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هل ترغب يف طباعة عدة نسخ من هذا الكتاب الستخدامك الشخيص؟

أو هل ترغب أن تقوم بتحميل هذا الكتاب الستخدامه عىل جهازك؟

ل هذه الدراسات جمانًا باإلنكلزيية وبلغات أخرى عىل املوقع ميكنك أن حتّمِ
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بُّ َسّيُِدَنا، َا ا|لرَّ َأيُّ
َد ا|ْسَمَك ِف ُكّلِ ا|أْلَْرِض! َما َأْمَ

ِإَذا َأَرى َسَمَواتَِك َعَمَل َأَصاِبِعَك،
ْنَتَها، ا|ْلَقَمَر َوا|لنُُّجوَم ا|لَِّت َكوَّ

ْنَساُن َحتَّ َتذُكَرُه؟ َفَمْن ُهَو ا|ْلِ
َوا|ْبُن آَدَم َحتَّ َتْفَتِقَدُه؟

َوَتْنُقَصُه َقِليالً َعِن ا|مْلاَلَئَِكِة،
ُلُه اٍء تَُكّلِ َوِبَمْجٍد َوَبَ

)املزامري 8: 1 و3 - 5(

دراسات حياتية ألتباع السيد املسحي
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التكوين: ُوِضع أكساس َصلب إلمياننا

إنَّ أي قارئ لِسْفر التكوين سريى أنَّه ِسْفر مدهش. إنَّه خيربنا عن 
بداية احلياة يف عاملنا. ويساعدنا لكي نفهم من أين جئنا، ويظهر لنا أنَّ 
الكائنات البرشية لدهيا عالقة خاصة مع اهلل ألنه خلقهم عىل صورته. 

يبدأ ِسْفر التكوين جبامٍل ُمدهش. ولكن الحقًا يبدأ بإظهار بداية 
شخيص،  بشكٍل  ر  تدّمِ اخلطيئة  أنَّ  كيف  يظهر  العامل.  يف  اخلطيئة  ومنو 
التكوين  ِسْفر  أنَّ  عن  يغفلون  الناس  من  العديد  واألمم.  العائالت 
العامل عىل  وملاذا  هنا؟  ملاذا حنن  أسئلتنا حول  من  لكثري  أجوبة  يعطينا 
ما هو عليه اآلن؟ وهو أيضًا يفتح أعيننا عىل حقيقة مهمة جدًا واليت 
جتلب االستقرار حلياتنا. هذه احلقيقة هي أنَّ اهلل الذي خلق كل يشء، 
هو مستمر يف العمل عىل أهدافه الصاحلة بداًل من الدمار الذي جلبته 
ه  اإلل~ أيضًا  إدانتها. ولكن هو  اخلطيئة وعمل عىل  يكره  اخلطيئة. وهو 
نفهم  أن  علينا  العامل. جيب  ويبارك  ليحمي  واهلدف  اخلطَّة  لديه  الذي 

هذه اخلطة.
لدينا  إذا مل يكن  أو  أو بأسالفنا  بتارخينا  لدينا معرفًة  إذا مل يكن 
صورة دقيقة عامَّ حيّبه اهلل فعاًل نكون مثل مركبة فضائية تسبح يف الكون 
من دون هدف. نكون مثل شجرة كبرية ذو جذور ضعيفة تقتلعها الريح 
بسهولة. ولكن اهلل ال يريدنا أن نكون عميانًا عامَّ يريده وعامَّ حيدث يف 
هذا العامل. كلَّام فتحنا ِسْفَر التكوين وقرأناه نرى النور واألمل يلمس 

عقولنا وقلوبنا.
يف ِسْفر التكوين نتعلَّم عن رجال اإلميان الذين ُدعوا من اهلل من 
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أجل أهدافه املمزّية )مشيئته(، رجال مثل آدم، نوح، إبراهيم، يعقوب، 
)يف  س  املقدَّ الكتاب  خيربنا   . كالَّ كاملني؟  كانوا  وآخرون.هل  يوسف 
والنسوة.  الرجال  لني( عن حقيقة هؤالء  األوَّ التوراة واإلجنيل وكتب 
اإلميان   رجال  عىل  الربكة  حلَّت  متامًا.  ومثلك  مثيل  أشخاصًا  كانوا 
بالرغم من وقوعهم يف التجارب وعدم اتِّباع الرب بشكل كامل. من 
)بين  الشعب -إرسائيل  اهلل يصنع شعبًا ومن خالل هذا  ابتدأ  خالهلم 

يعقوب(- أرسل اهلل املخِلّص، املسيَّا أي املسيح.
ا  هذه الدراسات ُكتَِبت ألتباع السّيد املسيح، كام سرتى الحقًا. أمَّ
األشخاص الذين ال يتبعون السيد املسيح ولكنهم يبحثون عن احلقيقة، 
نهم أيضًا االستفادة بشكل كبري من هذه الدراسات. املسيح الذي  سيمّكِ
عاش 2000 عامًا بعد إبراهيم، عرف ِسْفر التكوين جيدًا واقتبس منه 
عندما  التكوين  لِسْفر  الثاين  األصحاح  من  اقتبس  حيث  تعاليمه.  يف 
ق ويعقوب. مل  علَّم عن الزواج. وتكلَّم أيضًا عن نوح، إبراهيم، إسح~
يتكلَّم عن ِسْفر التكوين وكأنَّه خرافة. قد علَّم أنَّ األشخاص واحلقائق 
التاريخ احلايل وأيضًا نتعلَّم من  املوجودة يف ِسْفر التكوين هي جذور 
السيد املسيح أنَّ معرفتنا هلذا السفر مهم جلميع الذين يريدون معرفة 
اهلل الواِحد احلقيقي. رسالة ِسْفر التكوين مرتبطة بشكٍل قوي باألخبار 
أجل هذا سنأخذك  املسيح. من  )عيسى(  يسوع  لنا  اليت محلها  السارة 
التكوين  سفر  ارتباط  مقدار  لرتى  )اإلجنيل(  اجلديد  للعهد  أحيانا 

خبالصنا. كلَّام فَِهمنا خالصنا أفضل، كلام ِعْشنا بطريقة أفضل.
ليباركك اهلل بغىن أثناء دراستك.
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كيف نستخدم هذه الدراسات مع
مموعة أو بشكل فردي

هدفها  التكوين.  ِسْفر  عىل  عامة  نظرة  هي  الدراسات  هذه 
مساعدتك عىل رؤية الصورة الكاملة لكتاب بدايتنا. لذلك  لن نذكر 
وتلقي  الحقًا  إليها  الرجوع  توّد  رمبا  بالتفصيل.  القصص  من  العديد 

نظرًة أكرث قربًا عىل بعضها لتتعلم دروسًا وِعرَبًا كثرية من خالهلا.
التكوين( ِسْفر  )من  القراءات  من  العديد  هناك  أنَّ  ستالحظ 

منها،  استفادة  الدراسات. من أجل احلصول عىل أقصى  مرتبطة هبذه 
من األفضل قراءة مجيع أصحاحات ِسْفر التكوين اخلمسني. يف هناية كل 
درس من هذا الكتاب سرتى قراءات ُموَصى هبا ألجل الدراسة التالية. 
ص وقتًا لقراءة هذه األصحاحات ولو  قبل أن تبدأ هبذه الدراسة خّصِ
ر، املقطع الكتايب هو ما حتتاج أن تتعلَّم منه. إذا كنت  ملرة واحدة. تذكَّ
للدراسة  حضورك  قبل  الكتايب  املقطع  قراءة  فإن  جمموعة  مع  تدرس 
املقطع  كان  كلَّام  بكثري.  أفضل  بشكل  حيدث  ما  ِفْهِم  عىل  سيساعدك 
الكتاب موضوع الدراسة مألوفًا لديك، كلَّام استفدت أكرث من األسئلة 

يف هذا الكتاب.
ملجموعة  س  املقدَّ الكتاب  دراسة  ُكتَِب خصيصًا ألجل  الكتاب  هذا 
صغرية... ألجل جمموعة بْيتِيَّة جتتمع مع بعضها كل أسبوع. ورمبا أيضًا 
خالل  معينة  أوقات  يف  آخرين  أشخاص  لتلمذة  الكتاب  هذا  حتتاج 

األسبوع. 
هذا الكتاب دليل ليساعدك عىل قراءة ِسْفر التكوين بأكرث دقة. يف هذه 

-7-



الدراسات، ستجد أشكال خمتلفة من األسئلة:
# أول نوع من األسئلة يسأل املجموعة للنظر حبذر لآلية ليتأكد من أنَّه 

مل يغفل عنهم أجزاء مهمة من القصة. 
التفكري واملناقشة حول  الثاين من األسئلة يساعد املجموعة يف  النوع   #
احلياة.  معىن  فهم  يف  ملساعدتنا  غينٌّ  التكوين  ِسْفر  حمددة.  آية  معىن 
مباذا  ًا  مليَّ والتفكر  األحيان  من  الكثري  يف  التوقُّف  اجليد  من  لذلك 
حياول الكاتب إخبارنا به. املجموعة اليت تأخذ وقتًا يف التفكري حول 

معىن النَّص الكتايب ستجد ُمتعًة روحية كل أسبوع.
# النوع الثالث من األسئلة يساعد املجموعة عىل التفكري حول كيف 
األسئلة  مترُّ عىل هذه  اليوم عىل حياهتم. ال  تعلَّموه  ما  تطبيق  يمكنهم 
ص وقتًا للصالة. هذا  برسعة. ُخْذ وقتًا يف مناقشتهم. وتأكد أن ختّصِ

ما سيغرّيِ حياتكم لألفضل.
إذا كنت تدرس هذا الكتاب لوحدك، رمبا حتتاج أن تكتب أفكارك 
يف دفرت مالحظات. عندما ال نكون ضمن جمموعة عادة ال حنّوِل أفكارنا 
إىل كلامت، لكن إذا كتبنا أفكارنا )عندما نكون مبفردنا( سنصبح ِدِقيِقني 
ر به. وأيضًا ميكننا الرجوع وقراءة مالحظاتنا يف أي وقت يف  أكرث مبا نفّكِ

املستقبل. رمبا تُستعَمل هذه املالحظات يف تعليم اآلخرين. 

مالحظة:
قبل أن تبدأ بالدراسة األوىل، اقرأ كل من األصحاحني: األول 
والثاين من ِسْفر التكوين. إذا كنت تدرس هذا الكتاب مع جمموعة اقرأ 

هذين األصحاحني مبفردك قبل املجيء إىل املجموعة.
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1. اخللق 
التكوين 1 - 2 

أسئلة افتتاحية:
مجيعنا لدينا أسئلة حول اهلل. ما هي بعض أسئلتك اليت مل جتد هلا 
أجوبة تتعلَّق باهلل والعامل؟ هل تعتقد أنَّه من املمكن إجياد أجوبة لألسئلة 

املتعلقة حول بدايتنا؟
مقدمة:

بداية  حول  كل يشء  خيربنا  ال  س  املقدَّ الكتاب  أنَّ  من  بالرغم 
الكون وبداية عاملنا إالَّ أنَّه هناك بعض احلقائق املهمة جدًا اليت نستطيع 
الدراسة  هذه  يف  التكوين.  ِسْفر  أصحاحات  أول  دراسة  من  تعلُّمها 

األوىل سوف ننظر إىل قصة خلق العامل والبرشية.
ِاقرأ تكوين 1: 1 - 25

1. ِاقرأ التكوين 1:1 مرة أخرى.
س، ترشح لنا كيف ابتدأت األشياء.  ل آية من كتاب اهلل املقدَّ ا أوَّ     إهنَّ
ر  ما هي احلقيقة املهمة حول اخللق اليت نتعلمها من هذه اآلية؟ فّكِ

هبا. ملاذا كانت هذه اآلية يف رأيك يف بداية الكتاب املقدس؟

من أين جاء اهلل؟
معظمنا قد سأل هذا السؤال بشكل أو بآخر يف حياتنا. ولكن ِسْفر 
م لنا تفسريًا من أين جاء اهلل. اهلل موجود يف أول آية  التكوين مل يقّدِ
يف الكتاب املقدس إذًا ميكننا أن نفهم أن مجلة “يف البدء” تتحدث عن 

بدايتنا ال بدايته. 
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ال خيربنا اهلل عن بدايته ال يف العهد القديم وال اجلديد، بل خيربنا يف 
س أنَّ ليس له بداية ولن يكون  أصحاحات أخرى يف الكتاب املقدَّ
له هناية. هذا الرّسِ لن يستطيع اإلنسان أن يفهمه. بالرغم من وجود 
وعن  شخصه  عن  جوانب  عدة  كشف  اهلل  أنَّ  سنرى  لكننا  أرسار 
س. هذا سيساعدنا عىل أن نفهم أكرث  تارخينا القديم يف الكتاب املقدَّ
ماذا حيدث يف عاملنا اليوم. حنن نعتمد عليه ليعّلِمنا حقيقة كيف جيب 

أن نعيش كام هو خلقنا لنعيش.
2. ما هي الكلامت املتشاهبة يف اآليات 3، 6، 9 ، 11، 14 ويف آيات 

أخرى من هذا األصحاح؟
3. عندما نقرأ أنَّ اهلل خلق الكون بكلمة “ليكن” هذه الكلمة تلمس 
بعاملنا  ر  فّكِ منه.  بكلمة  الكون  خلق  قد  اهلل  أنَّ  نرى  بشدة.  قلوبنا 
الكبري، شمسنا الشديدة احلرارة، والكون الضخم مع ماليني النجوم 

ُوِجَدت بسبب كلمة اهلل “ليكن” كيف يؤثر بك هذا؟
آيات  ويف   18  ،12  ،10  ،4 اآليات  يف  اهلل  خليقة  ُوِصَفت  كيف   .4

أخرى؟

آهلة احلضارات القديمة
بداية  القديم لدهيا قصص أسطورية حول  العامل  كلُّ احلضارات يف 
العامل. ولكن القصص حول آهلتهم خمتلفة متامًا عن قّصة اهلل يف ِسْفر 
البعض،  بعضهم  حياربون  ضعف،  نقاط  لديه  اآلهلة  هذه  التكوين. 
الذي  بالعمل  حمدودون  م  إهنَّ ونزاع،  غرية  عائلية،  جداالت  لدهيم 
يستطيعون فعله، وأحيانًا كثرية يترصفون بعدم أخالق. ولكن عندما 
نرى  جدًا.  خمتلفة  صورة  نرى  التكوين  ِسْفر  يف  اخللق  حول  نقرأ 
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ة اهلل، الذي خلق العامل بكامل ومجال وهلدف.  الصورة الكربى لكل قوَّ
بعد كل يوم من اخللق رأى اهلل ذلك أنَّه حسٌن.

نعيش اليوم يف عامل ميلء باخلطية واملعصية. ولكن عندما نقرأ سفر 
التكوين أصحاح 1 و2 ندرك أنَّ احلياة مل تبدأ بشكل يسء بل بدأت 
هبذه  تكون  أن  جيب  أنَّه  قلوبنا  أعامق  يف  نعلم  حنن  حسن.  بشكل 
الطريقة. عندما نقرأ هذه األصحاحات نبدأ برؤية التصميم األكرب. 
ثم نسأل: “ما هو تصميم اهلل األكرب هلذا العامل؟ ماذا يريد منّا، حنن 

خليقته؟[
ِاقرأ تكوين 1: 26 - 31 وكل األصحاح الثاين.

5 - هذه اآليات تتحدث حول أعظم جزء يف خليقة اهلل. األصحاح 1: 
26 - 31  خيربنا عن خلق الرجل واملرأة. ثم األصحاح 2: 7 و15 

- 25 يعطينا تفاصيل أكرث عن خلقهم.
   ماذا تفهم من معىن “خلق اهلل اإلنسان عىل صورته”؟ )تكوين 1: 

26 - 27( ارشح أفكارك قبل أن تقرأ املربع يف األسفل.

؟ ملاذا اجلنس البرشي مميَّ
اإلنسان،  خلق  عندما  لكن  بكلمته.  َخَلَقُه  الكون،  اهلل  خلق  عندما 
خلقه بطريقة خمتلفة متامًا. ِاقرأ تكوين 2: 7 مل يقل اهلل كلامت فقط، 
بل جبله ونفخ يف أنفه نسمة حياة وصار نفسًا حيًة، نفهم من هذا أنَّ 
اإلنسان أكرث أمهية من أي يشء يف خليقة اهلل، هناك ملسٌة خاصة من 

اهلل له.
التكوين  أنَّنا أذكاهم. ولكن حبسب  إنَّنا حيوانات إالَّ  يقول البعض 
حنن لسنا جمرد حيوانات. ال يقول الكتاب عن أي من خليقته إنَّه ُخِلَق 
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عىل صورة اهلل. وضع اهلل بداخلنا روح لدهيا حاجة  أن تنشئ عالقة 
ر، ندرك، نشعر بعواطف، نصنع، لدينا  مع خالقنا. فنصبح كمثِله نفّكِ
اهلل.  ومع  البعض  بعضنا  مع  ونتكلَّم  قراراتنا،  صنع  يف  ة  ُحرَّ إرادة 
ق داخيل  احلياة هي من اهلل وهي غالية جدًا. هذا يفرّسِ ملاذا نشعر بتمزُّ
ب لنا وهذا يعطينا فهم بسيط  وأمل شديدين عندما ميوت شخص مقرَّ
م ابنه والسبب هو أن اهلل أراد أن نعيش  عن ملاذا أراد اهلل اآلب أن يقّدِ

معه إىل األبد. خالقنا وضع لنا قيمة كبرية.
َكَشَبِهَنا...”  ُصوَرتَِنا  َعىَل  ْنَساَن  ا|ْلِ “َنْعَمُل  ا|هللُ:  َوَقاَل   26 :1 6. الحظ يف 
املربع  اقرأ  ثم  ومن  أفكارك  ارشح  يتكلم؟  اهلل  كان  تعتقد  من  مع 

باألسفل.

مع من كان اهلل يتكلَّم؟
ما  ببساطة كتب  السؤال. هو  التكوين مل جيب عن هذا  كاتب سفر 
ْنَساَن َعىَل ُصوَرتَِنا[. طبعًا هذا  كشف اهلل له، حيث قال اهلل: ]َنْعَمُل ا|ْلِ
هناك  ولكن  كامٍل.  بشكٍل  يفهمه  أن  إنسان  أي  مبقدور  ليس  الرّسِ 
مقطع يف العهد اجلديد مثري جدًا ويساعدنا عىل ِفْهِم هذا. يوحنا أحد 
التالميذ املقربني للسيد املسيح رشح عدة أشياء بوضوح حول )كلمة 

اهلل( يف إجنيله )اإلجنيل الذي كتبه يوحنّا(.
ِاقرأ )يوحنا 1: 1 - 5( ماذا تقول هذه اآليات عن الكلمة؟ بطريقتك 
اخلاصة كيف تفرّسِ اآليات 1 - 3 ؟ )لكي تفهم بشكل أوضح أن 
الكلمة هو يسوع، السّيد املسيح جيب عليك أيضًا قراءة اآليات 14 

).18 -
7. ارجع اآلن إىل التكوين 2 واقرأ جمددًا اآليات 1-3. ماذا فعل اهلل يف 
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اليوم السابع؟ إشعياء 40: 28 خيربنا أنَّ اهلل ال يكلُّ وال يعيا. إذًا 
ملاذا تعتقد أنَّه ارتاح يف اليوم السابع؟ هل تعتقد يوم راحة كل أسبوع 

مهم للناس يف يومنا هذا؟
واملرأة.  ُجل  الرَّ عىل  الوفرية  اهلل  بركات  عن  يتكلَّم  1و2  التكوين   .8

سنذكر هنا بعض من هذه الربكات: 
م هلم اهلل طعامًا وافرًا )التكوين 1: 29( •# قدَّ

•# أعطاهم اهلل عمالً ذو معىن وذو هدف )التكوين1: 28 و2: 15(
•# أعطى اهلل املرأة للرجل معينًا نظريًا )2: 18 – 24(

•# خلقهم اهلل كطفل بريء؛ وكانا كالمها عريانني وال خيجالن )2: 
)25

ث  ُجل واملرأة كانا لدهيام عالقة مع اهلل. حتدَّ •# األهم من هذا كله، الرَّ
إليهام، اعتىن هبام، وأراد األفضل هلام )1: 28 - 29 و3: 8 - 9(

قبل دخول اخلطيئة إىل العامل، احلياة كانت بسيطة، مليئة بالفرح، 
وبربكات اهلل. انظر مرة أخرى للنقاط اخلمس أعاله. ملاذا يف يومنا هذا 
عندما نتكلَّم عن الرباءة وعامل خايل من اخلطيئة نشعر كأنه حلم مجيل؟ 

ناقش أفكارك مع املجموعة.

ماذا عن نظرية التطور؟
عندما تدرس ِسْفر التكوين، كثري من األسئلة رمبا قد ختطر يف بالك 
حول كيفية خلق العامل. هناك العديد من األشياء ال خيربنا هبا أول 
أصحاحني. لذلك علينا احلذر بأن ال حنّوِل ِسْفر التكوين إىل كتاب 
علمي نتوقع منه رشح كل تفصيل. ال ميكن للعلم اإلجابة عن كل 
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هذا  يومنا  يف  العلامء  من  كثري  أيضا.  األرض  بداية  حول  األسئلة 
لتفسري  مالئمة  غري  ا  أهنَّ ويرون  لداروين.  التطور  نظرية  يدرسون 
وجود احلياة عىل األرض. رمبا قد تعلَّمت من شخص ملحد أنَّ كل 
ر نفسه من دون خالق. ال ختف من أن تؤمن  يشء يف هذا العامل قد طوَّ
مباذا تقول لك فطرتك السليمة. الكون لديه الدليل عىل وجود اهلل  
يف كل مكان. خذ بضع  دقائق لتناقش بعض األدلة اليت تراها عندما 
تنظر إىل العامل حولك وعىل السامء من فوق. ال تنَس أن تتكلَّم عن 

التصميم املدهش جلسدك، يداك، عقلك، وعيناك!
س ال خيربنا كل يشء عن كيف ُخِلق  بالرغم من أنَّ الكتاب املقدَّ  .9
ِسْفر  كاتب  حاول  اهلامة  النقاط  من  العديد  هناك  أنَّ  إالَّ  العامل، 

التكوين إخبارنا هبا يف األصحاحني 1 و2
# كل يشء ُخِلَق بواسطة اهلل.

# خلق كل يشء بشكل حسن.
# خلقنا عىل صورته.

أنَّنا بدأنا بدراسة ِسْفر التكوين، فمن املهم لنا ليس فقط أن  مبا 
نرى َعظََمة اهلل بل أيضًا كم هو حُمِبٌّ ويعتين خبليقته. سنالحظ هذا أكرث 

من خالل متابعتنا لدراستنا ألصحاحات ِسْفر التكوين التالية.

ماذا يعين هذا لنا اليوم؟ 
تطبيق عميل وصالة:

اقرأ املزمور 100: 3 عدة مرات.
1.ما مدى مقدار فهمك وإدراكك حلقيقة أن اخلالق الذي خلق الكون 

هوالذي أيضًا صنعك، وأنك ملكُه؟ 
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اقرأ املزمور 139: 13 - 18.
رنا دائاًم أن  2. كيف هلا أن تغري اجتاهات أفكارنا وأعاملنا كل يوم إذا تذكَّ

خالقنا لديه خطة مجيلة لكل خليقته؟
العظيم.  دعاء وصالة. خلالقنا  العبادة من  لتقديم  دقائق  3. خذ بضع 

اشكره لعنايته بك.

