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 الدرس األول

 أبرامدعوة 
 

 7: 9؛ نحميا 2: 24؛ يشوع 7: 15؛ تكوين 6: 12-27: 11؛ تكوين 4-2: 7: أعمال النص الكتابي للدراسة

 

 أن يفهموا بشارة اإلنجيل ويتجابوا بإيمان مخلّص )كما فعل إبراهيم(.: الغير ُمخلّصين لألوالدهدف الدرس 

 

في هذا الدرس، إذ تم وضع رموز في النص والمخّطط لمعرفة  لألوالد غير الُمخلّصينلقد تم إدراج حقائق بشارة اإلنجيل 

 األماكن الُمقترحة لتعليم الحقائق التّالية:

 

 على خطيتنا أنت وأنا أخطأنا ونستحق العقاب-الخطية 

 شخص وعمل يسوع المسيح؛ مات من أجل خطاياك 

 دعوة لألوالد حتى يؤمنوا بالرب يسوع 

 

للتشديد على هذا الحق لقد تم إدراج : أن يفهموا أهميّة معرفة وإطاعة إرادة هللا لحياتهم. الدرس لألوالد الُمخلّصين هدف

عبارة الحق الرئيسي في أماكن مناسبة في النص حتى تقوم بتكرارها، وشرحها، وتوضيح كيفيّة تطبيقها. هذه العبارة هي 

 بعض األحياننشجعك على تكرار ذات العبارة في كل  "حياتها وتقوم بها.هللا ل إرادةيجب عليك أن تعرف "كتالي: 

 للتشديد وكوسيلة مساعدة للحفظ. 

 

   17: 5: أفسس آية الحفظ

 

 : أسئلة لعبة المراجعة

 

 م؟ )العراق(أور مدينة أبراتقع فيه  الذي كانت عاصرالمُ ما هو البلد  .1

 

 أور؟ )نانار؛ إله القمر(ما هو اإلله الرئيسي الُمزيّف الذي عبده شعب  .2

 

 من ذهب مع أبرام في رحلته؟ )تارح أبو أبرام؛ ساراي زوجته؛ لوط ابن أخيه( .3

 

 )ألنهم عبدوا األوثان؛ قد يؤثّروا عليه( لماذا كان يجب على أبرام أن يترك عائلته وأصدقائه في أور؟ .4

 

 تظر قيادة هللا له(ما الذي كان يقوم به أبرام لعشر سنوات في حاران؟ )يشهد لألخرين وين .5

 

 (17: 5من يمكنه أن يقول أية الحفظ من الذاكرة؟ )افسس  .6

 

 اذكر واشرح ثالثة وعود رئيسيّة أعطاها هللا في عهد مع أبراهم؟ )أرض، ونسل، وبركة( .7

 

 ما هي مسؤولية أبرام اتجاه عهده هذا مع هللا؟ )الثقة والطاعة( .8

 

 يؤمنوا به ويتبعوه( لكيكيف كان على أبرام أن يكون بركة لآلخرين؟ )اخبارهم عن اإلله الواحد الحقيقي  .9

 

 م عليك أن تُقّرر ما هو صحيح(علّ يجب عليك القيام بها. )ستختلف اإلجابات. كمُ  إرادة واحدة هللاذكر  .10

 

 اطرح سؤالً من الترنيمة التي رنّمتها اليوم. .11

 

 ة أخرى رنّمتها اليوم.اطرح سؤالً من ترنيم .12
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 مخطط الدرس األول

 دعوة أبرام
 

 مقدمة:

 

 (2: 24؛ يشوع 4-2: 7؛ أعمال 7: 9؛ نحميا 7: 15؛ 30-27: 11المشهد األّول: أبرام في أور )تكوين 

 عاش أبرام في أرض أور .أ

 ( 2: 24تربّى أبرام على عبادة األوثان )يشوع  .ب

 

 

 (3-2: 7)أعمال المشهد الثاني: دعوة هللا ألبرام 

 إله المجد يظهر ألبرام .أ

 إلى أرض جديدة والذهاب أبرام بالخروج من أرضه وعشيرتهأُمر  .ب

 

 

 (8: 11؛ عبرانيين 31: 11أ؛ تكوين 4: 7أبرام يُطيع دعوة هللا )أعمال المشهد الثالث: 

 أبرام يُقّرر مغادرة أور .أ

 أبرام يبدأ رحلته إلى حاران .ب

 

 

 ب(31: 11يسكن في حاران )تكوين المشهد الرابع: أبرام 

 

 

 ( 3-1: 12المشهد الخامس: هللا يدعو أبرام مرة أُخرى )تكوين 

   مرة أُخرىهللا يدعو أبرام  .أ

 مع أبرام عهداً هللا يُقيم  .ب

 

 

 (6-4: 12المشهد الّسادس: أبرام ينتقل إلى كنعان )تكوين 

 

