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 5  كيفية دراسة الكتاب املقدس

 
 

 الفصل األول
 دراسة الكتاب املقدس البدء أبسس

 ابملعىن العام للكلمة. ’’دراسة‘‘ نستعمل كلمة ’’دراسة الكتاب املقدس‘‘نتحدَّث عن عندما 
فظه أو حبو الكتاب املقدس أ أجزاء بقراءة أي جزء من املقصود هبا هو أي وقت نقوم خالله

وميكن أن يعين هذا أن تستغرق دقيقة واحدة أو مخس ساعات يف  جراء حبث عنه.إبلتفكري فيه أو اب
 قراءة الكتاب املقدَّس.

 ما أمهية دراسة الكتاب املقدَّس؟ .أ
مل يكن املؤمنني . تنمية عادات شخصيَّة تقرِّبنا إىل هللاأحد مفاتيح احلياة املسيحيَّة الناجحة هو 

هذا نشاط جديد الكتاب املقدَّس يوميًّا قبل أن يؤمنوا ابملسيح، وابلتايل  نيقرأو  عظمهممب اجلدد
 .ابلنسبة إليهم

، من املهم أن ختصَّص وقًتا لدراسة تسلِّم حياتك للمسيحإذا كنت مؤمًنا أو كنت تفكِّر يف أن 
 الكتاب املقدَّس.

 قدَّس؟دراسة الكتاب امل اليت تدفعنا إىل سباباألما هي بعض  .1
 دد ردًّا على هذا السؤال.اجل نيؤمنعدَّة أعطاها بعض امل أسبابيف ما يلي 

 إجياد أجوبة على أسئليت .أ
 التمكُّن من معرفة هللا بشكل أفضل  .ب
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 الفضول والرغبة يف معرفة ما يقوله الكتاب املقدَّس  .ت
 اكتشاف ما يريد هللا منك فعله يف حياتك .ث
 أشخصا يستمتعون ابلقراءة) استيحاء أفكار وحّب القراءة (مثَّة .ج
 صبح مؤمًنا أفضلتعلُّم أن ي .ح

 ملاذا جيب أن أدرس الكتاب املقدَّس؟ .2
 ما هي األسباب اليت جيب أن تدفعك إىل دراسة الكتاب املقدَّس؟ 

 خصِّص دقيقة لذكر سببني أو ثالثة أسباب تدفعك إىل دراسة الكتاب املقدَّس.

   .أ
   .ب
   .ت

 املقدَّس؟ما هي فوائد دراسة الكتاب  .3
بعض املراجع ميكن لدراسة الكتاب املقدَّس أن ُحتدث فرقًا كبريًا يف حياتك اليوميَّة. يف ما يلي 

 بعض فوائد دراسة الكتاب املقدَّس. الكتابيَّة اليت تبنيِّ 

 17: 17يوحنا   105، 11، 9: 119مزمور 
 17، 16: 3تيمواثوس  2  15-12: 16يوحنا 

هذه الفوائد بشكل فوري. لكن عندما جتعل دراسة الكتاب املقدَّس جزًءا أحياً� كثرية، ال خنترب 
استيحاء  وميكنك أيًضاال يتجزأ من أنشطتك اليوميَّة، تبدأ ابختبار فوائد هذه اخلطوة يف حياتك. 

عن كيفيَّة  وسؤاهلمث مع مؤمنني آخرين املزيد من األفكار العمليَّة حول هذا املوضوع عرب التحدُّ 
 م من دراسة الكتاب املقدَّس.استفادهت
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 النمط املتَّبع لنمّو املؤمن

قبل أن نبدأ إبلقاء ’’. النمط املتَّبع لنمّو املؤمن‘‘حتت عنوان  رمسًا بيانيًّا 9الصفحة  تتضمَّن
ما يريده هللا لنا بصورة عامة:  فلنتعرَّف إىلاملختلفة لدراسة الكتاب املقدَّس،  على الطرق فاحصةنظرة 
 .ترب النمو وعلينا أن نقتدي بهلنمو الشخصي. فيسوع بنفسه اخإنَّه ا

 ترمجة مسيث وفاندايك  52: 2لوقا 

  َوَأمَّا َيُسوُع َفَكاَن يـَتَـَقدَُّم ِيف احلِْْكَمِة َواْلَقاَمِة َوالنِّْعَمِة ِعْنَد ِهللا َوالنَّاِس.
ا املوضوع يف الصّف. . سيناقش املعلِّم هذلرسم البياينضمون ايف ما يلي تفسري وجيز مل

 إذا كانت لديك أي أسئلة حوله، دوِّ�ا إبجياز لكي تطرحها يف احلصَّة املقبلة. ابلتايل، و 

 النقطة أ: وضعك احلايل
بينما تتأمَّل يف حياتك ’’. وضعك احلايل‘‘، جتد النقطة أ حتت عنوان الرسم البياينّ يف أسفل 

 تصف وضعك احلايل؟  ميكن أن ع، كيفع يسو اليوم، ويف التقدُّم الذي حترزه يف حياتك م
يوجد فيها جمال كبري للنمو؟ ميكنك ختصيص دقيقة لذكر بعض اليت  حياتك نواحيما هي 

 التحدِّ�ت اليت تواجهها يف حياتك اليوم.

 عليه يريد هللا أن تكون النقطة ب: الوضع الذي
، كيف ميكن يف حياتكنما تتأمَّل بي. ’’الوضع الذي يريد هللا أن تكون عليه‘‘تبنيٍّ النقطة ب 

 حقَّقت ملء مشيئة هللا حلياتك؟أن تصف نفسك لو كنت قد 

ا يوجد فرق كبري بني ما دوَّنته يف النقطتني أ وب.   إًذا كيف تنتقل من وضعك احلايل إىلرمبَّ
يَّة ه؟ ال ميكنك حتقيق ذلك خبطوة سحريَّة. هذه عمليَّة تدرجيعلي يريد هللا أن تكونالوضع الذي 

 .رق وقًتا. وسيساعدك هللا إلجنازهاتستغ

الصورة العامة لبعض اخلطوات اليت جيب عليك  من الرسم البياينّ  تتضمَّن النقاط ت، وث، وج
اذها لتصبح اإلنسان الذي يريد هللا أن تكونه. فلنلِق نظرة سريعة على كّل خطوة.  اختِّ
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 النقطة ت: أهداف على املدى الطويل
تصف النواحي الرئيسيَّة الثالث اليت يريد  يلت ثالثة أهداف على املدى الطو  تضمَّن النقطةت

لكنَّ األهداف املذكورة هللا أن ختترب فيها النمو. ميكنك إضافة املزيد من األهداف الطويلة األمد 
 ضمن النقطة ت تشكِّل انطالقة جيِّدة.