من  الثالث  األصحاح  اقرأ  التالية،  بالدراسة  تبدأ  أن  قبل 
التكوين.
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2. وقوع اإلنسان يف اخلطيئة

تكوين 3
أسئلة افتتاحية:

اهلل  خلق  كيفية  حول  تتذكر  ماذا  السابقة،  الدراسة  خالل  من 
للعامل؟ كيف كان ُخِلَق اإلنسان خمتلفًا عن خلق بقية املخلوقات؟ 

مقدمة:
رأينا يف الدراسة السابقة أنَّ اهلل قد خلق عاملًا رائعًا وكامالً. ولكن 
اجليدة  غري  األشياء  من  الكثري  هناك  أنَّ  نرى  اليوم  للعامل  ننظر  عندما 
ماذا  واملرارة.  الغضب  احلسد،  والعنف،  الكراهية  واملوت،  كاملرض 
دخلت  واملعصية  اخلطيئة  أن  كيف  الدراسة سرتّكِز عىل  هذه  حدث؟ 
الثالث دعنا نلقي  اًل إىل خليقة اهلل. قبل أن نبدأ بدراسة األصحاح  أوَّ
نظرة عام سبق لبعض اآليات يف األصحاح الثاين لتساعدنا أن نفهم ما 

حدث.
اقرأ التكوين 2: 8 - 9 و15 - 17. 

اللتان  9 ماذا كانت أسامء الشجرتان املمزيتان  ن جيدًا يف اآلية  1. متعَّ
وضعهام اهلل يف وسط اجلنة؟

م  2. يف اآليات 16 - 17، ماذا سمح اهلل لإلنسان أن يأكل؟ وماذا حرَّ
عليه أن يأكل؟ماذا قال اهلل لإلنسان أنَّه سيحدث إن مل يطع ويأكل 

من الثمرة؟
الحظ أنَّ اهلل قد بارك آدم وحواء رمبا بآالف من األشجار اليت 
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نضيع  كيف  هلم.  وإحسانه  بكرِمِه  واالستمتاع  منها  األكل  يستطيعان 
أحيانًا كل الربكات اجلميلة اليت أعطاها اهلل لنا يف حياتنا بالرتكزي عىل 

اليشء الذي ال جيب أن نفعله؟
رت الصورة اجلميلة. دعنا ننظر اآلن كيف أنَّ اخلطيئة دمَّ

اقرأ كل األصحاح الثالث من ِسْفر التكوين.
3. انظر بعناية إىل براعة مكر الشيطان يف إغواء املرأة:
# ماذا قال لزيرع الشك يف عقل املرأة؟)اآلية 1(.  

ام سيموتان إذا أكال من الشجرة. هل كانت احلية توافق  # قال اهلل إهنَّ  

اهلل عىل أنَّه سيكون هناك عواقب وخيمة إذا حواء مل تطع؟ )اآلية 4(
# كيف زرعت احلية يف عقل املرأة بذرة شك حول ُحّبِ ورعاية اهلل   

هلا وآلدم؟ )اآلية 5(.
اليت  نفسها  هي  للخطيئة  الشيطان  هبا  يغوينا  اليت  الطريقة  هل 
أغوى هبا حواء؟ كيف؟ )انظر إىل اآلية 4 - 5( جمددًا لإلجابة عن هذا 

السؤال.
4. دعنا ننظر إىل نتائج خطيئة آدم وحواء. اقرأ اآليات التالية: 

# اآلية 7: العار  
# العدد 8 و9: االختباء من الرب واخلوف من حضوره  

# اآلية 12 و13: لوم اآلخر  
هل اختربت هذه النتائج؟ ارشح كيف أننا مجينا قد اختربنا هذه 

النتائج عندما أخطأنا.
5. تكوين 1 و2 يتكلَّم عن وفرة اجلامل والسالم والربكات يف خليقة 
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الثالث واآليات  اللَّعنات اليت ُوِصَفت يف األصحاح  اهلل. اذكر كل 
 .19 - 14

6. هناك أيضًا لعنة أخرى. اقرأ التكوين 3: 22 - 24. ُحِظر عىل آدم 
ام مل ميوتا جسديًا  وحواء أن يأكلوا من شجرة احلياة. بالرغم من أهنَّ
مبارشة إالَّ أنَّ املوت الروحي حدث يف ذاك اليوم. انقطعت عالقتهم 

احلميمة مع اهلل. ضاعا روحيًا. أليست هي األسوأ بني اللعنات؟

كيف تؤثر اخلطيئة األوىل علينا اليوم؟
يصعب علينا أن نرى تأثري خطيئة آدم علينا إذا مل نعترب أنفسنا خطاة 
ومفصولني عن اهلل. يف العهد اجلديد، يساعدنا الرسول بولس عىل 
ص وقتًا لتقرأ  ِفْهِم هذا يف رسالته إىل أهل رومية. من فضلك خّصِ

رسالة رومية 5: 12 - 19. 
اجلنس  كل  إىل  واستمر  بآدم  بدأ  اجلسدي  واملوت  الروحي  املوت 
ّلِ قد شارك يف اخلطية. إن مل ندرك بعد أنَّنا تائِهون  البرشي وكأن الكُّ
من خالل آدم، فإننا لن ندرك احتياجنا للمسيح. موت املسيح ألجلنا 
عىل الصليب لن يكون له معىن. رومية 5 تُظِهر لنا حقيقة أنَّنا من ذرية 

آدم كلنا ورثنا ذنبه، ورثنا الطبيعة الساقطة.
حنتاج لوالدة ثانية - والدة روحية - جيب أن نولد باملسيح )من خالل 
إمياننا به( لنتخلص من اللَّعنة اليت جاءت عن طريق اإلنسان األول، 

آدم.
الرشيفة  التوراة  )يف  اإلجنيل  نبوءة يف  أول  بالنبؤات.  اإلجنيل ميلء   .7
للحيَّة حول يشء ما  قاهلا اهلل  نبوءة  3. وهي  بالتحديد( يف تكوين 
ا نبوءة غامضة. إهنا خترب احلية )إبليس( عن  سيحدث يف املستقبل. إهنَّ
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هالكه املستقبيل.
هذا  يعين  ماذا  احلية؟  رأس  سيسحق  15من   :3 تكوين  اقرأ 

برأيك؟
م عىل آدم وحواء األكل من شجرة احلياة إالَّ  8. بالرغم من أنَّ اهلل حرَّ
م  أنَّه مل يتخىل عنهم ومل هيلكهم بل استمر بالعناية هبم. الحظ أنَّه قدَّ
)آية   ثيابا؟  م هلام  قدَّ بالعار. كيف  كانا مليئني  ام  أهنَّ بالرغم  ثيابًا.  هلام 

.)21

اء من جلِدها؟ ملاذا ُقتَِلت حيوانات ليغطّي اهلل آدم وحوَّ
من املهم جدًا مالحظة أنَّ حيوانات ُقتَِلت الستخدام جلودها لتغطية 
عورة آدم وحواء، هذه أول تضحية حليوان يف التاريخ. هذه التضحية 
ما التضحية. بسبب  كانت بسبب اخلطيئة. الحظ أنَّ آدم وحواء مل يقّدِ
ب. لكن اهلل  خطيئتهام وعارمها، دفعهام اخلوف لالختباء من وجه الرَّ
بنفسه قدم التضحية ألجلهام سرت عارمها وخطيئتام. حقيقة تقديم اهلل 
التاريخ  مهم جدًا يف  هلا مغزى  آدم وحواء  عار  هبا  ليغطي  تضحية 
وملعىن اخلالص. كاتب رسالة العربانيني يف العهد اجلديد من اإلجنيل 
ا فكرة  ُصُل َمْغِفَرٌة![ )عربانيني 9: 22( إهنَّ قال: ]َوِبُدوِن َسْفِك َدٍم َل َتْ
أساسية موجودة يف كلٍّ من العهد القديم واجلديد. يف العهد اجلديد 

نرى أن يسوع سفك دمه ليغفر خطايا العامل ولألبد.
دعنا ننظر إىل ما قاله النيب إرميا بعد آالف السنني من آدم وحواء. 
ل كثريًا يف إثِم البرشية. اخلطيئة يف اجلنة منت ومألت األرض.  لقد تأمَّ
لكن َعِلَم إرميا أنَّ اخلطيئة ليست فقط فعل خارجي. قبل أن تأكل حواء 
. عرف  لت إىل رشٍّ من الثمرة، ُخِدَعت من ِقَبِل احلية. رغبات قلبها حتوَّ
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إرميا أنَّ قلوب البرش أصبحت مليئة  بالرش لذا كتب وبيأس: ]َاْلَقْلُب 
يٌس، َمْن َيْعِرُفُه؟[ )إرميا 17: 9( عرف إرميا  ٍء َوُهَو َنِ َأْخَدُع ِمْن ُكّلِ َشْ
أن قلبه جنس أيضًا، من خالل هذه اآلية نفهم أنَّه كان حمبطًا عندما نظر 

إىل داخل قلبه.
بعد بضعة آيات قال إرميا يف األصحاح )17: 14( ]ِاْشِفيِن َيا َربُّ 
َفأُْشَفى. َخّلِْصيِن َفأَُخلََّص، أِلَنََّك َأْنَت َتْسِبيَحِت[. عرف إرميا أنَّه ال جيب أن 
يطلب اهلل من خالل ذاته ألن قلب اإلنسان ميلء بالرش، اهلل أمله الوحيد 
الكل سيكون  اهلل شفائه وخالصه  يعطي  أنَّه عندما  للخالص. عرف 

أفضل. كان إميانه باهلل وحده.
ماذا يعين هذا لنا اليوم؟

تطبيق عميل وصالة
ليس  ليوحنا،  رسالة  )أول   1 األصحاح  األوىل  يوحنا  رسالة  اقرأ 

إجنيل يوحنا(
1. 1يوحنا 1: 7 - 9 يتحدث يوحنا عن السلوك يف النور واالعرتاف 
باخلطايا. ارشح كيف لنا أن نسلك بنور اهلل عندما خنطئ ونعرتف 
)انظر  أخطأا.  عندما  وحواء  آدم  سلك  كام  ليس  اهلل  أمام  باخلطية 

للفقرة رقم 4(
2. ملاذا مهم جلميع املؤمنني أن يسلكوا بتواضع وأن يثقوا بالسيد املسيح 

م ارتكبوا خطيًة ما؟ ملغفرة اخلطايا عندما يدركوا أهنَّ
3. ِاهْنِي هذه الدراسة بالصالة بأن يساعدك الرب ويساعد كل املؤمنني 

الذين التقيتهم بأن يسلكوا بالنور.
هبدوء، ومن أعامق قلبك، اعرتف للمسيح بكل يشء يبقيك بعيدًا 
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لكل خطاياك وجعلك  الكامل  غفرانه  أجل  من  وسّبِحه  اشكره  عنه. 
طاهرًا يف حمرضه.

قبل البدء بالدراسة التالية، اقرأ التكوين كل من األصحاحات 
.10 - 4

يف  كلهم  قراءهتم  ميكنك  يوم،  كل  واحدًا  أصحاحًا  قرأت  إذا 
اقرأ  إذا كنت غري قادر أن تقرأ كل هذه األصحاحات  أسبوع واحد. 
ح كل األصحاح اخلامس ولكن  عىل األقل تكوين 4: 1 - 12، تصفَّ
اقرأ عىل األقل 5: 1 - 5 و5: 21 - 24، )ستجد هذه اآليات ممتعة 
لرتى كم عاشوا الناس يف تلك األيام!( اقرأ كل األصحاحني 6 و7، 

واقرأ األصحاح 9: 7 - 17.
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3. زيادة اخلطيئة عىل األرض

تكوين 4 - 10
أسئلة افتتاحية:

اليت  التفاصيل  ما   .3 -  1 تكوين  األحداث يف  باختصار  راجع 
تتذكرها حول كيفية خلق اهلل للعامل؟

كيف إنَّ عدم طاعة املرأة والرجل هلل  أفسد خليقته الرائعة؟ ماذا 
فعل اهلل ليسرت جسدمها؟

البرشية  وعار  خطية  ليسرت  اهلل  سيفعله  ملا  رمزًا  هذا  كان  كيف 
كلها؟

مقدمة:
يف دراستنا األوىل رأينا مجال خليقة اهلل. الرجل واملرأة ُخِلَقا عىل 
صورة اهلل. لكن وقوعهام يف اخلطيئة جلبت العار واللَّعنة عليهام. وطردا 
اخلطيئة يف  أن  كيف  الدراسة  هذه  يف  سنرى  احلياة.  عن شجرة  بعيدًا 

هذين الشخصني أثَّرت عىل كل نسلهام.
اقرأ تكوين 4: 1 - 12.

1. يف اآليات 6 - 7، مباذا نبَّه اهلل قايني؟ ماذا حدث بسبب عدم سامع 
قايني إىل التنبيه؟ )اآلية 8(.

ملاذا مهم علينا أن ننتبه جيدًا عندما روح اهلل يكّلِمنا حول أفكار 
قلوبنا اخلاطئة؟

2. ما السؤال الذي سأله اهلل لقايني يف اآلية 9؟ 
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ماذا كان رد قايني هلل؟
9؟  اآلية  يف  لقايني  سأله  الذي  السؤال  جواب  هو  تعتقد  ماذا 

أحارٌس أنا أِلخي؟
كيف سيكون املجتمع عندما ال هيتم أحد باحتياجات اآلخرين؟

اقرأ تكوين 5: 1 - 5 واآليات 21 - 24 واآلية 32.
3. تكوين 5 يذكر لنا األجيال من آدم إىل نوح وأوالده. ماهي النقاط 

الثالثة املهمة يف خلق اإلنسان اليت تراها يف اآليات1 - 2؟

هل حقًا ُوِجَد آدم وحواء؟
البعض يعتقد أنَّ آدم وحواء شخصيات أسطورية. يف تكوين 5 نرى 
أنَّ آدم وحواء شخصيات حقيقية ولدهيم ساللة عىل هذه األرض. 
لدى آدم أبناء وبنات آخرين، ولكن كاتب ِسْفر التكوين كان حريصًا 
جدًا ليخربنا أنَّ من نسل شيث ابن آدم كان نوح. مقاطع أخرى يف 
العهد القديم واجلديد ختربنا عن بقية النسل من نوح إىل يسوع املسيح، 
مرورًا بإبراهيم وداود. )بعض األمثلة: تكوين 11: 10 - 26، إجنيل 
مىت1: 1 - 17، وإجنيل لوقا 3: 23 - 37( الناس االسطوريني ليس 
لدهيم نسالً مستمرًا إىل يومنا هذا. إذًا التكوين يساعدنا لنفهم القصة 

احلقيقية حول بداية اإلنسان وبداية اخلطية.
4. انظر إىل تكوين 5: 22 - 24 كل اآليات اليت تتكلَّم عن األشخاص 
تنتهي بـ ]ومات[ ولكن الحظ قصة أخنوخ تنتهي بشكل خمتلف عن 
بقية القصص. ماذا يعين باعتقادك عندما يقال: ]وسار أخنوخ مع 
ر حبياتك اخلاصة. هل  اهلل، ومل يوجد ألن اهلل أخذه[؟ )اآلية 24( فّكِ

ترغب بالسري أكرث قربًا من اهلل؟ ارشح رغباتك.
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اقرأ تكوين 6: 5 - 8. 
5. رشُّ اإلنسان قد كرث. ماذا تقول اآلية 5 حول أفكار اإلنسان؟ عندما 
يفكر البرش يف أي جمتمع بالرش بشكل دائم كام ذكر يف اآلية 5، هل 
ه السالم؟ ارشح جوابك.  سيكون هذا املجتمع  مستقرًا ومكانًا يعمَّ
نقرأ  اليت  س  املقدَّ الكتاب  يف  األوىل  املرة  ا  إهنَّ  ،6 اآلية  جمددًا  ِاقرأ   .6
هل  هذا  قبل  اإلنسان.  رش  عىل  هلل  العاطفية  الفعل  ردة  عن  فيها 
سبق وفكرت بأن اهلل قد حيزن بسبب اخلطيئة يف هذا العامل؟ ارشح 

أفكارك.

من أين جاءت اخلطيئة؟
إنسان  بداية. اهلل مل خيلق  أنَّ اخلطيئة هلا  رأينا   3 لتكوين  يف دراستنا 
خاطئ. اهلل أعطى احلرية آلدم وحواء، حرية حمبة اهلل واتِّباعه. ولكن 
كانوا  البداية  يف  طاعته.  عدم  يف  أحرارًا  كانوا  م  أهنَّ أيضًا  يعين  هذا 
اهلل.  تعاليم  طبَُّقوا  عندما  مجيالً  كان  العامل  أبرياء.  أطفال  سعيدْين، 
لكن عندما اختاروا عدم طاعة اهلل، هذا مل يؤثر عليهام فقط بل عىل 
كل العامل، أصبح بشكل مزتايد ميلء بالعنف والناس الرشيرة الذين 
اهلل  خدمة  من  بداًل  أنفسهم  ليخدموا  املمنوحة  احلرية  استخدموا 
واآلخرين. وبالتايل نرى أن اخلطيئة اليت أدخلت إىل العامل كلها تعود 

إىل آدم وحواء.
ِاقرأ تكوين 6: 9 - 22.

7. انظر جمددًا إىل اآليات 8 - 9. ملاذا وجد نوح نعمة يف عيين الرب؟
8. باإلضافة إىل احليوانات، من دخل مع نوح إىل الفلك؟ )اآلية 18( 

صف باختصار بعض التحضريات اليت قاهلا اهلل لنوح ليعملها؟
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اقرأ تكوين 7: 1 - 12.
9.كم يومًا أمطر اهلل عىل األرض؟ )اآليات 4 و12( 

ِاقرأ تكوين 7: 22 - 24.
10. ماذا حدث لكل حي عىل وجه األرض؟ 

11. بعد عدة سنوات من بناء الفلك، صف شعور نوح وعائلته: برأيِك 
كيف كان عندما نظروا إىل اخلارج ورأوا أنَّ املياه تغطّي كل األرض، 

بينام هم آمنني داخل الفلك؟

إذا كان اهلل حمبة، ملاذا أهلك البرشية ف أيام نوح؟
ما  البرشية  ليهلك كل  قرارًا صارمًا  اهلل  ذ  اختَّ الطوفان،  هنا يف قصة 
ملاذا أهلك اهلل كل  البعض:  يتساءل  عدا رجٌل واحد وعائلته. رمبا 

البرشية؟
انظر إىل تكوين 6: 5  جمددًا. يف أيام نوح كان العامل حباجة إىل جمازاة، 
ه غري حمب عندما  كان هيلك نفسه، ال جيب أن ينظر إىل اهلل عىل أنَّه إل~
العامل  عىل  حكم  اهلل  ألن  نتشجع  أن  علينا  جيب  بل  العامل.  جيازي 
س يصف اهلل باستمرار بأنه القايض العادل.  مبسؤولية. الكتاب املقدَّ
عندما  وعادلة.  قراراته صحيحة  كل   )15  -  1  :94 مزامري  )انظر 
املجتمع  فإن  احلياة  مدى  بالسجن  مدان  متسلسل  جمرم  عىل  حيكم 
سيفرح ألنه سيعرف أن جرائمه املتكررة ستتوقف. يعرف كل البرش 
أن املحاكم عىل األرض تلقى عليها املسؤولية للحكم بعدل. أليس 
باحلري أن ندرك أنَّ اهلل أكرث عداًل، الذي خلق العامل بطريقة مذهلة، 
ليحكم باإلدانة عىل الرش يف هذا العامل. من خالل كل أسفار الكتاب 
س نرى أنَّ اهلل قد حكم العامل بالعدل، حىت لو بدا لنا يف بعض  املقدَّ
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عادٌل.  العامل  هذا  الرش يف  اهلل عىل  ُحْكم  بطيئًا.  أن حكمه  األحيان 
تعاليمه  اتبعوا  لو  حكمه  من  العامل  سينقذ  أنَّه  أيضًا  يعّلِمنا  ولكن 

للخالص.
وأخريًا توقف املطر وبدأت األرض جتف. بعد أكرث من سنة بقليٍل 
داخل الفلك، نوح وزوجته وأبنائه وزوجاهتم خرجوا. بىََن نوح مذحبًا 
م بعض من احليوانات السليمة  كتضحية ليشكر اهلل حلفظهم آمنني.  وقدَّ
أعطى اهلل نوح نفس األمر الذي أعطاه آلدم وحواء يف البداية، يثمروا 
ر األرض  وميألوا األرض. ثم عمل اهلل ميثاقًا مع نوح عىل أنَّه لن يدّمِ
 :9 )تكوين  الوعد.  هذا  هوعالمة  قزح  قوس  أخرى.  مرًة  بالطوفان 
1 - 17( إذا مل تكن بعد قد قرأت قصة نوح وعائلته يف األصحاحات 

6 - 9، إنَّه من اجليد أن تقرأها فيام بعد بنفسك.
برسعة ألِق نظرة عىل قائمة أحفاد نوح ف تكوين 10. 

12. يف تكوين 5 رأينا األجيال من آدم إىل نوح. تكوين 10 خيربنا عن 
أحفاد نوح من أبنائه الثالثة. ما أسامء أبنائه الثالثة؟ )اآلية 1(.

من نسل أبنائه، ماذا بدء ينشأ عىل األرض؟ )اآلية 32(.
من هنا نرى أول بدايات األمم. مجيعنا أتينا من نسل نوح، بالرغم 
من أننا ال يعرف كل واحد فينا من أي ابن هو ولكن من ِسْفر التكوين 
نستطيع أن نأخذ معلومات مفيدة حول تارخينا القديم. أهم ما يف األمر 
هو أن نتعلَّم أنَّ اهلل كان موجودًا يف كّل األحداث اليت حصلت. كل 
الالحقة  الدراسات  أيضًا.  اليوم  هو  كام  اهلل  بإرشاف  حصل  التاريخ 

ستساعدنا عىل ِفْهِم هذا بشكل أوضح.

ِسفر التكوين
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ماذا يعين هذا لنا اليوم؟
تطبيق وصالة.

ِاقرأ رسالة بطرس الثانية 3: 3-14. 
ث بطرس الرسول يف العهد اجلديد،  آالف السنني بعد نوح، حتدَّ
حصل  كام  بغتة،  ستختطف  البرش  إنَّ  قال  للعامل.  األخري  اليوم  عن 

الطوفان يف أيام نوح.
1. سيأيت يوم الرب كاللص ولن يكون هناك خالص، مباذا دعا بطرس 

أتباع املسيح بأن يفعلوا؟ 
)ِاقرأ جمددًا اآليات 11 - 14(.  

من  الرش  ينمو  عندما  العامل  االنغامس يف شهوات  السهل  من  ملاذا   .2
حولنا؟

ِاقرأ بطرس الثانية 3: 17 - 18. 
3. ِارشح ماذا تعين اآليات 17 - 18 لك وللمؤمنني الذين التقيت هبم؟

4. اهني هذا الوقت بالصالة لتكون من الناس املستعدين للمجيء الثاين 
للمسيح.

قبل الدراسة التالية، ِاقرأ كل أصحاح 11 من ِسفر التكوين.

دراسات حياتية ألتباع السيد املسحي
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4. برج بابل

تكوين 11

أسئلة افتتاحية:
بعد عدم  البرشية  تؤثر اخلطيئة عىل  بدأت  باختصار كيف  اذكر 
طاعة آدم وحواء اهلل. ما املجازاة الَّيت حكم هبا اهلل عىل األرض؟ كيف 

كان هذا احُلْكم عادل؟ ملاذا استثىن اهلل نوح وعائلته من هذا احلكم؟
مقدمة:

بابل.  ُيدَعى  ماذا حدث ملكان  نرى  اليوم سوف  يف دراسة هذا 
عىل الرغم من أن اخلطيئة دائاًم تأخذ مكانًا يف القلب واألفعال بشكل 
شخيص، لكن أحيانًا يشرتك كل أفراد املجتمع لفعل املعصية. قصة بابل 
تُْظِهر لنا كيف أن الكربياء بإمكانه أن يُعمَّ عىل مجيع أفراد املجتمع ككل.