 : أبرام يرتحل إلى شكيم.الذروة

 

 أبرام يبني مذبحاً ليهوه. :الخاتمة

 

  26: 3: غالطية الدعوة

 

 17: 5: أفسس التحدي
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 دعوة أبرام

  
 

كيف كان ذلك )ناقش األمور التي جعلت من الرحيل أمراً صعباً أو من منكم قد رحل إلى منزل آخر من قبل؟  :مقدمة

 قدّس رحل أشخاص؟ في درسنا اليوم سوف نتعلّم عن رجل أمره هللا بأنّ ُممتعاً(؟ هل تعلّم انه حتى في زمن الكتاب المُ 

 يرحل إلى بلد مختلف تماماً. 

 

 (4، 2: 7؛ أعمال 2: 24يشوع ؛ 7: 9نحميا ؛ 30-27: 11: أبرام في أرض أور )تكوين المشهد األّول

 

 أبرام عاش في أور .أ

 

 اعرض[أور كان هناك رجٌل يُدعى أبرام وكان يعيش في مدينه   1آالف سنة( 4,000ُمند سنين عديدة )حوالي 

يبدو بأن مدينة أور في زمن   2كانت أور قريبه لما ندعوه الخليج الفارسي )العراق حاليّاً(. . ]أور على الخريطة

أي أنها كانت مدينة غنيّة جداً. مما جعلها من أحد أهم المدن في ذلك الجزء من  3 أبرام كانت ميناء هام جداً،

 360,000إلى  300,000العالم. كما أنها كانت أيضاً من أحد الُمدن الُكبرى في ذلك العصر، إذ كان عدد سكانها 

 4.(عةربمُ  ة أميالربع)أ ربعة من األرضكيلومترات مُ ة حوالي سبع وتستحوذنسمة، 

 

قديمة كمدينة أور( الكثير عن شكل دن الودراسة بقايا المُ  ومون بتنقيبشخاص الذي يقاآلثار )األلماء عُ لقد أخبرنا 

كالعديد من أبرام قد عاش  حتمل بأن  الحياة التي قد عاشها أبرام. لقد كانت العديد من البيوت بعلو طابقين. من المُ 

لقد وجدوا أيضاً   5التُجار األغنياء في أور في بيت يتكّون من عشرين غرفة أو أكثر وحتى فيه مياه جارية.

 وأثاث محفورين بشكل جميل.   ةمجوهرات مصنوعة بدقّة، وخوذات ذهبيّةـ وخناجر، وآالت موسيقيّ 

 

 تربّى أبرام على عبادة األوثان .ب

 

هناك أمر ما في أور  حياة الرغيدة جدّاً مع العديد من األمور الجميلة في بيته، إال أن  قد استمتع بالم رغم أن أبرا

صلي لها الناس ويعبدوها )تُكرم كإله(.  في فة يُ ، أال وهو األوثان. األوثان هي آلهة مزيّ جعل هللا حزيناً جداً جداً 

للوثن حتى يأتي العديد  اً أو الخشب. في بعض األحيان بنوا معبد حجرالعديد من األحيان نحت الناس األوثان من ال

ما بين النهرين في لقد َعبَدَ الناس الذين عاشوا في أور وفي مدن أخرى من الناس ويعبدوا هذا اإلله المزيّف. 

لقد عبدوا "شمش" )إله الشمس(؛ "عشتار" )إلهة الحب   6إله وإلهة. 4,000 ما يصل إلى ]اعرض الخريطة[

د" )إله العواصف(، والعديد العديد من اآللهة األخرى. لقد اختارت كل مدينة إله رئيسي لتكرمه "أدوالحرب(؛ 

 7كان نانار إله القمر هو اإلله الرئيسي في أور. وتحميه.

 

عبارة في مدينة اور. الزقورات  االكتشافاتمن أحد أعظم التي ُكرست لعبادة نانار  كانت الزقورات في الحقيقة

كان الزقورات في . إلى األعلىالطريق  طول احوله فوففيها درج عريض ملالبرج  تشبههرامات كبيرة عن أ

خر أن يرى خص آأبرام وأي شكان بإمكانه   8م(.22م وترتفع حوالي سبعة طوابق )50مركز المدينة وعرضها 

 ينما كان. أمعبد نانار هذا 

 

تعلّم عبادتهم (. أي أن أبرام قد 2: 24تارح أبو أبرام قد عبد األوثان مثل نانار )يشوع  خبرنا الكتاب الُمقدّس بأن  يُ 

 أيضاَ أثناء نشأته في أور. أنه امر محزن جداً. 

