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و خصوصاً ؿًذوا تذخل قظاَا  ،   إى ؿهلٍة تحذَذ الخطأ و الصواب ؿهلٍة صؾبة للغاَة

سط و لكًًا كهسٍحٍٍي لذًَا ورشذ لهساؿذتًا ٌف و ،  أساسٍة وثل الهوت ٌف الهوعوؼ 

. لقذ أؿلي هللا وي خالل الكتاب الهقذس وبادىء وؾًٍة تبٍي  وتاهات الهشكالت األخالقٍة 

كٍف َرى هو وثل تلك القظاَا . و لزلك فسوف ًٌغر ٌف بؾط الهقاطؽ الهًاسبة ٌف دراستًا 

 هزا األسبوؼ .

  

زواًٌا الهؾاصر و لكي قبل أى ٌبذأ ، هًاك بؾط األوور التً َجب أى ٌأخزها ٌف االؿتبار . ألى 

َختلف ٌف جواٌب كثٍرة ؿي زوي وي كتبوا الكتاب الهقذس . فهؽ أى الطبٍؾة البشرَة وا 

زالت وتشابهة إلى حذ كبٍر، إال أى كل شًء آخر قذ اختلف ، و كثٍر وي الهؾظالت التً 

ٌواجهها الٍوم لن تكي وؾروفة ٌف زوي الكتاب الهقذس . هزا َؾًً أًٌا َجب أى ٌبحث ؿي 

كثر وي قواؿذ وحذدة للتطبٍق ٌف كل وًاسبة ؿلى حذة . وبا دىء ؿاوة للسلوك أ  

 

ا ال َؾطًٍا الكتاب الهقذس دائهاً خطاً واعحاً ٌتبؾه ، و َتسبب رلك أحٍاٌاً ٌف أى و أًَظ 

الهسٍحٍي الهخلصٍي َختلفوى وؽ بؾظهن البؾط حول كٍفٍة تطبٍق تؾالٍن الكتاب 

هزا األسبوؼ هو أى ًٌغر بذاَة ٌف بؾط األوور التً َقولها  الهقذس الٍوم . و لزلك فإى هذفًا

الكتاب الهقذس . ٌحي لي ٌبحث كل الهوعوؼ بحثاً وستفٍظاً . إرا رغبت أى تواٌل الًغر ٌف 

ٌٍ الجذلٍة الهتظهًة ٌف القظاَا الهطروحة َهكًك الرجوؼ إلى كتب وتخصصة تًاقش  الهؾا

 هزه القظاَا .  
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 سًًغر الٍوم ٌف ثالث فقرات توعح وارا َقول التكوَي ؿي قٍهة حٍاة اإلٌساى لذى هللا . 

( وا الزي َهٍٍس اإلٌساى ؼي باٌق الخلٍقة ؟  68 - 66:  1اقرأ حادثة خلق اإلٌساى ٌف ) تل     

                              ( وصًفا ألول جرَهة قتل ٌف المتاب الهقذس .  16 - 1:  4ٌقرأ ٌف ) تل 

 الحظ أى ؼقوبة الهوت ٌف حذ راتها لن تحذث ؼًذ هزه الهرحلة . و لمي وارا ناى ؼقاب قاٍَي )  

( ؟  14 - 16أؼذاد   

إى تأثٍر الخطٍة الهشّوه ٌف الػالن وذرك ٌف الػهذ الزي قطػه هللا وغ ٌوح بػذ الطوفاى  .  