اقرأ تكوين 11: 1 - 9.
1. ِاقرأ اآلية 4 جمددًا. الناس متَّحدون عىل هدف مشرتك. ما هو هذا 

اهلدف املشرتك؟ 
يريدون  الناس  كان  هل  البعض.  بعضهم  مع  حمادثاهتم  من خالل   
األقل  عىل  كانوا  هل  اهلل؟  قيادة  حتت  البعض  بعضهم  مع  االحّتاد 
منهم  اهلل  يريد  ماذا  ملعرفة  الرغبة  لدهيم  كانت  هل  باهلل؟  رون  يفّكِ

كمجتمع؟ هل ترى أي كربياء برشي يف اآلية 4؟ ارشح أفكارك.
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ما هو برج بابل؟
شكل  عىل  )معبد  “زقورة”  ُيدَعى  يبنوه  كانوا  الذي  الربج  رمبا 
هرمي(. وجد علامء اآلثار العديد من آثارات “الزقورات” يف منطقة 
مزيوبوتاميا، سوريا والعراق اليوم. هذا النوع من األبراج غرضه أن 
يصل األرض )اإلنسان( بالسامء )اآلهلة( اآلية 4 تقول: “برجًا رأسه 
ه، لذلك حاولوا  بالسامء. “حيث أنَّ الناس قد ابتعدوا كثريًا عن اإلل~

الوصول إىل اآلهلة اليت ُخِلَقْت يف عقوهلم.
علامء اآلثار خيربوننا أن أبراج الزقورة ُبِنَيت لدعوة اآلهلة ليزنلوا إىل 
مع  إليها  اآلهلة  لتأيت  الربج  قمة  بنوا حجرة عىل  ليباركوهم.  مدهنم 
سالمل متتد إىل أسفل الربج. كان الكهنة الوثنيون يضعون طعامًا لآلهلة 
ة قبل نزوهلم عرب السالمل  يف احُلجرة العليا، حيث يستمد اآلهلة القوَّ
هذه  ولكن  بالتأكيد،  هذا  خيربنا  ال  القصة  هذه  يف  النَّص  لألسفل. 
القصة قد تكون بداية لنمو الوثنية وهي  عبادة عدة آهلة. كان الشعب 
احلقيقي.  ه  اإلل~ لدهيام  كانا  الذْين  وحواء  آدم  حول  للمعرفة  مفتقدًا 

لرمبا بدأت الديانات الوثنية بالتطور يف ذلك الوقت.
“َوا|ْمألُوا  وحواء:  آدم  اهلل  أََمَر  ماذا  تذكر  هل  جمددًا.   4 اآلية  اقرأ   .2
ر اهلل هذا األمر مع نوح  ا|أْلَْرَض” )تكوين 1: 28( بعد الطوفان كرَّ
وعائلته. )تكوين 9: 1( ماذا قال الشعب يف تكوين 11: 4 والذي 

يتعارض مع ما أراده اهلل؟
س ملاذا أَْخرَبَ اهلل آدم ومن بعده نوح بأن يكرثوا  3. مل خيربنا الكتاب املقدَّ
وميألوا األرض. برأيك ملاذا تعتقد أن اهلل قد أراد أن ينترش اإلنسان 

يف كل األرض؟
4. ِاقرأ جمددًا اآلية 5. قال الشعب يف السابق إنَّ برجهم سيكون رأسه 



السامء، مباذا تصف اآلية 5 ردة فعل اهلل؟ هل حقًا وصل رأس الربج 
للسامء؟

هناك بعض الفكاهة يف هذه القصة. أراد الشعب أن يصنعوا هلم 
ا|ْساًم لذلك أرادوا أن يبنوا برجًا يصل رأسه السامء، رمبا كانوا يأملون 
أن يصل رأسه للسامء، لكن اهلل نزل لرياه! الشعب بتفكريه البسيط رأى 
أنَّ الربج عظيٌم. عىل كل حال الربج صغرٌي جدًا جدًا ليصل هلل الذي 
خلق الكون بأكمله! اعتََقد هذا الشعب نفسه أنَّه سيكون مهاًم وذا شأن 
م ليسوا بآهلة.  لو بنوا هذا الربج، لكن كربيائهم قد أعامهم عن رؤية أهنَّ
هتم. كل املساعي الدينية للوصول  م لن يصلوا إىل اإلله احلقيقي بقوَّ وأهنَّ

ا بال جدوى وال معىن هلا. هلل برهنت أهنَّ
5. اقرأ اآلية 6 و7 جمددًا. الشعب كان ُمتَِّحدًا هلذه املهمة. حنن نعتقد 
عادة أنَّه من اجليد أن يكون الشعب ُمتَِّحد ولكن هل كان اهلل مرسورًا 
َد فيها  من احّتادهم هذا؟ هل تستطيع أن تذكر عدد املرات اليت احتَّ

البرش ليعملوا ضد مشيئة اهلل يف العامل؟

هل الوحدة دائًم شٌء جيٌد؟
إنَّه من اجلّيِد عندما يَتَِّحد الناس ويكون هدفهم للخري ُمقادًا من ِقَبِل 
حمبَّة وحكمة اهلل. ولكن عندما يتَِّحد الشعب إلنكار اهلل وكلمته )كام 
رأينا يف بابل(، فسوف تكون  النتيجة خطرية جدًا. رأينا يف اآلية 4 
واخلوف  ا|ساًم(  ألنفسنا  )نصنع  الكربياء  عىل  مبنيًا  كان  ادهم  احتَّ أن 
س أنَّه ال خوف  َد َعىَل َوْجِه ُكّلِ ا|أْلَْرِض[ يعّلِمنا الكتاب املقدَّ ]ِلَئالَّ َنَتَبدَّ
وال كربياء جيب أن يقودنا يف هذه احلياة. يف احلقيقة لو تبعنا كل هذه 
الدوافع فسوف تكون هناك نتائج خطرية عىل أنفسنا وعىل اآلخرين 

ِسفر التكوين
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ُيْدَعى  1930 و1940، كان هناك رجٌل  العامل. ما بني عام  يف هذا 
ا|ساًم.  ألنفسهم  يصنعوا  ألن  مؤّيِديه  من  جمموعة  مع  سعى  ]هتلر[ 
قبل  الناس  من  وبالعديد  األوربية  بالقارة  حلق  وفظيع  شامٌل  دماٌر 
التاريخ وبشكل  أن يتوقف عن أفعاله. حدث هذا عدة مرات عرب 
بعضهم  مع  اجتمعوا  اخلطاة  الناس  من  جمموعة  أنَّ  بسبب  متكرر 
األمور.  لتدبري  اهلل  بذلك خطة  ليبنوا مملكتهم اخلاصة، ويتجاهلون 
إشعياء  النَّيب  َوَصَف  آجالً.  أم  املجتمعات سقطت عاجالً  كل هذه 
)إشعياء  َطِريِقِه[  ِإىَل  َواِحٍد  ُكلُّ  ِمْلَنا  َضَلْلَنا.  َكَغَنمٍ  ]ُكلَُّنا  هذه:  ظروفنا 
اختار كّل واحد منهم طريقه  أنانّيني  بأفراد  مليئة  53: 6( األرض 
والنتيجة كانت جمتمع غري سوي. ومع الوقت فسد املجتمع ألّنه ال 

يستطيع اإلنسان من غري اهلل أن يعيش يف هذا العامل مع اآلخرين.
6. اقرأ اآليات 8 - 9 ما األمران اللذان حدثا عندما بَْلَبَل اهلل ألسنتهم؟
أتت تسمية املدينة بابل من البلبلة. وحدهتم قد تفتَّت ألهنم مل يعودوا   

قادرين عىل التكلُّم مع بعضهم البعض.

ماذا كان هدف اهلل من تبديد الشعب؟
ا كانت خطة اهلل لُيْبطئ من االنتشار الرسيع للخطيئة  يعتقد البعض أهنَّ
يف العامل. بقدرة اهلل نشأت جمموعات خمتلفة من احلضارات واللغات. 
وبدأ البرش باالنتشار حول العامل. حكم اهلل عىل خطيئتهم بتبديدهم 
املبين عىل كربيائهم. ويف  لوا هدفهم  يكّمِ أن  املستحيل  وليجعل من 
ة للبرشية بأن ينترشوا حول العامل. يف  الوقت نفسه أكمل خطته املَُعدَّ
أثينا  الرسول بولس ألهل  قال  العهد اجلديد  ُسل يف  الرُّ ِسْفر أعامل 
ه واحد فقط وهو املتحكم بكل  بأنه يريد منهم أن يدركوا أنَّه هناك إل~
ٍة ِمَن ا|لنَّاِس َيْسُكنُوَن َعىَل  العامل، حيث قال : ]َوَصَنَع ِمْن َدٍم َواِحٍد ُكلَّ ُأمَّ
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َنِة َوحِبُُدوِد َمْسَكِنِهْم، ِلَكْي َيْطُلُبوا  ُكّلِ َوْجِه ا|أْلَْرِض، َوَحَتَم ِبا|أْلَْوَقاِت ا|مْلَُعيَّ
ُسوَنُه َفَيِجُدوُه، َمَع َأنَُّه َعْن ُكّلِ َواِحٍد ِمنَّا َلْيَس َبِعيًدا[ )أعامل  ا|هللَ َلَعلَُّهْم َيَتَلمَّ

ُسل 17: 26 و27( الرُّ
اقرأ تكوين 11: 27 - 32.

وساراي  بعد(  فيام  إبراهيم  )دعي  أبرام  إىل  بنا  تعود  اآليات  هذه   .7
أي  إىل   )31 )اآلية  غادرا؟  مدينة  أي  من  بعد(  فيام  سارة  )دعيت 

أرض نويا أن يذهبا؟ )اآلية 31(.
يف هناية األصحاح 11 لفت الكاتب انتباهنا إىل يشٍء جديٍد قد 
بدأ اهلل بفعله. )اآليات 27 - 32( جند يف بابل أنَّ كل جهد البرش ضاع 
هباء. يف دراستنا التالية اليت ستكون من األصحاح 12 سوف نرى أنَّ 
اهلل بدأ يكشف عن خطته الرائعة لينقذ العامل أمجع من اللَّعنة اليت جلبها 
لنفسه. هذه اخلطة اليت ستجلب الربكات للعامل من خالل إبراهيم رجل 

اإلميان.
ماذا يعين هذا لنا اليوم؟

تطبيق وصالة.
اقرأ املزمور 115: 1.

1. أراد الشعب يف بابل أن يصنعوا ألنفسهم ا|ساًم. اُنظر إىل اآلية أعاله. 
ماذا تقول هذه اآلية عن اال|سم املستحق كل تبجيل وملاذا يستحق 

ذلك؟
ِاقرأ الرسالة إىل فيلييب 2: 1 - 11

ح كيف َعَرَض املسيح النوايا اليت هي العكس  2. يف هذه اآليات، وّضِ
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متامًا من نوايا الشعب يف بابل؟
ر يف نوايا قلبك. هل هناك مكان يف حياتك تسعى فيه ألن تكون  3. فّكِ
معروفًا بني اجلميع؟ ماذا عن كنيستك؟ أو اإلرسالّية املسيحية؟ هل 
نريد  املجموعة؟ أحيانًا  أو  املؤمنني  ا|ساًم بني  تسعى ألن يكون لك 
أنَّنا أفضل كنيسة  ُنعَرف عىل  لني كقادة أو  أن نكون حمرَتمني ومبجَّ
أو املنظمة األكرث تأثريًا. كيف يكون هذا ضد ما وعظ به بولس يف 

اآليات 3 - 7؟ 
املجد  كل  يستحق  هو وحده  من   11 -  9 اآليات  إىل  انظر جمددًا   .4

والتسبيح؟

واطلب  صيّلِ  الذايت،  والكربياء  بالفخر  الشعور  لديك  كان  إذا 
الغفران من اهلل. ثم ُخْذ بعض الوقت لتمجيده كسّيِد عىل الكل.

كل  التكوين  من  اقرأ  التالية،  الدراسة  ف  البدء  قبل 
األصحاحات12 - 15. 

إذا كنَت غري قادر عىل قراءة كل هذا، اقرأ عىل األقل تكوين 12: 
1 - 9 وكل األصحاح 15.

-33-

دراسات حياتية ألتباع السيد املسحي



5. إبراهيم: دعوة اهلل والوعد

التكوين 12 - 15

أسئلة افتتاحية:
كربيائه  بدافع  اإلنسان  عمل  ماذا  السابقة،  دراستنا  خالل  من 

ليصنع ا|ساًم لنفسه مبعزل عن اهلل؟ ماذا كان رد فعل اهلل عىل هذا؟
مقدمة:

ُدِعَي إبراهيم أبًا جلميع املؤمنني. قصته مذكورة يف تكوين 11: 
26 إىل تكوين 25: 11. كام قرأنا يف قصة إبراهيم )كان اسمه أبرام يف 
البداية( فإنه رجل عادي لديه أخطاء وضعفات مثل كل البرش. ولكن 
ف ويستجيب باإلميان عندما كان اهلل يكّلِمه. يف  أيضًا جند أنَّه كان يترصَّ
هذه الدراسة سوف نرّكِز عىل بعض النقاط الرئيسية يف حياته، ومبا أننا 
ندرس ونتعلم دعنا نرى كيف أن إميان إبراهيم ممكن أن يلهمنا لكي 

نعيش حنن أيضًا باإلميان.
اقرأ تكوين 12: 1 - 9.

1. يف العدد 1، مباذا أمر اهلل أبرام ليفعل؟ انظر اآلن إىل العدد 4 و5. كم 
كان ُعْمر أبرام عندما غادر أرضه؟ ومن َذَهَب معه؟ 

أبرام برأيك عندما ترك كل  ماهي بعض الصعوبات اليت واجهت   
يشء ليتبع إرشادات اهلل إىل أرض غريبة؟
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ي الُطُرق املختلفة اليت كان اهلل  انظر بإمعان عىل العددين 2 و3، َسّمِ  .2
مزمعًا أن يبارك هبا أبرام.

3. قال اهلل أيضًا ألبرام أنَّه ستتبارك فيك مجيع قبائل األرض. إنَّه وعد 
بركة”  “لتكون  يعين  ماذا  برأيك،  اهلل.  يباركه  أن  يريد  الكل  رائع! 

لآلخرين؟
رت بأن تكون حياتك بركة لآلخرين؟ هل متنيت أو فكَّ  

أرشح رأيك وأفكارك.  

ماذا كانت تعين ألبرام طاعة اهلل؟
اهلل  تكلَّم  كيف  ندري  ال  اهلل.  إرشادات  خلف  باإلميان  أبرام  سار 
ألبرام، هل كلَّمُه بصوٍت مسموٍع؟ أو كان كصوٍت داخيل يف قلبه 
س ذلك بوضوح،  ه أبرام عىل أنَّه صوت اهلل؟ مل يذكر الكتاب املقدَّ ميزّيِ
يعيشه يف  الذي كان  أبرام ترك األمان  أنَّ  ولكن ما يذكره بوضوح 
أرضه إىل املجهول، أرض غريبة أرسله اهلل إليها. هناك يتكلَّمون بلغٍة 
ه  خمتلفة ولدهيم عادات خمتلفة لكن أبرام كان يتعلَّم أن يثق هبذا اإلل~
الذي كان يكشف عن نفسه ببطء ألبرام. من املؤكد أنَّه كان يف عقل 
تركه  ليس هلا جواٌب من حيث  اليت كان  العديد من األسئلة  أبرام 
ألرضه. )دائاًم هذه األسئلة موجودة لكل من يتَّبع اهلل( ال خيربنا اهلل 
كل التفاصيل عندما يطلب ِمنَّا بأن نتَّبعه. املهم أن نثق به ونطيعه كام 
أبرام وجلب  آمن  أنَّه كام  يقني  أبرام. وبعد ذلك سنكون عىل  فعل 
الربكات عىل نفسه وعىل اآلخرين كذلك حنن أيضًا. ولكن الربكات 
ا مل مُتْنَح  اليت وعد هبا اهلل ال تتحقَّق يف ذات الوقت، يف احلقيقة نرى أهنَّ

كّلها يف حياة أبرام.
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4. إذا كان لديك خريطة رحلة أبرام )جتدها عادة يف الصفحات األخرية 
س أو بإمكانك أن جتدها عىل اإلنرتنت بالبحث عن  للكتاب املقدَّ
أبرام.  موطن  الكلدانيني  أور  مدينة  عن  احبث  كتابية(،  خرائط 
كم  تقريبًا  هبا.  أقاموا  مدينة  أول  حاران،  وعن   )31 )تكوين11: 

كيلومرتًا قطع أبرام ليصل إىل حاران؟ 
جد اآلن كنعان، األرض اليت أرسل اهلل أبرام إليها. )تكوين 12: 5   
- 6( تقريبًا كم كيلومرتا قطع أبرام من حاران لكي يصل إىل كنعان؟

كيف   )7 )العدد  اهلل؟  له  قال  ماذا  كنعان،  إىل  أبرام  َوَصَل  عندما   .5
استجاب أبرام لوعد اهلل؟

أبرام يتعلَّم العبادة
ببناء  يستمر  كان  للرب.  آخر  مذحبًا  يبين  أبرام   8 العدد  يف  الِحظ 
ص وقت لعبادة  املذابح يف أوقات خمتلفة خالل حياته. أبرام كان خيّصِ
تقديم تضحية حيوانية  العبادة عبارة عن  األيام كانت  اهلل. يف تلك 
عىل املذبح، كانت تعرّب عن الوفاء واإلخالص والثقة باهلل. من املهم 
ه الواحد احلقيقي.  لنا أن ندرك كم من الناس فقدوا معرفتهم باإلل~
ه أبرام يف  طقس العبادة هذا كان شائعًا يف أيام إبراهيم. حيث كان إل~
يعبدوهنا  كانوا  اليت  اآلهلة  من  واحد  ليس سوى  كنعان  نظر شعب 
لكن أبرام كان يتعلَّم كل يوم أكرث عن اهلل الواحد احلقيقي. معرفته 
باهلل كانت تعتمد عىل ما يكشفه اهلل عن نفسه ألبرام. كلَّام وثق أبرام 

وأطاع كلَّام كشف اهلل عن نفسه أكرث له.
مّرت سنوات ِعّدة، فخالل هذه الفرتة سافر أبرام إىل مرص هربًا 
من املجاعة اليت حصلت يف كنعان. هناك حيث كذب عىل فرعون بشأن 
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زوجته سارة، بعد فرتة رجع إىل أرض كنعان، ثم افرتق عن ابن أخيه 
لوط الذي سافر معه من أرض موطنه أور الكلدانيني، اختار لوط أن 
يسكن يف الوادي اخلصب، حيث كانت اخلطيئة قد مألت مدينيت سدوم 
وعمورة، هذا ما سيتسبب مبتاعب خطرية للوط كام سنرى يف الدراسة 

رقم 7.
م يف الُعْمِر وال يزال ليس لديه أوالد، ساراي ما  كان أبرام يتقدَّ
تزال عاقرًا. كيف ممكن أن يتحقق ما وعد اهلل به ألبرام يف تكوين 12؟ 
قد  أوالد؟  لساراي  يكن  مل  إذا  ة عظيمة  ُأمَّ إبراهيم  لنسل  يكون  كيف 
 )18 - 14 :13 أبرام أيضًا أن يعطيه أرض كنعان )تكوين  وعد اهلل 
لكن أبرام كان يعيش حياة الرتحال وكان غريبًا هناك. إميان أبرام باهلل 
كه بكلمته قد اُْمتُِحن. كيف َسَيِفي اهلل بوعوده بأن  الوحيد احلقيقي ومتسُّ
يعطيه ولدًا وأرضًا؟ استمر أبرام ينتظر رغم تقّدمه بالعمر أكرث وأكرث. 

)تكوين 12: -10 تكوين 14(
ملاذا برأيك قد انتظر اهلل وقتًا طويالً ليحّقِق وعده؟ وبرأيك ماذا 

حدث يف حياة أبرام وهو ينتظر الوعد؟
دعنا ننظر مرة أخرى للعهد الذي قطعه اهلل ألبرام.

ِاقرأ كل تكوين إصحاح 15. 
6. ماذا قال اهلل إلبراهيم يف العدد 1؟

اقرأ األعداد 2 - 5 جمددًا. كيف تصف مشاعر أبرام يف العددين 2 -   
3؟ كيف كانت استجابة اهلل له يف العددين 4 - 5؟

7. ِاقرأ العدد 6 جمددًا. ماهو اليشء الوحيد الرضوري الذي جعل اهلل 
حيسب أبرام بارًا؟ 
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كيف نكون بارين أمام اهلل؟
تكوين 15: 6 هو املفتاح لفهم كيف جيب علينا أن نسلك مع اهلل، 
بارًا  ُيعترَب اإلنسان  س. ال  املقدَّ الكتاب  تتكرر يف كل  وهذه احلقيقة 
من خالل أعامله الصاحلة بل هي دائاًم بسبب إميانه. هذا كان واضحًا 
لنوح وأبرام )الذي ُدِعي إبراهيم فيام بعد( وهذا كان لكل اآلخرين 
من رجال ونساء اهلل يف العهد القديم، وهذه حقيقة لنا أيضًا يف أيامنا 

هذه.
حوايل 2000 عام بعد أبرام كتب الرسول بولس عن نفسه يف رومية 
4 )اقرأ رومية 4: 1 - 8( من خالل هذه القراءة، ارشح ملاذا إمياننا 

مهم جدا هلل. )انظر عربانيني 11: 6(
8.  اقرأ تكوين 15: 17 - 21. العدد 18 خيربنا أن اهلل أقام عهدًا مع 
برأيك  السؤال:  هذا  ناقش  األسفل،  يف  املربع  تقرأ  أن  قبل  أبرام. 
كيف يكون إقامة عهد مع اهلل خمتلف عن إقامة عقد أو عهد أريض 

بني الناس؟

ماذا يعين هذا هلل ف إقامة عهد مع البرش؟
واجلديد.  القديم  العهدين  يف  مرات  ة  عدَّ اُستخِدمت  “عهد”  كلمة 
س حول عهد اهلل  إيَّاها الكتاب املقدَّ النقاط اليت يعّلِمنا  هذه بعض 

مع البرش.
1( العهد ُأِعدَّ من ِقَبِل اهلل.

بنود  بتنظيم  االثنان  يقوم  بينهام،  عقد  بإقامة  شخصان  يقوم  عندما 
ورشوط االتِّفاق، ويكون كال الطرفان متساويني يف احلقوق. هذا ال 
ينطبق عىل العهد بني اهلل والبرش. اهلل هو من دعا البرش إلقامة العهد 

-38-

ِسفر التكوين



ن وفاء اهلل بوعده. جاء اهلل إىل عامل البرش وأظهر  معه. العهد يتضمَّ
العهود  كل  يف  أهدافه.  لتحقيق  به  سيويف  الذي  والوعد  أهدافه  له 
س نرى حمبة اهلل اليت تغرّيِ وتصنع التاريخ  املذكورة يف الكتاب املقدَّ

إىل األفضل. هذه العهود تكشف لنا خطط اهلل الرائعة.
2( العهد هو رباط حمبَّة. 

هؤالء  وبني  اهلل  بني  عميقة  شخصية  عالقة  إىل  إشارة  العهد 
األشخاص الذين ُأقيم معهم العهد. دعا اهلل هؤالء إىل العهد ليثقوا 
عن  متامًا  خمتلفة  الشخصية  العالقة  هذه  الصاحلة.  أهدافه  واتِّباع  به 
العالقة املخيفة اليت كانت لدى البرش مع األصنام. جند يف عهد اهلل 
مع الشعب اليهودي اليت يف األسفار التالية من العهد القديم أنَّ اهلل 

هم. دعاهم شعبه وهم دعوه إهل~
3( اهلل دائًم يفي باجلزء املتعّلِق بعهده حت لو مل يفي البرش بوعدهم.
عرب التاريخ، غالبًا ما يعود اإلنسان إىل وثنيته بسبب إرادته الضعيفة 

ولكن اهلل كان دائاًم يفعل ما يقول بأنه سيفعل.
دعاه  قد  رجالً  نرى  قصته  نقرأ  عندما  وأطاع،  اهلل  أبرام  ق  صدَّ
اهلل إلقامة عالقة معه. يف املقابل أبرام وثق وأطاع اهلل فتطورت العالقة 

بينهام.
قد  مجيعنا  العالقة.  بنفس  نرغب  لعلَّنا  أبرام  قصة  اهلل  أعطانا 
ه الواحد احلقيقي  ُخِلْقنَا إلقامة عالقة مع اهلل، مسرية اإلميان ألبرام باإلل~
اإلميان  هذا  ومن خالل  اإلميان.  طريق  وعلَّمتنا  العامل  كل  باركت  قد 
الطفل جاء شعب إرسائيل )بين  الوعد، من هذا  ُوِلَد ألبرام طفل  قد 
قد  يعقوب(  )بين  إرسائيل  شعب  خالل  ومن  الوجود،  إىل  يعقوب( 
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ولد يسوع املسيح، املخّلِص للعامل. كان هدف اهلل من مباركة أبرام هو 
إلعادة مباركة هذا العامل الذي ُلِعن بسبب اخلطية. وكل املؤمنني باملسيح 
مدعويني ليباِركوا اآلخرين، أي ليجلبوا احلياة والرجاء اللذين بيسوع 

املسيح إىل العامل.

