار نور. ورأى اهللا النور فاستحسنه"

"وباركها اهللا قائال: مخسة أيام النور، املياه يف األعلى واملياه يف األسفل، األرض، اخلضرة، النباتات، احليوانات املائية، الطيور. 
"مث ). يف اليوم السادس خلق احليوانات الربية، 22. 1(تك انتجي، وتكاثري وامإلي مياه البحار. ولتتكاثر الطيور فوق األرض"

قال اهللا: لنصنع اإلنسان على صورتنا، كمثالنا،...فخلق اهللا اإلنسان على صورته...ذكرا وأنثى خلقهم. وباركهم اهللا قائال هلم: 
ن يتحرك على وجه أمثروا وتكاثروا وامألوا األرض وأخضعوها. وتسلطوا على مسك البحر، وعلى طري السماء وعلى كل حيوا

" كما نفسرها حنن "اضطهد" أو "اهتم ب"وليس أدر). بكلمة "أخضع" أراد اهللا أن يعين "اعتين ب، 28- 26. 1(تك  األرض"

 اليوم.

 

  خذ اآلن الئحة األسئلة وأجب على أسئلة الدرس

  

  

  2الدرس     
  

  الخطيئة وعواقبها
    

  في البداية كان كل شيء كامال
  

، حيب كل ما يصنعه ويعتين به. خلق مصدر النعمةو مل خيلق ببساطة أشياء مجيلة ليرتكها ملصريها. إنه اهللا يعتين خبليقته. ه

). هذا ال يعين تشاا جسديا، ألن اهللا روح. البشر هم الوحيدين الذين لديهم 27، 26. 1الرجل واملرأة على صورته (تك 

) وبعضا من ميزاته: القدرة على التفكري، 1هم بعضا من خصائصه (الدرس القدرة ليكونوا مثل اهللا يف طبيعته، مبعىن أن يكون لدي

التعليل، نسج عالقات، االلتزام مبسؤوليات، االختيار. لقد أعطى اهللا هلم روح حياة كانت يف وحدة مع روحه. وحدة الروح مع 

تبادلة. العالقة بني الرجل واملرأة كانت أيضا اهللا تعين أنه كانت هناك عالقة كاملة ومتناسقة بينه وبني البشر. كانت عالقة حب م



يف غاية االنسجام. أعطى اهللا هلم مسؤولية إدارة األرض واالعتناء بكل احليوانات فكان حليام معىن. وإذ كان اهللا يزودهم بكل 

  ما حيتاجون إليه ليعيشوا، علموا أم كانوا يف أمان ومقبولني من اهللا. 

  

"وأخذ الرب اإلله آدم ووضعه يف جنة عدن ليفلحها ويعتين ين يستأنف قصة اخللق بتفاصيل أخرى. اإلصحاح الثاين من التكو 
"وأمر الرب اإلله آدم قائال:  ). اجلنة كانت كاملة، مل يكن ينمو فيها أي عشب ضار وكان العمل فيها ممتعا. 15. 2(تك ا"

(تك ة معرفة اخلري والشر ألنك حني تأكل منها حتما متوت"كل ما تشاء من مجيع أشجار اجلنة، ولكن إياك أن تأكل من شجر 

). هذا األمر يدل على أن اهللا ال يفرض نفسه وأن اإلنسان ليس شخصا آليا أو لعبة. لقد خلق كائنا حرا ومسؤوال 17، 16. 2

  عن اختياراته.
  

.. فأوقع الرب اإلله آدم يف نوم عميق، مث "مث قال الرب اإلله: ليس مستحسنا أن يبقى آدم وحيدا. سأصنع له معينا مشاا له.
تناول ضلعا من أضالعه وسد مكاا باللحم، وعمل من هذه الضلع امرأة أحضرها إىل آدم... وكان آدم وامرأته عريانني، ومل 

   )25، 22، 21، 18. 2(تك  يعرتمها اخلجل"
    

     الكمال ينكسر بالخطيئة
  

انت احلية أمكر وحوش الربية اليت صنعها الرب اإلله، فسألت املرأة: أحقا أمركما اهللا "وكالشيطان، عدو اهللا، دخل يف احلية. 
نأكل من مثر اجلنة كلها، ماعدا مثر الشجرة اليت يف وسطها، فقد  ال تأكال من مجيع شجر اجلنة؟ فأجابت املرأة: ميكننا أننأ

للمرأة: لن متوتا، بل إن اهللا يعرف أنه حني تأكالن من مثر هذه قال اهللا: ال تأكال منه وال تلمساه لكي ال متوتا. فقالت احلية 
) احلية ناقضت كالم اهللا وكذبت. 5-1. 3(تك الشجرة تنفتح أعينكما فتصريان مثله، قادرين على التمييز بني اخلري والشر" 

قطفت من مثرها وأكلت، مث  "وعندما شاهدت املرأة أن الشجرة لذيذة للمأكل وشهية للعيون، ومثرية للنظراملرأة أغويت. 
). الرجل الذي تلقى األمر من اهللا كان مسؤوال بنقله لزوجته. كان يتوجب عليه أن 6. 3(تك أعطت زوجها أيضا فأكل معها"

