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 الدقسم الأول: الإعداد الشخيص
 

 س تة مبادئ لإعدادك الشخيص دلراسة الكتاب املدقد 

 آ من بيسوع املس يح  

بدون  نسان)الإ بيسوع املس يح آأنه املُخل ِّص، لأنَّ الإنسان الطبيعي  جيب آأن يؤمن التلميذ آأولا 

ذن، اخلالص ابلإميان وحده وابملس يح (1::1كو  1)ل ميكنه آأْن يدقبل آأو يفهم آأمور هللا  املس يح( . اإ

ِّك وميّي ِّ الأمور الروحية. (9-8: 1 )آأفوحده   . روح هلل جتعل التلميذ للكمة هللا يدر 

لهيي   قبول الكتاب املدقد  عىل آأنه الويح الإ

لهيي  . جيب آأن تبدآأ آأي دراسة لللكمة (11-11: 3يت  1)تُعل ِّن لكمة هللا نفسها آأهنا الويح الإ

ي آأن تدقبل لكن من الرضور قفزة الإميان،  آأْن تدقفز ابلعرتاف هبذه احلدقيدقة. وليس من الرضوري

 الكتاب املدقد  هو احلق.  حدقيدقة آأنفدقط 

 صلِّ  

الصالة هممة لفهم الكتب املدقدسة. تُعل ِّمنا لكمة هللا آأن آأي خشص تعوزه احلمكة، يطلب من هللا، 

. هللا يس تجيب للصالة الأمينة يف طلب املعرفة والإدراك الصحيح (1:1 )يعوهللا س يعطي بسخاء 

 . (8-1: 1قارن مت  1::1يو  1)للكمة هلل؛ لأنَّ هذه الأمور تتفق مع مشيئة هللا 
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   لكمة هللا مبواظبة وصرب ادر 

وآأنت  يتنيرضور فتني ص مبا آأنَّ الكثري من نصوص لكمة هللا ل يُفهم بسهوةل، ذلكل فاملواظبة والصرب 

دود وحنن بم  وددود،ن، جيب احملغري . عندما حناول آأن نفهم هللا (11:1يت  1)تدر  لكمة هللا 

 . منا وقتاا هللا تتطلبندرك آأن دراسة لكمة  آأنْ 

 ف خبطاايك ابس متراراعرت 

ليك تمت العم ة  حياتنا،ا آأن نعرتف خبطاايان ابس مترار، ليك نسمح هلل آأن يطهر ا آأيضا ومن املهم جدا 

. مدركني احلاجة لالعرتاف خبطاايان ابس مترار وهذا جيعلنا حساسني (11-1: 1يو  1)احللوة معه 

رادة هللا.   لأي فكر، الكم، فعل ل يتفق مع اإ

ا  رادة هللاكن مس تعدا  لأْن حتىي ابإ

ن شاء آأحد آأْن يعمل مش يئته يعرف التعلمي، هل هاملس يح: "قال الرب يسوع  ، آأم و من هللااإ

طور العالقة ابلإهل احلي، فلك معرفة حنصل ن . لو اكن الهدف آأنْ (11:1 )يو" آأتلكم آأان من نفيس

. لو هدفك (1:8كو  1)علهيا جيب آأن تدقوي وتوحض تكل العالقة. املعرفة بدون احملبة تنتج كربايء 

تكون انقصة س  فاملعرفة اليت حتصل علهيا  ؛سعى عدقيل وليس عالقة ابلإهل احليم  ،ببساطة ،اكن

 ومنحرفة. 
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 للكمة هللا مخسة فوائد لدلراسة الشخصية 

ميان آأعظم   اإ

قال آأعظم لهويت للكنيسة وهو الرسول بولس، عن نفسه، آأنه " يسكل ابلإميان وليس ابلعيان " 

؛ فكام قبلمت املس يح الرب، (9-8: 1 )آأفاخلالص ابلنعمة اليت ابلإميان  لكنا آأخذان فدقد. (1:1كو  1)

 . (8-1: 1 )كواسلكوا فيه 

  معرفة جديدة 

هناك معرفة جديدة حنصل علهيا من لكمة هللا ويه آأن " نمنو يف النعمة ومعرفة ربنا يسوع املس يح 

ىل تدقد،ر عظمي لنعمته. وطاملا نمنو يف املعرفة، نمنو يف  (.18-:1: 3بط  1)"  تدقودان هذه املعرفة اإ

ىل الأبد.  ونثق يف (11:11 )روالإميان وحنن " نسمع " لكمة هللا يف الكتب املدقدسة   هللا اإ

 تندقية احلياة

ل (11:11 )يوا يف تندقية حياتنا؛ لأهنا يه احلق لكمة هللا هامة جدا  . وعىل الرمغ من آأننا مؤمنني، اإ

َّنا دلينا مشالك مع اخلطية يف حياتنا  ؛ ذلكل جيب آأن نتعَّلَّ لكمة هللا لأهنا تعرفنا (11-1: 1يو  1)آأن

لبا ما " يضيف " بعض املس يحيني اإىل لكمة هللا وجيعلوا ما يه اخلطية. ومن فضكل لحظ آأن غا

ا للرب. من " ابلناموس ية " اليت تعين آأن ،كون دلى الإنسان  هذا يسمىو  تكل الإضافات آأساسا

؛ ذلا جيب (13-1: 1 )مرالرب يسوع املس يح تكل املامرسات  قوانينه ومعا،ره اخلاصة للرب. حتدى  

َّا تدقوهل لكمة هللا.   آأن ننتبه مل
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  قوة يف اخلدمة

 آأف)س يكون هناك قوة يف خدمتنا ابلروح الدقد  العامل يف حياتنا وحنن نتعَّلَّ " فكر املس يح " 

-11: 1 )آأف. حنن يف حرب مع الش يطان وقوى الم ؛ ذلكل حنتاج اإىل قوة تساند قوتنا (11:1

ن آأجل "نريد وآأْن نعمل منَّ هللا هو العامل فينا لأْن . نس متد قوتنا من خضوعنا لإرادة هللا؛ لأ (18

 . (13:1 )فل" املرسة

عداد للخدمة  اإ

عالن  (11-11: 3 )كونس تطيع آأن منار  احلق يف امس الرب يسوع من خالل معرفتنا بلكمة هللا  واإ

 الهدف الأسايس (.11:1عب  ؛19-11: 11 )يوهذا احلق للضالني واملوىت املوجود،ن يف العامل 

(. 13-11: : آأف) "تعد الدقديسني لعمل اخلدمة، لبناء جسد املس يحلرتباطنا بلكمة هللا هو آأهنا "

 ليك نعد وجنهز آ خر،ن لبد آأول آأن نعد وجنهز آأنفس نا. 

 الدقسم الأول  :لدلراسة الشخصية

وموجودة  ،1::1الأوىل  يف كورنثو وجودة امل (Psuchikos)اللكمة اليواننية لللكمة " طبيعي " 

. "(تُرمجت "فكر العامل )حيث 19:1وهيوذا  ؛11:3يعدقوب  ؛1:و:: :11آأيضا يف كورنثو  الأوىل 

 اقرآأ هذه النصوص وصف ابلضبط لكمة " طبيعي ". 

