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قذس ، ؼادة وا َكوى اسن الشخض له داللة وسدوجة . وأًَضا هو وسٍلة للتػرف ٌف الكتاب اله

به . وؼادة أًَضا َشرح طبٍػة أو شخطٍة حاوله . هزه السلسلة الذراسٍة تلقً ٌظرة ؼلى 

كثر بػض أسهاء هللا   .                                        وهً طرَقة رائػة لفهن و وػرفة هللا بطورة أ
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لقذ أظهر استػالى الرب لهوسى أى هللا َرغب ٌف إقاوة ؼالقة وغ شػبه و وساؼذتهن .   

َُػاولوى بطورة سٍئة ؼلى أَذي وحذث هزا ٌف وقت حرج وي تارَخ إسرائٍ ل ؼًذوا كاٌوا 

 الهطرٍَي . 

نتشفه ووسى ؿي هللا ٌف ) األؿذاد      و وارا ناى تجاوبه ؟       ( ؟ 6 - 1وا الزي ا

                    وا هو ؟                                                                                  .  ناى هًاك سبب لالستؾالى اإللهً ٌف تلل اللحغة   

  ( ؿي شخطٍة هللا و اٌذواجه وؽ شؾبه ؟ 11 - 7ووا الزي تؾلهًا إَاه ) األؿذاد 

ا جذً    ًٍ      ؟  (  11نٍف ساؿذ وؿذ هللا ووسى ٌف ) ؼ  ؟  فلهارا أٌا  -  اناى رد فؾل ووسى طبٍؾ

      

 ً : وا اسهه ؟ الملهة الؾبرَة الهستخذوة ٌف السؤال  لمي ووسى لن َمي ُوقتًًؾا و سأل قائال

ناٌت تؾًً السؤال ؿي وؾًى االسن . نٍف تموى إجابة هللا تأنًٍذا لهوسى ؟ و نٍف أػهر هللا 

                       لن َتغٍر وا ناى ووسى َؾرفه بالفؾل ؿًه ؟        ( أٌه 16،  11أًَػا ٌف ) ؿذدي 

ا  كٍف تطٍر هزه الرؤَا تأكًٍذا لك  ًٍ ؟                                     ، خاظة ٌف أَة ظػاب تهر بها حال

ب ( . ؼًذ ٌهاَة وًاقشة طوَلة وغ وجهوؼة وي الٍهود ، ٌجذ الر 75 - 75:  8اٌظر إلى ) َو  

؟   لهارا كاى رد فػل الٍهود غاضًبا جًذا .   لًفسه َسوع َقتبس هزا االسن  
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لقذ تًبأ إشػٍاء ألوة ترى قطاص هللا َقغ ؼلٍها بسبب الخطٍة و ٌجذه َستخذم ؼادةاسن           

ل . إى إلهًا هو ٌفسه اإلله الهقذس وَهكًًا ؼلى ؼكس سلوك إسرائٍ 

 أًَضا أى ٌرى الرب وي خالل سفر إشػٍاء . 

 ( ؟       4- 1وا الزي َتؾلهه إشؾٍاء الًبً وي رؤَته للرب و السٍرافٍن ) أؿذاد   

الحع وا تن وؾه قبل أى َتلقى   ؟  ( وذى تأثٍر الرؤَا التً رآها 1نٍف َبٍي رد فؾله ٌف ) ؼ  

( . 7،  6إرسالٍته ) ؿذدي   

                     ( ؟ 4 - 1:  1بأَة ألفاظ وظف إشؾٍاء الًبً اإلسرائٍلٍٍي ؿًذ بذاَة ٌبوءته  ) 

                                                                                      ارا ناى اتجاههن ٌحو هللا ؟ و و

رف بحقذ و باٌذفاؼ للؾقاب . نٍف َبٍي أشؾٍاء الًبً هزا                   ال َتطلمي القذوس 

( ؟  18 - 8:  03)         

ؾن ؿلٍل أٌت أًَػا ؟ تأنذ وي ؿذم وجود خطٍة غٍر وؾترف بها ٌف و واهو اشتٍاق الرب أى ًَ

  الطرَق .