يرد على احلية. إذن هو قصر يف مسئوليته. كالمها صدق كالم احلية عوضا عن كالم اهللا. عدم تصديق كالم اهللا هو بالفعل عمل 

دره الكربياء. هذا أمر خطري يف نظر اهللا. العواقب أتت بسرعة: أدرك الرجل واملرأة خطيئتهما وذنبهما. عريهما، رمز مترد مص

). لكن العالقة 7. 3الرباءة، احتاج إىل السرت. استبدلت الرباءة بالذنب والعار. حاوال أن يسرتا نفسيهما بأوراق التني (تك 

أيضا باخلوف من اهللا وحاوال االختفاء. ذه املعصية األوىل، أظهر الرجل واملرأة أن حبهما  الكاملة مع اهللا انكسرت. لقد شعرا

مصدر النعمة هللا كان ضعيفا وأما أرادا أن يكونا مستقلني عن خالقهما. لكن رغم ضعفهما بقي حب اهللا هلما ثابتا. اهللا 

  ).9، 8. 3شرع يف البحث عنهما. (تك 
  

  طي وعدااهللا يعاقب الخطيئة ويع
  

يتوجب عليه إذن أن يعاقب عمل مترد آدم وحواء. يف البداية اهللا  يبغض الخطيئة.إنه . عادلولكنه أيضا  مصدر النعمةاهللا هو 

"فقال الرب اإلله للحية: ألنك فعلت هذا، ملعونة أنت... على بطنك تسعني، ومن الرتاب تأكلني طول حياتك، يعاقب احلية: 
). هذا 15، 14. 3(تك ك وبني املرأة، وكذلك بني نسليكما. هو يسحق رأسك وأنت تلدغني عقبه"وأثري عداوة دائمة بين

احلكم على احلية حيتوي يف نفس الوقت وعدا آلدم وحواء. ألن اهللا يقول هنا أنه حىت وإن أصبح الشيطان ونسل حواء من اآلن 

ان. اهللا يعاقب أيضا آدم وحواء: ابتداء من ذلك الوقت، أصبح فصاعدا أعداء، سيأيت يوم ينتصر فيه أحد ذرية املرأة على الشيط

عمل الرجل شاقا بسبب أرض يابسة ومغطاة باألشواك؛ قال اهللا للمرأة أا ستتأمل خالل محلها وأثناء والدا؛ فسدت العالقة 



ىل الرتاب من حيث أخذوا. أحدث بني الرجل واملرأة، بدأ الرجل يسيطر على املرأة؛ كالمها سيعرفان املوت اجلسدي ويعودان إ

"ها اإلنسان اهللا موت حيوان بريء ليسرت عري آدم وحواء جبلده. كان هذا أول رمز يف الكتاب املقدس لضحية الفداء. قال اهللا: 
ة عدن قد صار كواحد منا، مييز بني اخلري والشر. وقد ميد يده ويتناول من شجرة احلياة ويأكل، فيحيا إىل األبد. فأخرجه من جن

ليفلح األرض اليت أخذ من تراا... وأقام مالئكة الكروبيم وسيفا ناريا متقلبا شرقي اجلنة حلراسة الطريق املفضية إىل شجرة 
  )24-22. 3(تك احلياة"

ر بسبب خطيئة آدم وحواء املسماة باخلطيئة األصلية، أصبح كل البشر يلدون بطبيعة خاطئة وهلذا يقرتفون اخلطايا. بعد انكسا

وحدة الروح مع اهللا، أصبحنا كلنا نلد موتى روحيا. املرض، الشيخوخة وبعدها املوت اجلسدي هم جزء من احلياة. ولكن املوت 

 هو بالتأكيد العاقبة األكثر مأساوية لإلنسان املخلوق بصورة اهللا.

  

  خذ اآلن الئحة األسئلة وأجب على أسئلة الدرس.

  

  

  3الدرس 
  

  قايين وهابيل
  

  صائص اهللامراجعة خ
  

  1الدرس 
  لقد خلق كل شيء من العدم بكلمته. قال فصار. اهللا قدير:

مبا أن اهللا كامل،  "ورأى اهللا ذلك فاستحسنه".كل ما خلقه كان كامال. اإلصحاح األول من التكوين يردد كثريا:   اهللا مستقيم:

  فصنعه أيضا كامل.

  رأة.يعيل بكل ما يلزم هلناء الرجل وامل اهللا مصدر النعمة:
  

  2الدرس 
يهتم خبليقته. ال يتوقف عن حمبة الرجل واملرأة رغم خطيئتهما؛ يسّرت عارمها ويقدم الوعد بواحد من نسلهما اهللا مصدر النعمة: 

  سينتصر على الشيطان.

  كان يعلم مسبقا أن الرجل واملرأة سيخطئان وكان يعلم أين سيختبئان.  اهللا عليم:

و حتذيرا. قال أن اإلنسان سيموت إذا أكل من الشجرة احملرمة وحقق قوله. اهللا ليس مستبدا أو حيقق كلمته: وعدا أ اهللا أمين:

  متقلبا.