 . ما يه الفوائد الأربعة املوجودة يف لكمة هللا؟ وما هو هدف لكمة هللا؟ (11-11: 3 يت1اقرآأ )

د   اذل،ن تندقصهم احلمكة؟  ( هؤلء1:1 )يعدقوبماذا ي عِّ

 . ما اذلي نواظب عليه لنفعهل كتالميذ للكمة هللا؟ ما هو هدفنا؟ (11:1الثانية   )تميواثو اقرآأ 
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 . ما هو الوعد املزدوج اذلي يُعطى لنا عندما نعرتف خبطاايان؟ (11-1: 1الأوىل  )يوحنااقرآأ 

رادة هللا. ما هو هذا الم ط؟  (11:1 )يويضع  ا ملعرفة اإ  رشطا

ان حياتنا املس يحية؟ . ما (9-8: 1 )آأفو  (1-1: 1 )كوآأقرآأ   هام الأمر،ن اذل،ن ميّي ِّ

وما هام الأمر،ن الذلان نمنو  :1. ما هو الهدف املس يحي املوجود يف عدد (18-:1: 3بط  1)اقرآأ 

 ؟ 18هبام املوجودان يف عدد 

 . ما هام الش يئني الالزمني للمؤمنني لتتطهر خطاايمه؟ (11-1: 1يو  1)ارجع اإىل 

 ن هو العدو احلدقيدقي؟ وكيف حناربه؟ . م(18-11: 1 )آأفاقرآأ 

 . ما يه الثالثة آأهداف " لبناء جسد املس يح"؟ (13-11: : )آأفاقرآأ 
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 الدقسم الثاين: الكتاب املدقد 

 ما هو الكتاب املدقد ؟ 

  لكمة هللا املكتوبة

. لدقد ك تب الكتاب املدقد  آأكرث من  اكتب عىل مدار  1:الكتاب املدقد  ببساطة ليس كتاابا عادايا

. بدون الكتاب املدقد  ل يس تطيع (1:11 )عبس نة. سامه يسوع املس يح " الكتاب "  1111

ىل النعمة يف حياته.  الإنسان آأن يعرف املعيار احلدقيدقي للرب ول يس تطيع آأن يعرف مدقدار احلاجة اإ

اختار هللا آأن تكون لكمته مكتوبة ليك تكون معا،ره واحضة. اللكمة املكتوبة آأثبهتا التارخي وتدُقبل 

م الإنسانابلفعل(اليت قد حدثت  الأحداث)ابلإميان  م هللا يف الصالة. وهللا ،لُك ِّ من  . الإنسان ،لُك ِّ

 خالل لكمته املكتوبة. 

يس تخدم الغالبية العظمى من النا  ترجامت للكتاب املدقد  عن اللغات الأصلية. ُكتب معظم 

العهد الدقدمي ابللغة العربية. الاس تثناء الوحيد يوجد يف سفر دانيال، من الإحصاح الثاين حىت 

 الإحصاح السابع، ويف سفر عزرا من الإحصاح الرابع حىت الإحصاح السابع. ُكتبت هذه الإحصاحات

 ابللغة الشدقيدقة للغة العربية ويه ال رامية اليت اكن يتلكم هبا معظم الهيود يف ذكل الوقت اليت ُكتبت

 . (Koine )كوينفهيا تكل الأسفار. وُكتب لك العهد اجلديد ابللغة اليواننية العامة 

ىح ؛ بغرض تبس يط بعض النصوص. يعترب هذا غري موخشص للويحالإحصاح والعدد اذلي آأضافه 

ل آأن هذا خيدم يف مساعدتنا لفهم كيف فُهمت تكل النصوص يف ذكل العرص. ب  ه من هللا، اإ
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  اللكمة املوىح هبا من هللا

. الويح آأكرب من (11-11: 3يت  1)لك جزء يف الكتاب املدقد  هو مويح به من هللا، وانفع 

نه " آأنفا  والعبدقرية البم يةالاستنارة، والإعالن  لهيي. اإ تعرب عن نفسها  هللا " اليت؛ لأنه تعلمي اإ

 للشخصية البم ية. 

عالن لكمة هللا احلية   اإ

لهنا وربنا يسوع املس يح. يعين " ا ة،الكتاب املدقد  هو الإعالن املكتوب لللكمة احليَّ  لإعالن لكمة اإ

عطاء معلومة جديدة. وحتدث الاستنارة عندما يعمل الروح الدقد  داخلنا، فيجعل " الإعالن  " اإ

لهيي لربنا يسوع  ا لتالميذ لكمة هللا. اللكمة املكتوبة ليس يه اللكمة احلية، آأهنا الوصف الإ " مفهوما

 . (1:-39: 1قارن يو  ؛::11 )عباملس يح 

هناك متّيان همامن جيب آأن تعرفهام. آأن الورق واحلرب ل حيتواين عىل الدقوة، بل الدقوة تمكن خلف 

هنا قوة روح هللا اليت تغري حياة النا . عندما تعتدقد آأن اللكامت قوية بذاهتا، دون  الورق واحلرب اإ

نك تتوه عن املعىن الأسايس.  وخمافهتا منآأن تس متد قوهتا   مؤلفها، فاإ

 ترتيب وتنظمي الكتاب املدقد  

 الكتاب املدقد  اإىل قسمني: العهد الدقدمي، والعهد اجلديد. م يدُقسَّ 

 11اكتب، و 31سفر يف العهد الدقدمي، كتبه آأكرث من  39سفر،  11الكتاب املدقد  عىل  حيتوي

اإحصاح يف العهد  919اإحصاح،  1189الكتاب املدقد  به  ُكتَّاب. 11سفر يف العهد اجلديد كتبه 
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العهد اجلديد  وحيتويآ ية،  :1311يف العهد اجلديد. حيتوي العهد الدقدمي عىل  اإحصاح 111والدقدمي، 

 . آ ية( 31113ال ايت يف الكتاب املدقد  هو  )اإجاميلآ ية  1919عىل 

م من " العهد " هو ميثاق آأو اتفاق به شيئاا قيَّما  بيل طرف، ويدُقبل من الطرف ال خر. عىل س ا يدُقدَّ

ما آأن يدقبل العرض آأو آأن ،رفض. عندما يدقبل  املثال، عندما ،رغب خشص يف رشاء آأي منتج، فاإ

 َّ القة بني عىل بنود ووعود يه اليت حتمك الع دالعهحيتوي . العرض، فالعدقد آأو التفاق ،كون قد ت 

ور اليت تؤخذ عند الزواج. هذه النذور يه " يف النذ " يوجدالطرفني. هناك مثال قوي " للعهد 

ا " بني العريس والعرو ، متثل آأسا  العالقة.   عهدا

حيتوي العهد الدقدمي عىل العهود الأصلية اليت آأبرهما هللا مع الإنسان خبصوص جميء املس يا. وس ندر  

 تكل العهود فامي بعد يف هذه ادلراسة. 

 مخسة آأقسام العهد الدقدمي 

 العهد الدقدمي اكل يت:  لدقد نُظم  

  النامو 

 وتعين " الكتب ةاليواننياللغة  يف"  Pentateuch، و" وبنتاتوك ةالعربياللغة يُسمى " توراة " يف 

 ني، عدد، تثنية.يامخلسة ". حيتوي النامو  عىل مخسة كتب يه: تكو،ن، خروج، لو 

  الكتب التارخيية

يشوع، قضاة، راعوث، مصوئيل الأول، مصوئيل الثاين، ملوك الأول،  يه:سفر  11يه عبارة عن 

 ملوك الثاين، آأخبار الأايم الأول، آأخبار الأايم الثاين، عزرا، حنميا، آأس تري. 
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 الكتب الشعرية 

 الكتب الشعرية يه: آأيوب، مزامري، آأمثال، جامعة، نش يد الأنشاد. 

 الأنبياء الكبار 

رميا، حزقيال، دانيال.  رميا، مرايث اإ شعياء، اإ  امخلسة الأنبياء الكبار مه: اإ

 الأنبياء الصغار

ا يه: هوشع، يوئيل، عامو ، عوبداي، يوانن، ميخا، انحوم،  11كتب الأنبياء الصغار  سفرا

 حبدقوق، صفنيا، جحي، زكراي، ماليخ. 

