كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس  -تامبا  -فلوريدا
ألاسفارالتاريخية  - 1 -سفر يشوع
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كلمة "يشوع" كلمة عبرية تعني "يهوه هو الخالص" أو "هللا مخلص" -أسم "يشوع" هوو ععنهو "يسووع" فو اععبريوة.
ويشوع بن نون هو خليفة موس ى النبي بوصية هللا ٌ
وأمرموس ى ذاته ووضع يدد عليده أمداا الشديو أمداا خيمدة
ألاجتمدداع (تثنيددة ( + )9 :43تثنيددة  . )13 - 11 :41يشددوع بددن نددون كددان خددااا خدداى اوسد ى النبددي ومرافد لدده مند
س
حااثددة اروددرو مددن منددروكددان أحددد ألاثاددى عشددرجاسوسددا الد ين أرسددلوا لت سددس أر اايعدداا .أعلووم موى و
اعهبي إقامة يشوع ً
خلفا ع ف قنادة اعشعب ووضع يوهه علنو فو حضوةة أععوا بوم هوا و ئوس اعهنهوة وقوهال و
الجماعة (عهد  )72و أ اعهاموس ُيعلم عشعب هللا الحاجة إلى يسوع كقائه جهيه يهخ بهم إلى امليراث ألابهي.
اتووب اعسووفة هووو يشوووع بووم ووو  .وممووا يدكووه ذعووأ أ اعسووفة ي ووج عهووا هوواهه عنووا عألحووهاثأ أمووا الحوووادث اع ووي
تحققت ععه يشوع فقه أضافنا أععا ئس اعهنهة ععه ناحة يشوع بم و .
موضوع السفر :هو اخول أر اايعاا بعد موت موس ى وارحروب التي خاضدها عدعأ أسدرا يق بديدااو يشدوع
بددن نددون وتدسدديم ألار ع ددب أسددبائ أسددرا يق .يشووم هوولا اعسووفة تووا حووو ً 31
عامووا مووم ععووه موووت موىو إلووى
موت أعنعا بم هةو .
يالحظ أ هلا اعسفة يبهأ بكلمة "و ا " و أ يةبط ما بسه وبوي اعسوفة اعسواب "اعتثننوة" علوى أي ألاحوواي يعتبور
هلا اعسفة يمث حلقة متكاملة مع أسفا موى الخمسة .يمههها أ قوي أ سفة يشوع هوو سوفة "اعقناموة موع
املسنح" اعلي ال يهفص عم سفة الخةوج اعلي يمث "صلب اعسنه"أ وال عم سفة اععهد اعلي يمث "الجناد"!
هووم هوولا اعسووفة أعموواي بنووي إسوةائن فو بووه حنووا هم الجهيووهة حنووع عبووروا ألاهووة ألا د واسووتقةوا فو أ املوعووه
ً
ح يحي اعوقت إلقامة هنك اعةب اعلي يقهل ظال علسماو ات .وكشف عها هلا اعسفة "مفنول الخالص"أ فإ
ووا هللا قووه عبوور باعشووعب ألا د إ مووا عنملكوووا مووع يشوووع عووو ألامووم أ ووحاب اعةجاسووات .إألاهووا بح و صووو ة حنووة
ً
ملفنووول الخووالص .أي أ هووا بوواعةب مووةد مووم قلبهووا و اعةجاسووات عهتحووة مووم سوولما الخمنووة كمووم يمووةد ملو ووا مووم
مهألاهم ويههل حصوألاهم و بهد جسشنم ويغتصب أ ضنم.
أبووة هوولا اعسووفة "قهاسووة هللا" إذ ال يمبو الخمنووةأ وال يقووه أ يهادألاهووا .عقووه اسووتخهل هووعب فو تأديووب اعووو نني
ُ
س ووا إلووى الحن وواة
املصووة ي علووى اعةجاس ووات املووةة .ويش ووير هوولا اعس ووفة إلووى الخووالص بسس وووع املسوونح به ووا بووهخ
الجهيووهة تحووت قنووادة قائووه جهيووه فو أ جهيووهة .إ و سووفة امليوراث اعوولي ووهعم ععةبو و ههووا مووم خووالي اعقهاسووة
اع ي يعميها هللا ال هعب مم خالي الحةوب اعةوحنة اع ي تمةد ألامم اعهجسة اع ي تعسش ف ألا .
يعتبر سفة يشوع ً
أيضا هو سوفة قبووي ألامومأ فوإ وا ال ُبوه علشوعب أ يوةث كهعوا ععوه وةد اعوو نني أ عهوم هللا
ال يةفضو وونم إ مو ووا يو ووةفح و ننو وورهم وهو ووةهمأ وحنهمو ووا أعلهو ووت احو وواب اعههعا نو ووة اع ا نو ووة إيماألاهو ووا تمتعو ووت وعائلرهو ووا
بالخالصأ وصا عنا اعشةف اعلي ُحةل مهع كثير مم اععبرا نات أ مم سلنا يأتي املسنا املخلص (م .)75 :1