 

عبادة األوثان مثل نانار هي خطية. الخطية هي أي أمر يكسر وصيّة هللا. الوصية األولى من  يقول هللا بأن  

 تقول:  3: 20وصايا العشرة في يشوع ال

 ."الَ يَُكْن لََك آِلَهةٌ أُْخَرى أََماِمي"

 

 ] اقرأ هذه اآلية من الكتاب الُمقدّس، أو اطلب من أحد األوالد الكبار أن يقوم بقراءتها للّصف[
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ال ألي شيء غير اإلله الحي الحقيقي هي خطية ويجب معاقبتها. قد  إبرام أو أي شخص آخرإّن صالة أو إكرام أو عبادة 

م، لكن البعض منكم اليوم قد يعبدون أنواع أخرى من األوثان.  أو الذهبيّة كما فعل أبرا الحجريّةأو تعبد األوثان الخشبية 

لعابك أ ، مالبسك، أصدقائك،بألعابكتم ن كنت تهإفكرمه أكثر من هللا هو وثن. ه أو تُ بحيقول الكتاب الُمقدّس بأن أي أمر تُ 

هللا في  على من مرتبةضعهم في مرتبة أقد و إذفأنت تخطأ، ة، الرياضات، أو حتى الدراسات أكثر من هللا اإللكترونيّ 

 حياتك، وهذا يجعل هللا حزيناً. 

 

يكرمون هللا. المتعلّمون  مكن أن يُكرمها األوالد في أعمارهم أكثر مماقد ترغب بسؤال الطلبة عن أي أمور اخرى يُ [

 ] حبون هذا النوع من المشاركة.التفاُعليّون يُ 

 

إذا طلبت منه  مت بها في حياتك إالهذا وعلى الخطايا األخرى التي قُ  هللا حزيناً ألنه ينبغي أن يعاقبك علىهذا سوف يجعل 

 الغفران يوماً ما. 

 

 (3-2: 7المشهد الثاني: دعوة هللا إلبراهيم )أعمال  

 

 له المجد يظهر ألبرامإ .ج

 

ظهر  . في يوم ماساعد أبرام في الحصول على غفران خطاياهعرف هللا أنه ليس بإمكان نانار أو أي إله آخر أن يُ 

ال نعرف تماماً كيف ظهر هللا ألبرام. قد يكون في حلم. . . أو  .له عن طبيعتهليكشف ألبرام إله المجد الحقيقي 

بغض النظر عن الطريقة التي ظهر س، ظهور لنور ساطع أو سحابة كثيفة كالتي ظهرت ألخرين في الكتاب الُمقدّ 

سم الذي االبأّن هذا اإلله إله مختلف عن جميع األوثان األخرى التي تعلّم عبادتها.  برامأبها هللا، لقد أدرك 

ألبرام  يكشف.  أنه الوحيد الُمستحق العبادة. لقد بدأ هللا الحي إلى األبد ،األزلياستخدمه هللا لنفسه كان اسم يهوه، 

 يؤمن به. عن طبيعته حتى

 

 أُمر أبرام بالخروج من أرضه وعشيرته  .د

 

" إِلَى األَْرِض ال تِي أُِريَك.َوقَاَل لَهُ: اْخُرْج ِمْن أَْرِضَك َوِمْن َعِشيَرتَِك، َوَهلُم   "مر هذا اإلله الحي الحقيقي أبرام لقد أ

د ألبرام أن خطة خاصة ألبرام. لقد عرف بأنه ال بُ كانت لديه ، لكن هللا يكن هذا باألمر السهل(.  لم 3: 7)أعمال 

)كالشمس والقمر(.  األشياء التي خلقتها اإلله الحقيقيفي عبادة األوثان و المنغمس بشدةيخرج من مكانه وشعبه 

 بأنه حزم أمتعته وترك جيرانه والعديد من افراد عائلته.  حتى يتبع يهوه إله المجد، البد  

 

قال هللا ألبرام "هلّم إلى األرض التي أُريك." بكلمات أخرى، لم يقل هللا فترض أن يذهب أبرام؟ أين كان من المُ 

لقد تطلّب ذلك إيماناً حتى يترك أصدقائه وعائلته خلفه  ألبرام أين من المفترض أن يسكن في نهاية المطاف. 

الذي خلقه حكيم وقوي  هذا اإلله بأنّ  قد سبق وأن أدرك لكن أبرام ويتبع هللا الذي ال يراه إلى مكان ال يعرف عنه.