و ؼلى وجه ‘ الػبرَة َهوه و هو أحذ أسهاء هللا إٌها ترجهة للـكلهة   " الرب "    

( . 57:  3) خر  التحذَذ كاى َهوه هو إله اآلباء ، كها ٌقرأ ٌف  

 لقذ قرَّب هزا االسن بٍي هللا و اإلٌساى وجػل هللا ظذًَقا َتحذث وغ اآلباء كأظذقاء . 
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 الحً لها تبػٍتها القوَة ٌف حٍاتًا ، وغٍابها َترك فجوة ال َهاهها أي إى وجود ؼالقة وغ هللا

شًء . لقذ تأثر اإلسرائٍلٍوى بالػبادات الوثًٍة التً لاهون الهحٍطة ، وٌف هزه األؼذاد َوجذ 

 تضاد قوي َػلي فٍه إروٍا الًبً ؼبث وؼذم جذوى األظًام . 

ا ؿهودًَا ٌف وفمرتل . ارنر ؿلى أحذ الجاٌبٍي األسباب التً ساقها إروٍا الًبً    ارسن خطًّ

نتب لٍذلل ؿلى أى األوثاى ناٌت بال ٌفؽ . وٌف الهقابل نٍف  ناٌت الطورة الهرسووة لله ؟ ا

 اإلجابات ؿلى الجاٌب اآلخر . اٌقل ٌغرك بٍي الؾهودَي لفترة دقٍقة أو اثًتٍي .

( ؟ وبالًغر إلى أوجه التشابه بٍي زوي  1ثاى الهوظوف ٌف ) ؼوا هً أحذ ٌتائج ؿبادة األو   

إروٍا الًبً و زوًًا الٍوم . لهارا تتساَذ شؾبٍة التًجٍن اآلى ؟ ووا الذور الزي َهمًل أى تلؾبه ٌف 

ً ؟ توجٍه أظذقائل  ً وي باب أبراج الحع ٌف الجرائذ وثال                                    إلى هللا الحً بذال

  وهل تجذ أًَّا وي هزه األظًام ظًهل ؟و التً لها تأثٍرها البذَل ألوثاى إسرائٍل ؟ 

نتسهٍة ؿًذوا َطف تحول الهسٍحٍٍي  الحً " " هللالقذ استخذام بولس الرسول تؾبٍر   

( وا وجه التشابه بٍي استخذام بولس الرسول  13 - 8:  1تس 1ٌف تسالوٌٍمً . ألِق ٌغرة ؿلى ) 

 إروٍا الًبً ؟ و استخذام 

ألِق ٌظرة ؼلى إجاباتك الٍوم الخاظة بالله الحً وباألوثاى واقض بػض الوقت ٌف الطالة 

 ألجل التطبٍقات . 
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وهً لٍست أسهاء  هًاك وواضٍغ ؼذة ٌف الػهذ القذَن تستخذم فٍها أسهاء وركبة لله . 

ة هللا وطرق وهً أسهاء تطف شخطٍ بالهػًى الذقٍق بل باألحرى أسهاء لزكرى أحذاث . 

 وقابالته وػًا وهً لزلك جذَرة بالذراسة . 

( . 11 - 8:  17(                   ) خر  17- 10:  11(              ) خر  18 - 10:  11) تل   

( .  6 - 1:  10(                  ) إر  14 - 19:  6(               ) قغ   01،  11:  48) حس   

نتب لمل واحذة الشاهذ وباالسن الهستخذم نؾًواى  اٌغر إلى نل وي هزه الهقاطؽ ؿلى حذه . ا

 ثن أجب ؿي األسئلة التالٍة : 

  لهارا ناى االسن وًاسًبا هًا ؟  ) الهحتوى المتاٌب ( ؟                وا هو سٍاق القرًَة     

                                وٌف أي اتجاهات ؟                       ،  هل الطاؿة وههة ٌف هزا السٍاق    

 لخض وا الزي ُتؾلهًا إَاه هزه الحادثة ؿي شخطٍة هللا و األسلوب الزي أػهر به طبٍؾته 

                    للجًس البشري قبل أى َموى لذًَا وثال الرب َسوؼ .                                        