 حياتنا) أسلوب االقرتاب إىل هللا (االقتداء ابملسيح يف .1
 اعدة اآلخرين (اخلدمة املسيحيَّة)مس .2
 التغلُّب على املشاكل اليت تتحكَّم يف حيايت. .3

 األدوات اليت جيب االستعانة هبا للنموالنقطة ث: 
أسطرًا فارغة لتدوين األدوات اليت ميكننا االستعانة هبا (اليت  تتضمَّن النقطة ث من الرسم البياينّ 

م يومّي حنو حتقيق هذه األهداف. إذا كان من الصعب عليك أن يريد هللا أن نستعني هبا) إلجناز تقدُّ 
تفكِّر يف ما ميكنك تدوينه هنا، ميكنك مناقشة هذا املوضوع مع مؤمنني آخرين لالطِّالع على 

 أفكارهم. ما هي األمور اليت استخدمها هللا ملساعدهتم على النمو؟

 سة الكتاب املقدَّس. إحدى هذه األدوات اليت سيتمحور هذا الدرس حوهلا هي درا
ك على النمو. أمَّا األداة األخرى اليت يريد هللا تهذه إحدى األدوات اليت يريد هللا استخدامها ملساعد

 استخدامها يف حياتك فهي قادتك، وخصوًصا األتقياء بينهم.

 النقطة ج: مواقف احلياة اليوميَّة
ف احلياة اليوميَّة اليت تواجهها اآلن. تتضمَّن النقطة ج من اجلدول أسطرًا فارغة لتدوين مواق

كإطار تتعلَّم من خالله االستجابة ابلطريقة اليت يريدها. يريد هللا استخدام املواقف يف حياتك اليوميَّة  
ويشكِّل كلٌّ من هذه املواقف فرصة لتطبيق تعاليم الكتاب املقدَّس. هبذه الطريقة، ميكنك أن حترز 

 إلنسان الذي يريد هللا أن تكونه.تقدًُّما تدرجييًّا لتصبح ا
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 اليت يعيشها ياةاحلملء هذا اجلدول خمصَّص لوضع دراسة الكتاب املقدَّس ضمن منظور 

املؤمن. فدراسة الكتاب املقدَّس (سواء متَّت على صعيد شخصّي أو ضمن إطار اجملموعة) هي أداة 
 تساعدك على االقرتاب إىل هللا.
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كيفيَّة مساعدة   إلعطاء الصورة الكاملة اليت تبنيِّ  هذا اجلدول خالل هذا الدرس، سنرجع إىل
ك لتصبح اإلنسان الذي يريد هللا أن تكونه، أي أن تصبح إنساً� �ضًجا يعيش  الكتاب املقدس إ�َّ

 حبرية ويتمِّم مشيئة هللا.

 كيفيَّة االستعداد لدراسة الكتاب املقدَّس .ب
بعض من دراسة الكتاب املقدَّس هو عدم القيام أحد األسباب اليت حتول دون استفادة ال

 ؟لدراسة الكتاب املقدَّس وضع اخلطَّة املناسبةابلتحضريات الالزمة. كيف ميكنين 

 مىت جيب أن أدرس الكتاب املقدَّس؟ .1
ما هو األمر األهمَّ الذي تقوم به خالل يومك؟ جيب أن يصبح ختصيص الوقت لدراسة 

همَّة يف أنشطتك اليوميَّة. من املؤكَّد أنَّك جتد يوميًّا الوقت لتناول الطعام. أولويَّة مالكتاب املقدَّس 
 .ينفعلتناول إحدى الوجبات، سرعان ما ميتعض جسمك و ’’ نسيت‘‘وإذا 

ليست هذه دعوة إىل التزمُّت، حيث يدفعك الشعور ابلذنب إىل دراسة الكتاب املقدس يوميًّا. 
حث عن فرص للتحدُّث معه. ودراسة الكتاب املقّدس هي لكن إذا كنت حتّب شخًصا ما، فستب

 إحدى  الطرق املهمَّة اليت يكلِّمك هللا من خالهلا.

إىل أسلوب حياهتم القدمي،  يرجعون بعض املؤمنني اجلددلكن لألسف، من املالحظ أن 
 ة كلَّ يوم.وغالًبا ما �يت ذلك نتيجة توقُّفهم عن دراسة كلمة هللا والصالأسلوب حياة اخلطيَّة. 

 الكتاب املقدَّس كلَّ يوم إقرأ .أ
الذي تقوم به خالل يومك.  يًّا النشاط األكثر تشويًقاقد ال تكون دراسة الكتاب املقدَّس يوم

جسدي للحفاظ على صحة  طعامٍ  تناولَ  من حيث األمهية روحي كّل يوم يضاهي طعامٍ  لَ تناوُ  لكنَّ 
 جيِّدة. 

اخَرت التوقيت نفسه كلَّ يوم) لدراسة الكتاب املقدَّس.  حاول ختصيص وقت منتظم (إذا أمكن،
 دقائق يف اليوم، فال أبس يف ذلك! 5حىتَّ إذا مل تستطع ختصيص سوى 
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 لقراءة الكتاب املقدَّس اخَرت وقًتا ال تشعر خالله ابلنعاس .ب

 قد يكون الصباح الباكر الوقت األفضل لدراسة الكتاب املقدَّس ابلنسبة إىل بعض األشخاص،
م يكونون  يف حني جيد آخرون صعوبة يف تنشيط أنفسهم صباًحا ويفضلون القراءة عند املساء أل�َّ
على درجة عالية من التيقُّظ. ليس مهمًّا لدى هللا ما إذا كنت تقرأ الكتاب املقدَّس يف الصباح أو 

 ا يف حمضره. خالل فرتة بعد الظهر أو  عند املساء، لكن كل ما يهمُّه هو أن تقضي وقًتا مثينً 
 وجتنُّب األماكن اليت جتعلك تشعر ابلنعاس بسهولة، ومنها السرير على سبيل املثال.