لزي َجػل الحٍاة البشرَة بهزه القٍهة ؟( وا ا 7 - 1:  9اقرأ  ) تل   

  

          ًَبغً غالباً أى تترجن  (  6:  9،    67،    66:   1ؼبارة " ؼلى صورة هللا ") تل 

بهػًى أى اإلٌساى نشخص ناول قذ ُخلق لٍموى الصورة الجسذَة و " وثل صورة هللا "  

الهادي .التهثٍل الهرٌئ ؼلى األرض لله الغٍر الهرٌئ و الفائق الحذ فوق الوجود   

  

بًٍها تفكر ٌف اوتٍاز كوٌك رجالً أو اورأة وخلوًقا ؿلى صورة هللا ، اسأل هللا أى َساؿذك لكً 

تفكر ٌف راتك وٌف وي حولك ٌف عوء هزه الحقٍقة . كٍف سٍساؿذك هزا ٌف أى تحب و تقبل 

 ٌفسك و اآلخرَي أَظاً ؟ 
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          إى اإلجهاض قظٍة وؾقذة . إى الكتاب الهقذس َشٍر إلى اإلجهاض غٍر الهقصود فقط 

  ( و لٍس إٌهاء الحٍاة الجًًٍٍة الهتؾهذ الزي ٌواجهه ٌف وجتهؾًا الهؾاصر . 11:  12) خر   

إى السؤال الرئٍسً هو وًسلة األطفال الزَي لن َولذوا بؾذ . هل َجب إؿطاؤهن حقوقهن 

                ؟ هل لهن قٍهة أقل و بالتاٌل َهكي إٌهاء حٍاتهن ألسباب  الشرؿٍة وثل أي اٌساى 

قابلة للتبرَر ؟ أم أى هًاك ٌقطة وؾًٍة ؿًذها َصبح الجًٍي إٌساٌاً ٌف ورحلة وا بؾذ حذوث 

 الحهل ؟

  

ؤال فهو وصف شػري جهٍل ؼي نٍفٍة فهن ( بػط الظوء ؼلى هزا الس 139 َلقً ) وس   

نتب األفػال التً استخذوت لتصف : وا  الهرٌن لػالقته بالله . و بًٍها أٌت تقرأ هزا الهسوور ا

 َػهله هللا . 

( وارا تقول لل ؼي بذاَات الحٍاة اإلٌساٌٍة ؟ هل هزا َلقً بػط  16 - 13اٌظر إلى ) أؼذاد   

 الظوء ؼلى نٍفٍة رؤَة هللا لإلجهاض الهتػهذ ؟

  

(  5 - 4:  1إر  ناى ؼذد وي األٌبٍاء وذرنٍي أى هللا قذ دؼاهن وي قبل أى َولذوا . اقرأ  )

نتب األفػال التً استخذوت لتصف وارا فػل هللا قبل وولذ وارا َوعح لل رلل ؼي   ؟  إروٍا ا

 الطرَقة التً َػاول بها هللا الزَي لن َولذوا بػذ ؟

  

إى البراهٍي الكتابٍة ال تجٍب بوعوح ؿلى كل األسئلة التً َطرحها الًاس ؿي وًسلة األجًة ، 

 ولكًها تشٍر إلى أى ؿالقة هللا وؾًا تبذأ قبل وٍالدٌا بفترة . و هزا َؾًى أى الطفل الزي لن

  .َولذ بؾذ َجب أى َُؾاول كشخص آدوً و لٍس كقطؾة زائذة ٌف الجسن َهكي التخلص وًها
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هذ القذَن تصف الهوت كؾقوبة لؾذد وي الخطاَا وثل القتل ، السٌا ، االغتصاب إى شرَؾة الؾ

وقذ أصر هللا ؿلى تلك الؾقوبة لٍحفع قذسٍة   الحلف و القسن ، السحر ، ؿبادة األوثاى .

 القواٌٍي اإللهٍة الساوٍة ٌف وسط الشؾب ٌف تلك الحقبة . 