  

رغم انه كلي القدرة، إال انه ال يتدخل ملنع خملوقته من أن ترتكب اخلطيئة، ألنه خلقها مسؤولة وحرة يف اهللا يبغض الخطيئة: 

  واملرأة ألم الثالثة كانوا مذنبني. اختياراا. لكنه حكم وعاقب احلية وأيضا الرجل

إنه قدوس (يعين بدون خطيئة) إذن ينفصل عن اخلاطئني بطرده للرجل واملرأة من حضوره. وحدة الروح بني اهللا اهللا مستقيم: 

  وخملوقته انكسرت. الرجل، املرأة وكل ذريتهما أصبحوا يف حالة موت روحي.



  

       دو بوضوح. حاول أن تكشفها.يف كل حماضراتنا، بعض من خصائص اهللا ستب
  

  قايين وهابيل
  

"وعاشر آدم حواء زوجته فحبلت، وولدت قايني إذ قالت: اقتنيت رجال من عند الرب. مث عادت فولدت أخاه هابيل، وكان 
ا للرب، وقدم هابيل راعيا للغنم. أما قايني فقد عمل يف فالحة األرض. وحدث بعد مرور أيام أن قدم قايني من مثار األرض قربان

هابيل أيضا من خرية أبكار غنمه وأمسنها. فتقبل الرب قربان هابيل ورضي عنه. لكنه مل يتقبل قربان قايني ومل يرض عنه. فاغتاظ 
قايني جدا وجتهم وجهه كمدا. فسأل الرب قايني: ملاذا اغتظت؟ ملاذا جتهم وجهك؟ لو أحسنت يف تصرفك أال يشرق وجهك 

  لتصرف، فعند الباب خطيئة تنتظرك، تتشوق أن تتسلط عليك، لكن جيب أن تتحكم فيها.فرحا؟ وإن مل حتسن ا
وعاد قايني يتظاهر بالود ألخيه هابيل. وحدث إذ كانا معا يف احلقل أن قايني هجم على أخيه هابيل وقتله. وسأل الرب قايني: 

اذا فعلت؟ إن صوت دم أخيك يصرخ إيل من أين أخوك هابيل؟ فأجاب: ال أعرف. هل أنا حارس ألخي؟ فقال الرب له: م
األرض. فمنذ اآلن، حتل عليك لعنة األرض اليت فتحت فاها وابتلعت دم أخيك الذي سفكته يدك. عندما تفلحها لن تعطيك 
خريها، وتكون شريدا وطريدا يف األرض. فقال قايني للرب: عقوبيت أعظم من أن حتتمل. ها أنت اليوم قد طردتين عن وجه 

ض، ومن أمام حضرتك أختفي، وأكون شريدا طريدا يف األرض، ويقتلين كل من جيدين. فقال الرب له: سأعاقب كل من األر 
يقتلك بسبعة أضعاف العقوبة اليت عاقبتك ا. ووسم الرب قايني بعالمة حتظر على من يلقاه اغتياله. وهكذا خرج قايني من 

  )16-1. 4(تك حضرة الرب وسكن يف أرض نود شرقي عدن. 
  

تذكروا أنه يف البداية كان آدم وحواء بدون خطيئة ولكنهما أصبحا خاطئني. هلذا فولدامها املولودان خارج جنة عدن (رمز 

الكمال والطهارة) خاطئني أيضا ويف غري وحدة الروح مع اهللا. لكنهما رغم ذلك يؤمنان باهللا وقد تلقيا بدون شك من طرف 

بادة عربا عنها بتقدمي جزء من حمصوليهما قربانا هللا حلمده على إحسانه.  لكن اهللا مل يرض عن والديهما مفهوم عبادة اهللا، ع

تقدمة قايني. هذا ال يعين أبدا أن مثار األرض غري مقبولة، ألن اهللا هو الذي خلق األرض ومثار األرض جزء من خليقته. غري أن 

دمنا هللا، إذا مل يكن حافزنا صحيحا، فالقربان ال يصح أيضا. اهللا يرى نية قلب قايني هي اليت جعلت قربانه غري مقبول. مهما ق

"باإلميان، قدم هابيل هللا يف قلب اإلنسان. العهد اجلديد (اجلزء الثاين من الكتاب املقدس) يقدم لنا دليال خبصوص قايني. لنقرأ: 
(عب …"يل بار، إذ قبل التقدمة اليت قرا لهذبيحة أفضل من تلك اليت قدمها قايني. وعلى ذلك األساس، شهد اهللا بأن هاب

قبل اهللا مستقيم: ). الكلمة اجلوهرية هنا هي "إميان". اإلميان بشخص يعين الوثوق به. هابيل كان يثق باهللا، كان حيبه. 4. 11

فعله. إميان هابيل تقدمة هابيل ورفض تقدمة قايني املعطاة رد الطقوس أو للقيام بعمل صاحل ألنه خيل له أن ذاك ما توجب 

استحسن تقدمته عند اهللا لكن تدين قايني مل يعجبه. إضافة إىل هذا فقايني ال يشعر مطلقا باملسؤولية جتاه أخيه وال يريد التوبة. 

  يطرد قايني من األرض اخلصبة. اهللا مستقيم:
             

جاء يبحث عنه ليحذره من اخلطيئة. مع  صدر النعمة:اهللا هو مقايني مزج بني رفض قربانه ورفض شخصه. لكن اهللا مل يرفضه. 