في هو اكتشاف ما يرغب به هللا الحقيقي والقيام به. بأن أهم أمر في الحياة  اآلن ليؤمن به. لقد عرفبما يكفي 

.  هللا لحياتها وتقوم بها إرادةيجب عليك أن تعرف  نفسه لمن قبل الحياة الجديدة من هللا. يزال األمر ما، يومنا هذا

عليك أن تختار الطاعة أو عدم ، ريدك هللا أن تقوم بهعندما تعرف األمور التي يُ  ا ألبرام.لدى هللا خطة لحياتك كم

 ختار البقاءيأنه سحبائه خلفه، أم ك أور وأطيع دعوة هللا ويتر. هل سيُ قراراً  أن يتخذ الطاعة. لقد كان على أبرام

 ؟هناك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خر

 20 :3 
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 (8: 11؛ عبرانيين 31: 11أ؛ تكوين 4 :7أبرام يُطيع دعوة هللا )أعمال المشهد الثالث: 

 

 قّرر مغادرة أورأبرام يُ  .أ

 

ا دُِعَي أََطاَع " خبرنا الكتاب الُمقدّس بأن أبراميُ  (. 8: 11)عبرانيين "فََخَرَج َوُهَو الَ يَْعلَُم إِلَى أَْيَن يَأْتِي. . . . لَم 

ن يُريده هللا أن يذهب أو ما يجب أن يفعله اظهرت هذه الطاعة إيمانه بهذا اإلله ألنه لم يعرف تحديداً إلى أي

. لقد تعلّم أبرام بما يكفي عن هللا ليدرك أن بإمكانه الثقة بيهوه ليعتني به. لقد كانت مهّمة أبرام بأن يثق باهلل بالتحديد

خبر عائلته عن هللا إله المجد ن يُ على أبرام أاآلن طيعه، بينما كانت مهّمة هللا بأن يُريه الطريق ويُسدّد حاجاته. ويُ 

يريد حزم  لكونهالجنون القليل من أصابه  بأن أبرام فكرقد حتمل بأن البعض منهم وما طلب منه القيام به. من المُ 

 لقد قبلالذهاب معه. البعض منهم نهاية األمر قّرر يعرفه.  في  لم يكن حتىاألمتعة والبدء بالرحيل لمكان جديد 

لوط ابن أخيه بالذهاب أيضاً. يبدو بأنهم أيضاً بدأوا باإليمان بإله المجد. ووجته ساراي، زوأبوه تارح،  كل من

 باعه. بدأوا باإليمان بإله أبرام واتِ  إذ أنهماآلن أبرام هو مصدر بركه في حياتهم 

 

 أبرام يبدأ رحلته إلى حاران .ب

 

منزله، تجارته، وأي ممتلكات أخرى الوقت الذي ستستغرقه الرحلة، لذا كان عليه أن يبيع لم يعرف أبرام 

ويشتري الُمستلزمات الرئيسيّة للرحلة. قد تستغرق رحلته ألسابيع أو شهور. لقد كان عليه أن يشتري الكثير من 

 بعض الطعام الذي كان يؤكل في مدينة أور:  9الطعام. ما نوع الطعام الذي يمكنه أخذه؟

 

 توت، عنب، ليمون، زبيب.  : تفاح، مشمش، تمر، تين، خوخ، رمان،الفاكهة 

 ء، حمص، خيار، عدس، خس، بصل، بازال، ملفوفبقوليات :الخضروات . 

 قمح.جاودار ،دُّخن: شعير )اكبر المحاصيل في أور(، حبوب ، 

 

 برؤية ولمس أي من عينات البنود المذكورة أعاله( مون البصريّون والحركيّونتعلّ المُ  يستمتع)

 

من اللحوم التي  واإلوزخذ قطيع من الخراف والغنم والعجول للحصول على اللحم. البط أمن الُمحتمل بأن أبرام 

 لكونهم بدأوا رحلتهم بجانب نهر الفرات، من المحتمل بأنهم أكلوا السمك أيضاً.الطريق.  على طول إيجادهامكن يُ 

م، ساراي، لوط، وبقية الخدّام والحراس الذي الكثير من الطعام إلطعام تارح، أبرا ستطلّب هذه الرحلة

 يساعدونهم. 

 

 700كان الطريق موحالً. . . صعباً. . . وطويالً. ارتحل أبرام وقافلته الصغيرة حوالي   .لقد رحلوا أمياالً وأمياالً 

للمجموعات مكن هذه الرحلة قد استغرقت ستة إلى ثمانية أسابيع )يُ  مكن أنّ من المُ ميل من أور قبل أن يتوقفوا. 

  10ميل فقط في اليوم الواحد(. 15الكبيرة كهذه أن ترتحل كأقصى حد 

 

كان عليهم أن إذ   أور. في بيت هناك في كنىأصعب وأخطر من السُ  العام كانت الحياة في هذا الطريق ال بُدّ أنّ 

ً  يبحثوا عن عشب كافي ألكل الحيوانات. كان عليهم صب الخيام كل أن يجدوا الماء للشرب باإلضافة إلى ن أيضا

كان عليهم أن يحزموا كل  عند شروق الشمس ليلة بينما يقوم شخص ما بجمع العصى إلشعال النار والطبخ عليها.