 ثالثة آأقسام العهد اجلديد 

 س يا وودتوايت العهد: واثئق العهد اجلديد وجميء امل 

هناك ابلطبع تنوع يف املوضوعات داخل آأسفار العهد اجلديد. حتتوي الكتب التارخيية عىل سبيل 

 الرؤاي( )سفر، يف حني آأن كتاب النبوة (11لو  ،13، مر :1 )متاملثال عىل بعض النبوات 

. يعمتد الامس العام لأي سفر عىل احملتوي اللكي. مُجع العهد (3-1 )رؤايحيتوي عىل بعض الرسائل 

 اجلديد يف ثالثة آأقسام اكل يت: 

 الكتب التارخيية

 الكتب التارخيية امخلسة يه: مىت، مرقس، لوقا، يوحنا، آأعامل الرسل. 
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 الرسائل 

كورنثو ، غالطية، آأفسس، فلييب،  1 كورنثو ، 1رساةل: رومية،  11يتبع الكتب التارخيية 

 1يوحنا،  1تميواثو ، تيطس، فلميون،  1تميواثو ،  1تسالونييك،  1تسالونييك،  1كولويس، 

 بطر ، العربانيني، يعدقوب، هيوذا.  1بطر ،  1يوحنا،  3يوحنا، 

 النبوة 

 يوجد كتايب نبوي واحد هو: سفر الرؤاي.

 الدقسم الثاين :لدلراسة الشخصية

 . ما اذلي ل يُمكِّن لللكمة املكتوبة آأن تفعهل؟ (1-1: 11 )عباقرآأ 

 . ما اذلي تعزتم آأن تفعهل اللكمة املكتوبة؟ (1-1: 11 )عبواقرآأ آأيضا 

 . ما يه الأش ياء النافعة لها لكمة هللا؟(11-11: 3يت  1)اقرآأ 

 . ما هو الهدف الثنايئ للكمة هللا؟ (11:3يت  1)طبدقاا لـ 

 . ما اذلي حذر منه يسوع اذل،ن يدرسون الكتب املدقدسة؟ (1:-39: 1 )يواقرآأ 

 ما يه العنارص الأساس ية " للعهد " آأو " امليثاق "؟ 

 ما يه مخسة آأقسام العهد الدقدمي؟ 

 هل جيوز آأن نسمي الأنبياء الكبار والصغار " ابلأنبياء "؟ 

 ما يه ثالثة آأقسام العهد اجلديد؟ 
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 موجز اترخيي: الدقسم الثالث
 

ن  الل فرتة خ خمتلفني ُكتَّابكتهبا  برمغ آأناتساقها ادلاخيل،  السبب وراء جامل لكمة هللا هواإ

 طويةل من الزمن. ينظر التارخي يف الأحداث اليت حدثت يف املايض. 

نظر تبني ِّ تتابع الأحداث املفصةل ابلأسفل، احلركة العجيبة يف فتح مث طي التارخي البم ي. ابل 

 آأنْ  االكبرية، ميكننا آأن نتتبع مدقدمة وخامتة الدقصة العجيبة بوضوح. وميكننا آأيضا اإىل تكل الأحداث 

 "؟  ملاذا حنن هنا قرون: "منذ  ُطرِّح  الواحضة لسؤال الفالسفة اذلي حنصل عىل بعض الرؤى 

س ندقيض ابيق حياتنا يف ملء تكل التفاصيل. من ال ن، دعوان نتعَّل من الأحداث التارخيية الكربى 

 عها آأمامنا هللا، وسرنى فامي بعد يف هذا ادلر ، اخلالصة العجيبة خلطة هللا املتسدقة الرائعة. اليت وض 

 وصف الأحداث

 اخلليدقة

 تك)يف بداية الكتاب املدقد ، يف سفر التكو،ن توجد واثئق اخلليدقة الأصلية خللق السامء والأرض 

. ويف هناية سفر الرؤاي، تُدمر اخلليدقة الأصلية، لمتهد الطريق للخليدقة اجلديدة " (1:3بط  1 ؛1:1

 . (11- 11 )رؤايالسامء اجلديدة والأرض اجلديدة " 
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  مترد الش يطان

ن الدقصد (18حز  ؛:1- 11: :1 )اإشمترد الش يطان عىل هللا يف وقٍت ما قبل خلق الإنسان  . اإ

والغرض من المترد الأول املوجود يف لك آأجزاء الكتاب املدقد ، ولك التشعبات والنتاجئ عن هذا 

 تُفهم بسهوةل. اذلي يُفهم هو آأن احلرب املش تعةل بني هللا والش يطان حىت حلها ولالرصاع يصعب 

مك املس يح س نة من ح 1111وآأن المترد الهنايئ س يحدث بعد  (11 )رؤمن قبل خلق الإنسان 

 . (11-1: 11 )رؤ، وابلضبط قبل خلق السامء اجلديدة والأرض اجلديدة 1عىل الأرض

  الأرض والإنسان

بال شلك " يف العربية توهو  خربة "اللكمتني  ،3: 1-1: 1 )تكآأعدَّ هللا الأرض ليسكهنا الإنسان 

Tohu و" خالية " يف العربية بوهوو ،Bohu  خالية من الساكن  "،اليت تعين: " غري مسكونة "

. اكنت املشلكة تمكن يف وجود غاٍز، هو الش يطان اذلي حبث ابس مترار لأْن يتحدى التوايل(" عىل 

وعندما هزم املس يح الش يطان يف الصليب، قيَّده ملدة زمنية، يه زمن امتداد ملكوت هللا . هللا

 د ادلينونةلثاين. وبعاذلي حنيا فيه ال ن، لكن س يحل الش يطان من جسنه قبل جميء املس يح ا

ا جديدة وسامءا جديدةيخلق هللا مرة آأخرى س   نسان  آأرضا  . (11-11 )اإشلالإ

 

 

                                                           
الفكر خاطئ كتابيا ومنطقيا. ألن مجيء المسيح سيكون مرة واحدة من أجل الدينونة، وال يوجد  هذا من وجهة نظر الفكر التدبيري، وهذا 1

 مجيء المسيح سيكون حدًثا واحًدا.  اختطاف سري كما يزعمون، بل أن
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 آ دم الأول وآ دم الأخري 

هللا الإنسان  . وضع  (11-:: 1 ؛18:1 )تكاكن آ دم الإنسان الأول، خملوق ليكون رآأ  اخلليدقة 

، رئاسة (1:11:كو 1)يف جنة عدن ليعملها وحيفظها. س يؤسس آ دم الأخري، الرب يسوع املس يح 

. هو آ دم " الأخري " مبعىن آأنه ل يوجد خشص آأخر (11:: )رؤس نة  1111حرفية مادية ملدة 

ىل الوجود بكيان اكمل.   س يأأيت اإ

  معركة الإنسان مع الش يطان

ا للش يطان، " رئيس هذا العامل "   ؛31:11يو  ؛3 )تكعندما سدقط آ دم يف جنة عدن، آأصبح خاضعا

 . (3-1: 11 رؤ). فاإن هللا س ُيخضع الش يطان فامي بعد للمس يح قبل بداية املكل الألفي (11:11

  لك اجلنس البم ي دينونة

نسان، لكن هللا يف الهناية سيتعاملبلدقد مسح هللا  . جند يالبم   مع لك اجلنس أأن الم  يصل لالإ

ىل الطوفان، اذلي حدث بسبب عصيان اجلنس البم ي 11-:يف تكو،ن  ، السبب اذلي قاد اإ

. سيتعامل هللا اثنية مع لك اجلنس البم ي يف جميء املس يح (13-1: 1 )تكاذلي آأحزن هللا 

 بدقية اجلنس هللا . يف ذكل الوقت، س يفصلالعظمية( )الضيدقةالثاين، بعد فرتة الس بع س نني الضيق 

 . )آأرشار(، وجداء )مؤمنني(البم ي اإىل " خراف " 
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  اببل

 عن ابعد الطوفان اذلي حدث يف آأايم نوح، امتلأت الأرض ابلبم ، لكن رسعان ما حتولوا بعيدا 

الربج اكن ، و (11 ك)تاببل، رشعوا يف بناء برج هو برج اببل مدينة هللا يف الاجتاه اخلاطئ. ويف 

شارة اإىل وداولهتم خلالص  . لدقد اعتدقدوا آأهنم لو متكنوا من بناء برج رآأسه يف السامء، آأنفسهماإ

وذكل  فان(الطو حاةل  البم ي يفهللا عىل اجلنس  )كغضبس ميكهنم من الهروب من غضب هللا 