هذا بقي قايني مستاء وغيورا. هذه الغرية مل تربح أن تتحول إىل كراهية ألخيه. ما إن نشأت هذه اخلطيئة بدون سيطرة عليها 

يعد  در النعمة:اهللا مصحىت أدت إىل القتل. قايني ال يعترب نفسه مسؤوال على أخيه األصغر وال يبدي أي ندم على قتله. 

  حبماية قايني وومسه بعالمة.
  



"وعاشر آدم زوجته حواء كان اهللا قد وعد آدم وحواء بذرية. أصبحت هذه اآلن معرضة للطعن. لكن اهللا يفي بوعوده. لنقرأ: 
). الذرية 25. 4(تك  عن هابيل الذي قتله قايني" بدالمرة أخرى فأجنبت له ابنا أمسته شيثا إذ قالت: قد عوضين اهللا نسال آخر 

 تبقى مضمونة رغم جرمية القتل.

  

  خذ اآلن الئحة األسئلة وأجب على أسئلة الدرس

  
 

  4الدرس 
  

  اهللا يبعث الطوفان على األرض
  

  من آدم إلى نوح
  

ا  وثالثني سنة عندما أجنب ولد ة"وقد خلقه ذكرا وأنثى. ويوم خلقه، باركه ومساه آدم. كان عمر آدم مائيقول الكتاب املقدس: 
كشبهه ومثاله، ومساه شيثا. وعاش آدم بعد مولد شيث مثاين مئة سنة، وولد له بنون وبنات. ومات آدم وله من العمر تسع مئة 

  ).5- 2. 5(تك  وثالثون سنة"

  

مث بآخرين. بكل تأكيد، كلهم  بارك اهللا آدم وحواء بأن رزقهم بعدة أطفال. أوال، بشيث الذي عوض هابيل المتداد النسل،

) حتقق. 17 .2ا على صورة اهللا. ولكنهم كلهم أيضا ورثوا الطبيعة اخلاطئة عن والديهم. احلكم الذي نطق به اهللا (تك خلقو 

آدم، بعدما مات روحيا، ومل يعد يف وحدة الروح مع اهللا، ميوت جسديا. جسمه يعود إىل الرتاب كما سبق أن قال اهللا. شيث 

سلة من الذرية. بعد عدة أجيال جند نوحا الذي أجنب ثالثة أوالد: سام، حام بدوره ينجب ولدا. نص التكوين يواصل بسل

"ورأى الرب أن شر اإلنسان قد كثر يف األرض، وأن كل تصور فكر قلبه يتسم دائما ويافث. كان الشر قد ازداد يف العامل. 
ي خلقته عن وجه األرض مع سائر الناس قلبه األسف واحلزن ألنه خلق اإلنسان. وقال الرب: أحمو اإلنسان الذ فعراباإلمث، 

واحليوانات والزواحف وطيور السماء، ألين حزنت أين خلقته. أما نوح فقد حظي برضى الرب... كان نوح صاحلا كامال يف 
    ). 9-5. 6(تك  زمانه، وسار نوح مع اهللا"

  

اهللا عن وجه األرض يدل على مقدار قداسته. احلزن الذي شعر به اهللا حىت إىل حد ندمه على خلق اإلنسان وقراره بأن ميحوه 

  وال يستطيع أن يتقبلها. كم كان مؤسف الوصول إىل هذا احلد. يبغض الخطيئة
  

  فلك نوح
  

. اهللا هو اهللا يحقق وعوده). نعلم أن 15. 3ال ننسى أن اهللا أعطى وعدا: من نسل حواء سيأيت من ينتصر على الشيطان (تك 

"فقال اهللا لنوح: ص للذرية. حىت نوح، رجل صاحل كامل، ال يستطيع شيئا من نفسه ليخلص. الذي سيبادر بإهداء طريق خال
 األرض ظلما. لذلك سأبيدهم مع األرض. ابن لك فلكا من خشب السرو" م�واقد أزفت اية البشر مجيعا أمامي، ألم 

"فها أنا أغرق بالفلك. قال اهللا لنوح: ). يواصل النص بكل التفاصيل حول شكل وحجم الباخرة املسماة 14، 13. 6(تك 
األرض بطوفان من املياه ألبيد كل كائن حي فيها ممن حتت السماء. كل ما على األرض ال بد أن ميوت. ولكين سأقيم معك 

). أمر اهللا نوح أن يدخل يف الفلك ذكرا وأنثى 18، 17. 6(تك  عهدا، فتدخل أنت مع بنيك وامرأتك ونساء بنيك إىل الفلك"



من كل صنف من أصناف احليوانات والطيور وأن يدخر طعاما. تصور دهشة نوح أمام أمر كهذا. ال مطر وال حىت غيمة، ال 

حبر وال حىت ر. ورغم ذلك، صدق نوح كلمة اهللا، وثق به وأطاع. هذا هو رجل اإلميان. ال بد أن الكثري استهزأ منه خالل 

: أنه حمبة. حبه ميتد إىل مجيع الناس على السواء وبدون شرط. يرد هللا مصدر كل نعمةاسنة اليت استغرقها لبناء الفلك.  120ال