ً  ليبدأواشيء  هللا  إرادةبأن معرفة ترى مكنك أن يُ خر من الرحيل. كان عليهم أيضاً الحذر من اللصوص. أ يوما

في الحقيقة أّن إبليس سوف يحرص على أن يكون هناك مشاكل. أن يعرفه  بها ليس باألمر السهل دائماً. والقيام 

أهم بأن إرادة هللا لحياتك هي األفضل، لكنه يحاول أن يُبعدك عنها.  أنت كمؤمن يجب عليك أن ال تنس ابداً بأن 

ً قُل آية الحفظ م[.رادة هللا لحياتك والقيام بهاإأمر هو معرفة   .  ] عا

 

 الكثير عن إرادته. أحد األمور -كلمة هللا-الكتاب الُمقدّس يُخبرنا .  لحياتهمإرادة هللا عن يتساءل البعض منكمقد 

)تيموثاوس األولى  )بنات وأوالد( يخلصون من خطاياهم جميع الناستقول عنها الكلمة بأنها إرادة هللا هي أن التي 

. للذين هذا اليوم عينهريدك أن تؤمن بأن يسوع أخذ عقاب خطاياك لكي تخلص في يُ ، هللا بعدإن لم تؤمن  (. 4: 2

مكنهم أن يخلصوا اآلخرين كيف يُ  وأن تُخبر (15: 2ن تدرس كلمته )تيموثاوس الثانية ريدك بأآمنوا، هللا يُ 

األخرين  خبروايُ إلى بالد أخرى لكي  وارحليفي يوم ما أن  البعض منكمريد هللا من (. ربما يُ 15: 16)مرقس 

أن تؤمن وبإرادته  هللا يريدك .بمواجهته برامألهللا  سمحهذا ما ربما تواجه أنت أيضاً الصعوبات والمخاطر. عنه. 

 حتى عندما تكون غير سهله. هذا ما قام به أبرام. -لحياتك
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 ب(31: 11المشهد الرابع: أبرام يسكن في حاران )تكوين 

 

 لآلخرين  فيها أبرام يسكن في حاران ويشهد .أ

 

. تقع حاران في بلد ندعوه بسوريّا ] الخريطة حدّد موقها على[أخيراً وصل أبرام وعائلته إلى مدينة تُدعى حاران 

اليوم. كانت مدينة حاران مدينة تجاريّة هاّمة للقوافل التي تعبر فيها وهم في طريقهم لمصر وكنعان، بابل، أشور، 

نحن ال نعلم على وجه اليقين . 11السم حاران هو "الطريق" أو القوافل"حتى أن معنى اومدينة أور في الشرق. 

لماذا توقف أبرام في حاران أو المدة الزمنيّة التي قضاها هناك. ربما أعطى هللا أبرام إرادته لحياته فقط خطوة 

لبعض الوقت، أو ربما أمره هللا بأن يتوقّف هناك بخطوة )كما يقوم بذلك غالباً مع الناس في يومنا الحالي(. ربما 

الرحيل. بينما كان أبرام في حاران كان يشهد لآلخرين عن  ن منيتمكّ أبوه تارح كبيراً جداً أو مريضاَ لكي كان 

باإليمان بإله أبرام. لقد كان أبرام بركة حقيقة بينما كان  أشخاص آخريناإلله األزلي يهوه الذي كان يتبعه. لقد بدأ 

  21.أمر هللا بالرحيلينتظر 

 

 موت تارح  .ب

 

 يُخبرنا الكتاب الُمقدّس بأن هللا يدعو أبرام للرحيل مرة أخرى بعد موت أبيه تارح. 

 

 (3-1: 12هللا يدعو أبرام مرة أُخرى )تكوين  المشهد الخامس:

 

ليقطع مع أبرام  مضى هللا (.1: 12جاء هللا مرة أخرى ألبرام وأمره بأن يرحل ويذهب إلى المكان الذي سوف يُريه )تكوين 

م وكل نسله )ابناءه ميثاق قطع هللا عدة وعود مع أبرافي هذا الكان هذا الميثاق اتفاق بين هللا وأبرام. "ميثاقاً" خاصاً جداً.  

 وأحفاده من يولدون لعائلة أبرام في المستقبل(. انظر إلى هذه الوعود: 

 

 أبرام بأنه سوف يعطيه أرض في المكان الذي يقوده إليه. لم يكن على أبرام أن لقد أخبر هللا. باألرضوعد هللا  .1

 يشتريها من آخرين، لكن هللا سوف يعطيها له. 