ىل السامء.  ذهب امل بـ "املعتدقد املعروف،  هوسا  اذلي آأسسوا عليه الربج الأ اكن  بصعودمه اإ

" اذلي افرتض آأنَّ الإنسان ميكنه آأن خُيل ِّص نفسه من خالل الوسائل  Humanismالإنساين 

ية س لك آأنظمة العامل ادلينية. لكن املس يح س  ادلينية آأو الاقتصادية. اكنت هذه املعتدقدات يه آ  

ىل ُمخل ِّ  خُيل ِّص نفسه؛ وذلا حيتاج وحدها يه اليت آأدركت آأن الإنسان ل يس تطيع آأن عرض  . و صاإ

يف هؤلء  Humanistic attitudes   الكتاب املدقد  بعض توهجات التيارات الإنسانيةلنا 

 (11-11 )حزور ويف ُص  (1: )اإشاببل  التوهجات يفاذل،ن وقفوا ضد هللا احلي. وجند هذه 

ىل يومنا هذا. وتوجد نفس هذه التوهجات يف آأداين العامل، اليت اعتدقدت آأن  حىتولزالت ابقية  اإ

لوهية ولكن عىل مراحل، وهبذه الطريدقة يس تطيع آأن خُيل ِّص نفسه.  ىل الإ الإنسان ميكنه آأن يصل اإ

 . (18-11 )رؤويف خالل الضيدقة العظمية س يدمر هللا لك الأنظمة اليت آأنشأأهتا اببل 

  اإرسائيل

براهمي  ىل لغات عديدة وظهور الأمم، دعا هللا اإ بعد تش تيت الشعب املوجود يف اببل، وتدقس ميه اإ

. ومن خالل احلبل املعجزي اببنه (11 )تكليك ،كون مؤسس آأمة جديدة، يه آأمة اإرسائيل 
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. (18::1 ؛18-1: 11 )تكا اإحسق، وولدة حفيده يعدقوب، اس متر الوعد لإبراهمي خبصوص املس يَّ 

ارساهتم الوثنية، لكن بسبب مم العامل؛اية اندقطعت صةل اإرسائيل بأأرضهم وتشتتوا يف بدقاع ويف الهن

وعود هللا ظلت ابقية. ستتجمع اإرسائيل بطريدقة جعيبة معجزية بعد فرتة الضيدقة العظمية، ويُباركهم 

  2.(31-19: :1 )متهللا يف املكل الألفي 

  جميء املس يح الثاين

. ،روي (1:1يت  1)من خطة هللا  الزمان( )ملءث  اجمليء الأول للمس يح يف الوقت املُعنيَّ د  ح  

جنيل مىت، مرقس، لوقا، ويوحنا عن ميالد املس يح، وخدمته، وموته، ودفنه وقيامته.  يسوع ن  اكاإ

شعياء النيب  املس يح هو . وسوف حيدث جميء املس يح (13 )اإش" العبد املتأأمل " اذلي تنبأأ عن اإ

الثاين بعد فرتة الضيدقة العظمية عندما س تطأأ آأرجل املس يح الأرض للمرة الثانية وهيزم لك آأعدائه 

. وهبذه الطريدقة يدقود فرتة املكل الألفي. وس يأأيت يف ذكل الوقت (19-11: 19رؤ  ؛8-1: :1 )زك

 " اكملكل املنترص ". 

  اخلدمة املضادة

جنيلاخلدمة العامة للرب يسوع السميح  ،بطريدقة مجيةل ،تصف الأانجيل س، لوقا، مىت، مرق )اإ

. وهذه اخلدمة ـ خدمة (18:11 )متحنو ال خر،ن  . اكنت خدمة املس يح خدمةا موهجةا يوحنا(

نسان اخل آأيضا  )واملعروفاملس يح ـ خمتلفة لك الاختالف عن خدمة " ضد املس يح "  طية ا " ابإ

                                                           
  ، وغير صحيح من الناحية الكتابية ]المترجم[. هذا الكالم من وجهة نظر المؤلف 2
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م خدمة يه " خدمة اذلا"( ليه، وتدقدمي العبادة ، اذلي س ُيدقد ِّ ت "، ساعياا حنو جذب لك الأنظار اإ

 . (11-1رؤ  ؛11-1: 1تس  1)هل 

  الكنيسة

بعد قيامة املس يح وصعوده وجلوسه عن ميني هللا ال ب، اكنت هممة الكنيسة آأن تنم  الإجنيل 

محلت  .الرسل(آأعامل  )سفرمبغفرة اخلطااي من خالل ذبيحة يسوع املس يح  السارة( )الأخبار

ىل آأْن تزف اإىل  (11-18: 18 )متالكنيسة عىل عاتدقها مسؤولية " تلمذة لك الأمم للمس يح "  اإ

 . (11-1: 19رؤ  ؛18-11: 11كو  1 ؛18-13: :تس  1)عريسها ورهبا 

 

 

 

 اخلالصة 

عندما حُنل ِّل ترتيب الأحداث اليت ُوصفت للتو، نرى بزوغ منوذج جعيب هو كشف مث طي للتارخي 

 3معاا وحينئذ ترى موجز خلطة هللا.البم ي. املوحض يف اخلريطة ال تية. وصل الأرقام 

 (1:3بط  1 ؛1:1 الأوىل )تكخلق السامء والأرض  (1

  (18حزقيال  ؛:1-11: :1 )اإشمترد الش يطان الأول  (1

                                                           
3 Adapted from J. Edwin Hartill, Principles of Biblical Hermeneutics, p. 9 
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نسان  (3 عداد الأرض لالإ  . (3 :1-1 :1 )تكاإ

  (11-:: 1 )تكس يادة آ دم الأول  (:

  (3 )تكالإنسان خيضع للش يطان  (1

  (1-: )تكدينونة لك اجلنس البم ي  (1

  (11 )تكبناء برج اببل  (1

  (11 )تكدعوة اإرسائيل كأمة  (8

 يوحنا(، مرقس، لوقا، )مىتاجمليء الأول للمس يح  (9

  يوحنا(، مرقس، لوقا، )مىتخدمة يسوع املس يح  (11

  الرسل(آأعامل  )سفرمناداة )كرازة( الكنيسة  (11

  (18-11: 11كو  1 ؛18-13: : )اتساختطاف الكنيسة  (11

 (11-1رؤ  ؛11-1: 1تس  1)خدمة " ضد املس يح "  (11

  (19-11: 19 )رؤاجمليء الثاين للمس يح  (9

عادة جتميع اإرسائيل كأمة  (8   (31-19: :1 )متاإ

  (18-11 )رؤتدمري منظامت اببل  (1

  (1:-31: 11 )متدينونة لك اجلنس البم ي  (1

  (3-1: 11)رؤالش يطان خيضع للمس يح  (1

 (11:: )رؤ آ دم ال خر (:
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   (11-11 )اإشالأرض الاكمةل اجلديدة من آأجل الإنسان  (3

  (11-1: 11 )رؤالمترد الأخري للش يطان  (1

  (11-11 ؤ)ر خلق سامء جديدة وآأرض جديدة  (1

 الدقسم الثالث :لدلراسة الشخصية

 عل ِّنه كل هذه النصوص؟ . ما اذلي ت  (11-11 )رؤو  (1-1 )تكاقرآأ 

. ما يه اخلطية الأصلية للش يطان؟ وما هو مصريه (11-1: 11 )رؤو  (:1-11: :1 )اإشاقرآأ 

 الأبدي؟ 

هللا الأرض اكمةل يف سفر التكو،ن،  . خلق  (11-11 )اإشمرة آأخرى، و  (3: 1- 1: 1 )تكاقرآأ 

ليه النص املوجود يف سفر  لكن بسبب سدقوط الإنسان آأصبحت الأرض فاسدة. ما اذلي يشري اإ

شعياء؟   اإ

 "لفرق بني آ دم الإنسان الأول، و "املس يح. ما هو ا(:1-11: 1بط  1 ؛1:11:كو  1 ؛3 )تكاقرآأ 