 

( تحتوي هاتاى الفقرتاى ؼلى أوثلة وتػذدة  12 - 7:  62،  ال   17 - 16:  61اقرأ ) خر 

إلساءات استحقت ؼقوبة الهوت . لهارا ٌف رأَل َوجذ هزا التًبٍر ؼلى نٍفٍة وػاولة الًاس 

وا الذافغ وراء الػقوبة القصوى ؟ ونٍف تصف التذبٍر الهرتب لهي َقتل ؼي غٍر لوالذَهن ؟ 

 ؼهذ ؟ 

 

الهًاسبات ، ؼًذوا ُدؼً لٍذَي لقذ ظهر اتجاه الرب َسوع الهسٍح ٌحو الػقاب ٌف إحذى   

ٌٍ . اقرأ ) َو  ( وا هً داللة هزه الًظرة الهسٍحٍة للػقاب بصفة  11 - 6:  8اورأة أوسمت ٌف ز

  ؼاوة ؟

 

 قب ؟ واهً الػالقة ٌف هزه األؼذاد بٍي الػقوبة و حقذ و غظب اإلٌساى الهػا 
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سهات الشائؾة ٌف حٍاة شؾب بًً إسرائٍل خالل الؾهذ إى الحروب الؾًٍفة كاٌت وي ال

 القذَن بًٍها كاٌوا َحاولوى التهسك باألراعً التً أؿطاها لهن هللا .

و ٌف ػل هزه الحروب كاى وي الهألوف أى تقتل وجتهؾات بأكهلها . ولكي وؽ رلك فإٌه وي 

الواعح أى رلك لن َكي تذوٍراً ؿشوائٍاً ، و لكًه كاى ٌف سبٍل الحفاظ ؿلى األوة و وًؽ 

( . و أَظا لن تكي هزه  6 - 2:  7الشؾب وي االٌسالق ٌف الوثًٍة و وهارستها ) وثال : تث 

 ( .  12:  5صن  1َحاربوى ألجل الرب ولكي الرب كاى َحارب ألجل ٌفسه ) اٌغر  وسألة أٌاس

 

 . . . .  ؼاقب هللا هزه الشػوب( و تػرف ؼلى األسباب التً وي أجلها  15 - 6:  1اقرأ ) ؼا 

 

وارا أَظاً َقول المتاب الهقذس ؼي الػًف و الحروب ؟ هل وا زالت هًاك حالة َستخذم   

              ،    46 - 38:  5اظ ؼلى وقاصذه ؟ هل هًاك حالة للسلن ؟ اقرأ ) وت فٍها هللا الحروب للحف

َُحث ؼلٍه هًا ؟  61 - 17:  16رو   ( وا االتجاه الشخصً تجاه األؼذاد الزي 

 

و أٌت تفمر ٌف هزه الفقرات ، إلى أي حذ َطبق هزا الهبذأ الٍوم ؟ ونٍف ترى الحروب ٌف  

 الػالن ؟   
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دوى الًظر فٍها َقوله المتاب الهقذس ؼي ال ٌستطٍغ أى ٌترك قظٍة  

ئولٍتًا تجاه الفقراء و الهقهورَي . هًاك ؼذد ال َحصى وي اإلشارات إلٍهن ٌف المتاب وس

 الهقذس . و لمًًا سًختار ثالث فقرات فقط . 

 

نتب األسباب التً وي أجلها َجب االهتهام بالفقراء .  66 - 14:  64تث اقرأ )   ( ا

 

(  7 - 1:  58َشذد األٌبٍاء ؼلى أى استغالل الفقراء ال َتفق وغ الػبادة الصادقة . اقرأ ) إش   

 ( .  16اقرأ حتى ) ع  ائج الػطاء السخً ؟ وا أثار القهر التً َػطٍها إشػٍاء هًا ؟ وا ٌت

 

  

 لها تستطٍغ أى تفػله ؼهلٍاً وي أجل الهحتاجٍي .  ( فمر وصل   62 - 16:  3ا َو رأ ) اق  
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          اقِط وقتاً وصلٍاً لهؤالء الزَي ؿلٍهن اتخار قرارات صؾبة ٌف بؾط قظاَا الحٍاة و الهوت ، 

 و التً كًا ٌتحذث ؿًها هزا األسبوؼ . 

              فابذأ بالصالة ألجل الوزراء و الحكام و ٌواب الشؾبإرا لن تكي قذ بذأت ٌف هزا وي قبل ، 

 ٌف بلذك و ألجل الرَاسات ؿاوة . 

 

 

 

 

 

 

 