 

دى أخبر هللا أبرام بأنه سوف يكون لديه أّمة عظيمة من الناس.  رغم أنه لم يكن ل. عظيمة أُّمةوعده بنسل. . . أو  .2

 يكون له الكثير من األبناء واألحفاد إلى أن يصيروا أُّمة عظيمة.  ابناً هللا وعده بان يعطيه  نّ أإال  ،لد بعدأبرام و

 

القوة، وة ألبرام. سوف يعطيه الصحة، معنى هذا بأن هللا سوف يقوم بالعديد من األمور الخاصّ  .بالبركاتوعده  .3

هذه كلها اللباس، وخيام للُسكنى فيها. ومكن استخدامها في الطعام، التي يُ  والحيوانات، المة أثناء السفرالسّ و

باإلضافة إلى البركات الروحيّة، مثل ظهور هللا له والحديث مع أبرام ونسله. سوف يكونون أيضاً شعب هللا الذي 

 (. 2: 3)رومية  طاعتهاوأدراسة، ون الشعوب األخرى من قراءة، ة كتابة كلمة هللا حتى تتمكّ بمهمّ  ائتمنه

 

نحاء العالم. جميع أتعرف عنه آالف الشعوب في من أبرام رجالً مهّماً.  أن يجعللقد أراد هللا   .اسمهوعده بتعظيم 

حتى في عصرنا الحالي، تقريباً نصف الشعوب في العالم تعرف عن أبرام وتكرمه )متضمناً كافة المسيحيين، 

 والمسلمين، واليهود(. 

 

م وعائلته بركة للكثيرين. وعد وأمر. سوف يجعل هللا من أبراجاء هذا ك . سيكون بركةوعد هللا ابرام أيضاً بانه  .4

هللا سوف يُبارك الشعوب األخرى التي تعامل أبرام  ." أي أنّ أُبَاِرُك ُمبَاِرِكيَك، َوالَِعنََك أَْلعَنُهُ وفي الواقع قال له "

 بشكل سيء. رام أو نسله بأ مع يعامل ه سيعاقب ويتصدّى لكل منلكن بلطف، وعائلته

 

 الذي ظهر له.  الحقيقيبأن يكون بركة لألخرين. كيف يمكنه القيام بذلك؟ بإخبارهم عن اإلله  اً أمرأبرام لقد أعطي 

ال يمكن لهذه والحجر. ر إله القمر، وآلهة أُخرى مصنوعة من الخشب لقد عبد معظم الشعب الساكنين في أور نانا

اآللهة أن تُخلصهم، وال حتى اآللهة المزيفة التي عبدها الشعب في حاران )البعض منهم عبدوا أيضاً نانار(. إله 

 كانت مسؤولية ابرام أن يخبر الشعب عن هذا اإلله.لقد يمكنه أن يخلص وهو إله أبرام.  الوحيد الذي

 

بارك بسبب أبرام وعائلته. ن تتمكن أأي حتى أنت وعائلتك يُ  بأبرام.سوف تتبارك  العائالتجميع وعد هللا بأن 

ألنه من أمة أبرام التي تكونت سوف يخرج شخص ما يقوم بشيء خاص لك ال يستطيع أحد القيام به. هل كيف؟  

 ابط . . . بنبن، اابن، ا يسوع كان من نّ بأ تعرف من هو ذلك الشخص؟ أنه يسوع المسيح. يُخبرنا الكتاب المقدّس

2 :24 
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لجميع العائالت حتى لعائلتك أنت  أن تكون بركة برامأمكن لعائلة (. وبيسوع المسيح يُ 11-1: 1متى ) برامأحفيد 

 أيضاً. 

 

يسوع هو هللا االبن الذي طالما عاش في السماء. هم أن نتذكر بأن يسوع لم يكن بالقريب العادي ألبرام. من المُ 

َصاَر ”-االبنهللا -عجزة باّن يسوعمُ هذه . كانت غيرترك السماء واخذ جسد طفل ص المناسبولكن في الوقت 

 (. 14: 1")يوحنا َجَسدًا َوَحل  بَْينَنَا

 

يُخبرنا الكتاب على دفع ثمن خطاياك وخطاياي.  صبح يسوع إنساناً؟ ألنه كإنسان كامل هو الوحيد القادرألماذا 

 . 24: 2بطرس األولى  -)الصليب(" ي َحَمَل ُهَو نَْفُسهُ َخَطايَانَا فِي َجَسِدِه َعلَى اْلَخَشبَةِ ال ذِ يسوع هو " الُمقدّس بأنّ 

مكنه القيام مكن ألحد آخر أن يقوم بهذا، فقط يسوع يُ ال يُ  خطية.يفعل خطاياه ألنه لم  وليسلقد حمل يسوع خطايانا 

( الذي هبذلك. يسوع حي اليوم ويُريد أن يخلصك أنت واآلخرين من خطاياكم. كان هذا جزء من ميثاقه )اتفاق

 قطعه هللا مع أبرام. 

 

. 