ماذا يعين هذا لنا اليوم؟ 
تطبيق عميل وصالة

َجِيُع  ِفيَك  َوَتَتَباَرُك   ... “َوُأَباِرَكَك  قال اهلل   3 - 2 :12 يف تكوين 
َقَبائِِل ا|أْلَْرِض”. بركات اهلل حلَّت عىل أبرام ليس ألنه كان رجالً كامالً، 

ق وعود اهلل له. وهذا ينطبق علينا أيضًا. بل أِلنه صدَّ
كان  أبرام  ا”  ِبرًّ َلُه  َفَحِسَبُه  ّبِ  ِبا|لرَّ “َفآَمَن  15: 6 خيربنا  تكوين  يف 
بارًا  حسبه  اهلل  ألن  مباركًا  كان  أمههم  ولكن  نواحي  عدة  يف  مباركًا 

ونتيجة لذلك ُدِعي “خليل اهلل” يعقوب 2: 23.
بعد عدة آالف من السنني بعد أبرام، شبَّه الرسول بولس إميان 

أبرام بإميان املؤمنني بالسيد املسيح
ِاقرأ رومية 4: 1 - 8 و 22 - 25 

أبرار من اهلل هي أعظم بركة  أّن غفران اخلطايا وأن حُنسب  1( كيف 
ممكن أن نتلقاها يف حياتنا؟

مُيتََحن  أيضًا  إمياننا  أبرام طيلة سنوات حياته، كذلك  إميان  امتُِحن   )2
أن  أحيانًا  عليك  كان حقيقيًا وصادقًا. هل يصعب  إذا  يظهر  لكي 
ق أنَّه من خالل املسيح كل خطاياك قد ُغِفَرت بالكامل وأنَّه  تصّدِ
من خالل اإلميان وحده تنال ِبرَّ املسيح؟ إذا كان كذلك، ملاذا تعتقد 
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أنه من الصعب عليك تصديق ذلك؟
ى باإلميان”. كيف تستطيع أنت  3( رومية 4: 20 تقول إن أبرام “تقوَّ

واملؤمنني الذين معك يف العبادة أن تتقّووا باإلميان؟
ال يف حياتك لكي تنال كل بركات السيد  صّلِ من أجل اإلميان الفعَّ  
كانت  كام  لآلخرين  بركة  حياتك  تكون  لكي  أيضًا  وصّلِ  املسيح. 

حياة أبرام.
قبل البدء بالدراسة التالية، ِاقرأ تكوين كل األصحاحات 16 - 

 .21
إذا كنَت غري قادر لقراءهِتا كّلها، اقرأ عىل األقل كل األصحاحني 

16 و 17 وأيضًا 18: 1 - 15 واألصحاح 21: 1 - 16.
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ُعوَن، َوُهْم مَلْ َيَناُلوا ا|مْلََواِعيَد، يَمِن َماَت هُؤَلِء َأْجَ ِف ا|ْلِ
ُقوَها َوَحيُّوَها، َبْل ِمْن َبِعيٍد َنَظُروَها َوَصدَّ
ُْم ُغَرَباُء َوُنَزَلُء َعىَل ا|أْلَْرِض.  وا ِبَأنَّ َوَأَقرُّ

ُْم َيْطُلُبوَن َوَطنًا.  َذا ُيْظِهُروَن َأنَّ َفِإنَّ ا|لَِّذيَن َيُقوُلوَن ِمْثَل ه~
ِلَك ا|لَِّذي َخَرُجوا ِمْنُه، َفَلْو َذَكُروا ذ~

ُجوِع.  َلَكاَن هَلُْم ُفْرَصٌة ِللرُّ
ِكِن ا|آْلَن َيْبَتُغوَن َوَطنًا َأْفَضَل، َأْي َسَمِويًّا.  َول~

َُهْم، ِلَك َل َيْسَتِحي ِبِِم ا|هللُ َأْن ُيْدَعى ِإهل~ ِلذ~
أِلَنَُّه َأَعدَّ هَلُْم َمِديَنًة.

العربانيني 11: 13 - 16
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ق 6. إبراهيم: والدة إامسعيل واسح~

التكوين 16 – 21

أسئلة افتتاحية:
وعدمها  اللَّذان  الوعدان  مها  ما  السابقة،  دراستنا  خالل  من 
كانا  الوعدين  أن  من  بالرغم  و15: 8(   5 :15 )تكوين  ألبرام؟  اهلل 
مستحيالن، ماذا كانت ردة فعل أبرام؟ ملاذا كان أبرام بارًا يف نظر اهلل؟

مقدمة:
اجلزء  حيّقِق  بدأ  اهلل  أن  كيف  سنرى  دراستنا  من  اجلزء  هذا  يف 
املتعّلِق به من العهد مع أبرام بطريقة عجائبية. كان عىل أبرام وساراي 
أن ينتظرا وقتًا طويالً لريوا حتقيق اهلل لوعده. وبينام كانا ينتظران أخذا 

قرارًا ما زال أثره إىل يومنا هذا.

ِاقرأ تكوين 16.
1 - 4. ماذا كان قرار أبرام اعتامدًا عىل اقرتاح  ِاقرأ جمددًا األعداد   .1
ساراي؟ من هي هاَجر؟ )العدد 1( ما هو رأيك بقرار أبرام وساراي؟

ذ أبرام وساراي القرار الصائب؟ هل اتَّ
أبرام مزتوجًا فقط  إنَّه سيكرث من نسله، كان  قال اهلل ألبرام  عندما 
من ساراي، انتظر أبرام وساراي عدة سنوات ليتم حتقيق الوعد من 

-43-



را أن حيصال عىل نسٍل بطريقة مل  ّنِ وقرَّ خالهلام. أصبحا كبريْين يف الّسِ
ر أن يكون له ولٌد من هاجر جارية ساراي  تكن يف احلسبان. أبرام قرَّ
الطريقة  هذه  ولكن  األيام  تلك  يف  غريب  قرارمها  يكن  مل  زوجته، 
ليست حبسب ما وعد اهلل بأن يفعل معهام. يف هذه اللحظة من القصة 
دراستنا  من خالل  الحقًا  سنرى  ولكنَّنا  قرارمها،  يف  اهلل  يتدخل  مل 
اليوم ماذا كان رأي اهلل هبذا. بالرغم من ذلك فإن اهلل كان ال يزال 

يتعاطف مع هاجر.
2. عندما طردت ساراي هاجر بسبب اخلالف الذي دار بينهام، ماذا قال 

اهلل عن الطفل الذي ستلده هاجر؟ )األعداد 9 - 12(
ِاقرأ تكوين 17: 1 - 8.

ت عىل والدة إسامعيل، أصبح أبرام يف 99 من  3. ثالث عرشة سنة مرَّ
اهلل  ذكَّر  ثانية.  وكلَّمه  اهلل  أىت  الوقت  ذلك  89. يف  عمره وساراي 

أبرام بالعهد الذي قطعه معه.
به؟  يلزتم  أن  الذي جيب  العهد  من  بأبرام  املتعّلِق  اجلزء  هو  ما 

)انظر العدد 1( ماذا يعين هذا برأيك؟
اليت  الثالثة  األمور  ما هي  العهد،  باهلل من  املتعّلِق  اجلزء  ما هو 

وعد اهلل هبا أبرام؟ )األعداد2و4و7و8(
د[  4. غريَّ اهلل فيام بعد اسم أبرام إىل إبراهيم. أبرام يعين “األب املمجَّ
بينام إبراهيم يعين “أبًا جلمهور من األمم”. ملاذا برأيك غريَّ اهلل اسمه؟

اقرأ تكوين 17: 9 - 11. 
5. أوصى اهلل أبرام أن عليه هو ونسله يف املستقبل أن حيافظوا عىل هذا 
الذي  للعهد  كعالمة  يفعل  بأن  إلبراهيم  اهلل  قال  ماذا  معه.  العهد 
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قطعه معه؟ )األعداد 10 - 11(.
ثقافتك،  من  اخلتان جزء  كان  إذا  األسفل،  ف  املربع  تقرأ  أن  قبل 

ناقش ماذا يعين اخلتان لك وملجتمعك.

ما مدى أمهية اخلتان وسط شعب اهلل ف أيام األنبياء؟

وما مدى أمهيته ف يومنا هذا؟
س كان يف التكوين 17. حيث قال  أول ِذْكٍر للختان يف الكتاب املقدَّ
اهلل إلبراهيم إنَّ اخلتان عالمة العهد الذي قطعه معه ومع األجيال 
ه الواحد األحد.  بعده وتكون عالمة للشعب عىل أهنم يعبدون اإلل~
تَتَنُوا، وكل شخص ميتنع عن اخلتان يكون  كل الذكور عليهم أن خُيْ
قد كرس العهد ويكون مرفوضًا وسط شعبه. وبعد فرتة وجزية أصبح 

اخلتان مبثابة عادة وجيب أن ُيطبَّق عىل مجيع أطفال اليهود الذكور.
بالرغم من  للعهد  اليهودي وفيًا  الشعب  دائاًم  إبراهيم، مل يكن  بعد 
حفاظهم عىل العالمة اخلارجية الظاهرة أي اخلتان، كانوا يف بعض 
األحيان يعبدون آهلة أخرى. بعد إبراهيم مبئات السنني جاء موسى 
ثهم عن املعىن  لريدَّهم ويعّلِمهم بأن ال ينحازوا عن طريق الرب وحدَّ
احلقيقي للختان، بأن عليهم أن خيتنوا قلوهبم القاسية أواًل. )التثنية 

.)16 :10
فيام بعد يف العهد اجلديد، وبَّخ يوحنا املعمدان )النيب حيي( الشعب 
آخر  مبعىن  إبراهيم”  أوالد  “حنن  يقولوا  ال  بأن  هلم  وقال  إليه  اآليت 
كانوا يقصدون “حنن الشعب اليهودي املختون لذلك قد اختارنا اهلل” 
ودعاهم  روحي  خطر  يف  م  بأهنَّ هلم  وقال  املعمدان  يوحنا  رهم  حذَّ
للتوبة وأن يتبعوا طريق اهلل بإخالص ليس فقط بالعالمات اخلارجية 
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كاخلتان.
ف الرسول بولس عىل املسيح كان من كبار قادة الدين  قبل أن يتعرَّ
اليهودي، وكان يؤمن بشدة بأمهية اخلتان. ولكن بعد أن تقابل مع 
للختان  ينظروا  ال  بأن  املسيحيني  ر  حذَّ أتباعه،  من  وأصبح  املسيح 
أهل  إىل  له يف رسالته  الرئييس  التعليم  كان  للخالص. هذا  كطريق 
غالطية. خلَّص بولس تعليمه كاآليت: ]أِلَنَُّه ِف ا|مْلَِسيِح َيُسوَع َلْيَس ا|خْلَِتاُن 
َيْنَفُع َشْيئًا َوَل ا|ْلُغْرَلُة، َبِل ا|خْلَِليَقُة ا|جْلَِديَدُة.[ )غالطية 6: 15( قال بولس 
الرسول إنَّ الوالدة الروحية الثانية من خالل اإلميان باملسيح املسيا 
العامل يف  املناطق من  م شعب اهلل. يف بعض  بأهنَّ املؤمنني  ميزّيِ  ما  هو 
الصبيان  اخلتان ألوالدهم  بعملية  املسيحيني  بعض  يقوم  هذا  يومنا 
ا عادة صحية وأكرث نظافة. ولكن ليس عىل أساس  م يعتقدون أهنَّ ألهنَّ

إميانًا منهم بأن اخلتان هو رضوري للخالص.
ِاقرأ تكوين 17: 15 - 22. 

6. ماذا كانت ردة فعل إبراهيم ملا عرف أنَّ سارة ستلد له ابنًا؟ )انظر 
العدد 17 - 18( كم كان ُعْمُر إبراهيم؟ كم كان ُعْمُر سارة؟ )الحظ 

أن اسمها تغريَّ أيضًا(.
7. كانت وعود اهلل يف هذه األعداد أكرث وضوحًا. من خالل أي ابن 

سيحّقِق اهلل عهده مع إبراهيم؟ )انظر األعداد 20 - 21(.
اقرأ تكوين 18: 1 - 15. 

الذي أعطاه اهلل إلبراهيم  الوعد  8. هذا احلدث قد صار مبارشة بعد 
قاله  الذي  السابق. ماذا كانت ردة فعل سارة للخرب  يف األصحاح 

الرسول؟ )العدد 12(.
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9. ِاقرأ جمددًا األعداد 13 - 14 ماذا سأل الرسوُل إبراهيَم عن سارة؟ 
لو كنَت مكان سارة، ماذا تظن ستكون ردة فعلك؟

ِاقرأ تكوين 21: 1 - 7. 
ر يف سؤال الرسول )18: 14( وحتقيق الوعد يف هذه األعداد  10. فّكِ

من األصحاح 21.
م حاولوا احلصول عىل ولد مبكرًا من ِقَبل هاجر. لكن اهلل  ر أهنَّ تذكَّ  

أعلن بوضوح تام أنَّ طفل الوعد سيكون من خالل سارة.
حاِوْل أْن تتخيَّل وتصف مشاعر إبراهيم وسارة بعد كل هذه السنني   

من االنتظار لتحقيق وعد اهلل هلم.
ِاقرأ تكوين 21: 8 - 21. 

11. صف كلمة اهلل إلبراهيم حول ردة فعل سارة خبصوص إسامعيل. 
)األعداد 12 - 13(.

ق إسمعيل وإسح~
وعد اهلل أن يبارك كال من إسامعيل واسحق -كال الولدان سيكونان 
الوعد  ابن  ق  إسح~ العريب.  للشعب  أبًا  إسامعيل  أصبح  أمة عظيمة. 
العربانيني(  يعقوب،  )بين  إرسائيل  شعب  سيأيت  منه  الذي  املمزيَّ 
والذي من خالله سيقيم اهلل عالقة عهد ممزية، اهلل سيكشف عن ذاته 
لشعب إرسائيل وهم بدورهم سيكونون شهادة ومثال لكل األمم 
عن كيف يريد اهلل أن يقيم عالقة مع كل اجلنس البرشي. وأخريًا ويف 

ق طفل الوعد. توقيت اهلل سريسل الفادي املوعود من خالل إسح~
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ماذا يعين هذا لنا اليوم؟
تطبيق عميل وصالة:

انتظر إبراهيم وسارة عدة سنوات لينالوا طفل الوعد. يف وقت 
حمدد خالل انتظارهم لتحقيق اهلل لوعده، قرروا وحبكمتهم الشخصية 
قوا هذا الوعد من خالل هاجر،  وبطريقتهم وتفكريهم األريض أن حيّقِ

جارية سارة.
أظهر اهلل نفسه هلم عدة مرات من خالل هذه القصة، وما يزال 

س. يكشف عن نفسه لنا مرارًا وتكرارًا من خالل الكتاب املقدَّ
# أواًل: اهلل دائاًم حيافظ عىل وعوده. وهنالك دائاًم قصد وهدف معني 

د لتحقيق  من اختيار اهلل للطريقة اليت سيفي هبا وعده والوقت املحدَّ
وعده. وحنن غالبًا ال نفهم ما يفعله اهلل.

# ثانيًا: كل يشء ُمستطاع عند اهلل. سارة وإبراهيم اعتقدا بسبب كوهنام 
إنَّه سيفعل،  قال  اهلل  لكن  ابن.  عىل  لن حيصال  ام  إهنَّ السن  يف  كبار 
وباحلقيقة فعل! ومع ذلك كان عىل إبراهيم وسارة أن ينتظرا الرب 

ويثقا به.
ِاقرا من ِسْفر األمثال 3: 5 - 6 

1( هل حتاول أحيانًا إجناز أمور يف حياتك اعتامدًا عىل نفسك بينام كان 
جيب عليك أن تتعلَّم أن تنتظر اهلل لكي ينجزها؟

2( كيف تستطيع أن تتعلَّم بأن تنجز األمور عىل طريقته وأن تثق بأنَّه 
سيجلب لك أفضل النتائج يف توقيته؟

ص وقتًا للصالة اآلن لكي تتحقق هذه احلقيقة املعلنة يف ِسْفر  3( خّصِ
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األمثال يف حياتك.

قبل النتقال للدراسة التالية، ِاقرأ كل تكوين 18: 16 - 31 
وكل األصحاح 19.
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7. دمار سدوم وعمورة

تكوين 18: 16 - 33 و19: 1 - 29 

أسئلة افتتاحية:
مع  قطعه  الذي  وعده  اهلل  حقَّق  كيف  رأينا  السابقة  دراستنا  يف 
إبراهيم. ماذا كان هذا الوعد؟ كم كان عمر إبراهيم وسارة عندما حتقَّق 
الوعد؟ ماذا أمر اهلل إبراهيم ليفعل ليظهر له أنَّ نسله سيكون الشعب 

املختار؟
مقدمة:

إىل الوراء، إىل قصة جتاوزناها يف  يف هذه الدراسة سنعود قليالً 
إبراهيم أرض عشريته  12 خيربنا عندما ترك  السابقة. تكوين  دراستنا 
وبيت أبيه طاعًة منه ألوامر اهلل، ذهب معه ابن أخيه لوط. األصحاح 
ق إبراهيم ولوط عن بعضهام البعض. اختار لوط أن  13 خيربنا كيف تفرَّ
يذهب إىل الوادي اخلصب حيث كانت هناك مدينيت سدوم وعمورة. يف 
هذه الدراسة سنرى كيف عاقب اهلل هاتني املدينتني وسننظر ملاذا عاقب 
زار ثالثة  ما  بعد  بدأت مبارشة  القصة  بشدٍة. هذه  املدينتني  اهلل هاتني 
ذاك  يف  ولد.  عىل  ام سيحصالن  بأهنَّ وأخربومها  وسارة  إبراهيم  رجال 

الوقت مل يكن إسحاق قد ُوِلَد بعد.
ِاقرأ تكوين 18: 16 - 33.

1. ملاذا كشف اهلل إلبراهيم عىل ما هو مزمع أن يفعل )االعداد 
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سدوم  دمار  بأن  واضح  بشكل  فَِهَم  قد  إبراهيم  كان  لو   .)19 -  17
وعمورة هو عقاب من اهلل، كيف كان سيبين ذلك بداخله خمافة اهلل؟ 

وكيف سيشجعه ليحث نسله من بعِدِه للسلوك يف طريق الرب؟
2. ملاذا اهلل مزمع عىل تدمري سدوم وعمورة؟ )العدد 20(

3. ِاقرأ جمددًا األعداد 23 - 25 ماذا طلب إبراهيم من اهلل؟
يف العدد 25، مباذا طالب إبراهيم اهلل كقايض عادل؟ هل وافق اهلل   

أن يفعل ما طلبه إبراهيم؟)العدد 26(.
معرفتك بأن اهلل حمبٌّ وعادٌل كيف يشجعك ذلك أن تصيل بثقة؟  

أجل  من  الرمحة  وطلب  بالتشفع  الستمراره  إبراهيم  جرأة  الحظ   .4
مدينة سدوم. )اقرأ جمددًا األعداد 27 - 32(

عليهم  اهلل  وافق  الذين  البارين  لألشخاص  النهايئ  العدد  كان  كم   
ليصفح عن دمار املدينة؟

ِاقرأ تكوين 19: 1 - 29. 
5. عند وصول الرجلني اللذين انطلقا من عند إبراهيم إىل بوابة مدينة 
سدوم، من قام ليستقبلهم وأَلحَّ عىل ضيافتهم يف بيته؟ من هو لوط؟ 

)إذا كنت قد نسيت، راجع مقدمة هذه الدراسة(. 
6. انظر جمددًا إىل األعداد 1 - 2. ملاذا يف رأيك ألحَّ لوط عىل الرجلني 

عىل أن ال ينامان يف ساحة املدينة؟
7. اقرأ جمددًا تكوين 18: 20. بعد القراءة عن أعامل سكان سدوم يف 
 ، َكرُثَ َقْد  َوَعُموَرَة  َسُدوَم  اَخ  “ِإنَّ ُصَ ملاذا قال اهلل  برأيك   ،19 تكوين 

ا.” تُُهْم َقْد عظَمْت ِجدًّ َوَخِطيَّ
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تعامل لوط مع سكان سدوم
استعداد لوط ليخاطر حبياته من أجل محاية ضيفاه كان مذهالً وحمط 
إعجاب. استعداده ليضحي بابنتيه لتلبية غرضهم )مهام كان!(، يظهر 
أنَّه مل يعتمد بتاتًا عىل طلب العون من اهلل وال حىت كان هيتم ملصري 
ابنتيه، بداًل من ذلك حاول بيأس إجياد خمرج من الوضع اليسء الذي 
َل املالكان  هو فيه اعتامدًا عىل ذاته وحكمته الشخصية. شكرًا هلل، تََدخَّ

وأنقذاه هو وبناته.
8. ِاقرأ جمددًا األعداد 12 - 14. ملاذا قال املالك إنَّ مدينة سدوم عىل 
ر؟ ماذا جيب عىل لوط وأقربائه أن يفعلوا؟ كلمة اهلل  وشك أن تَُدمَّ
كام وصلت  أنَّه  قباًل  رت  فكَّ هل  اهلل.  عن  أن ال يشء خمفي  ختربنا 

خطايا املدينة إىل آذان اهلل هكذا أيضًا ستزنل دينونته عليها؟
ماهي بعض اخلطايا يف يومنا هذا  قد حتزن اهلل بشدة؟  

9. اعتامدًا عىل العدد 14، كيف كانت استجابة صهرّي لوط لتحذيره؟
10. ِاقرأ األعداد 15 - 22. ملاذا كان لوط مرتددًا؟ ما الذي كان ميكن 

برأيك أن مينع لوط من أن يفعل ما فعله؟ 
11. كم كان عدد الناجني من مدينة سدوم؟ تذكَّر آخر طلب إلبراهيم 

يف تكوين 18: 32. هل وجد هناك عرشة أبرار؟

كيف كان رد لوط عىل هذا املجتمع الرشير؟
ِاقرأ رسالة بطرس الثانية 2: 7 - 8. خيربنا الرسول بطرس يف هذه 
األعداد أنَّ لوط كان يعّذِب نفسه البارة يف وسط هذا املجتمع الرشير. 
كان هو رجالً بارًا يعيش يف وسط بعيد كل الُبْعِد عن اهلل، نرى من 
خالل معاملته للمالكني اللذين زارا املدينة أنَّه خمتلف متامًا عن بقية 
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أمنهم  قِلَقًا عىل  كان  السوق  بالزوار يف  التقى  عندما  املدينة.  سكان 
لذلك دعاهم إىل بيته وَعَرَض عليهم استضافتهم، قد خاطََر حبياته 

ليحميهم.
َّ مع هؤالء املحيطني به إالَّ أنَّه تردَّد  بالرغم من أنَّ لوط مل يشارك الرشَّ
مرتاحًا  أنَّه كان  يبدو  ما  التحذير. عىل  أتاه  املدينة عندما  يف مغادرة 
ُّ من حوله يزعجه ولكنّه مل يرد أن  بالعيش يف هذا الوسط. كان الرشَّ

يغادر هذه البيئة.
كيف تتعامل مع الرش الذي تراه يف املجتمع حولك اليوم؟ هل تتقبَّل 
األمر عىل ما هو عليه؟ أو تصيّلِ بإحلاح لكي يأيت ملكوت اهلل ويغرّيِ 
ِ عندما يستلزم  ّ املجتمع؟ هل لديك اإلرادة لتتكلَّم ضد أفعال الرشَّ

منك ذلك؟
سدوم  ُمْدَن  اهلل  َر  َدمَّ كيف  جمددًا.   29  -  23  :19 تكوين  ِاقرأ   .12
ر يف  وعمورة واملُدن املجاورة هلام؟ كيف كان جيب عىل لوط أن يفّكِ

تلك اللحظة برأيك؟
13. كيف َعَصْت زوجة لوط أوامر وتعليامت املالك؟ )انظر العدد 17( 

ماذا حدث هلا؟ )العدد 26(
سدوم  مدينيت  هالك  عن  املسيح  السيد  تكلَّم  عديدة  سنوات  بعد   
وعمورة عندما كان يتكلَّم عن هناية العامل وعن جميئه الثاين. قد قال 
ّلَِص  يف إجنيل لوقا 17: 32 - 33 “اُْذُكُروا ا|ْمَرَأَة ُلوٍط! َمْن َطَلَب َأْن ُيَ

ِييَها.” ِلُكَها، َوَمْن َأْهَلَكَها ُيْ َنْفَسُه ُيْ
ماذا كان يقصد السيد املسيح برأيك عندما ذكر هذه الكلامت املتعّلِقة   

بزوجة لوط؟
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ر وماذا كان شعوره عندما وقف ونَظََر  14. ماذا تعتقد كان إبراهيم يفّكِ
الدخان يتصاعد فوق املدينة الَّيت حتته؟ )االعداد 27 - 28(.