) أن اهللا يريد جلميع الناس أن خيلصوا. كان نوح ينذرهم من غضب اهللا النابع من 4. 2تيموثاوس  1يف مقطع من العهد اجلديد (

  ونعمته: اهللا هو املخلص لكنه ال خيلص من يرفض نعمته. استقامته ويدعوهم للتوبة. لكنهم صموا آذام واستهانوا بكلمة الرب

طلب اهللا من نوح أن يأخذ أيضا يف الفلك سبع أزواج من كل احليوانات وطيورا طاهرة. سنرى فيما بعد ما سيفعل م نوح. مث 

ل خملوق حي... وكان عمر "فإين بعد سبعة أيام أمطر على األرض أربعني يوما، ليال وارا، فأحمو عن وجه األرض كقال اهللا: 
نوح ست مئة سنة عندما حدث طوفان املاء على األرض... يف ذلك اليوم الذي بدأ فيه الطوفان دخل نوح وزوجته وأبناؤه سام 

، 13، 6، 4. 7(تك  وحام ويافث وزوجام الثالث إىل الفلك. ودخل معهم أيضا من الوحوش ..كل حسب أصنافها..."

). تكاثرت املياه وطفا الفلك فوقها. كل الكائنات احلية غرقت ما عدا تلك 16. 7 (تك يه باب الفلك""مث أغلق الرب عل). 14

  اليت دخلت يف الفلك. كان عدد الذين آمنوا بكلمة اهللا مثانية فقط.
  

  تقدمة نوح وميثاق اهللا
  

"وخاطب اهللا نوحا قائال: ف كل شيء. بعد أربعني ارا وأربعني ليال من املطر جفف اهللا األرض. مرت سنة كاملة قبل أن جي
اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك، وأخرج كل ما معك من الكائنات احلية، من طيور وائم وكل ما 

"وبىن نوح مذحبا للرب مث اختار بعضا من مجيع البهائم ). 17- 15. 8(تك  يزحف على األرض لتتوالد وتتكاثر على األرض"
على املذبح. فتقبلها الرب برضى، وقال يف نفسه: لن ألعن األرض مرة أخرى من أجل اإلنسان،  *وقرا حمرقات الطاهرةوالطيور 

ألن أهواء قلب اإلنسان شريرة منذ حداثته ولن أقدم على إهالك كل شيء كما فعلت. وتكون كل أيام األرض مواسم زرع 
ل أبدا. وبارك اهللا نوحا وأبناءه قائال هلم: أمثروا وتكاثروا وامألوا األرض... وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء وار وليل، لن تبط

). 3، 1. 9- 20. 8(تك وليكن كل حي متحرك طعاما لكم، فتأكلون كل شيء كما تأكلون البقول اخلضراء اليت أعطيتكم" 

  تقدمة نوح هذه كانت بالتأكيد تعبري شكر هللا.
  

ق األبدي الذي أقيمه بيين وبينكم وبني املخلوقات احلية اليت معكم: أضع قوسي يف "وقال الرب: وهذه هي عالمة امليثا
السحاب فتكون عالمة ميثاق بيين وبني األرض. فيكون عندما أخيم بالسحاب فوق األرض، وتظهر القوس، أين أذكر ميثاقي 

). 15-12. 9(تك  إىل طوفان يبيد كل حياة"الذي بيين وبينكم وبني كل املخلوقات احلية من ذوات اجلسد، فال تتحول املياه 

الكنعانيني. هؤالء كانوا أبناء نوح  الثالثة  بوأ ھو "أما أبناء نوح الذين خرجوا معه من الفلك فكانوا: ساما وحاما ويافث. وحام
  ).19، 18. 9(تك  الذين تفرعت منهم شعوب األرض كلها"

  

  كلها.  حمرقة : تضحية حيث تلتهم النار تقريبا الضحية *
  

  خذ اآلن الئحة األسئلة وأجب على أسئلة الدرس
 
 

  5الدرس 
  

  برج بابل



  

  مراجعة
  

هو طاهر، بار، اهللا مستقيم: يف األربع دروس السابقة تعلمنا حقائق كثرية عن شخص اهللا ووجدنا ستة خصائص أساسية: 

يستطيع كل شيء، ال شيء  اهللا قدير:")؛ قدوس (هذه الكلمة األخرية تعين "معزول"، ما يتوافق مع "معزول عن كل خطيئة

 اهللا هو مصدر النعمة:هو مصدر كل معرفة، يعرف حىت مسبقا كل أفكارنا، كلماتنا، أفعالنا؛  اهللا عليم:مستحيل بالنسبة له؛ 

ا يهب لنا إنه حمبة، رحيم، رؤوف، مليء باحلنان، لطيف، وحمسن. جيب علينا أن نفهم جيدا املعىن الكتايب لكلمة النعمة. عندم

ال يرتكب اخلطيئة أبدا بل سيحكم على   اهللا يبغض الخطيئة:اهللا نعمته، فهو يعطي لنا شيئا ال نستحقه: مثال حبه، غفرانه. 