حاِول ختصيص وقت إضايف لدراسة الكتاب املقدس يوم   .ت
 األحد

تذكَّر أن يوم األحد هو يوم الرب. لكن األمر امللفت هو أنَّنا سرعان ما نعمد إىل ملئه بشىت 
 ة واملمتعة فال نفكِّر يف هللا إال خالل الفرتة الوجيزة اليت نقضيها يف الكنيسة. أنواع األنشطة املسلِّي

، ت إضايف لدراسة الكتاب املقدَّس، كما ميكنك التفكري يف ز�رة صديقلذا، خطِّط لتخصيص وق
 لكي تقرأ عليه الكتاب املقدَّس. وقد ختتار شخًصا يقيم يف أحد بيوت الرعاية، 

 مع شخص آخرشارك ما تعلَّمته   .ث

واجعل هذا اللقاء جزًءا ال يتجزأ من  ،خطِّط للقاء صديق أقلَّه مرَّة أو مرَّتني يف األسبوع
شارِك اآلخر مبا تعلِّمته من دراستك الشخصيَّة للكتاب املقدَّس وأخربه كيف  أنشطتك األسبوعيَّة.

 متكَّنت من تطبيق حّق الكتاب املقدَّس يف حياتك.

 الكتاب املقدَّس؟ كيف جيب أن أدرس .2
   يشكِّل تعلُّم كيفيَّة دراسة الكتاب املقدَّس حتدًِّ� كبريًا ابلنسبة إىل الكثري من املؤمنني اجلدد.

بل ذكِّر نفسك  ،وال تتفاجأ إذا واجهت بعض املشاكل يف جعل هذا النشاط جزًءا مفيًدا من حياتك
هللا  وِّك الروحي على املستوى الشخصي وأبنَّ دراسة الكتاب املقدَّس هي أحد مفاتيح من دوًما أبنَّ 

 سيساعدك حتًما.
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 بذهن منفتح .أ

ميكن أن تسبِّب هلم تشويًشا يف ما يتعلَّق بكيفية دراسة  مواقف املؤمنون اجلدد أحياً�، يتَّخذ
ن . لكن أ�ًّ تك، بسبب ما مرُّوا به من اختبارات يف املاضيالكتاب املقدس أو مساع صوت هللا

 ملقدَّس والتعلُّم منه. ُقل له: كيفية دراسة الكتاب اأن تتعلَّم  السابقة، يريد هللا  اختباراتك
 ’’ح لالستماع إليك. علِّمين!� رب، ما الذي تريد مّين أن أتعلَّمه اليوم؟ � رب، قليب منفت‘‘

ح على انفتُكن على استعداد للتعلُّم و افتح كتابك املقدَّس كلَّ يوم متوقًِّعا أن يكلِّمك هللا. و 
 . يرشدك إىل احلّق، مجيع احلقخدمة الروح القدس. ودِع هللا

 ترمجة مسيث وفاندايك 13: 16يوحنا 

يِع اْحلَقِّ ألَنَُّه الَ يـََتَكلَُّم ِمْن  َوَأمَّا َمَىت َجاَء َذاَك رُوُح اْحلَقِّ فـَُهَو يـُْرِشدُُكْم ِإَىل مجَِ
  ُم ِبِه َوُخيِْربُُكْم أِبُُموٍر آتَِيٍة.نـَْفِسِه َبْل ُكلُّ َما َيْسَمُع يـََتَكلَّ 

 بقلٍب مصلٍّ  .ب

ميكن أن تتحسَّن دراستك للكتاب املقدَّس إىل حدٍّ كبري إذا بدأهتا ابلصالة، وجعلت الصالة 
جزًءا مهمًّا منها. وبينما تغوص يف القراءة توقَّف قليًال واطلب من هللا أن يريك كيف ميكنك ربط ما 

وبعد االنتهاء من دراسة الكتاب املقدَّس، اث اليت تدور يف حياتك اليوم. تقرأه من آ�ت ابألحد
 صلِّ طالًبا من هللا أن يساعدك على تطبيق ما تعلِّمته.

 بقلب مطيع .ت

أعدَّه هللا لك. ك غفلت عمَّا إذا مل تصنع دراسة الكتاب املقدَّس تغيريًا يف حياتك، فاعلم أنَّ 
لى قراءة كلمته (الكتاب املقدَّس) ودراستها. وتوقَّع أن يعلن لك وإذا أردت أن يكلِّمك هللا، واظب ع

 هللا أفكارًا تساعدك على ختّطي التحد�ت اليت تواجهها يف حياتك.
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ا النشاط ذلكن إذا أردت أن تستفيد فعًال من دراسة الكتاب املقدس، من الضروري أن تقوم هب
 فعًال أن تطيع؟ هل تريد أن تنمو؟  بقلب مطيع. قد ال تنجح يف ذلك دائًما، لكن هل تريد

؟ هل تريد أن تصبح اإلنسان الذي يريد هللا أن تكونه؟ هل تتوق إىل النمو؟  هل تريد أن تتغريَّ

حىتَّ إذا مل يره فاهلل يبحث عن قلب مستعّد للطاعة. وإذا أردت أن تطيع، اعلم أنَّه يرى ذلك، 
  بك.نياحمليطأيٌّ من األشخاص 

 اليت أحتاج إليها لدراسة الكتاب املقدَّس؟ ما هي األدوات .3
 يلزمك أمرك مهمَّان لكي تنجح يف دراسة الكتاب املقدَّس ومها:

 الكتاب املقدَّس .أ
فهم الكتاب املقدَّس بشكل أفضل. ن هبا لكي تواستعِ حاول احلصول على ترمجات عدَّة 

املقطع نفسه يف أكثر من  واحرص على اعتماد الرتمجة اليت يسهل عليك فهمها. وقد تفيدك قراءة
 ترمجة واحدة.