ماذا يعين هذا لنا اليوم؟
تطبيق عميل وصالة:

ظلمٌة ورٌش هذا العامل لن يستمرا إىل األبد. العامل اآلن يشبه سدوم 
نغادر سدوم  لكي  ُدِعينَا  لذلك  والدينونة،  احُلكم  وأنَّه حتت  وعمورة 
ونذهب للمسيح وألجل أيضًا إعالن اسم املسيح إىل هذا العامل املتمرد، 
هو األمل الوحيد للنجاة من احُلكم. اخلطاة كالعميان ال يرون أنَّ احُلكم 
قادم، ويستهزئ البعض عندما تقول هلم إنَّ اخلطر قريٌب! وإنَّ اخلطية 

ستَُدان.
صىلَّ  عندما  اخلاطئ  العامل  هلذا  املُحّب  اهلل  قلب  إبراهيم  أظهر 
حنن  الطريقة  وبنفس  الرشيرة،  سدوم  مدينة  خلالص  حىت  ألجلهم، 
اللذين قد ِنْلنَا رمحَة اهلل خلالص نفوسنا جيب أن هنتم ألجل هذا العامل 
التائِه الذي نعيش فيه، ألجل اللذين مل يعرفوا املسيح من أفراد أرستنا، 
أو  مدينتنا  يف  الناس  العمل،  يف  زمالئنا  بنا، جرياننا،  املحيطني  الناس 

قريتنا، حنن نرى أن احُلكم آٍت فكيف لنا أن نساعدهم للنجاة؟
إبراهيم تكلَّم نيابة عن شعب سدوم وعمورة لعلهم خيلصون. 
مات املسيح ألجل مجيع البرش اخلطاة وجيب علينا أن نصيّلِ ألجلهم، 
ة  نصيّلِ لكي تُْفتَح أعينهم ويأتون للمسيح. نصيّلِ من أجل احلكمة والقوَّ

لتساعدنا يف إرشادهم وإخراِجهم من الظلمة إىل النور.
ر بالصالة اليت تصليها لآلخرين، ملن تصيّلِ وماذا تصيّلِ ألجلهم؟ 1( فّكِ
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ِاقرأ رسالة بطرس الثانية 3: 9. 
يأيت  بل  أحٌد  هيلك  ال  بأن  للمسيح  الرئيسية  الفكرة  تشارك  هل   )2

اجلميع إىل التوبة؟
3( عىل َمّرِ التاريخ كان املؤمنون موحدين يف صالهتم من أجل مدهنم 

س. وشعوهبم، لنهضتهم ونرش الكتاب املقدَّ
جرت عدة هنضات وحلول الروح القدس بسبب صلوات املؤمنني.   

هل سبق وصلَّيت ألجل كل املدن؟ ولكل ُأَمِم األرض؟
4( هل تريد أن تنمو يف صالتك من أجل اآلخرين؟ هل باستطاعتك 
التفكري بالطرق واالوقات اليت ستجتمع هبا مع املؤمنني للصالة من 

أجل هذا العامل التائه؟

اطلب من اهلل اآلن أن يساعدك لتصيّلِ أكرث من أجل هذا العامل.

قبل البدء بالدراسة التالية، اقرأ من التكوين كل األصحاحات 
من 22 إىل 25 إذا أمكن، ُخذ بعض الوقت للتأمل ف األصحاح 

.22
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8. جتربة إبراهيم، موت إبراهيم

تكوين 22 - 25 
أسئلة افتتاحية: 

ر اهلل مدينيت سدوم وعمورة؟ من  دمَّ ملاذا  السابقة،  من دراستنا 
أنقذ اهللُ؟ وملاذا أنقذهم؟

اهلل  موافقة  من  بالرغم  لسدوم؟  إبراهيم  ع  تشفَّ كيف  ارشح 
إلبراهيم، ملاذا أْهَلَك اهلل املدينة؟

مقدمة:
كام رأينا يف الدراسة 6 كان إلبراهيم ولدان. إسامعيل الذي ُوِلَد 
ق ابن وعد اهلل الذي ُوِلَد بطريقة  بطريقة طبيعية من امرأة جارية. وإسح~
إن  قال  ولكنَّه  ق،  وإسح~ إسامعيل  كليهام  يبارك  أن  اهلل  وعد  معجزية. 
ق هو الولد الذي سُيَحّقِق من خالله وعده وميثاقه. جند اآلن أن  إسح~
اهلل طلب من إبراهيم ليعمل أمورًا تدل عىل استحالة حتقيق الوعد من 
ق. هل سيثق إبراهيم باهلل ويطيع ما طلب اهلل منه؟ يف هذه  خالل إسح~

الدراسة سنرى ما مقدار منو إميان إبراهيم.
اقرأ تكوين 22. 

ن أكرث يف  1. ِاقرأ العدد 2 جمددًا. ماذا طلب اهلل من إبراهيم ليفعل؟ متعَّ
ق؟ هذا العدد، ماذا قال اهلل إلبراهيم عن ابنه إسح~

برأيك ماذا كان شعور إبراهيم حنو ابنه إسحق؟ مباذا تظن أنَّه كان   
ر عندما بدأ جيهز للرحيل للمكان الذي أراه له اهلل؟ يفّكِ
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ملاذا طلب اهلل من إبراهيم أن يفعل ذلك، حبسب العدد األول؟  
2. ِاقرأ العدد 3. هل جاَدَل إبراهيم اهلل؟ هل تردد إبراهيم يف تلبية أوامر 

اهلل؟
ر ألي مدى أنت تطيع اهلل. طلب اهلل من إبراهيم طلبًا يف غاية  فّكِ  
الصعوبة، ولكنه وثق وأطاع اهلل من قلبه. أّي نوع من الطاعة برأيك 

ُيرَسُّ هبا اهلل؟
ق ألبيه يف  إسح~ الذي سأله  السؤال  ما  7 و8 جمددًا.  األعداد  ِاقرأ   .3

العدد 7؟
يفكر  كان  مباذا  برأيك   .8 العدد  يف  إبراهيم  جواب  جمددًا  ِاقرأ 

إبراهيم عندما قال ذلك؟ 

م لنفسه كبش املُحَرقة...” “اهلل سيقّدِ
اهلل  خيرب  مل  باهلل.  إبراهيم  إميان  منو  مدى  عن  رائعة  لوحة  هنا  نرى 
إبراهيم مبا هو مزمٌع أن يفعله. مل يكن لدى إبراهيم أي فكرة عن أن 
م كبشًا للمحرقة. ومع ذلك وثق باهلل بأنه سيحّقِق وعده من  اهلل سيقّدِ
ٌة عظيمة. أيضًا كانت كلامت إبراهيم  ق أمَّ أنه سيكون من نسل إسح~
م كبش املحرقة. )انظر يوحنا 1:  تنبؤية، حيث كان يرى أن اهلل سيقّدِ
ابنه )املسيح( من أجل  م اهلل احلََمَل عىل شكل  29( لكن عندما قدَّ

خطية العامل مل يكن هناك بديالً عنه.
إىل  انظر جمددًا   .19 -  9 األعداد  من  القصة  بقية  ِاقرأ جمددًا  اآلن   .4
األعداد 9، 10. ماذا فعل إبراهيم يف هذه األعداد؟ كم كان قريبًا 

ي بابنه؟ من أن يضّحِ
مباذا شعر إبراهيم برأيك عندما رفع السكني؟  
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5.  ِاقرأ جمددًا األعداد 11 - 12. ِاقرأ بتمعن ماذا قال اهلل إلبراهيم يف 
العدد 12. عىل ماذا يدل تقديم إبراهيم ابنه كذبيحة؟

عرّبِ بطريقتك ماذا تفهم من عبارة “خياف/خائف اهلل[.  
كيف ميكن أن ُيَلقَّب إبراهيم ب “خليل اهلل[ من جهة )يعقوب 2:   
23( و“خائف اهلل[ من جهة أخرى؟ هل من املمكن أن ختاف اهلل 

وأن حتبَّه يف آٍن واحد؟ ارشح وجهة نظرك.
م اهلل احليوان من أجل التضحية؟ )العدد 13( 6.  كيف قدَّ

كيف ميكن أن يكون تفكري وشعور إبراهيم يف تلك اللحظة برأيك؟  

م ابنه كذبيحة؟ ملاذا قد يطلب اهلل من إبراهيم أن يقّدِ
بعد إبراهيم بعدة سنوات، بدأ الناس بعدم إطاعة اهلل وتقديم أبنائهم 
ٍه مزيَّف ُيدعى “مولك”. يف إرميا 32: 35 قال اهلل بطريقة  حمرقة إلل~
واضحة مباذا يشعر حول تقديم األطفال كمحرقة. )انظر أيضا سفر 
التثنية 18: 10 ( يف تكوين 22: 1 خيربنا أنَّه كان ميتحن إبراهيم. 
ميتحن  كان  ولكنه  التضحية.  م  سيقّدِ اهلل  أن  البداية  منذ  اهلل  خطَّة 
ق أم اهلل؟  إبراهيم لريى ماذا يف قلبه. من حيب إبراهيم أكرث ابنه إسح~
يف العدد 12 نرى أن إبراهيم جنح يف االمتحان. هو أطاع اهلل حىت لو 

كان الثمن ابنه.
7. ناقش بعض جوانب هذه القصة وكيف متثِّل صورة عن ما سيفعله 

اهلل يف العهد اجلديد بتقديم ابنه ألجلنا.
هل تعطي قصة إبراهيم معاٍن أوضح لتلك القصة اليت حدثت يف   

العهد اجلديد؟ ارشح أفكارك.
ر وعده إلبراهيم يف األعداد 15 - 18. ماهي الوعود اليت  8. اهلل يكّرِ
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رها مرة أخرى؟ كيف تؤثر طاعة إبراهيم عىل كل البرش؟ )العدد  كرَّ
 .)18

لدينا قصة  127 سنة. وبعدها  بعد هذا، توفت سارة عن عمر 
ق يف تكوين 24. إذا مل تقرأها  مجيلة عن كيف اختار اهلل زوجة إلسح~
بعد، تأكد أن تأخذ الوقت الكايف لقراءهتا بنفسك. يف األصحاح 25، 
ذ إبراهيم زوجًة أخرى وصار له عدة أوالد. ثم توىف عن عمر 175  اختَّ
سنة. يف الدراسة التالية سنرى كيف أن اهلل استمر يف عمله من خالل 

ذرية إبراهيم ليحقق أهدافه.

ماذا يعين لنا هذا اليوم؟
تطبيق عميل وصالة

اهلند  إىل  ُمْرَسَلًة  شابة  أم  هناك  كانت  1900م  عام  منتصف  يف 
تسكن يف منطقة جبليَّة يف شامل اهلند. كانت تأخذ ابنتها ذو الـ 7 سنوات 
صعودًا إىل املدرسة اليت جيب عليها أن تدرس وتعيش فيها ملدة تسعة 
أشهر من كل عام. يف ذلك الوقت كان هذا االختيار الوحيد املُتاح أمام 
هذه الطفلة الصغرية للتعليم. يف أثناء صعودها كانت األم متسح دموعها 
هِتَا؟ كيف سأختىلَّ  مبرارة “كيف يل أن أترك ابنيت الصغرية بعيدًة عن ُأرْسَ
عنها؟[ ثم ذكَّرها اهلل يف قلبها بكلامت إبراهيم لغالميه عندما كان ذاهبًا 
ق كتضحية: “َنْذَهُب ِإىَل ُهَناَك َوَنْسُجُد[ )تكوين 22: 5( متامًا  م إسح~ ليقّدِ
مثلام كانت تقدمة إبراهيم ألبنه، هكذا كان ختليها عن ابنتها الصغرية 
من أجل خدمتها هلل كنوع من العبادة، وهي اهلدية اليت تستطيع تقدميها 
بالفرح  ابنتها هلل. فجأة أحست  مت  لتظهر مدى حّبها هلل. يف قلبها قدَّ
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والسالم وبعد سنوات عادت ابنتها لتخدم اهلل كمرسلة إىل اهلند.
يف هذه الدراسة، امتحن اهللُ إبراهيم، وبرهن إبراهيم من خالل 
أعامله أنَّه حيّب اهلل حىت أكرث من ابنه. يف إجنيل مىتَّ يف العهد اجلديد، دعا 

السيد املسيح أتباعه ليكون لدهيم ذات احلب جتاهه.
ِاقرأ مت 10: 37 - 39. 

1( يف العدد 37، ماذا قال السيد املسيح عن الذي حيّب أباه أو أمه أو 
ابنه أو ابنته أكرث منه؟

وباألشخاص  لديك،  األقرب  هو  من  ويف  أرستك  أفراد  يف  ر  فّكِ  )2
الذين حتبهم كثريًا، ماذا لو طلب منك اهلل أن ترتكهم يف سبيل نرش 

كلمته؟ هل تقول له “نعم”؟
ماذا لو طلب منك أن تبارك أحد أفراد أرستك املقربني لديك الذي   

دعاه اهلل بأن يذهب إىل مكان خطر؟ هل ستفعل ذلك؟
3( ِاقرأ هذا املقطع من إجنيل مىتَّ ثانية. هل تؤمن حقًا يف العدد 39 بأنَّه 

حقيقي؟
ث مع اهلل حول هذه األعداد. اسأل اهلل أن  4( ُخْذ وقتًا اآلن لكي تتحدَّ
يساعدك لكي تقيض حياتك وحياة َمْن حتب يف خدمة اهلل وبالطريقة 

اليت يرغبها.
 34  -  19  :25 تكوين  ِاقرأ  التالية،  الدراسة  إىل  االنتقال  قبل 

واألصحاحات 27 - 28.
اجليد  أنَّه من  إالَّ   ،26 نبحث يف األصحاح  لن  أنَّنا  من  بالرغم 

عليك أن تقرأه.
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ّبِ 9. يعقوب: اُخِتري وتبارك من الرَّ
اجلزء األول، تكوين 25 - 28 

أسئلة افتتاحية: 
امتحنه؟  ملاذا  إبراهيم؟  اهلل  امتحن  كيف  السابقة،  دراستنا  من 
كيف متثِّل هذه القصة صورة عن ما سيفعله اهلل جلميع البرش من خالل 

السيد املسيح؟ 
مة:  مقّدِ

من خالل ما قرأناه يف التكوين نرى أنَّ اهلل يستمر يف الكشف عن 
ق  ر اهلل مرتني إلسح~ طبيعته وعن غرضه من خليقته. يف تكوين 26 كرَّ
ًة عظيمة وأنَّه سيعطيه أرض كنعان.  ما وعد به إلبراهيم بأنَّه سيجعله أمَّ
م العبادة هلل كام فعل أبوه إبراهيم. يف هذه الدراسة  ق مذحبًا وقدَّ بىن إسح~
الرائعة يف  األحداث  بعض  الضوء عىل  اليت ستليها سنلقي  والدراسة 

ق، وخصوصًا يف حياة يعقوب.  حياة أبناء إسح~
ِاقرأ تكوين 25: 21 - 34. 

1. بعد عرشين سنة من زواجهام، زوجة يعقوب رفقة أصبحت حامل 
بتوأمني. ِاقرأ جمددًا األعداد 22 - 23. ماذا قال اهلل لرفقة عن الولدين 

اللذين سيولدان منها؟ 
2. بطريقتك تكلَّم باختصار عن ماذا حدث يف األعداد 27 - 34.

ماذا باع عيسو من أجل طبق من الطعام؟ مباذا َشَعَر عيسو حيال ما   
باعه؟ )العدد 34(.
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3. يف هذه القصة، نرى جزًءا بسيطًا من شخصية كال األخوين. برأيك 
ما هي نوعية شخصية يعقوب؟

ماذا يعين ا|سم يعقوب؟
ِسٌك بعقب” واليت تعين أيضًا “خمادٌع” كام  “يعقوب” يعين “شخص مُمْ
درسنا قصة يعقوب، من الواضح أن اسم يعقوب يصف شخصيته 
ل مرة يأخذ يعقوب أفضلية شخص  ومن خالل ما قرأناه كانت أوَّ
ة أخرى يف يشء أكرب  آخر. يف تكوين 27 سنرى أنَّه َخَدَع أخوه مرَّ

وأكرث أمهية.
ِاقرأ تكوين 27: 1 - 4. 

ق ينوي أن يفعل  ق من عيسو ليفعل؟ ماذا كان إسح~ 4. ماذا طلب إسح~
قبل أن ميوت؟ )العدد 4(

ق ينوي أن يمنحها؟ ما هي الربكة الت كان إسح~
ق مزمع أن مينحها البنه عيسو كانت يف غاية  الربكة اليت كان إسح~
األمهية حبسب ثقافة تلك األيام. كانت تعطى هذه الربكة لالبن البكر 
عىل أنَّه رأس العائلة اجلديد، وكانت حتمل معها وعود اهلل إلبراهيم 
ة عظيمة ويعطيها أرض كنعان. يف تكوين 27:  بأن جيعل من نسله أمَّ
به  تكلَّم  ما  سمعت  قد  كانت  رفقة  إنَّ  الكتاب  لنا  يقول   17  -  5
ق البنه عيسو، وقد اقنعت يعقوب ليغش أباه لكي يعطيه الربكة  إسح~
)يعقوب( بداًل من أخاه )عيسو(. الربكة كانت من حق عيسو كونه 
االبن األكرب، ولكن اهلل قد قال قبل أن يولد الولدان أنَّ الولد األكرب 
اًل  سيخدم األصغر. يف ذلك الوقت من حياته مل يكن يعقوب مؤهَّ
لكي حيمل بركة وعد اهلل لكل األمم يف األرض. سنرى حني ندرس 
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الظروف  كل  خالل  من  اهلل  عمل  كيف  سنرى  يعقوب  حياة  كل 
ليعلمه طرقه.

ِاقرأ تكوين 27: 18 - 41 
ق  إسح~ أعطاها  اليت  الربكة  صف  وباختصار  اخلاصة  بطريقتك   .5

ليعقوب. )األعداد 28 - 29( 
6. عندما باع عيسو بكوريته )حقه يف املرياث لكونه االبن البكر( من 
أجل طبق من الطعام مل يشعر باألسى. كان الوضع خمتلفًا يف تلك 

اللحظة.
ماذا كانت ردة فعل عيسو جتاه  34 و41.  انظر جمددًا إىل األعداد   

خداع أخيه له يف تلك اللحظة؟ 
الطريق كلَّمُه  مبساعدة رفقة ذهب يعقوب إىل خاله البان، ويف 
ة يتكلَّم هبا اهلل ليعقوب. ل مرَّ اهلل من خالل حلم أحد الليايل. كانت أوَّ

ِاقرأ تكوين 28: 10-22. 
7. صف ما رآه يعقوب يف حلمه. ِاقرأ جمددًا األعداد 13 - 15. ماذا 

قال اهلل ليعقوب؟
ق  إسح~ ألبيه  وعدها  اليت  الوعود  ليعقوب  ر  يكّرِ اهلل  أنَّ  الحظ 
وجده إبراهيم. مل يكن قد حتقَّق أي من هذه الوعود. والعائلة كانت ال 
تزال حمدودة العدد. كانوا غرباء ومرحتلني يف األرض اليت وعدهم هبا 
م  اهلل. لكن اهلل كان يبحث عن اإلميان. هل سيصدقونه بالرغم من أهنَّ

مل يروا أّي دليل؟
8. كيف استجاب يعقوب لوعد اهلل؟ )انظر األعداد 16 - 22(.
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9. ملاذا يف رأيك كان يعقوب خائفًا؟ )العدد 17( ماذا كان يريد يعقوب 
أن حيصل قبل أن جيعل اهلل ربًا له بشكل شخيص؟ )األعداد 20 - 

.)21

اهلل يكشف عن نفسه ليعقوب
دعنا نتذكر أن يف أرض كنعان حيث كان يعقوب يسكن، كان الناس 
مون عبادات وثنية آلهلة مزيفة. يعقوب نفسه مل يكن يعرف اهلل  يقّدِ
تكلَّم عدة  أبيه وجده. اهلل  اليت سمعها من  القصص  إالَّ من خالل 
احلاسمة يف حياة  اللحظة  اهلل  اختار  اآلن  ق.  مرات إلبراهيم وإسح~
يعقوب ليظهر له. قد غادر موطن أبيه وغادر إىل أرض غريبة. ال بد 

أنَّه كان يشعر بالقلق واخلوف.
كان يشعر يعقوب أنَّه وحيٌد، ولكن يف ظلمة أحد الليايل ظهرت له 
ب وتكلَّم اهلل معه من السامء. يف احللم تيقَّن يعقوب أنَّ  مالئكة الرَّ
الوعود  نفس  ليعقوب  اهلل  قال  فقد  معه.  اهلل  وأنَّ  فعالً  اهلل موجود 
استجابة  كانت  ولكن  ق.  وإسح~ إلبراهيم  سابقًا  قاهلا  اليت  العظيمة 
يعقوب مرشوطة، ولو أنَّ اهلل فعل هذه األمور املعيَّنة ليعقوب حينئٍذ 
مل  ولكنه  إليه،  تكلَّم  وأنَّه  معه  اهلل  أنَّ  يعقوب  أدرك  ه.  إهل~ سيدعوه 
ه آبائه. وستأخذ منه عدة  يكن بعد جاهزًا بشكل كامل ليضع ثقته بإل~

سنوات وعدة جتارب قبل أن يكون جاهزًا للخضوع بشكل تام هلل.
ماذا يعين هذا لنا اليوم؟

تطبيق عميل وصالة
تكوين  إميان.  رُجلنْي  كانا  إبراهيم  وجده  ق  إسح~ يعقوب  والد 
ق مواعيد  ِقَبِل اهلل ألنَّه صدَّ 15: 6 خيربنا أن إبراهيم ُحِسَب بارًا من 
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اهلل له حىت قبل عدة سنوات من حتقيق هذه املواعيد. كان هذا مرياث 
روحي بالنسبة ليعقوب. مع ذلك كان يعقوب يريد أن يرى برهانًا عىل 

وفاء اهلل لوعوده قبل أن يؤمن به بشكل كامل.
ر قليالً بنوعية إميانك. هل  حبسب ما قرأت يف اآليات السابقة. فّكِ

إميانك أقرب إىل إميان إبراهيم أو إىل إميان يعقوب؟
ِاقرأ عربانيني 11: 1 و11: 6 عدة مرات.
م الكاتب تعريفًا لإلميان. يف هذه األعداد يقّدِ

1( بتعبريك اخلاص، ماذا يعين برأيك أن يكون لديك إميان بكلمة اهلل 
وبوعوده.