كل خاطئ ويعاقب كل خطيئة. الغفران ال مينح إال ملن يندم فعال على خطيئته، يتخلى عنها ويثق باهللا. العقاب سينزل على كل 

بظنه أن بعمله الشخصي يرضي اهللا. أي أن اإلنسان ال يستطيع أن حيصل على الغفران بأعماله شخص يرفض نعمة اهللا 

  يفي بكل وعوده. حيققها آجال أو عاجال وال يتخلى عنا أبدا.     اهللا أمين:الصاحلة فقط. 
  

  لنستخرج اآلن بعض األمثلة من القصص السابقة تذكرنا خبصائص اهللا.
  

خلق كل شيء من العدم مبجرد كلمته: قال اهللا فصار الشيء. خلق الرجل من الرتاب واملرأة من قدير:  اهللارأينا أن  1يف الدرس 

مل يتقبل عصيان الشيطان واملالئكة الذين اتبعوه: الكربياء هو بالتأكيد أحد  اهللا يبغض الخطيئة:ضلع الرجل. رأينا أيضا أن 

  اخلطايا األكثر انتشارا.
  

 اهللا مستقيم:: كان يعلم أن آدم وحواء سيعصيانه. كان يعلم أين كانا خمتبئني. بعدها رأينا أن  عليماهللارأينا أن  2يف الدرس 

سرت عار  اهللا مصدر النعمة:طرد آدم وحواء من حضوره املقدس. ال يستطيع حتمل أي خاطئ يف حضرته. لكننا رأينا أن 

املقدس: كان جيب أن ميوت آدم وحواء لكن حيوانا مات يف  خطيئتهما جبلد حيوان. إنه أول رمز لتضحية الفداء يف الكتاب

  مكاما. 
  

رزق آدم وحواء بولد آخر. من هذا الولد، شيت، أتى نوح الذي بدوره أجنب  اهللا يفي بوعوده:رأينا أن  4و  3يف الدرسني 

 أوالدا ومنهم أكملت الساللة املوعودة.   

  

بإعادة قراءة الدروس. اآلن سنرى مرحلة أخرى مهمة يف تاريخ اإلنسانية: بناء كانت هذه، بعض األمثلة اليت تستطيع تذكرها 

  برج بابل.
   

  اإلنسان الخاطئ
  

). كانت ألبناء نوح ذرية عديدة، البشر أمثروا 1. 9(تك  "وبارك اهللا نوحا وأبناءه قائال هلم: أمثروا وتكاثروا وامألوا األرض"

دة. كان الكل يفهم كالم الكل، ومن جديد الكربياء، هذه اخلطيئة املاكرة واملدمرة دفعت وتكاثروا. كانوا مجيعا ينطقون بلغة واح

البشر ألن حيسبوا أنفسهم مهمني ومقتدرين، إىل حد أن أرادوا أن يكونوا أهم وأقوى من اهللا وأن ال يكونوا له مديونني. يا 

"وإذ ارحتلوا شرقا وجدوا سهال يف أرض شنعار فاستوطنوا هذه طبيعة اإلنسان. يقول الكتاب املقدس:  !يا للكربياء !للجنون
هناك. فقال بعضهم لبعض: هيا نصنع طوبا مشويا أحسن شي. فاستبدلوا احلجارة بالطوب، والطني بالزفت. مث قالوا: هيا نشيد 

  ).4-2. 11(تك  ألنفسنا مدينة وبرجا يبلغ رأسه السماء، فنخلد لنا امسا لئال نتشتت على وجه األرض كلها"



  

هل الحظت الكربياء يف كالمهم؟ يريدون الوصول إىل السماء حيث يظنون وجود مسكن اهللا. يريدون أن يعملوا ألنفسهم امسا 

  جيعلهم مهمني يف نظر ذريتهم. ال يريدون طاعة اهللا الذي قال هلم أن ينتشروا يف األرض.
  

: كان يعلم بدقة ماذا كان يريد البشر فاهللا عليم. إضافة إىل هذا ةيبغض الخطيئو  اهللا قديرلكن من هو القدير، البشر أم اهللا؟ 

"ونزل الرب ليشهد املدينة والربج الذين شرع بنو البشر يف بنائهما. فقال الرب: إن كانوا، كشعب واحد ينطقون بلغة أن يعملوا. 
ه. هيا ننزل إليهم ونبلبل لسام، حىت ال واحدة، قد عملوا هذا منذ أول األمر، فلن ميتنع إذن عليهم أي شيء عزموا على فعل

يفهم بعضهم كالم بعض. وهكذا شتتهم الرب من هناك على سطح األرض كلها، فكفوا عن بناء املدينة، لذلك مسيت املدينة 
  ).9-5. 11(تك  "بابل" ألن الرب بلبل لسان أهل كل األرض، وبالتايل شتتهم من هناك يف أرجاء األرض كلها"

  

  ذرية نوح
  

كانت ذرية سام، حام ويافث أبناء نوح عديدة كثريا. أحد أبناء حام كان يدعى كنعانا. أقام قسم من ذريته يف بالد كنعان، بلد 

سنسمع عنه الكثري فيما بعد. ذرية سام أيضا انتشرت. جزء منها أقام يف أور الكلدانيني. الكثري من هؤالء الشعوب سريعا ما 