ترمجات معيَّنة للكتاب املقدَّس وحيثُّونك على  وقد ينصحك بعض املؤمنني بعدم استعمال
ون متحيِّزون يف االكتفاء ابلرتمجة املفضَّلة لديهم. احذر من العمل بنصيحتهم. يف الواقع، مثَّة مؤمن

 .للكتاب املقدَّس ’’الصحيحة‘‘اختيار الرتمجة 

إن جمرَّد تفضيل أحدهم ترمجة معيَّنة ال يعين أنَّه جيب عليك أنت أيًضا التحيُّز هلذه الرتمجة. 
ل  ا هو حيّب الطعام الصيين فيما أنت ال تفضِّ فكِّر قليًال يف الطعام املفضَّل لدى هذا الشخص. رمبَّ

ء حىتَّ إذا مل تكن إبمكانك الذهاب إىل السما ال أبس يف ذلك. سيظلّ  هذا النوع من األطعمة.
 حتّب الطعام الصيين.

ترمجات خمتلفة للكتاب  عدد كبري من برامج الكومبيوتر واملواقع اإللكرتونيَّة اليت تتضمَّن يوجد
 املقدَّس، ومنها:

http://bible.gospelcom.net/bible 

http://biblegateway.com  

http://bible.gospelcom.net/bible
http://biblegateway.com/
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ترمجة كما ورد أعاله، احرص على استعمال الرتمجة اليت يسهل عليك فهمها. لكن أفضل 
 يف حياتك اليوميَّة. اتستطيع تطبيقها هي تلك ميكنك استخدامه

 استخدم مفكِّرة لتدوين مالحظاتك  .ب

 يف أثناء دراستك للكتاب املقدَّس. يساعدك تدوين املالحظات على تعلُّم املزيد من األمور 
لذا، اعَمد إىل ترتيب معلوماتك واالحتفاظ هبا يف مفكِّرتك. يشبِّه البعض ذلك ابالحتفاظ بدفرت 

 يوميَّات. اكُتب التعاليم الرئيسية اليت استخلصتها من املقاطع اليت قرأهتا يف الكتاب املقدَّس. 
تواجهها. ما الذي كلَّمك هللا به من خالل هذا املقطع  ودوِّن أجوبة على املشاكل الشخصيَّة اليت

 الوارد يف الكتاب املقدَّس؟

 أدوات أخرى لدراسة الكتاب املقدَّس .4
جتد يف ما يلي ثالث أدوات أخرى ميكنك االستعانة هبا يف أثناء دراستك للكتاب املقدَّس. 

 كتاب.وهي متوافرة بشكلني، إمَّا يف بر�مج على الكومبيوتر أو يف  

ة واسعة من اخليارات ابتداًء من توفِّر برامج الكومبيوتر اخلاصَّة بدراسة الكتاب املقّدس جمموع
الفهرس البسيط للكتاب املقدَّس وصوًال إىل جمموعات واسعة من كتب تفسري الكتاب املقدَّس. 

أو املواقع اليت ميكنك مناقشة هذه اخليارات مع معلِّمك أو راعي كنيستك واستشارهتم بشأن الكتب 
 ميكن أن تكون مفيدة لك ومنها 

.http://biblegateway.com 

 لثالثة من أكثر املصادر شيوًعا لدراسة الكتاب املقدَّس: يف ما يلي وصف وجيز 
 س.قاموس الكتاب املقدَّ و أطلس الكتاب املقدَّس، و الكتاب املقدَّس، كلمات   فهرس

 الكتاب املقدَّس كلمات  فهرس .أ
 ويذكرالكتاب املقدَّس الكلمات كافة الواردة يف الكتاب املقدَّس  كلمات  يتضمَّن فهرس

راجع الكتابيَّة كافة اليت وردت فيها كلمة. إذا أردت العثور على املاملراجع كافة اليت وردت فيها كّل  
 س.، استِعن بفهرس كلمات الكتاب املقدَّ ’’حمبَّة‘‘كلمة 

http://biblegateway.com/
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 ة على شكل برامج كومبيوتر أو كتب. توجد فهارس لرتمجات الكتاب املقدَّس املختلف
 .هاآخر كما وتتضمَّن بعض الكتب املقدَّسة فهرًسا بعدد حمدود من الكلمات يف 

املرجع الكتاّيب وجزًءا من اآلية، أمَّا الفهارس اإللكرتونيَّة فغالًبا ما الفهارس مبعظمها كتب تذكر  
اآلية بكاملها وتتيح لك إمكانيَّة قراءة املقطع أو الفصل بكامله من خالل الضغط على زر ُتظهر 

تساعدك هذه الطريقة إذا كانت لديك فكرة عامة عن مضمون اآلية لكنَّك مل تستطع واحد ببساطة. 
 أن تعثر عليها يف الكتاب املقدَّس.

املرتَمجة إىل اللغة العربيَّة. فعلى سبيل  وتتضمَّن بعض الفهارس األصل اليو�ين أو العربي للكلمة
ابللغة العربيَّة مأخوذة من كلمتني ابللغة اليو�نيَّة. وحتمل كلٌّ من هاتني  ’’حمبَّة‘‘املثال، إنَّ كلمة 

الكلمتني معىن خاصًّا مفقوًدا يف الرتمجة العربيَّة. هنا، يساعدك فهرس كلمات الكتاب املقّدس على 
 ّين للكلمة الواردة يف اآلية اليت تدرسها.اكتشاف األصل اليو�

 أطلس الكتاب املقدَّس .ب

إنَّ عدًدا كبريًا من املدن أو البلدان الواردة يف الكتاب املقدَّس مل يعد موجوًدا اليوم، ابلتايل ال 
ميكنك حتديد موقعه على اخلريطة. يتضمَّن أطلس الكتاب املقدَّس خرائط ابألماكن املذكورة يف 

 ملقدَّس. وُتظهر اخلرائط مواقع املدن والبلدان يف حقبات خمتلفة يف العهدين القدمي واجلديد.الكتاب ا

عندما تقرأ عن الرحالت اليت قام هبا يسوع إىل مدن خمتلفة، ميكنك تتبُّعه من خالل االستعانة 
 خبرائط أطلس الكتاب املقدَّس.