يؤمن  أقامها جلميع من  قد  اهلل  كلمة  اليت يف  الوعود  ماهي بعض   )2
بوعده  كت  كلمته ومتسَّ منه من خالل  به؟ هل حصلت عىل وعد 
يف ظروفك الصعبة؟ إذا كان قد حصل ذلك، شارك املجموعة اليت 

معك. 
3( كيف تريد أن ترى إميانك ينمو يف خالل األسابيع القادمة؟

ث إىل اهلل عن ذلك. خذ بعض الوقت اآلن لتتحدَّ  

قبل النتقال إىل الدراسة التالية، ِاقرأ تكوين 29 - 36.
إذا مل تكن قادرًا عىل قراءة كل هذا، فاقرأ عىل األقل األصحاح 
29: 14 - 30، األصحاح 30: 25 - 43، األصحاح 31: 1 - 13، 

األصحاح 32: 1 - 12 و22 - 32، وكل األصحاح 33.
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10. يعقوب: اُختري وتبارك من الرّب
اجلزء الثاين، تكوين 29 - 35

أسئلة افتتاحية:
حالتني خدع  عن  باختصار  ث  حتدَّ السابقة،  دراستنا  من خالل 
فيهام يعقوب أخيه. ملاذا كان عىل يعقوب أن هيرب إىل بيت خاِلِه؟ ِصْف 
احللم الذي رآه يعقوب وهو يف طريقه إىل بيت خاله. ما هي الوعود اليت 

وعدها اهلل ليعقوب؟ مباذا وعد يعقوب اهلل؟
مقدمة:

وصل يعقوب إىل بيت خاله اَلبَان اآلن وقد لقي أحسن ترحيب. 
ولكن هناك سيكون ضحية عدم أمانة خاله. سيجعله اهلل خيترب ويعيش 

نفس نوع املعاملة اليت تعامل هبا يعقوب مع أخيه.
ِاقرأ تكوين 29: 14 - 30. 

1. صف كيف تم خداع يعقوب يف هذه األعداد. ملاذا قال البان إنه لن 
يعطيه راحيل أواًل؟ )العدد 26(.

2. كم َسنَة باإلمجال اشتغل يعقوب من أجل راحيل؟ ماذا يقول العدد 
20 حول ُحّبِِه هلا؟

ليعقوب  أطفال  - 30: 34 خيربنا عن والدة   31 :29 تكوين 
)ما عدا بنيامني فقد ُوِلَد الحقًا( ميكنك قراءة هذه القصة مبفردك حول 
املنافسة اليت كانت بني الزوجتني وبني خادمتهام اللتان كانا قد ُأعطيتا 
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أرضه. يف  إىل  يعود  أن  يعقوب  ر  قرَّ أيضًا. وأخريًا  ليعقوب كزوجات 
ذلك الوقت ُخِدع يعقوب مرة أخرى من ِقَبِل خاله البان.

ِاقرأ تكوين 30: 25 - 36.
3. كيف بارك اهلل البان بسبب يعقوب؟ )األعداد 27 و29 - 30( 
4. ارشح باختصار كيف َخَدَع البان يعقوب يف األعداد 32 - 36. 

5. يف املايض، كان يعقوب دائاًم حيصل عىل ما يريد، ولكن اآلن املخادع 
تَمَّ خداعه، ماذا يف رأيك جيب أن يكون شعوره؟ وماذا  نفسه قد 

سيحصل لكربياء يعقوب؟
واملاعز  باخلراف  اهلل  باركه  البان.  لدى  بالعمل  يعقوب  استمرَّ 
20 عامًا  بعد   )43 - 37 :30 أمانة البان. )تكوين  بالرغم من عدم 
من العمل لدى خاله، تكلَّم اهلل مع يعقوب وأخربه بأنَّه قد حان الوقت 
ليعود إىل أرض أبيه. يف األصحاح 31 ميكنك القراءة مبفردك عن كيف 
وقطعان  وخدمه  وأطفاله  زوجاته  مع  البان  خاله  من  يعقوب  هرب 
أنَّ أخيه  أبيه سمع  العودة إىل موطن  كبرية من احليوانات. ويف طريق 

عيسو يقرتب منه.
ِاقرأ تكوين 32: 3 - 12.

6. كيف كانت استجابة يعقوب خلرب جميء عيسو ملالقاته؟ )العدد 7(.
7. مرَّ اآلن عرشون عامًا منذ رسقة يعقوب لربكة أخيه وهروبه من بيت 
أبيه. يف ذلك الوقت كان يبدو أنَّ يعقوب لديه سيطرة عىل أخيه. ِاقرأ 
ه يعقوب  جمددًا األعداد 4 - 5. ما التغيري الذي طََرأَ عىل ِفْكِر وتوجُّ

هها ألخيه؟  من خالل الرسالة اليت وجَّ
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9 - 12( ماذا ترى يف هذه  ِاقرأ جمددًا صالة يعقوب هلل )األعداد   .8
الصالة اليت تُْظِهر تواضع يعقوب؟ )انظر خصوصًا العدد 10(.

ما هي الوعود اليت ذكَّر يعقوب هبا اهلل؟ )األعداد 9 - 12(.  
أرسل يعقوب الكثري من اهلدايا مسبقًا ألخيه،وبينام كان منتظرًا 
مالقاة أخيه بقلٍق ويف أثناِء الليل، كان لدى يعقوب جتربة واختبار غري 

عادي مع اهلل.
ِاقرأ تكوين 32: 22 - 32. 

9. ِصف الرصاع الذي واجهه يعقوب مع ذلك االنسان الذي تبنيَّ له 
فيام بعد أنَُّه اهلل. )العدد 30( ماذا فعل هذا اإلنسان ليعقوب؟ )العدد 

25( كيف كان ذلك له األثر الكبري لتواضع يعقوب؟
10. ماذا طلب يعقوب من هذا اإلنسان؟ )العدد 26( ما هو االسم 
اجلديد الذي أعطاُه ذلك اإلنسان ليعقوب؟ االسم اجلديد ليعقوب 
مناسبًا  كان  االسم  ذلك  أنَّ  تعتقد  هل  اهلل.  مع  جاهد  يعين:الذي 

ليعقوب؟ ارشح رأيك.
ِاقرأ كل األصحاح 33. 

أخيه. لكن كيف  املعاملة من  ُحْسن  أنَّه ال يستحق  يعقوب  عِلَم   .11
عيسو؟  فعل  ردة  كانت  ماذا   )3 )العدد  عيسو؟  أخيه  من  اقرتب 

)العدد 4(.
هل تعتقد أنَّ عيسو قد سامح يعقوب؟ ارشح رأيك.  

بعد مقابلته لعيسو، قال اهلل ليعقوب بأن يذهب ويقيم يف بيت 
إيل، املكان الذي فيه رأى يعقوب اهلل قبل عرشين عامًا.



-69-

دراسات حياتية ألتباع السيد املسحي

ِاقرأ تكوين 35: 3-1 و 6-15. 
إىل  فيها  مرة ذهب  أول  يعقوب يف  إىل صالة  للوراء جمددًا  انظر   .12
بيت إيل عندما كان يف طريقه إىل بيت خاله قبل عرشين عامًا. )ِاقرأ 

تكوين 28: 20 - 22(.
ر بعد كل ما حدث ليعقوب قبل  اآلن ِاقرأ جمددًا تكوين 35: 3، فَّكِ  

عرشين عامًا. كيف حافظ اهلل عىل وعده له؟
كيف كانت ردة فعل يعقوب لوفاء اهلل لوعده له؟ )األعداد 3 و6 -   

.)7
ره أيضًا ليعقوب؟  13. ما هو الوعد الذي قطعه آلباء يعقوب قد كرَّ

)األعداد 11 - 12(
الحظ أنَّ يعقوب قد بدأ مؤخرًا يف بناء مذابح ليعبد الرب. هذه 
. كان اهلل أمينًا معه واآلن،  إشارة أخرى تدل عىل أنَّ يعقوب قد تغريَّ

ه آباءه أيضًا. َُه كام كان إل~ وكام وعده قبل عرشين عامًا، أصبح إهل~

ماذا كان اهلدف من بناء املذبح؟ 
ومن  مذابح.  بنوا  كلهم  ويعقوب  ق  إسح~ إبراهيم،  التكوين،  يف 
ماذا  املذابح. ولكن  بناء  يعقوب(  )بين  تابع شعب إرسائيل  بعدهم 
كانت هذه املذابح؟ كانت املذابح كمنابر تُْبىَن من الرتاب أو احلجر. 
كانوا يبنوها ألهداف متعددة ولكن اهلدف األسايس كان لعبادة اهلل 
ه هلم وليس لألصنام. ُبِنَيت املذابح أيضًا  وإظهار وفائهم له َكَربٍّ وإل~
م عىل  كر هلل لوعوده وحلاميته هلم وسد احتياجهم. كان يقدَّ لتقديم الشُّ
َرق( ليصعد دخاهنا إىل  املذبح أضاحي من احليوانات )كانت غالبًا حُتْ
اهلل. بعد ذلك نرى يف سفر اخلروج كيف أمر اهلل بتقديم احليوانات 
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كتضحيات عن خطاياهم.

ملاذا ل يبين املسيحيُّون مذابح؟
كاتب الرسالة إىل العربانيني يقول: لدينا “مذبح” لكن ليس كاملذابح 
يف العهد القديم )عربانيني 13: 10 - 15( حيواناهتم مل تكن تضحيات 
م ابنه  م التضحية وليس اإلنسان. قدَّ كاملة. عىل الصليب، اهلل َمْن قدَّ
َة ا|ْلَعامَلِ!”  ُل ا|هلِل ا|لَِّذي َيْرَفُع َخِطيَّ تضحية كاملة بال عيب ألجلنا. “ُهَوَذا َحَ
)يوحنا 1: 29( مَحَُل اهلل دائاًم موجود عىل هذا املذبح -صليب السيد 
م املؤمنون عبادهتم. إنَّه ليس مكان مادي بل هو  املسيح- حيث يقّدِ
مكان روحي موجود يف قلوبنا، إنَّه املكان الذي نتذكر فيه ما فعله اهلل 
ألجلنا. عبادتنا قد تكون يف أي مكان، ال حنتاج إىل مكان مادي أو 
س لتقديم  قمة جبل أو مدينة لذلك. أينام كنا يكون هذا املكان مقدَّ
كر  م الشُّ العبادة. )انظر إىل يوحنا 4: 19 - 24( من خالل املسيح نقّدِ
أيضًا  الصليب  وعىل  الرائعني.  وحّبِه  نعمته  أجل  من  هلل  والتسبيح 

م حياتنا ألجله كل يوم. نقّدِ
ماذا يعين لنا هذا اليوم؟

تطبيق وصالة:
أثناء  يف  معه  دائاًم  كان  اهلل  أنَّ  نرى  يعقوب  حياة  ندرس  عندما 
ظروفه اجليدة والسيئة. وكان اهلل يعمل عىل تغيريه ليجعله رجالً حبسب 

إرادة اهلل.
َذَكَر الرسول بولس ذلك يف العهد اجلديد يف رسالته إىل املؤمنني 

يف فيلييب.
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 ِاقرأ فيلييب 1: 6. 
1. ِاقرأ هذا العدد جمددًا وببطىء وُخْذ عدة دقائق لتتأمل ماذا يعين.

تغيريك  بالعمل عىل  يبدأ  املسيح كمخّلِص،  إميانك يف  عندما تضع   
ليجعلك مشاهبًا له. كيف ترى تغيري اهلل حبياتك منذ تلك اللحظة؟

2. أي نواٍح من حياتك تتمىن أن يساعدك اهلل عىل تغيريها يف األسابيع 
أو السنني القادمة؟

3. خذ بعض الوقت اآلن لتطلب منه ذلك.

37 واألصحاح  ِاقرأ تكوين األصحاح  التالية،  قبل الدراسة 
 .6 - 1 :39
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11. يوسف: َرُجُل اإلميان والغفران
اجلزء 1، تكوين 37 و39: 1 - 6 

أسئلة افتتاحية:
إىل  ليذهب  أبيه  أرض  يعقوب  غادر  ملاذا  السابقة،  دراستنا  من 
بيت خاله؟ كيف تغريَّ يف وقت غربته؟ ما هي الوعود اليت وعد هبا اهلل 
ث عن بعض الطُُّرق اليت كشف  رها ليعقوب؟ حتدَّ ق وكرَّ إبراهيم وإسح~

هبا اهلل عن نفسه ليعقوب.
مقدمة:

يف هذه الدراسة سوف نلقي النظر عىل أول جزء من قصة حياة 
يوسف الرائعة، أحد أبناء يعقوب االثين عرش. عاد يعقوب وزوجاته 
الدراسة  هذه  يف  أبيه.  أرض  إىل  والقطعان  املاشية  كل  مع  وأوالده 
والدراستني التاليتني سنرى كيف استمرَّ اهلل بتنفيذ خطَّتِه الرائعة وبُطِرٍق 

متعددة ومدهشة.
ِاقرأ تكوين 37: 1 - 11. 

يف  ُذِكَرا  سببان  )هناك  يوسف؟  أخيهم  يوسف  إخوة  كرهوا  ملاذا   .1
األعداد 2 - 4(

2. اذكر احللامن اللذين رآمها يوسف يف العدد 6 والعدد 9.
ماذا كانت ردة فعل إخوته عىل هذه األحالم؟ )األعداد 8 و11(.  

ماذا كانت ردة فعل أباه؟ )العدد 10(.  
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ماذا ستكون ردة فعلك لو كنت واحدًا من إخوته؟  
لون  كانت عائلة يعقوب من املرحتلني الذين يعيشون يف ِخَياٍم ويتنقَّ
من مكان إىل مكان، يرعون قطعانًا كبرية من املاشية ويف أحد األيام كان 
إخوة يوسف يرعون القطيع بعيدًا عن املكان الذي يسكنون فيه، أرسل 
يعقوب ابنه يوسف لكي يطمنئ عىل سالمة إخوته وعىل القطيع وإذا 

كانوا حباٍل جيدة. )تكوين 37: 12 - 17(
ِاقرأ تكوين 37: 18-24. 

بوه هبذا اللَّقب؟  ُبوه إخوته؟ )العدد 19( ملاذا لقَّ 3. مباذا لقَّ
روا أن يفعلوا به؟ )العدد 20( ماذا تعتقد نوع الشعور الذي  4. ماذا قرَّ

كان يتنامى بقلوهبم جتاه يوسف؟
من أنَقذ يوسف من القتل؟ وماذا كانت ِخطَّته؟  

ِاقرأ تكوين 37: 25-36. 
5. ماذا رأى اإلخوة يف العدد 25؟ إىل أين كانوا ذاهبني؟ وملاذا؟ )العدد 

.)25
ماذا فعل إخوة يوسف به؟ )األعداد 27 – 28(  

كيف خدع إخوة يوسف أبيهم؟ )األعداد 31 - 33( ماذا كانت ردة   
فعله؟ 

)األعداد 34 - 35( ختيل مدى احلزن الذي أصاب يعقوب.  
6. ماذا حدث ليوسف يف مرص؟ )العدد 36(

7. عندما نقرأ األحداث يف تكوين 37 نرى عائلة مع الكثري من املشاكل 
العائلية. ناقش كال من النقاط التالية كيف أن النوايا واألفعال اخلاطئة 
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لكل فرد من أفراد العائلة سامهت يف هذه املأساة.
•# تفضيل يعقوب ليوسف.

فات يوسف غري الناضجة جتاه إخوته. •# ترصُّ
•# ِغرَية وكراهية اإلخوة ليوسف.

•# خمطط اإلخوة اخلادع إلخفاء ذنبهم عن أبيهم.
العالقات  ر  تدّمِ أن  هذا  يومنا  يف  واألفعال  النوايا  لنفس  كيف   #•

العائلية؟
ِاقرأ تكوين 39: 1 - 6. 

8. إىل من ِبيَع يوسف؟ )العدد 1(.
ملاذا كان يوسف ناجحًا؟ )األعداد 2 - 3(  

انظر إىل األعداد 3 - 6. ناقش استجابة فوطيفار لنجاح يوسف. ما   
املكانة اليت ُأْعِطَيت ليوسف يف مزنل فوطيفار؟

لنتأمل وضع يوسف
ليوسف حيث  بالنسبة  الوضع صعبًا جدًا  كان  باختصار كم  ناقش 
له، وُرِمَي بالبرئ ومن ثم ِبيَع كعبٍد يف  ُأِخَذ من بيت أبيه الذي كان يفّضِ
ر أنَّه كان يف ُعْمر الـ 17 فقط يف ذلك  بلٍد غريب بعيدًا عن موطنه. تذكَّ

الوقت. ما نوع األمل النفيس والعاطفي الذي كان ميرُّ به يف رأيك؟ 
هل تعتقد أنَّه كان من السهل عليه أن خيدم سيده بكل إخالص كل 
يوم من غري أن يشعر باليأس؟ كيف لنا أن نعرف أنَّ اهلل كان معه يف 

أثناء هذا الوقت الصعب؟ خذ بعض الوقت لتناقش هذه األسئلة.
9. انظر جمددًا لألعداد 2-6. ال نعرف موقف يوسف جتاه عمله وسيده. 

ِسفر التكوين
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من خالل هذه األعداد ماذا تعتقد هل كان يوسف عبدًا أمينًا أم ال؟
عندما نرى أنفسنا يف وضع مؤمل وظامل، ملاذا من املهم علينا االستمرار   

يف خدمة اهلل واآلخرين بأمانة؟

ماذا كان موقف يوسف؟
ِقَبِل اآلخرين.  أصبح يوسف عبدًا بسبب املشاعر املليئة بالُكْرِه من 
اجلزء  نقرأ هذا  عندما  فعله.  رّدة  د  حيّدِ أن  كان جيب  ولكنه هو من 
ر. هل كان لديه إحساٌس  من قصته ال نعرف بالظبط مباذا كان يفّكِ
باملرارة والغضب جتاه إخوته؟ هل كان جياهد بكآبة ويأس؟ هل كان 
الظروف.  هذه  عىل  تغلَّب  ولكنَّه  نعرف!  ال  احلياة؟  هلذه  مستسلاًم 
سوف نرى الحقًا من خالل حياته أنَّه مل حيمل أي ضغينة أو مرارة 

جتاه إخوته.
ماذا يعين لنا هذا اليوم؟

تطبيق وصالة
سنوات عديدة بعد يوسف، أعطى الرسول بولس بعض النصائح 
للعبيد. هذه النصائح مفيدة لكل واحد فينا اليوم للذين يعملون حتت 
إرشاف أناس آخرين. مفيدة بشكل خاص للذين يعملون لدى شخص 
صعب وغري عادل. وهي نصائح جيدة أيضًا لنا وألوضاع عائلتنا، إذا 
كنا حتت وصاية أناس يف مزنلنا أو يف عائلتنا من هم ظاملني ومتطّلبني 

عنا. كثريًا. هذه األعداد قد تشّجِ
ِاقرأ أفسس 6: 5 - 8. 

عند  يعمل  أن  العبد  عىل  كيف جيب  و7  و6   5 األعداد  عىل  بناء   )1
سيده؟

دراسات حياتية ألتباع السيد املسحي
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كيف جيب عىل العبد أن يفكر كسيده احلقيقي؟  
ر حبياتك، يف بيتك أو يف مكان عملك، هل تنّفِذ مسؤولياتك هلل  2( فّكِ

أم فقط لكي تريض الناس؟
هل تقوم بعملك بفرٍح أم بشكوى غالبًا؟  

هل تقوم أحيانًا بعمل إضايف فقط لتكون مفيدًا، أو هل فقط تعمل   
املستوى األدىن من العمل الواجب عليك أن تعمله؟

3( كيف تساعدك فكرة أنَّ اهلل يرى كل يشء وهو سيكاىفء كل شخص 
عىل عمله، يف أن تكون خادمًا أفضل لآلخرين؟

4( ما هي األشياء يف رأيك اليت جيب أن تتغريَّ يف موقفك جتاه عملك 
ث مع اهلل  أو يف حياتك اخلاصة؟ خذ بعض الوقت اآلن لكي تتحدَّ

هبذه األمور.

األصحاحات  تكوين  ِاقرأ  التالية،  الدراسة  إىل  النتقال  قبل 
 .41 - 39

ِسفر التكوين
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12. يوسف: َرُجُل اإلميان والغفران
اجلزء 2، تكوين 39: 7 -  41: 57

أسئلة افتتاحية:
من دراستنا السابقة، ملاذا إخوة يوسف كرهوه؟ ماذا فعلوا به؟ 

ملن بيع يف مرص؟ كيف باركه اهلل يف مرص؟
مقدمة:

عالية  مرتبة  ذي  كان  أنَّه  إالَّ  عبدًا  كان  يوسف  أنَّ  من  بالرغم 
وحمرتمة. يف هذه الدراسة سنرى رسعة التغريات اليت حدثت وظلمت 
اهلل من  م  ويعّظِ مستقياًم  بقي رجالً  يوسف  أنَّ  كيف  يوسف. وسنرى 

خالل حياته وعمله.
ِاقرأ تكوين 39: 7 - 23 

كيف  و10(   7 )األعداد  يوسف؟  فوطيفار  زوجة  أغوت  كيف   .1
استجاب يوسف هلذا اإلغواء؟ )األعداد 8 - 9(

َّ ا|ْلَعِظيَم َوُأْخِطُئ ِإىَل ا|هلِل؟[ َذا ا|لرشَّ ]َفَكْيَف َأْصَنُع ه~

)رد يوسف لزوجة فوطيفار(
اعتقد يوسف أنَّه يكّلِم فقط زوجة فوطيفار. مل يعرف أنَّه عندما قال 
ما  يعّلِمنا  فه  ترصُّ السنني.  آالف  بعد  نقرأه  أن  املمكن  من  أنَّه  ذلك 
س “خمافة اهلل[. خمافة اهلل ال تعين أننا خناف من  يسميه الكتاب املقدَّ
اهلل وال نستطيع االقرتاب منه. من خالل املسيح وحمبته العظيمة اليت 
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ب بثقة. عىل أي  ُأْظِهَرت لنا عىل الصليب ميكننا االقرتاب ملحرض الرَّ
حال حنن كمسيحيني لن نكون خارسين من “خمافة اهلل”.

يف  ُذِكَرت  كاليت  س.  املقدَّ الكتاب  يف  اهلل  ملخافة  معاين  عدة  هناك 
 ِ ّ َياَء َوا|لتََّعظَُّم َوَطِريَق ا|لرشَّ . َاْلِكرْبِ ِ ّ ّبِ ُبْغُض ا|لرشَّ اَفُة ا|لرَّ األمثال 8: 13 “َمَ
َوَفَم ا|أْلََكاِذيِب َأْبَغْضُت” أيضًا خمافة اهلل هو أن ندرك أن اهلل يرى كل 
عمل  كل  عىل  حسابًا  اهلل  أمام  م  سنقّدِ أننا  ندرك  وأن  نفعله.  يشء 
عملناه، وأهم ما يف األمر أننا ال نريد أن جنلب العار ال|سمه. يوسف 
خاف اهلل ورفض االستمتاع مع زوجة فوطيفار. تكوين 39: 9، 10 
اِنِبَها  ِبَ َأْن َيْضَطجَع  هَلَا  َيْسَمْع  مَلْ  َأنَُّه  َفَيْوًما  َيْوًما  َكلََّمْت ُيوُسَف  ِإْذ  “َوَكاَن 
ا بالطبع رفض الرتكاب املعصية حبق سيده فوطيفار  ِلَيُكوَن َمَعَها.” إهنَّ
ها “معصية ضد اهلل”. عىل كل حال، العيش  ولكن يوسف أيضًا سامَّ
بصالح واستقامة ال يعين دائاًم نتائج جيدة يف املستقبل القريب. سوف 

ترى هذا من خالل ما حدث الحقًا ليوسف.
َِم يوسف زورا؟ ِصف ما حدث يف األعداد 11 - 20. 2. كيف اهتُّ

3. أخذت حياة يوسف بالتحسن لفرتة. ولكنه اآلن مير باملرحلة األكرث 
ر حول اإلحساس الذي ميكن أن  ظلاًم. لنأخذ بعض الدقائق ونفّكِ
يشعر به يوسف. يف البداية اخترب كراهية وعنف إخوته له اليت أدت 
ن لديه أمالً عندما  به إىل العبودية. ثم أخذت حياته بالتحسن وتكوَّ
ة أخرى بدأت حياته تسوء  عامله سيده فوطيفار باحرتام وطيبة ثّم مرَّ

َِم زورًا ودخل السجن. عندما اهتُّ
ماذا تعتقد كان شعور يوسف يف أول يوم من دخوله السجن؟  

اهلل؟ هل  تغضب من  ملوقف ظامل؟ هل  تتعرض  عندما  تشعر  ماذا   
تفقد األمل يف مستقبلك؟ كيف حتافظ عىل نفسك من اليأس؟

ِسفر التكوين
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4. كيف أظهر اهلل عطفه ليوسف يف السجن؟ )األعداد 21 - 23( 
ِاقرأ تكوين 40: 1 - 4.