 الإنسان الأخري؟ 

 . من مه آأعدائنا احلدقيدقيني، وكيف حنارهبم؟ (18-11: 1 )آأفاقرآأ 

 . ما هو املوضوع املشرتك يف تكل الإحصاحات؟ (1:-31: 11مت  ؛13-1: 1 )تكاقرآأ 

" مبعىن آأن يُمكن  Humanism. اكنت ادلاينة البابلية يه " املذهب الإنساين (18-11 )رؤاقرآأ 

ج  خيلصللجنس البم ي آأن  احات، الرموز املوجودة يف تكل الإحصنفسه. بدون وداوةل منك آأن حُتد ِّ
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 " Humanismالإنساين اسع  لأْن جتد الطريدقتني الأساس يتني اليت يثبت من خالهلام " املذهب 

حصاح  11: اإحصاح )تلميحنفسه.   . الأخرى(به الطريدقة  18فيه طريدقة واحدة، واإ

للكي الاكمل . ميت س يكمتل التحدقيق ا(11-11: 11رؤ  ؛11-8: 11عب  ؛3-1: 11 )تكاقرآأ 

 لوعد هللا لإبراهمي؟ 

. صْف ببساطة الفرق بني جميء املس يح الأول (19-11: 19رؤ  ؛8-1: :1زك  ؛13 )اإشاقرآأ 

 وجميئه الثاين؟ 

. ما هو الاختالف الكبري بني خدمة يسوع املس يح وخدمة (18:11مت  ؛11-1: 1تس  1)اقرآأ 

 " ضد املس يح "؟ 

ىل آأن (18-13: :تس  1 ؛8:1آأع  ؛11-18: 18 )متاقرآأ  . ما هو العمل الأسايس للكنيسة اإ

 ُُتطف وتدقابل الرب؟   
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 موجز للرتتيب الزمين: الدقسم الرابع
 

جيب آأن يعرف تالمذة الكتاب املدقد  تتابع التوارخي، وعالقة املفاتيح العديدة ابحلوادث 

مئة بعم  آأحداث قاالتارخيية. ذلكل، فهذا الدقسم ميدان بثالث توارخي. توجد يف الكتاب املدقد  

 ، مع ملخص للك حادثة اترخيية عىل حدة. ،ركز الرتتيب الزمين الثاين عىل مفتاحكربى وتوارخيهم

د الأسفار اليت تتلكم عهنم. والدقامئة الثالثة يه تتابع آأسفار العهد  العهد الدقدمي لهذه الأحداث، وحُيد ِّ

 A.D)تعين بعد ميالد املس يح  A.Dتعين قبل ميالد املس يح،  B.Cاجلديد. عىل العَّل بأأن 

. ("واليت تعين " يف الس نة اليت ودل فهيا ربنا  Anno Dominiمأأخوذة من اللغة الالتينية، 

ن اذل،ن يدرسون ديد موتؤسس التوارخي ال تية عىل التفسري احلريف للكتاب املدقد . توصل الع

ىل توارخي خمتلفة، ويعوزان الوقت لأن نذكر ذكل ابلتفصيل. من فضكل ل تدع ذكل اإ لكمة هللا، 

 هو اجلزء الهام يف هذا الدقسم. يُشتتك. آأن تتعَّلَّ تتابع وترتيب الأحداث 

ا، يف آأْن تم ح  11وملدة  Foundationsفشلت الطبعات السابدقة من كتاب الأسا   عاما

ل آأنَّ ُذكر يف سفر الأعامل  (،1: 11 – 11: 11تك )اذلي ُذكر يف  يف سفر الأعامل  والنص   .1::اإ

براهمييدقول  ن اإ  (،31:11 )تكس نة  111معر  ترك حاران بعد موت اترح. مات اترح يف حاران يف اإ

براهمي حاران بعد موت اترح وهو يف س نة  . وهذا يعين آأنَّ اكن معر (1:: )آأعس نة  11وترك اإ

لهيا يف سفر التكو،ن  131اترح  براهمي. الس بعني س نة املشار اإ دل  اإ ما آأهنا  11:11س نة عندما و  اإ
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. (18:11 )تكىل ميالد حاران تشري اإىل ميالد انحور آأو ميالد حاران، ومن املرحج آأهنا تشري اإ 

وهذا خيدمنا يف تأأكيد املبدآأ اذلي يدقول " آأن لك تلميذ جيب آأن يس متر يف مدقارنة الكتب املدقدسة 

 ابلكتب املدقدسة ويدعها ليك تفرس نفسها بنفسها ". 

 الأحداث العم ة الكربى وتوارخيهم 

  ق.م( 3918)سدقوط آأدم 

ىل اترخي هو حوايل  يدقودان التفسري احلريف لسلسةل الأنساب املوجودة يف لكمة هللا يف الوصول اإ

ق.م منذ سدقوط آ دم. يف التارخي الكتايب املوجود يف الكتاب املدقد  جيب آأن حنسب التارخي  3918

مام من ندقطة البداية وهو آ دم، وآأيضا حنسب للخلف من الس نة الرابعة لسلامين املكل  مل 1)للأ

. ويعطينا الكتاب املدقد  بعض املعلومات عن الس نني الواقعة بني هذ،ن احلدثني. وبيامن نربط (1:1

 الأحداث الكتابية ابلتوارخي املعروف يف التارخي العاملي. فاإذن ميكننا آأن نضع التارخي العاملي والتارخي

 الكتايب جنبا اإىل جنب. 

  ق.م( 1311)الطوفان اذلي حدث آأايم نوح 

س نة قد آأندقضت من  1111، س نجد آأنَّ مدة 1عندما نتتبع سلسةل النسب املوجودة يف تك 

ىل الطوفان. وهذا يُعطينا اترخي   . ق.م( 1311)سدقوط آ دم اإ
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  ق.م( 1811)وعد هللا لإبراهمي 

براهمي قد ُودلِّ  بعد الطوفان بـ  11-11: 11سلسةل النسب املوجودة يف تك  س نة  311تثبت آأنَّ اإ

براهمي ُودلِّ  بعد آ دم بـ  آأو آأنَّ  براهمي ُودلِّ  يف س نة  1118اإ نتعَّل  ق.م. 1811س نة. وهذا يُبني ِّ آأنَّ اإ

براهمي اكن عنده  11::من تك  س نة عندما آأخذ الوعد من هللا، وآأصبح الوعد العهد  11آأنَّ اإ

 ق.م.  1811الإبراهميي. وهذا يعين آأنَّ هللا آأعطى الوعد س نة 

  ق.م( 1::1)خروج بين اإرسائيل 

براهمي. نزل  ،11-11،كشف لنا سفر التكو،ن الإحصاحات من  بعض املعلومات خبصوص نسل اإ

براهمي( )آأحفادآأولد يعدقوب  . (1 خر)اإىل مرص حيث تَّ اس تعبادمه يف الهناية من قبل املرصيني  اإ

س نة قد  31:وحررمه هللا من عبودية املرصيني بيد عبده موىس. وخيربان الرسول بولس آأن مدة 

عطاء النامو    1::1. وهذا يؤرخ اخلروج يف س نة (11:3 )غلمرت من وعد هللا لإبراهمي حىت اإ

 س نة بعد آ دم. 1:38ق.م آأو 

  ق.م( 911)الس نة الرابعة من مكل سلامين 

آأنَّ  (1:1مل  1)اكن سلامين هو املكل الثالث لإرسائيل بعد آأبوه داود، واملكل شاول. وخيربان 

منذ حادثة اخلروج حىت الس نة الرابعة من مكل سلامين، عندما بدآأ يف بناء  س نة آأندقضت 81:

بعد آ دم. وميكننا آأن نؤرخ الس نة  1918ق.م آأو  911الهيلك. وهذا جيعلنا حنسب التارخي بأأنه 

 الرابعة ملكل سلامين من السجالت التارخيية الأخرى. 
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ثل حادثة خلف لُنعني ِّ التوارخي السابدقة م وهذا جيعلنا آأن نوطد " اترخي اثبت " نتحرك من خالهل لل