 قاموس الكتاب املقدَّس .ت

ردة يف قاموس الكتاب قاموس العادي. لكن التعاريف الوااليشبه قاموس الكتاب املقدَّس 
كلمات يف لغتنا اليوم دَّس. وُيشار إىل أنَّ وجود  معىن الكلمة يف زمن الكتاب املق املقّدس تبنيِّ 

 اختلف معناها عمَّا كان عليه يف زمن كتابة الكتاب املقدس. 
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 الفصل الثاين
 يتجعل دراسة الكتاب املقدَّس ذات صلة حبيا

إذا أردت أن تكون اإلنسان الناجح الذي يريد هللا أن تكونه، فمن املهمَّ جدًّا أن تفكِّر يف 
 . سبل جعل دراسة الكتاب املقدَّس ذات صلة يف حياتك اليوم، وليس بعد مخس سنوات

 تطبيقه يف حياتك. من ذلك هو أن تتمكَّن من دفواهل

ا لنجعلها أداة حنن ال نقوم بدراسة الكتاب املقدَّس هبدف حش و أذهاننا مبعلومات مفيدة وإمنَّ
أريد أن أطيع هللا! أريد أن أستخدم حّق هللا ‘‘جتهِّز� للعمل. جيب أن منأل قلوبنا بكلمة هللا قائلني: 

 ’’يف حيايت اليوم!

 لدراسة الكتاب املقدَّس ثالث خطوات أساسيَّة .أ
عليك أن تفهم عمليَّة تدرجييَّة اليوم، إذا أردت أن يكون الكتاب املقدَّس ذات صلة يف حياتك 

 بسيطة مولَّفة من ثالث خطوات.

أ�ًّ تكن تشكِّل هذه اخلطوات الثالث جوهر دراسة الكتاب املقدَّس، وجيب عليك اتِّباعها 
طريقة الدراسة اليت تعتمدها. وإذا اتَّبعت هذه اخلطوات الثالث، فمن املؤكَّد أنَّك ستتعلَّم كيفيَّة عيش 

 مسيحيَّة �جحة.  حياة

 ثالث خطوات أساسيَّة لدراسة الكتاب املقدَّس
 (ما هو مضمون هذا النص؟) راِقب حدِّد احلقائق .1
ر حدِّد املعىن .2  (ما معىن ذلك؟) فسِّ
 (كيف ميكنين استخدام ذلك يف حيايت اليوميَّة؟) تطبيق شخصي طبِّقه يف حياتك .3
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 تاب املقدَّس مشاريع بسيطة عدَّة. تلي كّل خطوة من هذه اخلطوات الثالث لدراسة الك
يناقش الفصالن ليس عليك إجناز هذه املشاريع كلِّها يف كلِّ مرَّة تقوم بدراسة الكتاب املقدَّس. 

الثالث والرابع من هذا الدرس الطرق املختلفة لدراسة الكتاب املقدَّس وكيفيَّة تطبيق هذه اخلطوات 
 ملقدَّس.األساسيَّة الثالث لدى دراستك الكتاب ا

 ) راِقبهذا النص؟ مضمون(ما هو  حدِّد احلقائق .1
، ’’اِْقَنتِ احلَْقَّ ‘‘ يف ترمجة مسيث وفاندايك للكتاب املقدَّس 23: 23جاء يف سفر األمثال 

 . ’’حدِّد احلقائق مهما كان الثمن‘‘ابللغة اإلنكليزيَّة ما معناه  Living Bibleوجاء يف ترمجة 
 الذي يتحدَّث املوضوع  حدِّددراسة الكتاب املقدَّس بتحديد احلقائق. األوىل لإًذا، تتمثَّل اخلطوة 
 قاله هللا.اكتشف ما و  عنه املقطع الكتايب

 خالل عمليَّة حتديد احلقائق، عليك إجياد أجوبة على األسئلة األساسيَّة الستَّة اآلتية:

 هم األشخاص املعنيُّون؟ من .1
 جيري؟ الذي ما .2
 جتري األحداث؟ أين .3
 جتري هذه األحداث؟ مىت .4
 جتري هذه األحداث؟ ملاذا .5
 جتري هذه األحداث؟ كيف .6

 املشاريع
 اقرأ نّص الكتاب املقدَّس سريًعا وكوِّن فكرة عامة عن مضمونه. .1
 .)بعدهالنص و  قبلحدِّد السياق (اآل�ت واملقاطع الواردة  .2
 النصَّني.اقرأ النص نفسه يف ترمجة أخرى. دوِّن أي اختالفات كبرية جتدها بني  .3
 دوِّن التعليم الرئيسي لنص الكتاب املقدَّس. .4
 دوِّن أي أسئلة طرحتها أو مشاكل واجهتها بعد قراءة هذا النص. .5
 حّدد اخلطوط العريضة لألمور املهمَّة اليت تتحدَّث عنها هذه اآل�ت. .6
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رحدِّد املعىن  .2  (ما معىن ذلك؟) فسِّ
 إىل اخلطوة الثانية حتت عنوان ’’ قائقحدِّد احل‘‘تقودك اخلطوة األوىل حتت عنوان 

 ’’. حدِّد املعىن‘‘

فهم هذا النص بشكل واضح. من املهم جدًّا أن تفهم هذه اآل�ت اهلدف من هذه اخلطوة هو 
فسك مكا�م. حدِّد العالقة بني من وجهة نظر األشخاص الذين متَّ توجيه هذا النص إليهم. َضع ن

 حدَّث عن املوضوع نفسه.آل�ت األخرى اليت تتهذا النص وا

 معىن هذا النص ابالرتباط مع حياتك اخلاصَّة.  اهلدف من هذه اخلطوة هو اكتشاف
وحتتاج إىل مساعدة الروح القدس لكي تفهم ’’ هذا النص حبيايت اليوميَّة؟ ما عالقة‘‘اسأل نفسك: 

 املعىن الكامل لكّل آية.

