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هن ؼذ الكتاب ذس ، ربها َرى الزَي دراسة هزا األسبوم تشهل جسًءا وي الكتاب الهق

الهقذس أٌه وجرد وجهووة قطض . ولكي ولًٍا ٌحي أى ٌتهاول ون هزا الجسء ولى أٌه كالم 

  وي هللا ووي والهه .هللا الهوحى به وٌكوى ولى استهذاد أى ٌتهلن وًه 
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َدّوى األشٍاء التً خلقت ٌف كل َوم خاص بها . وا هً الذالالت التً تراها وي ترتٍب 

 اإلٌساى ٌف الخلٍفة ؟ 

ساوة  42:  بهغ الهفسرَي َروى أى كلهة  " َوم " هًا ال تشٍر إلى الٍوم الزي هو    

 ولكًه فترة وي السوي أو حقبة زوًٍة . 

                  وتهذًدا لهبارة  " وقال هللا " ، اقرأ تسجٍل َوحًا وي الخلٍقة ٌف ستجذ تكراًرا  

الزي هو كلهة هللا . وفهل رلك أًَػا ( والحق كٍف ربؾ كلهة هللا بالرب َسوم  4 - 1:  1) َو  

( .  11 - 11:  1بولس ٌف ) كو   

لقذ ظًن هللا الٍوم السابن لٍكوى وختلًفا . فكٍف لًا أى ٌتبن وثاله ٌف ـرَقة تهػٍتًا 

 لٍوم الراحة ؟ 

لقذ تزكرٌا الٍوم سلؿاى هللا الشاول وأى اإلٌساى خلق لٍكوى وتسلًؿا ولى كل شًء ٌف 

  هللا وي أجل وجذ و وجود هزه الخلٍقة واوبذه كالله الخالق .  الخلٍقة . اشكر
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إى هزه األوذاد القلٍلة تهؿًٍا فكرة وي الحٍاة كها أرادها هللا .  لقذ كاى اإلٌساى هو تاج 

 خلٍقة هللا وحذقة وًٍه . الحق أى هللا قذ أقاوة ٌف جًة تتهٍس بجهالها الخالب . 

ها هللا آلدم كً َستهتن بها . وا هً الهههة التً كاى وكلًفا بها ؟ سجل األشٍاء التً وهب

 ووا الزي ُحرم ولٍه أى َفهله ؟ 

تهتن به ووًح الهذف الزي ولٍه أى َتههه . لقذ ُوًح اإلٌساى الجهال ٌف الخلٍقة لٍس 

 ولكي هزا لن َكي فٍه الكفاَة . 

دته أراد هللا أى َخلق آلدم شرَك ولزلك خلق له اورأة ٌكٍره . حاول أى تتخٍل وقذار سها

 وًذ تحقٍق هزا األور . 

ربها َتساءل أحذٌا : كٍف َهكي أى َكوى هًاك إله وحب برغن وجود هزه الشرور ٌف 

الهالن الزي ٌهٍشه ؟ هل هًاك ـرَقة َهكي أى تستخذوها لهساوذة هزا الشخض وي خالل 

 قراءة الٍوم ؟ 

وؼوم . وبالرغن وي شر اإلٌساى ٌف ولى أي حال فإى الذراسة التالٍة ستكهل الطورة وي اله

جهٍلة .                                                                        الوقت الحاٌل ، إال أًٌا الٌسال ٌرى خلٍقة 

تأول ٌف رووة الجبال الكثٍرة االٌحذار ، وبهغ الهًاـق الساحرة وغروب الشهس وي فوق 

 جشَرة وا . . . . 

دوًا ٌشكر هللا الٍوم وي أجل رووة الؿبٍهة ٌف بلذٌا الهحفوف لًا وًز دهور كثٍرة .              

َن هها أًَػا وي خلٍقته . اشكره أًَػا ألى جهال الًفس الذاخلٍة و الروح الود



4 
 

( الزي سجل كٍفٍة دخول الخؿٍة             3لكً ٌفهن حالتًا كبشر اآلى البذ أى ٌهود إلى ) تك

إلى حٍاة اإلٌساى . فبذأ وًز رلك الوقت أى الخؿٍة قذ دخلت ٌف دم البشرَة ) وطٍاى هللا ( 

. ووي الههن أى ٌالحق أًٌا التً تًاقلتها بذورها وي جٍل إلى جٍل   

 ال ٌطبح خؿاة بهجرد فهلًا أشٍاء خاـئة ولكًًا ٌفهل الخؿٍة ألًٌا خؿاة . 

ٌفطال وي هللا كها لو كًت تشرحها لخض ٌف كلهات وي وًذك أظل الخؿٍة و األ 

ا وبطورة  ًٍ لشخض بهٍذ وي الهسٍح . الحق كٍف أى وواقب الخؿٍة تكهر بسروة تلقائ

 ـبٍهة . 

اقرأ األوذاد الخهسة األولى ورة ثاٌٍة . هل كاى وي الهفروع أى تتفاوع حواء ون   

؟ الشٍؿاى ؟ وا هً الذروس الهستفادة هًا وي كٍفٍة وواجهة التجربة   

لقذ حؿن آدم و حواء شركتهها ون هللا إلى األبذ . ولكي هللا أخز الهبادرة وههها .                 