يعين أم بدؤوا يف عبادة اآلهلة الباطلة، األوثان مثل احليوانات، الشمس، القمر والنجوم. عوضا عن نسوا اهللا. أصبحوا وثنيني، 

عبادة اخلالق، بدأ البشر يعبدون اخلليقة. كانوا يسجدون أمام هذه األوثان، يقدمون هلا تضحيات ويعملون كل األشياء الشنيعة 

  م أبدا وكانت عاجزة عن حبهم.يف نظر اهللا اإلله. لكن هذه اآلهلة مل تكن جتيبه

  

  خذ اآلن الئحة األسئلة وأجب على أسئلة الدرس

  

  

  

  6الدرس 

  

  اهللا يختار أبرام

  
  وعد اهللا

  

سنة ترك رجل يدعى تارح مسقط رأسه يف املشرق ومضى مع سائر عائلته إىل بالد كنعان يف شرق البحر األبيض  4000من 

استقروا فيها. أبرام ابن تارح، زوجته ساراي وابن أخيه لوط كانوا يرافقون تارح.  املتوسط. ولكن ما إن وصلوا إىل حاران حىت

"...اترك أرضك وعشريتك مات هذا األخري فأصبح أبرام رب العائلة. بعد ذلك، أعطى اهللا ألبرام أمرا غريبا مع وعد رائع: 
، 1. 12(تك  ظم امسك، وتكون بركة لكثريين"وبيت أبيك واذهب إىل األرض اليت أريك، فأجعل منك أمة كبرية وأباركك وأع

  ).3. 12(تك "وأبارك مباركيك وألعن العنيك، وتتبارك فيك مجيع أمم األرض"). واصل اهللا: 2
  



كان والد أبرام وثنيا، يعين أنه كان يعبد الكثري من اآلهلة. ومن احملتمل أن أبرام نفسه مل يكن بعد يعرف اهللا معرفة حقيقية 

أطاع اهللا وبدون طرح أسئلة، ترك عائلته وذهب مع ساراي ولوط. أخذ معه أيضا كل خدامه وممتلكاته. أبرام مل وعميقة. لكنه 

يكن يعلم إىل أين سيذهب، غري أنه كان يثق باهللا لرييه هذا البلد املوعود. واألغرب من هذا أن ساراي كانت عاقرا ومل يكن 

. لكن اهللا كان قد أعطى وعدا أن أحدا 65سنة وساراي  75بلغ من العمر ألبرام أي طفل. كيف إذن سيكون له نسل؟ كان ي

من ذرية املرأة سينتصر على الشيطان. هذا الشخص سيكون من ذرية أبرام، النازل من سام، ابن نوح، النازل من شيث، ابن 

  يئة. حواء. أراد اهللا أن جيعل من أبرام أمة كبرية وهكذا حيقق خطته بفداء اإلنسانية من اخلط
  

  أبرام يذهب إلى مصر
  

عندما وصل أبرام إىل كنعان عمت هناك جماعة فقرر النزول إىل مصر، مع أن اهللا كان جديرا كليا حبماية أبرام وعائلته خالل 

جماعة. هذا القرار أوشك أن يكون حتميا ألبرام: كانت ساراي امرأة مجيلة وكان أبرام خيشى من أن يشتهيها املصريون، 

ا شقيقته. هي كانت بالفعل شقيقته إذ كان هلما نفس األب. مع فيأخذوا ويقتلونه. كذب عليهم إذن وقدم ساراي على أ

ذلك فخديعة أبرام كانت تشكل خطيئة. فعال، أخذت ساراي إىل بيت فرعون ملك مصر. فأصاب اهللا فرعون وأهل بيته 

وزوجته وكل ما له وعادوا كلهم من مصر إىل كنعان. بعد إقامته بأضرار كبرية من أجل ساراي. اشتد غضب فرعون فطرد أبرام 

يف مصر، خرج أبرام غنيا باملواشي والفضة والذهب، لكن هذا الغىن تسبب يف نزاع بني رعاته ورعاة لوط، ألن املنطقة مل تكن 

ن الذي يريد أن يسكن فيه تسع ليبقيا فيها سويا. حىت يتجنب اخلصام مع ابن أخيه، عرض أبرام على لوط أن خيتار املكا

فاختار لوط سهل األردن وكان سهال ريانا وخصبا مع مدينيت سدوم وعمورة. لكن سكان هاتني املدينتني كانوا أشرارا وخطاة 

  جدا.
  

  عهد اهللا مع أبرام
  

نوبا، شرقا وغربا، فإن "ارفع عينيك وتلفت حولك من املوضع الذي أنت فيه، مشاال وجأما أبرام، فاستقر يف كنعان. قال له اهللا: 
هذه األرض اليت تراها، سأعطيها لك ولذريتك إىل األبد. وسأجعل نسلك كرتاب األرض، فإن استطاع أحد أن حيصي تراب 

   !). مع أنه مل يكن بعد ألبرام طفل16-14. 13(تك األرض يقدر آنئذ أن حيصي نسلك"
  

لسيد الرب أي خري فيما تعطيين وأنا من غري عقب ووارث بييت هو أليعازر "أيها اذات يوم خاطب اهللا أبرام جمددا، فأجابه أبرام: 
الدمشقي؟ وقال أبرام أيضا: إنك مل تعطين نسال، وهاهو عبد مولود يف بييت يكون وارثي. فأجابه الرب: لن يكون هذا لك 