 املشاريع
كلمة. .1  احبث عن تعريف حمدَّد لكل ّ

 ع ترمجات أخرى للكتاب املقدسراجِ  .أ
 احبث عن معىن الكلمة يف قاموس اللغة العربية .ب
 احبث عن معىن الكلمة يف قاموس الكتاب املقدَّس .ت

 أعّد قائمة بكّل أمر تتحدَّث عنه هذه اآلية  .2
 �ت أخرى يف الفصل نفسه الذي تقوم بدراستهالعالقة بني هذا املقطع الكتايب وآحدِّد  .3

 
 ى تتحدَّث عن املوضوع نفسه يف الكتاب املقدَّس. احبث عن آ�ت أخر  .4

 استِعن بفهرس كلمات الكتاب املقدَّس أو ابلكتاب املقدَّس املشوهد. 
 أضِف طابًعا شخصيًّا على اآل�ت. .5

 دّون اآل�ت بكلماتك اخلاصَّة. دوِّن ترمجتك اخلاصَّة. .أ
 ’’.عيأ�، يل، م‘‘اكتب آ�ت الكتاب املقدَّس لنفسك مستخدًما كلمات  .ب
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 . ة فيهالشخصيَّات املذكور واضًعا نفسك مكان  حاول أن تعيش النص الكتايبّ  .6
 اسأل نفسك:

 كيف كان شعوره؟ .أ
 ما الذي رآه؟ .ب
 ما الذي تعلَّمه؟  .ت
 ماذا كنت ألفعل لو كنت مكانه؟  .ث

 ما عالقة هذا النص الكتاّيب حبيايت اليوميَّة؟ .7
 اليوم؟ ما عالقة هذا النص الكتاّيب ابملشاكل اليت أواجهها .أ

هل يساعدين هذا النص على حتديد املشاكل يف حيايت أم إنَّه يقدِّم يل حلوًال جديدة؟  .ب
 ما هي هذه احللول؟

كيف يساعدين هذا النص الكتاّيب على صقل شخصيَّيت وعلى اكتساب صفات إهليَّة  .ت
 يف حيايت؟

 يت؟إذا طبَّقت هذه اآل�ت يف حيايت، كيف ميكن أن تتغريَّ أفكاري وتصرُّفا  .ث
 معىن النصوص الكتابيَّة.  ميكنك االستعانة بكتاب التفسري التطبيقي للكتاب املقدَّس الكتشاف

   طبِّقه يف حياتك .3
 (كيف ميكنين استخدام ذلك يف حيايت اليوميَّة؟)

 تطبيق شخصي
ال ميكنك تطبيق تعاليم أي نص من الكتاب املقدَّس يف حياتك ما مل جتمع احلقائق الواردة فيه 

 وتفهمها بوضوح.

 (الرتمجة العربية املبسطة) 22: 1 يعقوب

ُفَسُكْم. َتْخَدُعوا ِبَذِلَك أنـْ  اعَمُلوا َداِئًما ِمبَا يـَُقولُُه هللاُ، َوَال َتْكتَـُفوا ِبَسَماِع َكَالِمِه، فـَ
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اهلدف من اخلطوة الثالثة هو تطبيق تعاليم النّص الكتاّيب يف حياتك اليوميَّة. كيف ميكنك 
تعاليم  تطبيقتعانة بتعاليم هذه اآل�ت وجعلها جزًءا من أفكارك وأعمالك؟ من واجبك كمؤمن االس

تطبيقك كلَّ آية كلمة هللا ابلشكل الصحيح يف نواحي حياتك كافة. َضع أهدافًا متعلِّقة بكيفيَّة 
 .27-21: 1تقرأها. اقرأ ما جاء يف رسالة يعقوب 

 ة إذا أردت االستفادة من دراسة الكتاب املقدَّس. من الضروري أن تقوم بتطبيق هذه اخلطو 
دَّس أمرًا مضجرًا أمَّا إذا فشلت يف تطبيق ما تقوم بقراءته أو دراسته، فستكون دراسة الكتاب املق

  وممالًّ جدًّا ابلنسبة إليك.

 مشاريع
أطلب من الروح القدس مساعدتك. اسأله أن يكشف لك احتياجاتك ونقاط ضعفك  .1

لب منه مساعدتك على التصّدي للمشاكل اليت تواجهها وعلى إجياد حلول . واطومشاكلك
 هلا يف أثناء دراستك للكتاب املقدَّس.

يف احبث عن طرق لتطبيق ما درسته. واحبث عن حلول ممكنة للمشاكل اليت تواجهها  .2
حياتك. كيف ميكنك تطبيق ما تعلَّمته على مواقف حمدَّدة تواجهها يف عالقتك مع هؤالء 

 شخاص؟األ
 قادتك ج)  هللا )أ

 أساتذتك ح)  نفسك  )ب
 أصدقائك القدامى خ)  عائلتك  )ت
 األشخاص الذين ينتمون إىل   د)  زميلك يف الغرفة   )ث

 خلفيَّات عرقيَّة أو إثنيَّة خمتلفة

النشاط املمتاز الذي ميكنك القيام به هو ختصيص وقت لتناقش مع شخص آخر سبل 
وقد تستنتج يف معرض احلديث أفكارًا جديدة مل تفكِّر تطبيق هذا النص الكتايب يف حياتك. 

فيها من قبل. وميكن أن يكون هذا النشاط وسيلة ممتازة لتعلُّم كيفيَّة التحدُّث مع مؤمن آخر 
 بشكل خمتلف عن طريقة تعاطيك مع أصدقائك يف املاضي.

 أن تطبِّق ما تعلَّمته. قّرِر .3
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أن تكون بسيطة وواضحة مبا فيه الكفاية  َضع أهدافًا. دوِّ�ا على ورقة. واحرص على .4
لتتمكَّن الحًقا من تقييمها لرتى ما إذا استطعت حتقيقها. للحصول على املزيد من املساعدة 

 . 48-47يف حتديد األهداف راِجع الصفحة 

 اكتشف مدى جناحك يف تطبيق مبادئ الكتاب املقدَّس يف حياتك.امتِحن أهدافك.  .5

 والحظ مدى جناحك. قد حتتاج إىل مراجعة أهدافك.  قيِّم النتائج يف حياتك. .6

عهشارك مع آخرين   .7 سبيًال  موأرِه مكيفية تطبيقك مبادئ النص الكتايب يف حياتك. شجِّ
 . ملفعل األمر نفسه يف حياهت

وطبِّقها! فلن  -تذكَّر هذه اخلطوات األساسيَّة الثالثبينما تغوص يف دراسة الكتاب املقدَّس، 
ا جيب أن تذهب إىل ما هو أبعد من ذا اكتفيت بقراءتهكتاب املقدَّس فعًال إتفيدك دراسة ال ، وإمنَّ