5. من دخل السجن مع يوسف يف هذه األعداد؟ 
عندما كانا يف السجن، رأى كال الرجالن أحالمًا مزعجة حيث 
فرسَّ يوسف هلام هذه األحالم. حيث قال إنَّ رئيس الُسَقاة سيعود إىل 
قا متامًا كام  منصبه ولكن رئيس اخلبَّازين سُيْعَدم. وكال احللامن قد حتقَّ

قال هلام يوسف. )تكوين 40: 5 - 13( 
ِاقرأ تكوين 40: 14 - 15 و 20 - 23. 

6. ماذا طلب يوسف من رئيس الُسقاة أن يفعل ألجله بعد خروجه من 
السجن؟ )العدد 14(

هل فعل ما ُطِلب منه؟ )العدد 23(  
ِاقرأ تكوين 41: 1 - 8.

7. كم مرَّ من الوقت عىل خروج رئيس السقاة من السجن؟
السجن  منتظرًا يف  يكون وْضُع يوسف وهو  أن  ناقش كيف ميكن   

يومًا بعد يوم لكي يتذكَّره رئيس السقاة.
ماذا برأيك أراَد اهلل أن يعّلِمه خالل هذا الوقت؟  

8. صف باختصار احللمنْي اللذين رآمها الفرعون. )األعداد 1 - 7(
هل استطاع أحٌد من سحرة فرعون تفسري هذه األحالم؟ )العدد 8(  
بدقَّة  حلمه  له  فرسَّ  وكيف  يوسف  الُسقاة  رئيس  تذكَّر  وأخريًا 
بالنيابة  لفرعون  َوىَف بوعده وتكلَّم  اخلبَّازين. عىل األقل  وحلم رئيس 
عن يوسف. أخرج فرعون يوسف من السجن وأخربه بأحالمه فأخربه 

دراسات حياتية ألتباع السيد املسحي
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يوسف: قد أخرب اهلل فرعون مبا هو صانٌع. )تكوين 41: 9 - 24(
ِاقرأ تكوين 41: 25-36. 

9. ما هو تفسري سبع بقرات سمينة وسبع سنابل حسنة؟ )األعداد 26 
و 29(.

فارغة؟  سنابل  وسبع  وقبيحة  رقيقة  بقرات  سبع  تفسري  هو  ما   
)األعداد 27 و30(

مباذا نصح يوسف فرعون بأن يعمل؟ )األعداد 33 - 36(.  
ِاقرأ تكوين 41: 37 - 45. 

ت ظروف يوسف برسعة وبشكل مفاجئ؟ ماذا كان  10. كيف تغريَّ
منصبه اجلديد يف مرص؟ )العدد 41(

كيف يف رأيك ساعدت مسؤولياته عندما كان يف السجن يف اإلعداد   
هلذه الوظيفة املهمة )انظر للوراء للتكوين 39: 22 - 23(.

ِاقرأ تكوين 41: 46 - 57. 
11. كيف بارك اهلل يوسف؟

12. كيف بارك يوسف أناس من عدة أمم؟ )العدد 57(

ماذا يعين هذا لنا اليوم؟
تطبيق وصالة:

يف هذه الدراسة رأينا كيف قاوم يوسف اإلغواء ملامرسة املعصية 
ا أغوته عدة مرات. يف العهد اجلديد أعطانا  مع زوجة فوطيفار بالرغم أهنَّ

الرسول بولس عدة حتذيرات متعلقة باإلغواءات اجلنسية.

ِسفر التكوين
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ِاقرأ كورنثوس األوىل 6: 18 و تيموثاوس 2: 22. 
1( ماذا قال الرسول بولس أن نفعله عندما نواجه إغراًء جنسيًا؟ 

كيف فعل يوسف هذا يف تكوين 39: 9 - 12؟   
أعطينا ألنفسنا  إذا  ليس خطية، ولكن  ذاته  حبِدّ  لإلغواء  التعرض   )2
الفرصة يف أن ننظر إليها ونفّكر هبا ونرغبها سنرى أنَّه من الصعب 

جدًا أن نقول ال للخطية.
ف يوسف الذي أظهره جتاه اإلغواء حيث  ماذا ترى يف كلامت وترصُّ  
عمل كل يشء ممكن لكي ال يرتكب املعصية؟ )انظر جمددًا إىل تكوين 

.)10 - 8 :39
3( يف وضع يوسف، عاىن بدخوله السجن لفعله األمر الصائب، أمر 
قد  ماذا  اآلن  لنفكر  اهلل.  باركه  السجن  لكن حىت يف  صعب جدًا. 
َسك يف ذات الفعل ويرسل  حيصل لو أنَّه استجاب لإلغواء. رمبا قد مُيْ

إىل السجن. ولكن هل تعتقد أنه سيتلقى نفس الربكات من اهلل؟
عك؟ كيف لقصة يوسف أن تشّجِ  

ِاقرأ كورنثوس األوىل 10: 13.
اإلغواء  فقط  ليس  حياتك،  يف  له  ضت  تعرَّ الذي  باإلغواء  ر  فّكِ  )4
اجلنيس بل بكل أنواع اإلغواءات اليت تعرضت هلا. كيف ميكن هلذه 

عك ملقاومة اإلغراء؟ القصة أن تشّجِ
ُخذ بعض الوقت اآلن للصالة، اسأل اهلل أن يعّلِمك كيف جتد طريق   

اهلروب عندما تواجه إغراًء ما.

دراسات حياتية ألتباع السيد املسحي



-82-

قبل الدراسة التالية، ِاقرأ تكوين األصحاحات 42 - 50.
ِاقرأ عىل  قراءة كل هذه األصحاحات،  قادر عىل  إذا كنت غري 
األقل األصحاح 42 إىل األصحاح 46: 6 واألصحاح 50: 15 26- 
ا كمية كبرية لتقرأها ولكنها قصة رائعة وكلها مهمة لكي تفهم حياة  رمبَّ

يوسف. 

َا ا|أْلَِحبَّاُء، ]َأيُّ
َأْطُلُب ِإَلْيُكْم َكُغَرَباَء َوُنَزَلَء،

َهَواِت ا|جْلََسِديَِّة ا|لَِّت ُتَاِرُب ا|لنَّْفَس، َأْن َتْمَتِنُعوا َعِن ا|لشَّ
َوَأْن َتُكوَن ِسرَيتُُكْم َبنْيَ ا|أْلَُمِم َحَسَنًة،

، وَن َعَلْيُكْم َكَفاِعيِل َشّ ِلَكْي َيُكوُنوا، ِف َما َيْفَتُ
ُدوَن ا|هللَ ِف َيْوِم ا|ْل|ْفتَِقاِد، ُيَمّجِ

ِمْن َأْجِل َأْعَمِلُكُم ا|حْلََسَنِة ا|لَِّت ُيالَِحُظوَنَا.[

)بطرس األوىل 2: 11 - 12(

ِسفر التكوين
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13. يوسف: َرُجُل اإلميان والغفران:
 اجلزء 3، تكوين 42 - 50

أسئلة افتتاحية:
ث باختصار عن حاالت الظُّلم  من خالل الدراسة السابقة، حتدَّ
جن؟ كيف أخريًا خرج من  الّسِ ُأْلِقَي يف  ض هلا يوسف، ملاذا  اليت تعرَّ
هي  ما  السجن؟  يف  حىت  معه  أنَّه  ليوسف  اهلل  أَْظَهَر  كيف  السجن؟ 
الكارثة الطبيعية اليت حلَّت عىل سكان مرص ومعاناة األمم املجاورة؟ 

كيف جعل يوسف سكان مرص يستعدون هلذه األيام العصيبة؟ 

مقدمة:
ك اهلل لكي حيّقِق اجلزء التايل  يف هذه الدراسة سنرى كيف سيتحرَّ
من خطَّته ليجمع الشعب ويعّلِمهم ُطُرَقُه. تذكر أنَّ اهلل قد أخرب إبراهيم 
بأنه سيعطي أرض كنعان لذريَّته كمرياث. واآلن بعد ثالثة أجيال ملكوا 
فقط جزًء صغريًا من األرض. اهلل مل ينسى وعده ولكن ما زال هناك 
وا هبا أواًل. يف تكوين 15:  عدة خطوات جيب عىل أحفاد إبراهيم أن ميرُّ
13 - 14 أخرب اهلل إبراهيم بأن نسله سيكون غريبًا يف أرض ليست له لـ 
400 سنة، يف هذه الدراسة سنرى كيف ذهبوا ليعيشوا يف هذه األرض 

الغريبة.
يف كنعان، حيث يعيش يعقوب مع بقية أبنائه االحد عرش، كانت 
حباجة  كانت  يعقوب  عائلة  مرص.  يف  كانت  كام  متامًا  شديدة  املجاعة 
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للطعام. أرسل يعقوب 10 من أبنائه إىل مرص ليشرتوا القمح. مل يرسل 
ابنه األصغر بنيامني. ملاذا؟ ألن يوسف وبنيامني مها الولدان الوحيدان 
ليعقوب من راحيل، الزوجة املحبوبة. وكالمها ُوِلدا عندما كان يعقوب 
الوقت وعىل حسب  ذلك  ماتت يف  قد  كانت  راحيل  السن.  كبريًا يف 
ل فكرة  ما يعلم أن يوسف أيضًا قد مات، لذلك ال يستطيع أن يتحمَّ

خسارة بنيامني أيضا. )تكوين 42: 1-5(

ِاقرأ تكوين 42: 6 - 9.
اًل عندما وصلوا إىل حمرض أخيهم؟ )العدد  1. ماذا فعل إخوة يوسف أوَّ
6( هل عرفوا بعضهم البعض؟ )العدد 8( ماذا تذكَّر يوسف عىل 

الفور؟ )العدد 9(.
مهم يوسف؟ )العدد 9(. 2. مباذا اهتَّ

تكلَّم يوسف إىل إخوته برصامة ووضعهم يف السجن ملدة ثالثة أيام.  
ِاقرأ تكوين 42: 18 - 28. 

م ليسوا جبواسيس؟  3. ماذا أمر يوسف إخوته أن يفعلوا لكي يربهنوا أهنَّ
)األعداد 19 - 20( يف اعتقاِدهم ملاذا عانوا كل هذا؟ )األعداد 21 

.)22 -
ملاذا بكى يوسف برأيك عندما سمع أقواهلم؟ )األعداد 23 - 24(.  

4. بالرغم من الطريقة اخلشنة اليت عامل هبا إخوته. كيف أظهر يوسف 
لطفه إلخوته؟ )العدد 25(.

كيف يشعر يوسف من داخل قلبه جتاه إخوته يف رأيك؟  

ِسفر التكوين
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الخوة مآلنني بمشاعر الذنب.
الحظ كيف انعكست األدوار! يف املايض إخوة يوسف عاملوه بقسوة 
ورفضوا االستامع إىل توّسالته بالرمحة. اآلن هم حتت رمحته )بالرغم 
عودهتم  طريق  يف  باخلوف.  ومآلنني  يوسف(  أنَّه  يدرون  ال  م  أهنَّ
للبيت اكتشفوا أن مثن الطعام قد أعيد هلم يف أكياس القمح. خافوا 
م لصوص. هذا واضح يف األعداد 21 - 22 ومن  من أن ُيتََّهُموا بأهنَّ
م ما زالوا يشعرون بالذنب من الفعل الرشير  ثم العدد 28 يظهر أهنَّ

الذي فعلوه بيوسف قبل عدة سنوات. اعتقدوا أن اهلل يعاقبهم.
معهم.  حصل  يشء  بكل  وأخربوه  والدهم  إىل  اإلخوة  رجعوا 
السجن يف  ا شمعون مازال يف  أمَّ بنيامني إىل مرص،  بأن يذهب  رفض 
نفذ لذلك طلب يعقوب من أوالده  الذي اشرتوه قد  مرص. والطعام 
الطعام. لكنهم يعلمون  املزيد من  بأن يذهبوا جمددًا إىل مرص ليشرتوا 
وأخريًا  بنيامني.  أخوهم  دون  من  مرص  إىل  الذهاب  يقدرون  ال  م  أهنَّ
وافق يعقوب بأن يذهب بنيامني معهم. وأرسل معهم عدة هدايا من 
أرض كنعان باإلضافة إىل املال الذي عاد يف أكياس القمح واملال الذي 
بيته.  إىل  يوسف  أخذهم  وصلوا  عندما  جمددًا.  الطعام  به  سيشرتون 

)تكوين 42: 29 - 43: 17(. 
ِاقرأ تكوين 43: 18.

ملاذا  يفكرون  أخذوا  يوسف.  إخوة  قد مأل  والذنب  اخلوف  5. جمددًا 
ُأحرِضوا إىل بيت يوسف؟

ِاقرأ تكوين 43: 26 - 28. 
6. ما هو الفعل الذي فعله اإلخوة مرتان أمام يوسف يف هذه األعداد؟

دراسات حياتية ألتباع السيد املسحي



مرت اثنتان وعرشون عامًا منذ أن رأى يوسف أحالمه، مباذا كان   
ر لو كنَت يف مكانه؟ ر يوسف برأيك يف تلك اللحظة؟ مباذا ستفّكِ يفّكِ
وليمة  هلم  م  قدَّ عواطفه،  يتاملك  مل  إخوته  يوسف  رأى  عندما 
بيت  إىل  اإلخوة  رجعوا  إخوته. جمددًا  أضعاف  بنيامني مخسة  وأعطى 
أبيهم واملال يف أكياسهم. وأمر يوسف أيضًا بأن يوضع كأسه الفيض 
أرسل  حىت  كثريا  يبتعدوا  مل  املال.  مع  ا،  رسًّ بنيامني  كيس  يف  اخلاص 
من  وخوٍف  وحبذٍر  الكأس.  عن  ليبحث  ورائهم  بيته  يوسف مضيف 
اإلخوة، اُْكتُِشَف الكأس يف كيس بنيامني. وحبزٍن شديٍد رجع اإلخوة إىل 
يوسف. قال يوسف إنَّ عىل بنيامني أن يبقى وخيدمه كعبٍد له. توسل إليه 
هيوذا ليكون عبدًا له عوضًا عن بنيامني. ويف النهاية مل يستطع يوسف 

ه أكرث من ذلك. )تكوين 43: 29 - 44: 34(. إخفاء رسَّ
ِاقرأ تكوين 45: 1 - 15. 

)هذا املقطع واحٌد من أكرث املقاطع العاطفية يف هذا السفر. إذا 
يقرأ  األول  شخصان،  يقرأه  أن  األفضل  فمن  جمموعة،  ضمن  كنت 
أظهرها  اليت  املشاعر  مع كل  اجلزء  هذا  يقرأ  أن  وعليه  يوسف  مقطع 
يوسف، والشخص اآلخر يقرأ اجلزء اآلخر أي كل ما مل يقله يوسف.(
7. ِاقرأ جمددا األعداد 5 - 7. من هو الذي قال عنه يوسف إنَّه هو من 

أرسله إىل أرض مرص؟وملاذا أرسل يوسف إىل هناك؟
8. كشف يوسف عن نفسه إلخوته ببكاء وبصوٍت عاٍل. ملاذا تعتقد أنَّ 

يوسف عاطفي جدًا؟
بكى.  أيضا  راحيل،  والدته  من  الوحيد  يوسف  شقيق  بنيامني،   .9
)مالحظة: بنيامني كان صغريًا جدًا ومل يكن مع إخوته عندما باعوا 
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يوسف إىل التجار. وعىل األغلب ال يدري ما حصل بالفعل ألخيه.(
ماذا تعتقد بقية إخوته كانوا يفكرون يف هذه اللحظة؟ )األعداد 14   

- 15، انظر أيضًا العدد 3.(
ملاذا تعتقد أنَّه كان من الصعب عىل إخوة يوسف تصديق أنَّه كان   

بالفعل أخوهم يوسف؟
10. بالرغم أنَّ يوسف مل يستخدم كلمة “غفران” يف هذا املقطع، هل 

تعتقد أنَّه غفر إلخوته؟ إذا نعم، ملاذا تعتقد ذلك؟
كيف رأى يوسف صالح الرب يف كل الظروف الصعبة اليت حدثت   

له؟
أباهم  ليحرضوا  كنعان  أرض  إىل  إخوته  يوسف  أرسل  بعدها، 
املجاعة. ووعدهم  تنتهي  ليعيشوا يف مرص حىت  وزوجاهتم وأوالدهم 
م هلم كل ما حيتاجونه. فرعون أيضًا وعدهم بأن يعطيهم أفضل  بأن يقدَّ
االثين عرش  وأبنائه  إرسائيل(  باسم  )معروف  يعقوب  ولذلك  أرض. 
وعائالهتم بنوا هلم بيوتًا يف أرض مرص. )تكوين 45: 16 - 47: 27(.
املوت.  )إرسائيل( عىل  يعقوب  ت وشارف  مرَّ سبعة عرش سنة 
ا  دعا يوسف إليه وجعله يقسم بأن يدفنه مع آبائه يف أرض كنعان. إهنَّ
تبدو عالمة عىل إميانه بأن اهلل بالفعل سيعطي ذريته نفس األرض اليت 
وعده هبا. بعد ذلك بارك ولدي يوسف، ثم بارك كل واحد من أبنائه 
االثين عرش. تكوين 50 خيربنا كيف ذهب يوسف مع إخوته مع مجع 
 -  28 :47 املوعد. )تكوين  ليدفنوا والدهم يف أرض  غفري من مرص 

.)14 :50
بعد عودهتم، كان إخوة يوسف متوترين وخائفني.
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ِاقرأ تكوين 50: 15 - 21. 
اليت  الرسالة  ما   )15 )العدد  خائفني؟  يوسف  إخوة  كانوا  ممّا   .11

أوصلوها ليوسف؟ )األعداد 16 - 17(.
ماذا فعل يوسف عندما سمع ذلك؟ )العدد 17( ملاذا يف رأيك كانت   

ردة فعله هبذه الطريقة؟
له؟  قالوا  وماذا  فعلوا  ماذا  لوجه،  وجهًا  يوسف  قابلوا  عندما   .12

)العدد 18(.
حزاىن  حقًا  م  أهنَّ تعتقد  هل  إخوته؟  عن  الوضع  هذا  يعكس  ماذا   
هبذه  يترصفون  م  أهنَّ أو  قبالً  ارتكبوها  اليت  األفعال  عىل  ونادمني 
أمام  ضعيف  موقف  يف  اآلن  كوهنم  خائفني  م  أهنَّ ملجرد  الطريقة 

يوسف؟
ملاذا يف رأيك من الصعب عىل إخوة يوسف تصديق أنَّه قد ساحمهم؟   
13. ِاقرأ جمددًا ردة فعل يوسف جتاه إخوته يف األعداد 19 - 21. هذا 
س. ناقش بعض  واحٌد من أروع األمثلة يف التسامح يف الكتاب املقدَّ
يق منذ  األشياء اليت تراها قد تعلَّمها يوسف من خالل سنوات الّضِ

أن ِبيَع من ِقَبِل إخوته. كيف يشعر يوسف حول كل ما حصل له؟

ِ؟ ّ كيف يمكن للخري أن يأيت من الرشَّ
إن  يقل  مل  هو  اهلل.  منظور  من  احلياة  يرى ظروف  أن  يوسف  تعلَّم 
موقف وعمل إخوته كان صحيحًا. بداًل من ذلك رأى أنَّ اهلل أخذ 
عدة  أخذ  للخري،  ليكون  له  وحوَّ رشًا  الناس  به  قصد  الذي  اليشء 
استمر  الوقت  ما هو هذا اخلري، يف هذا  سنوات لكي يرى يوسف 
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ُه اهلل له. خالل السنوات  يوسف مؤمنًا باهلل ويثق باملستقبل الذي أعدَّ
العديدة اليت قضاها معانيًا من الظلم، الوحدة، السجن والضيقات. 
كان يوسف يزداد ثقًة بأن اهلل حمبَّة حىت عندما يعامل البرش بعضهم 
املساحمة  أن  وهو  مهاًم  درسًا  تعلَّم  يوسف  وعنف.  بكراهية  البعض 
ومع  نفسك  مع  اهلل،  مع  بالسالم  للشعور  الطريق  هي  القلب  من 

اآلخرين.
كتب الرسول بولس حول هذا يف رسالته إىل أهل رومية. ِاقرأ رومية 
م بكل يشء، وهو  8: 28. ِاقرأها مرة أخرى. اهلل له السيادة يف التحكُّ
يستطيع حتويل األمور السيئة حولنا ليستخدمها للخري يف حياتنا ويف 

حياة اآلخرين. هل ستثق به عندما حتصل أمور سيئة يف حياتك؟ 

ِاقرأ تكوين 50: 24 - 26. 
بأنَّه  باهلل  إميانه  يظهر  يوسف إلخوته  قال  ماذا  األعداد،  هذه  يف   .14

سيفي بوعده له؟ 
مل ُيكتَب أن اهلل قد تكلَّم إىل يوسف ليخربه بالوعد، ولكن بالتأكيد 
قد أخربه والده. عربانيني 11: 22 خيربنا أنَّ يوسف مثل إبراهيم لديه 

إميان أن اهلل سيفعل ما سبق وقال.
ماذا يعين هذا لنا اليوم؟

تطبيق وصالة:
ِاقرأ رومية 12: 19 - 21. 

ذ  1( ناقش بعض اجلوانب اليت كان فيها يوسف مثااًل رائعًا كشخص نفَّ
ما ُكتَِب يف هذا املقطع.
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ِقَبِل  من  ظاملة  بطريقة  ُعوملت  حياتك  يف  أيام  عليك  ت  مرَّ هل   )2
أم   قلبك؟  يف  مرارًة  مَحَْلَت  هل  لالنتقام؟  خطَّطت  هل  اآلخرين؟ 
وثقت باهلل بأنَّه سيجعل األمور أفضل بطريقته ويف الوقت املناسب؟ 

إذا كان ليس بعد، ما اليشء املختلف الذي ستفعله يف املستقبل؟
3( تكلَّم عن مثال لطريقة عملية تستطيع من خالهلا التغلُّب عىل الرش 

باخلري.
4( عىل األغلب أنَّه ليس من السهل علينا أن نطيع هذه األعداد. وليس 
من الطبيعي أن ُنْظِهَر املودَّة واللطف هلؤالء الذين يعاملوننا بكراهية 
وقساوة ولكن علينا أن نتذكر حنن كمؤمنني أّننا لدينا الروح القدس 

الذي يسكن بداخلنا وهو وعد بأن يساعدنا يف أوقات ضعفنا. 
خذ بعض الوقت اآلن لتصيّلِ وتطلب من اهلل لكي يعطيك نعمته   
معينة   مواقف  حياتِك  يف  هناك  كان  إذا  ألعدائك.  احلب  لتظهر 
عامَلَك الناس هبا بطريقة ظاملة، تكلَّم إىل اهلل عن هذه األمور اآلن.
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تدي عميل

التكوين  سفر  كل  تقرأ  أن  التالية  الدراسة  قبل  قادرًا  كنت  إذا 
)األصحاحات 1 - 50( مرة أخرى ستأخذ من وقتك حوايل 4 أو 5 
ساعات. من األفضل أن تقرأُه يف جلسة واحدة. إذا مل تكن قادرًا عىل 
قراءته مرة واحدة جّرب أن تقرأه عىل 3 أو 4 مراحل. ال تقرأ برسعة 
حبيث ال ميكنك ِفْهِم ما حيدث ولكن أيضًا ال تتوقف لتتأمل كل عدد 
الكاملة وترى كيف أن  ِاقرأ لكي تفهم الصورة  ة  املرَّ أو عددين. هذه 

القصص املتنوعة تتناسق مع بعضها البعض. 