 .8يثير سفة يشوع تساؤي خمير .أما ا يمهم هللا أ يهب هلا اعشعب امليراث دو إع امنم بقت اعشوعوب ههوا
صو ت الحفة ات الحهيثة ف مهمقة غ ة وفلسمي مهى الا حماط الخلقي اعلي بلغو سوا فو هوله الحقبوة
اع مهنة .فقه عبوه سوا عو ملوول و عنوة عشوتا وت وإعلنموت اعنسوا با تكواب اعشوة كتقهموة عآلعنوة موع أموو
أخووةى .عقووه حم و اعفسوواد ً
وحنووا وهال ً ووا أبو ً
موتووا ً
وهيا ال يمهووم أ يعبوور عه و أ فمووا صووه مووم حهووم إع ووي بفهووا هووله
اعشووعوب يهفووله هووعب هللا عووم يهووم إال كشو ًوفا عووم عشوواعة مووةة الخمنووة وتووهميرها ع حنوواة ألا سووا نة .عقووه اختووا ت
هله اعشعوب اعنال عهفسنا بهفسناأ فاهلل ف قهاست اململقة حنهما يأمة بإبادة ألا سا اعشوة ة فإ و ال ينوتقم
علات وإ ما يحق ما أختا ه سا عهفس .
ما حهث عم يهم عصالح هعب إسةائن وحههأ وإ ما هو عصالح اعبشة ة فوإ هوله املهمقوة ا وت مةكو ً ا علتجوا ةأ
و ا اعتجا يحملو ف أسفا هم اعفساد عنتحة ف اتجاه فو اععواعم .عقوه أ اد اعوةب أ يحموي اععواعم موم هولا
اعوبا "عكي ال ُيعلموكم أ تعملوا جمنع أ جاسنم اع ي عملوا آلعنرهمأ فتخمئوا إلى اعةب إعنهم" (تع .)18 :72

 .1تدسيم السفر:
الفنق ألاول []17 - 1
ى( 1هللا هو اععام )
ى  ( 1يما اععام )
ى ( 4إمكا نة املعمودية)
ى ( 3حجا ة ألاهة ألا د )
ى ( 5الاستعهاد ع حةب اعةوحنة)
ى ( 6سقوط أ حا)
ى ( 7اعن مة ف عاي)
ى ( 8الاستنال على عاي)
ى ( 9حنلة بني جبعو )
ى ( 11ضةب الخم ُملو )
ى ( 11املدامةة اعهبرى)
ى  11حدوا (أ امليراث)
الفنق الثاني []11 -13
ى ( 14اعتقسنم)

ى 13
ى 15
ى 16
ى 17
ى 18
ى 19

( صسب اعب)
( صسب يهوذا)
( صسب أفةايم)
( صسب منس ي)
( صسب بننامي )
(أ صبة بقنة ألاسباط)

الفنق الثالث []77 -72
ى ( 11مه امل جأ)
ى ( 11مه اعالو ي )
ى ( 11ملبح بال ذبنحة)
الفنق الرابع []74-73
ى ( 14تسلنم اعوديعة)
ى ( 13حجة اعشنادة)