 . يام بذلك، استطعت أن تنمو أكثروكلَّما واظبت على القوأن تربطه حبياتك وأن تقوم بتطبيقه. ذلك 

 ترمجة مسيث وفاندايك 24: 4مرقس 

ِكيُلوَن ُيَكاُل َلُكْم َويـَُزاُد َلُكْم أَيـَُّها اْنظُُروا َما َتْسَمُعوَن! اِبْلَكْيِل الَِّذي ِبِه تَ ‘‘
  ’’.السَّاِمُعونَ 

واحرصوا على تطبيق ما تسمعونه. فكلَّما ‘‘وميكن أيًضا ترمجة هذه اآلية كاآليت: 
 ’’.بشكل أفضل ما أقوله لكميام بذلك استطعتم أن تفهموا واظبتم على الق

الكتاب  نا. ويتضمَّنلكلمة هللا يف حيات لتطبيق الشخصيجيب أن نعطي األولويَّة األوىل ل
تطبيقها. فنحن وبكّل بساطة ال منلك القوَّة لنفعل يوميًّا ما يطلبه  علينايصعب  مقاطع كثرية املقدَّس

 هللا منَّا. يف هذه احلالة، ماذا جيب أن تفعل؟ هل تستسلم؟ أبًدا!

الذي من هللا يصبح اإلميان  ،هنا فاهلل وعد إبعطائنا القوَّة اليت حنتاج إليها يف وقت ضعفنا.
عامًال يف حياتنا. فاإلميان الذي نناله من هللا، أي قوَّة هللا، يساعدك على االستجابة بطريقة جديدة. 

قد ال مينحك هللا القوَّة لتسلُّق هذا اجلبل خبطوة ضخمة واحدة، لكن أتكَّد أنَّه سيمنحك القوَّة للقيام 
تواظب على تفعيل  أن ألخرى، فتتعلَّم أكثر فأكثر كلَّ يوم أن تنمو و خبطوات صغرية، الواحدة تلو ا

 كلمته يف حياتك اليوميَّة. 
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 عرب تطبيقه يف حياتكمنط تعلُّم دراسة الكتاب املقدَّس  .ب
ابلبدء  يف حياتك عل دراستك للكتاب املقدَّس ذات صلةلعمليَّة األخرى جلتتمثَّل الطريقة ا

عرب تطبيقه يف حياتك، يتضمَّن منط تعلُّم دراسة الكتاب املقدَّس  يوم. ابلتحّد�ت اليت تواجهها كلَّ 
ًال حول كيفيَّة حتديد املواقف يف حياتك اليت ميكن أن تساعد على ثَ مَ  ،22وارد يف الصفحة وهو 

 .لكتاب املقدَّسستك لدرا حتقيق استفادة أكرب من

تنتقل إىل دراسة الكتاب املقدَّس لكي  مثَّ ، بدايةً  حياتك اخلاصَّةأنت تعاين  ،هذا النمط يف
 تستخلص منه أفكارًا جديدة تطبِّقها يف حياتك. 

 منط تعلُّم دراسة الكتاب املقدَّس عرب تطبيقه يف حياتك
 أذكر املواقف املسبِّبة للتوتُّر .1

املواقف اليت تسبِّب يل القلق واإلحباط والغضب واالنزعاج أو عندما أشعر أبين رازح  -
 غط شديد.حتت وطأة ض

 أسأل هللا السؤال اآليت: .2
 ’’؟فعله اليوم� رب، ما الذي حتاول أن تعلِّمين ‘‘ -

 فيها أمنو أن أريدأحدِّد �حية واحدة يف حيايت اليوميَّة  .3
 أحتاج إىل النمو فيها.لتحديد النواحي اليت  8-4: 13كورنثوس   1أقرأ  -

 بدراسيت للكتاب املقدَّسأربط ذلك  .4
 قدَّس عن هذه الناحية اليت أحتاج إىل النمو فيها يف حيايت؟ماذا يقول الكتاب امل -

 أذكر األمور اليت ميكنين إ�اؤها اليوم .5
 بتعبري آخر، أحدِّد األهداف -
 أختار هدفًا واحًدا وأحقِّقه اليوم -

 أقيِّم النتائج .6
 يف وقت الحق من اليوم نفسه أو يف اليوم التايل أراجع ما جرى عندما -

 ذي وضعته.حاولت حتقيق اهلدف ال 
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من هللا مساعدتك على حتديد طلب خمتلفة لدراسة الكتاب املقدَّس، أُ عندما تبدأ ابتِّباع طرق 
الكتاب املقدَّس ميكن  ةتوجد طرق خمتلفة ومتنوعة لدراسطرق تطبيق كلمته يف حياتك اليوميَّة. 

 . تطبيقه يف حياتكاب املقدَّس عرباالستعانة هبا يف اخلطوة الرابعة من منط تعلُّم دراسة الكت

 ’’ God’s Promises for Men‘‘وميكنك شراء كتاب ابللغة اإلنكليزيَّة حتت عنوان 
وعود هللا ‘‘(ما ترمجته ’’ God’s Promises for Women‘‘أو ’’) وعود هللا للرجل‘‘(ما ترمجته 

قدَّس تساعدك من أتليف جي سي كاونرتميان، ملساعدتك على إجياد آ�ت يف الكتاب امل’’)  للمرأة
 على التعامل مع املشاكل احملدَّدة اليت تواجهها.

يدة لتطبيق كلمة هللا يف علينا أن نصبح تالميذ لكلمة هللا مدى احلياة. وسنجد دوًما فرًصا جد
تك  ،حياتنا مهما تقدَّمنا يف السّن. وعندما جتعل التطبيق الشخصي لكلمة هللا يف حياتك أوىل أولو�َّ

 أمرًا ذات صلة وعمليًّا جدًّا يف حياتك.كتاب املقدَّس تصبح دراسة ال
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 الفصل الثالث
اب املقدَّس على صعيد شخصي وضمن دراسة الكت

 اجلماعة

 العبادة الشخصيَّة (دراسة الكتاب املقدَّس على صعيد شخصي) .أ

 ما هي العبادة الشخصيَّة؟ .1
صه لقراءة الكتاب املقدَّس العبادة الشخصيَّة عبارة عن وقت تقضيه وحدك يف حمضر هللا  وختصِّ

’’ عبادة‘‘وقد متَّ استعمال كلمة وحدك يف حمضر هللا. قضيه ألنَّك ت’’ شخصيّ ‘‘والصالة. إنَّه وقت 
ا تعين ختصيص وقتك لقراءة الكتاب ما أو أن هتديأن ختصِّص وقًتا لشخص (وتعين  ه الكرامة) أل�َّ

 املقدَّس والصالة.