ض ؟ إلى أي وذى َتؿابق هزا ون ظفة هللا كهخل  

كٍف واقب هللا آدم و حواء بسبب هزه الخؿٍة ؟   

خؿٍتًا بسبب الػهف الكاوي فًٍا . ال وزر لًا ٌف تبرَر   

ي كل األشٍاء الهشَفة وغٍر الحقٍقٍة ٌف حٍاتًا .            دوًا ٌهتزر أوام هللا ٌف ظلوات و

ودوًا ٌشكره ، فوق كـل شًء ، ألجل الخؿة التً أوذها لكً َهحو بها خؿاَاٌا حتى وًز 

  الهطٍاى األول الزي حذث ٌف جًة وذى .  
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لكًه وي الههن أى تكتهل لذًَا الطورة وها حذث .  اى قراءة هزا الٍوم ـوَلة بهغ الشًء ،

لقذ فسذ البشر لذرجة اى هللا ٌذم ولى أٌه خلق اإلٌساى . بالرغن وي هزا كاى ٌوح رجالً بارًّا 

 وقذ حفكه هللا وي الهقاب الزي سٍقن ولى كل الهالن . 

أي ٌوم وي الرجال كاى ٌوح ؟    

ٌف وائلة ٌوح التً تبًى فلكًا ؼخًها برغن وذم وجود والوات أو وؤشرات وارا لي الًاس  

( . فهل أٌت وستهذ لكً تتبن  44إى ٌوح فهل كل وا أوره به هللا ) مولى سقوؽ الهاء ؟ 

 قٍادة هللا ، واوال وا َقال برغن سخرَة أظذقائك و زوالئك و جٍراٌك ؟ 

وثال دًَوٌته ،               -وارا ٌتهلن وي شخض هللا وٌكرته للهالن وي خالل قراءة الٍوم   

 حفكه لوووده ، وتذبٍره الحتٍاجات وي َهٍشوى وهه ؟ 

( كٍف ٌكر هللا إلى ربٍحة ٌوح ؟  44 - 42:  8اٌكر ورة أخرى ٌف ) تك     

كثر تؿوًرا لكشف هللا لخؿة خالظه للبشر ؟   هل َهكي أى ٌرى هزا كخؿوة أ

( كتزكار ولى أى هللا أوٍي دائًها َحفق وووده .                                    4ن احفق ) مَدوِّى رلك ث

لقذ تزكرٌا الٍوم ورة أخرى أى الخؿٍة أور جاد . لقذ أخز هللا هزا األور بجذَة والبذ أى ٌأخزه 

كثر استهذاًدا أل ى ٌخذوه ٌحي بًفس الكٍفٍة وتزكرَي ظالحه . دوًا ٌطٌل الٍوم ألى ٌكوى أ

  بكل القلب بغغ الًكر وي الطهوبات التً تواجهًا وي اآلخرَي . 
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قطة وي القطض الههروفة التً تتحذث وي وبادرة اإلٌساى الخاـئة وبحثه وي هزه 

االستقالل وي هللا ، والًتٍجة الحتهٍة لزلك هً التفكك ووذم الوحذة . ولكي دوًا ال ٌترجن 

لك لبهٍذ كل البهذ وي هزا الفكر . لقذ خلقًا هللا ولى رلك ولى أى اإلبذام أور خاـًء ، فإى ر

(  2إى الشًء الزي أداٌه هللا هو كبرَاء هؤالء الًاس ) موثاله و إلهًا إله وبذم .   

( ؟                    6ا هً األسباب التً جهلت هللا َقوم بهثل هزا التطرف كها جاء ٌف ) مو  

 وتزكًرا أى هؤالء الًاس كاٌوا وي ٌسل ٌوح ، وارا ُترى كاى إحساس هللا ازاء خؿتهن هزه ؟ 

هها ٌتٍجة لتذخل إلهً ) فوق الؿبٍهً ( وتزكرٌا بأى كل كلهاتًا سواء ى الحادثتاى هاتا

 الهًؿوقة أو التً الزالت ٌف ٌؿاق الفكر هً وهؿاة لًا وي هللا وطذر كل اتطال . 

الى أي وذى تهذ اللغة وقبة الٍوم لٍس فقؾ بٍي الحػارات ولكي ٌف الهالقات القرَبة   

 أًَػا ؟ وكٍف َهكي أى تتالشى وثل هزه الهقبات .

وخذوة دوًا ٌطلى حتى وا َؿهر الرب أفكارٌا ، أشواقًا ، وـهوحًا حتى تتحذ ون هذف وحبة 

  وات الزاتٍة و الهغلوـة .هللا بذالً وي أى ٌكوى كاألـفال روي االهتها
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أٍه ىجشد ىجيىعة ىُ امقصص امينٌئة (  11 - 1ىُ امسهه أٌ ًكىٌ اٍطباعك عُ ) ثك 

 بامحٌاة امجٍ ثحشك خٌامَا بصىسة غٌش طبٌعة .  

وىُ امسهه أًًضا أٌ ٍشاها عنى أٍها ىجشد أحذاث ثاسًخٌة مٌس مها علاقة بجاسًخ   

ثيذٍا بالإطاس امزي فٌه امعامً حٌث إٍها جاءت فٍ الأصىَة امغابشة . وىع رمك فهٍ 

ًكشف هللا خطجه لإٍقار امبشر ىُ أثاس ثيشدهً . مقذ سأًَا ميحة ىُ هزا اميىضىع فٍ 

 دساسة امٌىو امثامث . 

حاول أٌ ثجبع خط هزِ امخطة ىُ خلال ىعاىنة هللا لآدو و حىاء و امحٌة ، أًًضا ىُ 

 خلال ىىقف هللا ىُ قاًٌُ و هابٌه وخلاصه منبشرًة ىُ خلال عائنة ٍىح .

 