سماء وعد النجوم إن استطعت ذلك. وريثا، بل الذي خيرج من صلبك يكون وريثك. وأخرجه الرب إىل اخلارج وقال: انظر إىل ال
). صدق أبرام كالم اهللا فحسب له ذلك برا. هذا 6-2. 15(تك  مث قال له: هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له برا"

"يف ذلك اليوم يدل على أن ما يهم اهللا هو إميان الشخص وليست نواياه احلسنة أو جمهوداته الشخصية لفعل ما هو صائب. 
). عادة، امليثاق هو عقد اتفاق مع التزام متبادل من خمتلف األطراف املتعاقدة. لكن 18. 15(تك  ميثاقا مع أبرام"عقد اهللا 

بشأن هذا امليثاق بني اهللا وأبرام، فاهللا وحده يأخذ املبادرة ويلتزم بوعود جتاه أبرام. هذه مرة أخرى عالمة على نعمة اهللا. مث قال 

ك سيتغرب يف أرض ليست هلم، فيستعبدهم أهلها ويذلوم أربع مئة سنة. ولكنين سأدين تلك األمة "تيقن أن نسلاهللا ألبرام: 
  ).14، 13. 15(تك  اليت استعبدم، مث بعد ذلك خيرجون بأموال طائلة"

  

اهللا حيتاج  تأخر وعد اهللا من أن يتحقق. بعد عشرة سنوات من االنتظار، ابتكر أبرام وساراي "طريقة" لتحقيق وعد اهللا، كأن

"هو ذا الرب قد حرمين من الوالدة، فادخل عليها لعلين أرزق منها بنني. قالت ساراي ألبرام:  !مساعدة اإلنسان لتحقيق وعوده



فعاشر هاجر فحبلت  فسمع أبرام لكالم زوجته...أخذت ساراي جاريتها املصرية هاجر وأعطتها لرجلها أبرام لتكون زوجة له.
هذه اخلطوة أصبحت بعد ذلك مصدرا للعديد من املشاكل، إذ نتج عن ذلك أن هاجر امتألت كربياء ). 4-2. 16(تك  منه"

واحتقرت موالا. أصيبت ساراي بالغرية وطردت جاريتها. فهربت هاجر إىل الصحراء حيث ظهر هلا مالك وقال هلا أن تعود 

  دها. ملوالا وتتواضع أمامها. وأعطى هلا أيضا الوعد بأن يكثر نسل ول
  

  العهد يتأكد
  

"وعندما كان أبرام يف التاسعة والتسعني من عمره، ظهر له الرب لكن إمساعيل ابن هاجر مل يكن ابن املوعد واهللا مل ينس وعده. 
قائال: أنا هو اهللا القدير. سر أمامي وكن كامال، فأجعل عهدي بيين وبينك وأكثر نسلك جدا. فسقط أبرام على وجهه، 

ائال: ها أنا أقطع لك عهدي، فتكون أبا ألمم كثرية. ولن يدعى امسك بعد اآلن أبرام (ومعناه األب الرفيع) بل فخاطبه اهللا ق
يكون امسك إبراهيم (ومعناه أب جلمهور) ألين أجعلك أبا جلمهور من األمم؛ وأصريك مثمرا جدا، وأجعل أمما تتفرع منك، 

ينك، وبني نسلك من بعدك جيال بعد جيل، فأكون إهلا لك ولنسلك من وخيرج من نسلك ملوك. وأقيم عهدي األبدي بيين وب
). وعد اهللا أيضا أبرام وذريته بكل بالد كنعان وقال له أن خينت كل الذكور. اخلتان كان عالمة العهد بني 7- 1. 17(تك  بعدك"

رييت) بعد اآلن، بل يكون امسها سارة "وقال الرب إلبراهيم: أما ساراي زوجتك فال تدعوها ساراي (ومعناه أماهللا وإبراهيم. 
). 16، 15. 17(تك  (ومعناه أمرية). وأباركها وأعطيك ابنا منها. سأباركها وأجعلها أما لشعوب، ومنها يتحّدر ملوك أمم"

"...إن سارة زوجتك هي اليت تلد لك ابنا وتدعو امسه إسحاق. وأقيم عهدي معه ومع ذريته من تكلم اهللا مرة أخرى وقال: 
عده عهدا أبديا. أما إمساعيل، فقد استجبت لطلبتك من أجله. سأباركه حقا، وأجعله مثمرا، وأكثر ذريته جدا فيكون أبا الثين ب

 عشر رئيسا، ويصبح أمة كبرية. غري أن عهدي أبرمه مع إسحاق الذي تنجبه لك سارة يف مثل هذا الوقت من السنة القادمة"

       ).21-19. 17(تك 
  

  "آمن أبرام بالرب فحسبه له برا".  6. 15تكوين  آية للحفظ:
  

  خذ اآلن الئحة األسئلة وأجب على أسئلة الدرس

 ال تعاود إرسال هذا الكتيب لنا بل احتفظ به جيدا ألنك ستحتاج إليه لباقي دراستك

 

  