اخلروج، وعد هللا لإبراهمي، الطوفان، وآ دم. الاكتشافات الأثرية اليت ت اكتشفاها يف املائة س نة 

ل التوارخي الكتابية من التارخي العاملي. وهذا هو السبب وراء الاختالفات  الأخرية، جُتربان لأْن نُعد ِّ

 املتعددة.  املوجودة يف آأنظمة التوارخي

  ق.م( 111)سدقوط اململكة الشاملية 

اندقسمت مملكة اإرسائيل بعد موت سلامين اإىل " اململكة الشاملية " آأو اإرسائيل، واململكة اجلنوبية 

ا مك الأشورية واختفتآأو " هيوذا ". سدقطت اململكة الشاملية يف يد الإمرباطورية  ملكة س نة متاما

 ق.م  111

  ق.م( 181)سدقوط اململكة اجلنوبية 

ىل الس يب ملدة  181سدقطت اململكة اجلنوبية يف يد الإمرباطورية البابلية يف س نة  ق.م وآ خذت اإ

 ق.م.  111س نة وبعد ذكل ت السامح هلم ابلعودة اإىل موطهنم يف س نة  11

  ق.م( 1)ميالد يسوع املس يح 

ل بعد  امليالد(بعد  A.Dآأو  امليالد،قبل  B.C)مل تتطور آأنظمة التوارخي  قرون من ميالد  1اإ

نَّ لك التوارخي تؤرخ من ميالد املس يح. عندما آأسست الكنيسة هذا النظام التارخي،  املس يح. واإ

ا اترخيياا مؤسسا عىل فهم حصيح للفرتة اليت عاش فهيا هريود  املكل  يف  املذكورة)مل ،كن نظاما

جنيل لوقا  لدقد تَّ اكتشاف الكثري عن اخلطأأ التارخيي . املس يح(عندما ُودلِّ   ،1:1الكتاب املدقد  يف اإ

ل آأنَّ هذا النظام التارخي اكن ابلفعل معمول به، وبدل من آأن  اذلي آأدي اإىل فدقد س نة آأو س نتني. اإ
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حياولوا تغيري لك التوارخي السابدقة ابلتوارخي الصحيحة، قرروا آأن يدقولوا فدقط آأن يسوع املس يح ودل 

 ق.م  1ق.م آأو  1يف س نة 

ينا،ر، والتدقومي العربي اذلي  1اذلي يبدآأ يف  Julian Calendarچوليان رق بني تدقومي وهناك ف

 ق.م  911-911ق.م آأو  1-1يبدآأ يف سبمترب. وهذا هو السبب عندما ترى التوارخي مكتوبة هكذا 

 م(  33-31)موت ودفن وقيامة يسوع املس يح 

 م 33-31وقيامة املس يح اكن يف س نة  آأكدَّ آأغلبية علامء الكتاب املدقد  آأنَّ اترخي موت، ودفن

 م( 91)آ خر سفر يف الكتاب املدقد  

، خالل حمك الإمرباطور (9:1 )رؤ،رتبط هذا التارخي بنفي الرسول يوحنا اإىل جز،رة بطمس 

 وهناك آأكمتل الكتاب املدقد .  ،Domitian دوميتيانالروماين، 

 تأأرخي آأسفار العهد الدقدمي

  ق.م( 1311-3918)من آ دم اإىل الطوفان 

  1-1التكو،ن 

 ق.م(  1811-1311)من الطوفان اإىل وعد هللا لإبراهمي 

  11-1تك 

  ق.م( 1::1-1811)من وعد هللا لإبراهمي اإىل حادثة اخلروج 

 سفر آأيوب  ؛11-11تك 

  ق.م( 911-1::1)من حادثة اخلروج اإىل الس نة الرابعة من حمك سلامين املكل 
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 خروج 

 لويني 

 عدد 

 تثنية 

 يشوع

 قضاة 

 راعوث 

 مصوئيل الأول، آأخبار الأايم الأول 

 مصوئيل الثاين 

  1-1ملوك الأول 

 مزامري 

  ق.م( 181-911)من الس نة الرابعة من حمك سلامين اإىل سدقوط مملكة هيوذا 

  11-1ملوك الأول 

 ملوك الثاين 

 آأخبار الأايم الثاين 

 آأمثال 

 جامعة 
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 نش يد الأنشاد 

 عوبداي 

 يوئيل 

 يوانن 

 عامو  

 هوشع 

 ميخا 

شعياء   اإ

 انحوم 

 صفنيا 

 حبدقوق 

  ق.م( 111-181)فرتة الس يب البابيل 

رميا  اإ

رميا   مرايث اإ

 حزقيال 

 دانيال 

 ق.م(  11:-111)من بعد الس يب البابيل اإىل ختام العهد الدقدمي 
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 عزرا 

 حنميا 

 زكراي 

 جحي 

 ماليخ 

 تأأرخي آأسفار العهد اجلديد 

ا اكل يت:   التتابع الزمين اذلي ُكتب به آأسفار العهد اجلديد ،ُرى معوما

 م(  81-11)اترخي حياة املس يح والكنيسة الأوىل 

 مىت 

 لوقا 

 مرقس 

 يوحنا 

 آأعامل الرسل 

  م(81-1:)الرسائل املوهجة اإىل الكنيسة 

 رساةل يعدقوب 

 غالطية 

 تسالونييك الأوىل 
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 تسالونييك الثانية 

 كورنثو  الأوىل 

 كورنثو  الثانية 

 رومية 

 فيلمون 

 آأفسس 

 كولويس 

 فيليب 

 تميواثو  الأوىل 

 الرساةل اإىل تيطس 

 تميواثو  الثانية 

ىل العربانيني   الرساةل اإ

 رساةل بطر  الأوىل 

 رساةل بطر  الثانية 

 هيوذا 

 رساةل يوحنا الأوىل 

 رساةل يوحنا الثانية 
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 رساةل يوحنا الثالثة 

  م(91)النبوة 

 سفر الرؤاي 

 

 الدقسم الرابع :لدلراسة الشخصية

 رتب هذه الأحداث ابلرتتيب الصحيح لها: 

 سدقوط اململكة الشاملية 

 الطوفان يف آأايم نوح 

 سدقوط اململكة اجلنوبية 

براهمي   وعد هللا لإ

 موت، دفن، وقيامة يسوع املس يح 

 حادثة خروج بين اإرسائيل من مرص 

 الس نة الرابعة من حمك سلامين املكل 

 ميالد يسوع املس يح 

 سدقوط آ دم 

 آ خر سفر يف الكتاب املدقد  

 آأي آأسفار الكتاب املدقد  اذلي يُغطي الفرتة الزمنية من اخللق اإىل حادثة اخلروج من مرص؟ 
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 ضع هذه الأقسام من الكتاب املدقد  يف ترتيب زمين: 

 مصوئيل الأول

  1-1ملوك الأول 

 عدد 

 قضاة 

 يشوع 

 تثنية 

 راعوث 

 آأخبار الأايم الأول 

 مصوئيل الثاين 

 لويني 

 مزامري 

 خروج 

 ضع هذه الأقسام من العهد الدقدمي يف ترتيب زمين: 

 آأخبار الأايم الثاين 

  11-1ملوك الأول 

 ملوك الثاين 
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 آأمثال 

 جامعة 

 نش يد الأنشاد

شعياء  اإ

 انحوم 

 عامو  

 ميخا 

 يوانن 

 عوبداي 

 يوئيل 

 صفنيا 

 حبدقوق 

 ضع الأسفار ال تية من العهد الدقدمي يف ترتيب زمين: 

 حنميا 

 دانيال 

رميا  اإ

 حزقيال 
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 ماليخ 

 عزرا 

 زكراي 

رميا   مرايث اإ

 جحي 

 للعهد اجلديد ال تية يف ترتيب زمين:  ةالتارخييرتب الأسفار 

 مىت 

 مرقس 

 لوقا 

 يوحنا 

 آأعامل الرسل 

 رتب آأسفار العهد اجلديد ال تية يف ترتيب زمين: 