قذ ال َموى لذَل الوقت الماٌف لتفؾل رلل بالًسبة لجهٍؽ الشواهذ . إرا ناى الوقت قطًٍرا ،       

نهل القن بؾهل                                        .  باٌق ٌف ٌهاَة األسبوؼبؾغ وًها بطورة ناولة ثن أ

نبر تحذ   ا أ ًٍ زه تأول ٌف األوؼاؼ التً َهمي له  ؟  ووساؿذة ٌف أي حادثة وًهن وجذت أٌت شخط

                                .األسهاء الهرتبطة بزنرَات وؾًٍة أى تساؿذك فٍها . إرا وجذته أوًرا وفًٍذا 

نتب هزه الهواقف بجاٌب ؿًواى رلل االسن . حاول أى تحف  ع ترجهة األسهاء .ا  
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لهارا هو اوتٍاز أى ٌستخذم اسن الرب َسوع ؟                                                                    

الًظر ؼلى أوثلة ؼذة وسُتغًً فههك  وؼبادتك له .                                   تلقً هزه الذراسة   

هً تؾالٍن وداؿٍة لتالوٍزه . وفٍها وؿذهن الرب َسوؼ أى َساؿذهن ٌف (  16 - 14إى ) َو  

( وهها سألتن باسهً نها     10:  14الهستقبل ، وأػهر لهن القوة الماوًة ٌف أسهه . نها ٌف ) َو 

( نل واطلبتن باسهً .  16:  11) َو    

الحع الغرع و الًتائج لطلب أحذ التالوٍز شًٍئا وي األب ٌف اسن َسوؼ .     

 وا الزي تؾًٍه أى تسأل ٌف اسن الرب َسوؼ ؟

( .     المتاب الهقذس ٌف قاووس") لو تحٍرت ابحث ؿي وؾًى    اسن "  

( .  0لقذ ُوؼؽ الرسوالى بطرس و َوحًا ٌف السجي بؾذ شفاء رجل أؿرج باسن الرب َسوؼ ) أؼ  

" اسن "                                         الحع الهًاسبات التً َستخذم فٍها لوقا البشٍر نلهة   

       (0  :16  ،  4  :7  ،  13  ،  11  ،  17 . )                      

لهارا ونٍف استغل بطرس و َوحًا الفرظة إلؿالى اسن الرب َسوؼ ؟ ووا هً الفرص التً 

باسن الرب َسوؼ ؟ حول أفمار هزه الذراسة إلى ظالة  ، طالًبا ٌف اسن  تهر بل َوًوا بؾذ َوم لتخبر

لهجذه َوًوا بؾذ َوم .   ،  َسوؼ أى تستخذم اسهه بطورة سلٍهة  
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َفمر نتَّاب رسائل الؾهذ الجذَذ ٌف هللا اآلب ؟ وٌف أَة وقاطؽ ٌجذهن َستخذووى هزا نٍف 

وثل هزه هو استخذام فهرس نتاٌب .        اللقب لإلشارة إلى هللا ؟ إى أسهل طرَقة إلجابة أسئلة 

    وفٍها ٌَل قائهة ببؾغ الهذاخل التً ٌف الفهرس تحت نلهة  " آب " فتش بقذر وا تستطٍؽ 

نتب وا الزي تؾلهل إَاه ؿي هللا نأبٍل السهاوي :          َسهحو                       لل الوقت ، وا

( .  1:  4،      4:  1،      0:  1(       ) غل  0:  1نو 1(       )  6:  8نو 1(     )  11:  8،   4:  6) رو   

  . ( 17:  1(       ) َؽ  7:  11،  1:  1(      ) ؿب  10:  6،   6:  4،    14:  0) أف 

  ( .  1(   ) َه 1:  0،  0:  1َو 1(     )  17:  1بط  1(  )  17:  1،      1:  1بط 1) 

   

 

 

 