 (6-4: 12أبرام ينتقل إلى كنعان )تكوين  المشهد السادس:

 

يُخبرنا الكتاب الُمقدّس بأن أبرام أطاع هللا. يقول بأن أبرام آمن بكل ما اإليمان والطاعة. يثاق؟ ما هو دور أبرام في هذا الم

ريد من كل واحد هللا يُ  قاله له هللا واطاعه أمره بالرحيل مرة أُخرى لألرض التي سوف يُريه إياها.  كان أبرام مثاالً جيّداً لنا.

مور التي يرغب هللا من المسيحي أن هناك العديد من األ   لحياته ويقوم بها.منكم بأن يخلص من خطاياه ويعرف إرادة هللا

 2: 1كلمته حتى ال تخطأ. ومزمور  يحفظبان يُريد من كل واحد منكم أن  11: 119يعرفها ويقوم بها. يُخبرنا المزمور 

ريدك هللا أن تقوم به وتفهمه من اآليات.  أو تفكر في كلمته خالل اليوم، أي التفكير بما يُ  تتأّمليُخبرنا بأن هللا يُريدك أن 

، أي أن تجد فرحك في الحياة من خالل التفكير بمدى عظمة ومحبة ولطف هللا به تتلذّذبأن هللا يريد أن  4: 37مزمور  يقول

ريدك أن تعرف هللا يُ ذلك أو حينما ال تفهم كل ما يدور. لك. يطلب منك هللا أيضاً أن تطيعه، حتى حينما يكون من الصعب 

 . ومن كل قلبكفي كل يوم  إرادته لحياتك وتقوم بها

 

إلهه من آمنوا ب نشخاص الذيرحلوا مع بعض األكل ما لهم، وخيه. حزموا مرة أخرى ابن أساراي، ولوط ورام، بأالذروة: 

  .]اعرض الخريطة[حاران إلى أرض تُعرف بأرض كنعان 

 

 10هذه الرحلة الطويلة التي دامت  يأول مكان توقف فيه دُعي شكيم. بنى هناك مذبحاً إلله المجد الذي قاده فالخاتمة: 

كانت هذه هي الطريقة التي يبقى فيها  الوقتمها على المذبح ثمن خطاياه. في ذلك دفعت الذبيحة التي قدّ لقد  سنوات. 

 قديم الحمد له. الشخص طاهراً ونقياً هلل باإلضافة إلى ت

 

ربما أن هللا يدعو البعض منكم حتى يترك خطاياه واألوثان ويؤمن به كما آمن أبرام.  لدى هللا العديد من البركات : الدعوة

 وهو يرغب بإعطائك إياها أيضاً، لكن عليك أوالً أن تكون جزء من عائلة هللا. خطاياك تبقيك خارجا.  هل أنت مستعد ألن

تعترف هلل بأنك أخطأت؟ هل أنت مستعد أن تؤمن بيسوع أنه جاء إلى األرض ليموت من أجل خطاياك؟ هل تختار باإليمان 

(. 26: 3)غالطية  "إِليَماِن بِاْلَمِسيحِ يَُسوَع.ألَن ُكْم َجِميعًا أَْبنَاُء هللاِ بِا: "أن تسمح هلل بأن يخلصك اليوم؟  يقول الكتاب الُمقدّس

قامه من أجلك على الصليب؟ هل سبق وأن طلب منه أن يجعلك أبناً له؟ إن لم تقم بذلك بعد،  ما-أن آمنت بيسوع هل سبق و

ي في قلبك )بصوت غير ذلك صلّ  رؤوسنا وأثناءهل ترغب بالقيام في ذلك اليوم؟ إن رغبت في القيام بهذا، سوف نُحني 

 مسموع( صالة كهذه الصالة: 

  

 أخطأك وأدرك بأنني يجب أن أُعاقب على خطيتي. أومن بأن يسوع مات من أجلي  نين"يا الهي، أعرف بأ 

 ليأخذ عقاب خطيتي. أريدك أن تغفر لي وتجعلني من أحد أوالدك اليوم. آمين" 

 

الة أو إن رغبت بمعرفة المزيد عن الطريقة التي تصبح بها جزء من عائلة هللا، ارجو أن تلتقي بي إن صليت لتو هذه الصّ 

 ف. هذه أول خطوة تقوم بها لتعرف ما هي إرادة هللا لحياتك. في الجهة األماميّة من الصّ 

 

: 5. كما تقول رسالة أفسس رادة هللا لحياتك وتقوم بهامن المهم أن تعرف إ: إن كنت قبالً جزء من عائلة هللا، أنه التحدي

ّبِ. " 17 " الكتاب المقدّس هو أفضل مكان لتجد فيه إرادة هللا ِمْن أَْجِل ذِلَك الَ تَُكونُوا أَْغبَِياَء بَْل فَاِهِميَن َما ِهَي َمِشيئَةُ الر 

 : ]ذه اآلياته ايقرؤومكنك أن تطلب من األوالد الكبار أن يُ [لحياتك. على سبيل المثال. 
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  تعبد آلهة )مزيفة( أُخرى.  نه يجب أن البأيُساعدك على معرفة  3: 20خروج 

  ال مإن كان يجب عليك أن تسرق أيُساعدك على معرفة  28: 4أفسس . 