 رومية 

 كورنثو  الأوىل 

 كورنثو  الثانية 

 غالطية 

 آأفسس
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 فيليب 

 كولويس 

 تسالونييك الأوىل 

 تسالونييك الثانية 

 تميواثو  الأوىل

 تميواثو  الثانية 

 تيطس 

 فيلمون 

ىل العربانيني   الرساةل اإ

 رساةل يعدقوب 

 رساةل بطر  الأوىل 

 ساةل بطر  الثانية ر 

 رساةل يوحنا الأوىل 

 رساةل يوحنا الثانية 

 رساةل يوحنا الثالثة 

 هيوذا 

 سفر الرؤاي 
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 الإعداد دلراسة الكتاب املدقد  :الدقسم اخلامس
 

الدقسم  )يفقدمنا يف آ خر قسمني، آأمهية معرفة الأحداث الهامة اليت حدثت يف املايض 

ىل التتابع الزمين اذلي حدثت فيه تكل الأحداث الثالث( ا ابع(الر  )الدقسم، ابلإضافة اإ . ووضعنا آأساسا

جابة السؤال الهام اذلي جيب آأن يسأأهل آأي خشص حني يدر  الكتاب املدقد   للمساعدة يف اإ

وهو: " مىت "؟ وبيامن نسعى ليك نفهم الكتاب املدقد ، س نجد آأنفس نا نبحث ابس مترار عن آأجوبة 

. ويدعوان هللا آأن نأأيت بلك آأس ئلتنا آأمامه (11:1يت  1) " مفصال لكمة احلق ابلس تدقامة " للأس ئةل

 . (8-1: 1 )مت

الأس ئةل الأساس ية اليت جيب آأن نسأألها يف لك آ ية من آ ايت الكتاب املدقد  يه ببساطة: 

ْن، ماذا، مىت، آأ،ن، ملاذا، كيف؟ والأس ئةل اليت جيب آأن نضعها يف احلس بان وحنن حنتفظ هبا يف  م 

عدقولنا هام سؤالني آأساس يني خبصوص احلياة املس يحية: كيف سيساعدان هذا يف تطو،ر عالقتنا 

 ؟ (11:1 )يو س نحيي. ومن مثَّ، كيف (11:3 )فيليبصية وامحلمية بربنا يسوع املس يح؟ الشخ 

 س تة آأس ئةل آأساس ية للك آ ية 

ْن؟   م 

ْن املتلكم"  ْن"؟ فنحن نبحث عن " م  ْن هؤلءبيامن نسأأل " م  لهيم الالكم. يو  وم  جد اذل،ن يوجه اإ

م آأبنه الوحيد، اإحسق، ذبيحة هل. يف هذه  (1:11 )تكمثال يف  ِّ براهمي آأن يدُقد  عندما آأمر الرب اإ
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ىل آأي خشص آ خر.   وبناءا عليه، وبوصفنا سامعني  براهمي، وليس اإ ىل اإ احلاةل، تلكَّم هللا مبارشة اإ

 للكمة هللا، لس نا مضطر،ن آأن حنفظ هذا الأمر. 

 ؟ ماذا

بأأنه " امحلل  (1 )رؤايتتعامل " ماذا "؟ مع واقع وحدقيدقة الأش ياء اليت قيلت. يُشار اإىل املس يح يف 

ىل  ". وهذا ل يعين آأن املس يح خملوق ذو آأربع آأرجل ومغطي ابلوبر. لكن كونه " امحلل " يشري اإ

 . وهذه يه احلدقيدقة. (19:1 )يوذبيحة املس يح عن اخلطية 

 مىت؟

براهمي من اخته غري يشري سؤال " مىت " اإ  ىل الإطار الزمين لنص معني. عىل سبيل املثال، زواج اإ

عطاء  ذا مل يفهم الدقارئ آأن الزواج تَّ قبل اإ الشدقيدقة سارة، رمبا يُفرسَّ عىل آأنه معل ل آأخاليق اإ

ل يف وجود انمو    رو)النامو ، اذلي منع تكل املامرسة. ومبا آأنَّ اخلطية الشخصية ل حُتسب اإ

براهمي مل ،كن خطية، وعندما (::11 ىت "، عىل السؤال " م توضيح الإجابة. نس تنتج آأنَّ زواج اإ

 اكنت الإجابة هممة جدا ليك نفهم الفهم الصحيح. 

 آأ،ن؟ 

يتعامل السؤال " آأ،ن" مع املنطدقة اجلغرافية والثدقافية اليت ُكتب فهيا النص. جند يف الكتاب املدقد  

ىل آأورش امل. لمي ". يف ثدقافات عدة، تعين لكمة " صعد " السفر ابجتاه الشابس مترار عبارة " صعد اإ

ن اجلليل . عندما آأىت يسوع مالاجتاهوالعلو وليس  الارتفاعآأيًّ اكن، فاإن قصد الكتاب املدقد  هو 
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ىل آأورشلمي "، فالطبع اكن يسافر  مرتفعة  اجلنوب، لكنه اكن يصعد لأنَّ آأورشلمي ابجتاه" وصعد اإ

 . جدا عن سطح البحر

 ملاذا؟  

السؤال بـ " ملاذا " هو عادةا آأصعب سؤال ميكن الإجابة عليه. ويف الأغلب حنصل عىل الإجابة 

شعياءبدراسة النصوص الأخرى. لو آأي خشص قرآأ العبارة املوجودة يف  يمُكُ  (1::1 )اإ لكِّْن يُْعطِّ " و 

ُ ابْنا  ت دلِّ ب ُل و  ْ اُء حت  ْذر  ا الْع  : ه  ُد ن ْفُسُه آ ي ةا ي ِّ ُه الس َّ ت ْدُعو امْس  َّانُوئِّيل  »ا و  ىل آأ «. معِّ ذهاننا سؤال " س يدقفز اإ

هنا الطريدقةملاذا عذراء"؟ رمبا جُنيب هذا السؤال بأأن ندقول  يحة اليت ،ُريدها هللا. هذه الإجابة حص  اإ

جابة انقصة. وبيامن ننتظر الإجابة الصحيحة، س نجد النص يف رومية  هنا اإ ل اإ اذلي يتلكم عن  1اإ

نسان يف اجلنس البم ي  تأأثري خطية آ دم عىل اجلنس البم ي. جند آأنَّ من خالل آأدم، ورث لك اإ

الطبيعة اخلاطئة. لو اكن ليسوع املس يح آأٌب بم ي، لورث الطبيعة اخلاطئة. فالإجابة عىل هذا 

 السؤال حامسة وهامة ابلنس بة ملؤهالت املس يح ولياقته لأْن يدفع مثن اخلطية. 

 كيف؟ 

جُنيب عىل السؤال " كيف". رمبا نسأأل " كيف مىش يسوع عىل املاء "؟  غالباا ما يصعب آأن

. ورمبا نسأأل آأيضا: " كيف يتحمك (::18 )لووالإجابة ببساطة يه اعامتد يسوع عىل الروح الدقد  

ن "؟ هذا السؤال ليس من السهل آأ الاختيارهللا يف التارخي ابلرمغ من آأنه آأعطى البم  حرية 

 س نجيب عليه فامي بعد يف هذه ادلراسة.  جُنيب عليه ال ن، ولكن
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 سؤالني خشصيني هامني 

 وامحلمية بربنا يسوع املس يح؟  ةالشخصيكيف يساعدان هذا يف آأْن نطور عالقتنا 

هذا هو آأمه الأس ئةل اليت يُمكن آأْن تسأألها. جيب آأن تكون املعرفة اليت حنصل علهيا من لكمة هللا 

تمنو عالقتنا ابلرب. جيب آأْن نثق يف لكمة هللا عىل آأهنا لكمة هللا ؛ ليك (1:11 )عبممزتجة ابلإميان 