هناك فكرة ميكن أن جتدها ممتعة وهي أن تكّوِن جمموعة صغرية 
يف الصباح أو املساء )أو بإمكانك أن جتعلها مرتني يف وقتني خمتلفني( 
وأن تقرؤا بشكٍل دوري بصوت عايل. لكل شخص يريد أو من يقرأ 
بطريقة صحيحة ميكنه قراءة أصحاح كامل. ولكل شخص يستمع عليه 

أن ال ينعس وال أن يتشتت انتباهه! 

رمبا ليس من السهل عليك اجللوس لفرتة طويلة، أو أنَّك جتد من 
الصعوبة عليك أن تركز كل هذا الوقت. ولكن ستجد مقابل يستحق 

كّل هذا اجلهد! 
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14. نظرة عامة من اخلَْلِق إىل يوسف

 تكوين 1 - 50

أسئلة افتتاحية:
من دراستنا السابقة، ما هي بعض الُطُرق اليت أظهر فيها يوسف 
الرمحة إلخوته؟ ملاذا كانوا خائفني جدًا؟ من هو املرِسل احلقيقي ليوسف 

إىل مرص حبسب ما قال يوسف؟ ما الغرض من إرساله إىل هناك؟
مقدمة:

ذت التحدي املوجود يف هناية الدراسة السابقة؟ إذا كان  هل نفَّ
الدراسة خمتلفة  هذه  الدراسة.  هلذه  اآلن  مستعٌد  فأنت  ]نعم[  جوابك 
عن الدراسات السابقة. عوضًا عن الرتكزي عىل شخصية أو شخصيتني 
ِسْفِر  كل  عىل  ة  املرَّ هذه  عامة  نظرة  نلقي  سوف  األحداث،  عىل  أو 
ْفر.  التكوين لنرّكِز عىل بعض الدروس اهلامة اليت تعّلِمناها من هذا الّسِ
ال تستعجل يف هذه الدراسة! قد تأخذ منك أكرث من جلسة خالل هذه 
الدراسة لذا ميكنك اسرتجاع العديد من احلقائق اليت تعلَّمتها من ِسْفر 

التكوين. 
1. من التكوين 1 و2: 

1( ماذا تعّلِمنا من هذه األصحاحات حول َخْلِق العامل؟
2( ماذا تعّلِمنا حول عملية َخْلِق البرشية؟ 

عك لتؤمن مبحبَّة اهلل وعنايته  3( كيف للحقائق املوجودة هنا أن تشّجِ
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بك؟
وكيف تساعدك لتؤمن أنَّ اهلل لديه هدف هلذا العامل ولكل شخص   

فيه؟
ُهَو  َفَمْن  ْنَتَها،  َكوَّ ا|لَِّت  َوا|لنُُّجوَم  ا|ْلَقَمَر  َأَصاِبِعَك،  َعَمَل  َسَمَواتَِك  َأَرى  ]ِإَذا 
ا|مْلاَلَئَِكِة،  َعِن  َقِليالً  َوَتْنُقَصُه  َتْفَتِقَدُه؟  َحتَّ  آَدَم  َوا|ْبُن  َتذُكَرُه؟  َحتَّ  ْنَساُن  ا|ْلِ
َت َقَدَمْيِه[  ٍء َتْ ُلُه. تَُسّلُِطُه َعىَل َأْعَمِل َيَدْيَك. َجَعْلَت ُكلَّ َشْ اٍء تَُكّلِ َوِبَمْجٍد َوَبَ

)مزامري 8: 3 - 6(
بُّ َأْن َتْأُخَذ ا|مْلَْجَد َوا|ْلَكَراَمَة َوا|ْلُقْدَرَة، أِلَنََّك َأْنَت َخَلْقَت  َا ا|لرَّ »َأْنَت ُمْسَتِحقٌّ َأيُّ

ُكلَّ ا|أْلَْشَياِء، َوِهَي ِبِإَراَدتَِك َكائَِنٌة َوُخِلَقْت«. )رؤيا يوحنا 4: 11( 

2. من التكوين 3
1( ما هي عواقب عدم طاعة آدم وحواء هلل؟ )األعداد 7 - 8؛ 16 - 

19؛ و21 - 24( 
2( هل اهلل مسؤول عن الرشَّ املوجود يف العامل اليوم؟ ارشح جوابك. 

3( ماذا فعل اهلل ليسرت عار آدم وحواء؟ )العدد 21( .
4( كيف َسرَتَ اهلل عارنا؟ 

َزى«.  َتاًرا َكِريًم، َوا|لَِّذي ُيْؤِمُن ِبِه َلْن ُيْ َنَذا َأَضُع ِف ِصْهَيْوَن َحَجَر َزاِوَيٍة ُمْ »ه~
)بطرس األوىل 2: 6(.

3. من التكوين 4 - 9: 
لكامل  ماذا حدث  السنني.  مر  البرش يف األرض عىل  1( ارشح وضع 
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خليقة اهلل؟ 
2( بناء عىل األصحاحات 6 - 7، ماذا فعل اهلل بسبب هذا الوضع؟

3( ملاذا اختار اهلل نوح؟ )تكوين 6: 8، 9 و22( 
4( كيف تساعدك هذه األصحاحات عىل ِفْهم إنزال اهلل لعقابه؟ ماذا 
عىل البرش اليوم أن يفعلوا لكي ينجوا من العقاب األخري عىل غرار 

ما فعله نوح لينجو من الطوفان؟ 
ِلَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن  َكَذا َأَحبَّ ا|هللُ ا|ْلَعامَلَ َحتَّ َبَذَل ا|ْبَنُه ا|ْلَوِحيَد، ِلَكْي َل َيْ ]أِلَنَُّه ه~

ِبِه، َبْل َتُكوُن َلُه ا|حْلََياُة ا|أْلََبِديَُّة. )يوحنا 3: 16(.
َكَذا ا|مْلَِسيُح َأْيَضًا،  ْينُوَنُة، ه~ ِلَك ا|لدَّ ًة ثُمَّ َبْعَد ذ~ ]َوَكَم ُوِضَع ِللنَّاِس َأْن َيُموتُوا َمرَّ
ِمَل َخَطاَيا َكثِرِييَن، َسَيْظَهُر َثاِنَيًة ِباَل َخِطيَّة ِلْلَخالَِص  ًة ِلَكْي َيْ َم َمرَّ َبْعَدَما ُقّدِ

ِللَِّذيَن َيْنَتِظُروَنُه.[ )عربانيني 9: 27 - 28(.

تكوين 1 - 11..... 
تعلَّمنا عن كيف تم اخللق ومن ثم عصيان البرش. رأينا كيف ازدادت 
اخلطية وكيف أن اهلل أنزل عقابه من خالل الطوفان. نرى من التكوين 
ة عدو البرش، إبليس.  ر قوَّ 3: 15 أنَّ اهلل لديه خطة منذ البداية ليدّمِ

تكوين 12 - 50
نرى أن اهلل برمحته العظيمة ومنذ البداية رتَّب وأعدَّ هلذه اخلطة. نراه 
يدعو إبراهيم وذريته ليكونوا شعبه املمزيَّ واملُختار ويف اجلزء التايل 
من  تعلَّمناها  اليت  األشياء  بعض  إىل  ننظر  الدراسة سوف  هذه  من 

إبراهيم واسحق ويعقوب ويوسف.
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ق  4. إبراهيم وإسح~
1( ِاقرأ َوْعَد اهلل إلبراهيم يف )تكوين 12: 1 - 3( وأيضًا يف )تكوين 
)تكوين  اهلل؟  عند  بارًا  )أبرام(  إبراهيم  ُحِسَب  ملاذا   .)5 -  1 :15

)6 :15
كيف أظهر إبراهيم أن لديه إميان؟

ُرَج ِإىَل ا|مْلََكاِن ا|لَِّذي َكاَن َعتِيًدا َأْن َيْأُخَذُه  َّا ُدِعَي َأَطاَع َأْن َيْ يَمِن ِإْبَراِهيُم مَل ]ِبا|ْلِ
َا  َب ِف َأْرِض ا|مْلَْوِعِد َكَأنَّ يَمِن َتَغرَّ ِمرَياثًا، َفَخَرَج َوُهَو َل َيْعَلُم ِإىَل َأْيَن َيْأيِت. ِبا|ْلِ
َعْيِنِه.  ا|مْلَْوِعِد  َذا  هِل~ َمَعُه  ا|ْلَواِرَثنْيِ  َوَيْعُقوَب  ِإْسَحاَق  َمَع  ِخَياٍم  َغِريَبٌة، َساِكنًا ِف 
يَمِن  أِلَنَُّه َكاَن َيْنَتِظُر ا|مْلَِديَنَة ا|لَِّت هَلَا ا|أْلََساَساُت، ا|لَِّت َصاِنُعَها َوَباِرئَُها ا|هللُ. ِبا|ْلِ
َوَلَدْت،  ّنِ  ا|لّسِ َوْقِت  َوَبْعَد  ِإْنَشاِء َنْسل،  ُقْدَرًة َعىَل  َأَخَذْت  َأْيًضا  َنْفُسَها  َساَرُة 
ِلَك ِمْن مُمَاٍت،  ِلَك ُوِلَد َأْيًضا ِمْن َواِحٍد، َوذ~ ِإْذ َحِسَبِت ا|لَِّذي َوَعَد َصاِدقًا. ِلذ~
 ]. ْمِل ا|لَِّذي َعىَل َشاِطِئ ا|ْلَبْحِر ا|لَِّذي َل ُيَعدُّ ِة، َوَكا|لرَّ َمِء ِف ا|ْلَكرْثَ ِمْثُل ُنُوِم ا|لسَّ

)عربانيني 11: 8 - 12( 
كيف ميكن لنا اليوم أن نكون أبرارًا أمام اهلل؟ 

ُن َأْيًضا، ا|لَِّذيَن  ِكْن مَلْ ُيْكَتْب ِمْن َأْجِلِه َوْحَدُه َأنَُّه ُحِسَب َلُه، َبْل ِمْن َأْجِلَنا َنْ ]َول~
 :4 ا|أْلَْمَواِت.[ )رومية  ِمَن  َربََّنا  َيُسوَع  َأَقاَم  ِبَمْن  ُنْؤِمُن  ا|لَِّذيَن  َلَنا،  َسُيْحَسُب 

.)24 - 23
2( ارشح العهد الذي قطعه اهلل مع إبراهيم )تكوين 17: 1 - 10(.

سنرى من خالل بقية أسفار العهد القديم كيف أن اهلل سيعّلِم 
سيعّلِمهم  الوعد.  كشعب  يعيشوا  أن  إرسائيل-  -شعب  إبراهيم  ذرية 

كيف يعيشوا كشعب اهلل وأن يعبدوه له وحده.
ث كيف أظهر إبراهيم خمافة هلل وكيف وثق به عندما امتحنه يف  3( حتدَّ
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تكوين 22. 
َم ا|لَِّذي َقِبَل ا|مْلََواِعيَد، َوِحيَدُه،  ٌب. َقدَّ رَّ َم ِإْبَراِهيُم ِإْسَحاَق َوُهَو ُمَ يَمِن َقدَّ ]ِبا|ْلِ
َعىَل  َقاِدٌر  ا|هللَ  َأنَّ  َحِسَب  ِإْذ  َنْسٌل«.  َلَك  ُيْدَعى  ِبِإْسَحاَق  َلُه:»ِإنَُّه  ِقيَل  ا|لَِّذي 
َقاَمِة ِمَن ا|أْلَْمَواِت َأْيًضا، ا|لَِّذيَن ِمْنُهْم َأَخَذُه َأْيًضا ِف ِمَثال.[ )عربانيني 11:  ا|ْلِ

 )19 - 17
ٌه أمنٌي وصالٌح؟  4( كيف لقصة إبراهيم أن تساعدك لتفهم أكرث أن اهلل إل~

5. يعقوب 
ر ما معىن اسم يعقوب؟ بطريقتك اخلاصة ارشح ملاذا اسم  1( هل تتذكَّ

يعقوب يناسبه. ) تكوين 25: 29 - 34 وتكوين 27(
)تكوين  التواضع؟  ليعّلِمه  يعقوب  البان خال  اهلل  استخدم  كيف   )2

29: 16 - 30؛ تكوين 30: 25 - 36؛ وتكوين 31: 6 - 7(.
3( كيف أظهر اهلل أمانته ليعقوب خالل السنوات اليت كان فيها بعيدًا 

عن أرض أبيه؟
عىل  طرأت  اليت  التغيريات  هي  فام  يعقوب  حبياة  بصرب  اهلل  عمل   )4
حياته؟ )تكوين 32: 9 - 10؛ تكوين 33: 18 - 20؛ تكوين 35: 
3( ما االسم اجلديد الذي أعطاه إياه اهلل؟ )تكوين 32: 28؛ تكوين 
َأْجِل  ِمْن  َتْعَمُلوا  َوَأْن  تُِريُدوا  َأْن  ِفيُكْم  ا|ْلَعاِمُل  ُهَو  ا|هللَ  ]أِلَنَّ   )9  :35

ِة.[ )فيلييب2: 13(  ا|مْلرََسَّ
6. يوسف

ليوسف.  حدثت  اليت  الظاملة  األمور  بعض  عن  تكلَّم  باختصار   )1
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)تكوين 37: 23 - 28؛ تكوين 39: 6 - 20؛ وتكوين 40: 23 
و41: 1(

)انظر  لنا.  جيدًا  مثااًل  يوسف  فيها  كان  اليت  اجلوانب  بعض  اذكر   )2
تكوين 39: 6 - 20، تكوين 45: 4 - 8، وتكوين 50: 15 - 21(.

ُهْم  ا|لَِّذيَن  ا|هللَ،  ُيِبُّوَن  ِللَِّذيَن  ِلْلَخرْيِ  َمًعا  َتْعَمُل  ا|أْلَْشَياِء  ُكلَّ  َأنَّ  َنْعَلُم  ُن  ]َوَنْ
وَن َحَسَب َقْصِدِه.[ )رومية 8: 28(  َمْدُعوُّ

3( هل كانت حياة يوسف مثااًل جيدًا لآلية املذكورة يف األعىل؟ )تكوين 
45: 4 - 8 وتكوين 50: 15 - 21( 

ب إلبراهيم بأن نسله سيكون  4( تذكَّر يف تكوين 15: -13 - 14 تنبَّأ الرَّ
ر كالمه.  غريبًا يف أرض مرص لـ 400 عام. يف تكوين 46: 1 - 4 كرَّ

كيف عمل اهلل يف حياة يوسف لكي حيّقِق نبوءته؟
من خالل متابعتك لدراسة كلمة اهلل سوف جتد ما ييل: 

ة عظيمة. # كام وعد، سيجعل اهلل من ذرية إبراهيم أمَّ
بالتعامل  سيستمر  اهلل  أنَّ  إالَّ  ات  مرَّ ة  عدَّ الشعب  د  مترُّ من  بالرغم   #

معهم ويعّلِمهم أن يسلكوا يف طريقه.
ته وعظمته لألمم املجاورة. # من خالل شعب اهلل، سيظهر اهلل قوَّ

اهلل  املناسب،  الوقت  ويف  وأخريًا  املخّلِص.  ملجيء  شعبه  هيّيء  اهلل   #
من  الناس  مجيع  ليخّلِص  املسيح  )يسوع(،  عيسى  ابنه،  سريسل 

خطاياهم.
مع  التالية  األسئلة  وتناقش  ر  لتفّكِ اآلن  الوقت  بعض  خذ 
أفكارك عىل  اكتب  الدراسات مبفردك،  تقرأ هذه  إذا كنت  جمموعتك. 
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ورقة.

من خالل دراستك لسفر التكوين، ما هي أكرث نقطة أثَّرت فيك؟
ما الدروس الت تعلَّمتها شخصيًا والت َعِمَلت عىل تغيريك بطريقة ما؟ 
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اقرتاحات لتفعلها بنفسك

تدرسها  أن  تودُّ  قد  دراسات  لعدة  االقرتاحات  بعض  ييل  فيام 
وغري متضَمنة يف هذا الكتاب. بإمكانك قراءهتا مبفردك أو مع شخص 
ما يف جمموعتك قد يقود النقاش بنفس طريقة األسئلة املستخدمة يف هذا 
الكتاب. هذا النوع من األسئلة قد يساعدك يف النظر بإمعان عىل املقطع 
اليومية  تطّبِق هذه احلقائق يف حياتك  أن  الكتايب ومناقشة كيف ميكن 

اليت تعيشها يف هذا العامل. 

ق مع امللوك  إبراهيم واسح~
تكوين 12: 10 - 20؛ تكوين 20؛ تكوين 26: 6 - 11

ف مبكٍر.  كان لدى إبراهيم عدة مواجهات مع امللوك حيث ترصَّ
قد دعا زوجته سارة “أخيت” يف كلتا احلالتني كان إبراهيم خائفًا من أن 
يقتله امللك ويأخذها زوجة له. يف احلقيقة قد أخذوا سارة ألنه قال ]إهنا 
أخته[. جلأ إبراهيم للمكر واخلداع لكي حيمي نفسه ولكنه وضع سارة 

يف وضٍع صعب، فتدخل اهلل لكي حيافظ عىل طهارة سارة.
يدعى  آخر  ملك  مع  أبيه  مثال  ق  إسح~ تبع  سنوات،  عدة  بعد 
أبياملك. )معىن أبياملك “أيب امللك” من املرجح أنه ليس اسم بل لقب 

للملوك يف تلك األيام، أي مشابه للقب “فرعون.”( 
ق عادة أبيه، فقد دعا زوجته رفقة أخته، تدخل اهلل جمددًا  تبع إسح~
إبراهيم  وبَـّخوا  امللوك  بأن  خيربنا  التكوين  سفر  كاتب  طهارهتا.  لينقذ 
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ق عىل مكرهم وخداعهم.  وإسح~
الكتاب املقدس يظهر بوضوح أن كل الناس... أنبياء، وملوك، 
وعامة الشعب... قد سقطوا وأعوزهم جمد اهلل. الكل حباجة للخالص 
بواسطة نعمة اهلل. ال أحد يقدر أن يقف أمام اهلل معتمدًا عىل صالحه. 
فقط يسوع )عيسى( املسيح الوحيد الذي عاش حياة كاملة مْرِضية أمام 
اهلل. يف هذه الدراسات نرى نقاط الضعف اليت بدأت من عائلة إبراهيم 
سبَّب  الغش  هذا  الغش.  الحقًا:  ُوِلُدوا  الذين  األوالد  إىل  وانتقلت 
العادات  يومنا هذا،  إبراهيم واستمر إىل  املشاكل يف عائلة  العديد من 
اليت نتّبعها غالبًا ما نراها يف أوالدنا عندما يكربون. حنن كمؤمنني بالسيد 
ال  جانبًا.  القدمية  طرقنا  وندع  اهلل  ُطُرق  نتعلَّم  أن  علينا  جيب  املسيح 
أحد من رجال اإلميان العظامء كان كامالً. كان اهلل دائاًم يعّلِمهم طرقه 
ومستمرًا يف حتقيق عهده معهم. وهم استمروا يف السري حبسب مشيئته 

باإلميان.

إبراهــيـم ولوط
تكوين 13 و14 

إبراهيم  بني  مهمني  احتكاكني  عن  األصحاحان  هذان  يتحدث 
ولوط. األصحاح 13 يتحدث كيف انفصل لوط عن إبراهيم وذهب 
إىل األرض املنخفضة وترك إبراهيم ليسكن يف األرض املرتفعة املنطقة 
يف  ترى  كام  ولكن  للوط.  جاذبية  أكرث  األرض  بدت  خصوبة.  األقل 
األصحاح 14 وكذلك يف الدراسة السابعة )تكوين 18 - 19(، ليس 
من الرضوري أن يكون املكان األفضل للعيش. يف تكوين 14 كان عىل 
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مدينته.  امللوك عىل  أخيه من هجوم جمموعة من  ابن  ينقذ  أن  إبراهيم 
كيف  ِفْهم  عىل  ستساعدك   7 الدراسة  قبل  األصحاحات  هذه  دراسة 
أقحم لوط نفسه يف هذا الوضع. وستساعدك أيضًا عىل ِفْهم أن اختيار 
احلياة السهلة ليست دائاًم أفضل الطرق للنمو يف خالل مسريتنا مع اهلل.

ق زوجة لسح~
تكوين 24 

ا قصة عاطفية ومؤئرة جدًا! ستتذكر أن اهلل قد دعا إبراهيم  إهنَّ
ليرتك أرض آبائه ويسافر إىل أرض جديدة سريهيا اهلل له. عاش إبراهيم 
بعدها يف أرض الكنعانيني ولكن مل يرغب البنه أن خيتار زوجة له من 
الكنعانيات، لذلك أرسل إبراهيم خادمه إىل أرض آبائه، إىل بيت أخيه 
كيف صىّل  نرى  اجلميلة  القصة  هذه  يف  ق.  زوجة إلسح~ معه  ليحرض 
اخلادم يف طريق َسَفِرِه ليسأل اهلل أن يقوده إىل زوجة حبسب اختيار اهلل. 
املهمة  القرارات  اهلل يف  إرشادات  هذا األصحاح يشجعك عىل طلب 
اليت تتخذها يف احلياة. سوف ترى أنَّه بإمكانك الوثوق باهلل ليقودك يف 

الطرق اليت حتقق أهدافه وأيضًا جتلب الربكة عىل حياتك. 

يوذا وثامار 
تكوين 38 

كام ترى من خالل دراستك لسفر التكوين، أّنه ليس كل شخص 
الصاحلة.  اهلل  لطريقة  تبعًا  يترصف  كان  غاياته  لتحقيق  اهلل  استخدمه 
قصة  يتضمن  أن  جيب  ال  س  املقدَّ الكتاب  أن  يعتقدون  الناس  بعض 
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سلوك غري أخاليق. لكن يف العهد القديم يسمح لنا اهلل برؤية الناس عىل 
ة تتبعه من خالل أناس  ما هم عليه. كان يعمل اهلل يف املايض إلنشاء أمَّ
عاديني، مثلنا متامًا املوجودون يف هذا العامل اليوم ومازال اهلل يعمل يف 

هذا العامل من خالل الناس – الصاحلني والسيئني – ليحقق مشيئته.
عرش،  االثين  يعقوب  أبناء  أحد  هيوذا،  نرى  األصحاح  هذا  يف 
ها الرشعي يف أن يكون هلا أوالد. حبسب الثقافة  حرم زوجة ابنه من حّقِ
اليهودية يف ذلك الوقت، إذا تويف الزوج ومل يكن له أوالد، تكون من 
ومينحها  له  زوجة  أخوه  أرملة  يأخذ  أن  املتويف  الزوج  أخ  مسؤولية 
أوالدًا، حىت لو كان مزتوجًا. تُِرَكت ثامار كأرملة وُخِدَعت بفكرة أهنا 
ستعطى لالبن األصغر ليهوذا ولكنها مل تُعطى له. تُِرَكت ثامار لوحدها 

من غري زوج أو أطفال حيموها ويعتنون هبا. 
ايت.  الذَّ أنانية هيوذا والوثوق بربه وصالحه  القصة  نرى يف هذه 
ىن من دون أن يدرك زناه إىل أن فضحت خطيئته.  ام ثامار بالّزِ ع باهّتِ ترسَّ
لكن اهلل رأى وضع ثامار املأساوي وباركها بابنني توأم، بالرغم من هذه 
الظروف، هيوذا وأحد التوأمني )فارص( هم  من أحد أسالف عيسى 

املسيح. )انظر مىت 1: 2 - 3 و لوقا 3: 33(.
 من خالل مجيع أسفار العهد القديم ال جند أي تعليق من الكاتب 
حول إذا كان ترّصف أي شخص عىل خطأ أو عىل صواب. هلذا علينا 
ْفر كمجمٍل، ومن خالل ثقافة الوقت الذي  أن نتبني ذلك من خالل الّسِ
ُكتَِب به. بالتأكيد كل يشء يف هذه القصة مل يكن حبسب قصد اهلل. ولكن 
نرى رمحة اهلل عىل ثامار. قال اهلل إنَّه سيكون احلامي ملن ليس له أحٌد 

ليحميه. 
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