  تجاه أعدائك. تقوم به ايُساعدك على معرفة ما  44: 5متى 

  ب الخطية.ة تجن  يُساعدك على كيفيّ  11: 119مزمور 

 

من خالل نصيحة اآلخرين من المؤمنين األقوياء  وذلك ساعدك هللا أيضاً على فهم إرادته لحياتك في كل يوميُ وف س

والصالة كل يوم. عندما تكون أميناً في القيام باألمور التي أمرك بالقيام بها في كلمته، حينها يمكنك أن تثق به حتى يقودك 

هل أنت أو من تتزوج.  إليها تذهبالتي جامعة كالقدّس، لغير مكتوبة في الكتاب المُ ويُريك ما يمكنك القيام به حيال األمور ا

هللا كل يوم حتى يُساعدك على معرفة ما يُريد منك  بالطلب منُمستعد الكتشاف إرادة هللا لحياتك؟ إن كان األمر كذلك، ابدأ 

ابحث طوال اليوم عن طرق تقوم فيها باألمور التي  القيام به.اطلب منه ايضاً أن يساعدك على أن تقوم به في ذلك اليوم و

حتى تضعه في كتابك الُمقدّس هذا األسبوع. هناك آية  مؤشر للكتابسوف أعطيك رك الكتاب الُمقدس بالقيام بها.  يأمُ 

صلي واطلب خبرك هذه اآليات بإرادة هللا لحياتك. بعد قراءة اآلية سوف تُ يوم من أيام األسبوع.  لة مكتوبه عليه لكخاصّ 

لحياتك  ههللا يريد أن تعرف ما هي إرادتذلك اليوم. اتك في حي علىاآلية  تلك لتطبيقساعدك على رؤية طرق من هللا أن يُ 

مت بها لتطبيق هذه بعض األمور التي قُ  تقدّم للصفمكنك أن ذلك؟ في األسبوع القادم يُ  .  هل ستفعلوتقوم بها كل يوم

 اآليات. 
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ق.م. التاريخ الذي يبدو متماشياً مع المعلومات  2100-1300من  هناك ثالث آراء رئيسيّة بين دارسي الكتاب المقدس حول تاريخ إبراهيم، تتراوح 1

 John J. Davis, Paradise to Prison (Grand  :رق.م.  للحصول على نقاش ُمفّصل انظ 2165الزمنيّة الكتابّية الُمعطاة يضع والدته حوالي 

Rapids:  Baker Book House, 1975), pp. 156-160 or Alfred J. Hoerth, Archaeology and the Old Testament 

(Grand Rapids:  Baker Book House, 1998), pp. 57-59. 

 
ميل من الشمال  20هناك موقعين ُمقترحين لمدينة "أور" التي عاش فيها إبراهيم. أحد التقاليد يساويها بـ "أورفا" في سوريا المعاصرة، حوالي  2

(. أرض 7: 9؛ نحميا 7: 15؛ تكوين 4-2 :7د أور في عدة أماكن بدعوتها "أور الكلدانيِّين" )أعمال الغربي لحاران. لكن الكتاب الُمقدّس يحدّ 

 Francis Steele, “Ur,” in Wycliffe  :رالكلدانيِّين موثقة وبشكل واضح في التاريخ على أنها بابل )العراق الحديثة(، وليس سوريا. انظ

Bible Encyclopedia, Vol. II; Charles Pfeiffer, Howard Vos, and John Rea editors (Chicago:  Moody Press, 

1975), pp. 1758-60. 

 
ابن الملك المؤسس للساللة الحاكمة ألور خالل عصر إبراهيم "اعتنى بشكل جيّد بقرية إريدو )قريبة من  اكتشفت نصوص قديمة يذكر فيها أنّ  3

  James Pritchard, ed., Ancient Near Eastern Texts (Princeton, NJ:  Princeton :أور( الواقعة على الشاطئ." انظر

University Press, 1969), p. 266 

 

  edited The New Unger’s Bible DictionarySteele, p. 1759 and Merrill F. Unger, “Ur of the Chaldees,” in ,:انظر 4 

by R.K. Harrison (Chicago:  Moody Press, 1988), p. 1321. 

 

 
 
 
 
 

 هيُريدك أن تعرف إراداتهللا 

 لحياتك وتقوم بها!

 

 
  18: 5تسالونيكي األولى 

 

17: 13عبرانيين   

 

4-1: 2تيموثاوس األولى   

 

3-1: 4أفسس   

 

10: 5أفسس   

 

16 ،15: 1بطرس األولى    

 

2: 6غالطية   
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