الصحيحة واليت ميكننا الاعامتد علهيا. وس تكون النتيجة يه عالقة مع الرب يسوع مؤسسة عىل 

 حيث 19-:1: 3احملبة وفوق املعرفة البم ية. تلكم الرسول بولس عن هذا بوضوح يف آأفسس 

ا َآْحينِّ  ب بِّ هذ  ،  كتب: " بِّس  يحِّ س ِّ ب ِّن ا ي ُسوع  الْم  ى َآيبِّ ر  َّ دل   ُرْكب يت 
ٍة يفِّ 11 ري  ى لُك  ع شِّ مَّ نُْه تُس  ي مِّ ِّ اذلَّ

 . ع ىل  اَلْرضِّ اتِّ و  او  م  انِّ 11السَّ نْس 
ِ
هِّ يفِّ ال ةِّ بُِّروحِّ لدُْقوَّ َُّدوا ابِّ ، َآْن ت ت أَي هِّ ْجدِّ ىن  م  بِّ غِّ ي مُكْ حبِّ س  ْ يُْعطِّ لِّيك 

 ، نِّ ، لِّي حِّ 11الْب اطِّ مي انِّ يفِّ قُلُوبِّمُكْ
ِ
ل يُح ابِّ س ِّ ىتَّ 18لَّ الْم  ، ح  بَّةِّ ح  ُسون  يفِّ الْم  ُمت أَس ِّ لُون  و  َآنمُْتْ ُمت أَص ِّ و 

الُْعلُْو،  الُْعْمُق و  وُل و  الط  ْرُض و  ا ُهو  الْع  ، م  ني  يسِّ ِّ الدْقِّد ِّ يع ِّ ع  مج  يُعوا َآْن تُْدرُِّكوا م  ت طِّ بَّة  19ت س ْ ح  ت ْعرِّفُوا م  و 

. ا ْلءِّ هللاِّ ىل  لُك ِّ مِّ
ِ
ْ ت ْمت لُِّئوا ا ، لِّيك  ْعرِّف ةِّ يحِّ الْف ائِّدق ة  الْم  س ِّ  لْم 

ذا كنا ندر  لكمة هللا من آأجل آأس باب عدقلية فدقط، ول نسعى لأْن نمنو يف احملبة هلل ولل خر،ن  اإ

ـ اذلي اكن يعرف الالهوت (1:8كو 1). س نصبح متعجرفني (31-19: 11 )مر . عرب الرسول بولس 

رغبته العميدقة ابلدقول " لأعرفه  ـ عن (:-1: 11كو  1)آأكرث من آأي خشص آ خر عل وجه الأرض 

. قد قطع الرسول بولس وهو فرييس رحةل عدقلية طويةل يف معرفة هللا، لكنه عندما (11:3 )فيليب" 

 صار مس يحيا، بدآأ يف ممارسة عالقة حية مع الإهل احلي. 

 (18:3بط  1)منو يف النعمة ومعرفة ربنا يسوع املس يح " انتظر وعود هللا، وثق هبا، لعكل " ت 
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 ؟ وبعد ذكل، كيف س نحىي 

وحنن ندقرتب ليك نفهم معىن ال ايت اليت ندرسها، جيب آأن ندر  كيف نطبدقها عىل لك منايح 

(، تدقول ال ايت  3-1: 11حياتنا. يُعطينا الكتاب املدقد  عن هذا املفهوم مثال مجيل يف ) عب 

ْح لُكَّ ثِّدْقل، 1: "  1و1 ٌة بِّن ا، لِّن ْطر  يط  هِّ ُمحِّ اُر هذِّ دْقد  هُودِّ مِّ ن  الش  ْذ ل ن ا حس  اب ٌة مِّ
ِ
ا ا ُن َآيْضا ْ كلِّ  حن  ذلِّ

ن ا،  ام  ْوُضوعِّ َآم  ه ادِّ الْم  رْبِّ يفِّ الْجِّ لصَّ ْ ابِّ ارضِّ لُْنح  ، و  ٍ ة  بِّن ا بُِّسهُوةل  يط  يَّة  الُْمحِّ طِّ الْخ  ئِّيسِّ 1و  ىل  ر 
ِ
رِّ،ن  ا ظِّ ان 

يناا ابِّ  ِّ هت  لِّيب  ُمس ْ ل  الصَّ ُه، اْحت م  ام  ْوُضوعِّ َآم  ورِّ الْم  ُ ْن َآْجلِّ الرس  ي مِّ ِّ ، اذلَّ ِّ ي ُسوع  ُممك  ِّهلِّ مي انِّ و 
ِ
، ال ْزيِّ لْخِّ

 . نيِّ ع ْرشِّ هللاِّ ل س  يفِّ ي مِّ  ف ج 

ىل العربانيني يف هاتني ال يتني هو س باق اجلري. النا  املتفرجون  املثال اذلي اختاره اكتب الرساةل اإ

. الس باق هو س باق للرسعة وس باق للمسافة، واذلي 11عىل آأبطال الإميان يف عربانيني اإحصاح 

عرقهل. تيفوز سيمت تكرميه. ويتخلص املتباري من آأي آأثدقال زائدة تبطئ من رسعته آأو آأي عدقبات 

عيناه مثبتة عىل خط الهناية، حيث يوجد املس يح يسوع، اذلي آأتَّ س باقه وانترص. السعادة الغامرة 

 س تكون آأكرب من آأي تعب آأو لكل عاىن منه املتباري، ذلا يتحمل املتباري العناء. 

ي  ف ت ف كَُّروا3يطبق الاكتب العدد،ن السابدقني عىل حياتنا، فيكتب: "  3وبعد ذكل يف عدد  ِّ يفِّ اذلَّ

. مُكْ ُوُروا يفِّ نُُفوسِّ ُت  هِّ لِّئ الَّ ت لكِّ وا و  ثْل  هذِّ هِّ مِّ ةا لِّن ْفسِّ م  اةِّ ُمدق او  ن  الُْخط  ل  مِّ  اْحت م 
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عندما نواجه التجارب واملدقاومة والأمل واخلزن واخلزي والعار من آأجل املس يح، جيب آأن نتأأمل 

ٌب َلْن ل يْس  ل  11قائدان ونتشجع به، وندرك آأن: "  رَّ ف اتِّن ا، ب ْل ُمج  ع  ٍر َآْن ، ْريثِّ  لِّض  ئِّيُس ك ه ن ٍة غ رْيُ ق ادِّ ن ا ر 

يٍَّة." طِّ ثْلُن ا، بِّال  خ  ٍء مِّ ْ  يفِّ لُك ِّ َش 

ذا مل نس تطيع آأن جنيب عىل لك الأس ئةل؟   ماذا اإ

ن الأس ئةل والإجابة علهيا هام جدا. جيب آأن نتذكر، آأيَّ اكن، آأنَّ عالقتنا ابلإهل احلي م سسة عىل ؤ اإ

، ذلا سوف ل حنصل عىل لك الأجوبة اليت نبحث عهنا يف هذه (1:1كو  ؛9-8: 1 )آأفالإميان 

. تُعطينا (11:13كو 1)احلياة. وهمام اكن، لدقد وعدان هللا آأنه س ُيجيب عىل لك آأس ئلتنا يف الهناية 

 الكتب املدقدسة معلومات اكفية لرتشدان وتدقودان خالل احلياة. 
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 الدقسم اخلامس  :لدلراسة الشخصية

رميااقرآأ  وآأجب الست آأس ئةل الأساس ية اليت جيب آأن نسأألها عند دراسة آأي عدد  (1-1: 39 )اإ

 من الكتاب املدقد ؟ 

ْن؟ =   م 

 ماذا؟ = 

 مىت؟ = 

 آأ،ن؟ =

 = ؟ املاذ

 = كيف؟ 

 . آأي الأش ياء الأربعة جتعلنا حنب الرب؟ (31-19: 11)مر اقرآأ 

 للحياة املس يحية؟  الرضوريني الش يئيني. ما هام (11-1: 1 )يوو  (9:11 )عباقرآأ 

 

 

 

 

 

 