 شخصيَّةالتخطيط للعبادة ال .2

 اخَرت املكان والزمان .أ

دقائق يف اليوم للعبادة الشخصيَّة. واخَرت الوقت الذي  10حاول ختصيص ما ال يقّل عن 
تكون فيه يقظًا ونشيطًا. وحاول اختيار مكان جتلس فيه ابنتظام يف حمضر هللا، كلَّ يوم، وبدون أن 

 . مل  اإلهلاءبعيًدا عن عواتتعرَّض للمقاطعة. حاِول اختيار غرفة هادئة 
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 إقرأ الكتاب املقدَّس ودوِّن املالحظات .ب

بقراءة الكتاب املقدَّس. وميكنك حتقيق يتمثَّل أحد األجزاء الرئيسيَّة من العبادة الشخصيَّة 
 استفادة أكرب من دراسة الكتاب املقدَّس عرب تدوين املالحظات يف أثناء القراءة.

 صيَّة مضجرًا وشعائر�ًّ وعدمي اجلدوى. من السهل جدًّا أن يصبح وقت العبادة الشخ
وقد يعود ذلك إىل االفتقار إىل التنوُّع يف ما تقرأه أو رمبَّا إىل اكتفائك بقراءة بعض اآل�ت ونسيا�ا 

 الحًقا. ال تكوِّن عادة القيام ابألمر نفسه مرارًا وتكرارًا.

 الكتاب املقدَّس.  تكى قراءاتَّبع اخلطوات األساسيَّة الثالث لدراسة الكتاب املقدَّس لد
للحصول على املزيد من التفاصيل حول هذه اخلطوات.  من دليل الطالب الفصل الثاينارِجع إىل و 

 وإذا أردت االستفادة من دراسة الكتاب املقدَّس، احبث عن طرق لتطبيق ما قرأته. 
 . تتبَّع عمليَّة حتقيقهادوِّن أهدافًا بسيطة و 

 صلِّ   .ت

بينما تقرأ الكتاب املقدَّس، صلِّ واطلب من الروح القدس أن يساعدك على فهم ما يريد هللا 
منك أن تتعلَّمه من الكتاب املقدَّس. صلِّ أيًضا أن تفهم كيفيَّة ارتباط الكتاب املقدَّس مبا ختتربه يف 

ل لتطبيق هذه حياتك اليوميَّة. واطلب من هللا أيًضا أن يساعدك على اكتشاف الطريقة األفض
 التعاليم يف حياتك اليوميَّة.

واجعل وقت الصالة وقًتا تشارك فيه أفكارك وخواطرك الشخصيَّة مع هللا. حدِّثه كما حتدِّث 
صديقك املفضَّل. وارفع صلوات حمدَّدة. دوِّن األمور اليت تصلِّي ألجلها، مثَّ دوِّن كيفيَّة استجابة هللا 

 لصلواتك. 
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 ة الشخصيَّةأهداف العباد .3

 إهداء اجملد هلل .أ

إنَّه فرصة  بل ببساطة ابحلصول على أمور من هللا. فيهنكتفي  ليس وقت العبادة الشخصيَّة وقًتا
 هتدي فيها هلل أمورًا كثرية تظهر قيمته الشخصيَّة. هذه هي األمور اليت ميكنك أن هتديدها هلل: 

 .) عبادتك4) تسبيحك، (3) اهتمامك، (2) حمبَّتك، (1(

 لك على القوَّة واملساعدة حصو   .ب

 عندما ختصِّص وقًتا للصالة وقراءة الكتاب املقدَّس، توقَّع أن يكلِّمك هللا. 
كيف يكلِّمنا هللا اليوم؟ ال تتوقَّع أن تسمع صواًت مدوًِّ� من السماء بينما تدرس الكتاب املقدس. 

ا توقَّع أن يكلمك هللا يف قلبك، فتصبح اآل�ت مفع  مة ابحلياة ابلنسبة إليك. وإمنَّ

حلياتك يف أثناء دراستك الكتاب  هتوقَّع أن يريك هللا ما يريد منك تعلُّمه وأن يتَّضح هدف
كننا أن نتوقَّع أن املقدَّس. من النادر أن يعلن هللا مشيئته حلياتنا للسنوات اخلمسني املقبلة لكن مي

يضع يف داخلك رغبة ن يثقل هللا قلبك أبمر ما أو أن لنرى ما يريد منَّا فعله اليوم. وميكن أ يساعد� 
 يف االخنراط يف عمل أو خدمة ما. 

جيب علينا أن نثمِّن وقت عبادتنا الشخصيَّة مثلما نثمِّن وقت طعامنا اليومّي. حنن مبعظمنا 
 �أن طعام األمس لن حيول دون شعور  نتناول الطعام ما ال يقل عن ثالث مرَّات يف اليوم، مع العلم

جيب أن ننظر إىل وقت عبادتنا الشخصيَّة على أنَّه الوقت الذي ابجلوع اليوم. ابلطريقة نفسها، 
 نستمد خالله طعامنا الروحي اليومي من هللا والكتاب املقدَّس.

 واكتشف السبب.  !توقَّف وإذا تبنيَّ لك أنَّك ال تستفيد من وقت عبادتك الشخصيَّة،
ا أنت ال حتصل على شي أمورًا تعّلي قيمته الشخصيَّة،  ء ألنَّك ال تعطي شيًئا. فبينما تعطي هللافرمبَّ

 .13: 10كورنثوس   1هو يعطيك املساعدة اليت حتتاج إليها. راجع 
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بفائدة كبرية بينما تسعى إىل تطبيق  عليك العبادة الشخصيَّة ستعود لكن عليك أن تدرك أنَّ 
مر صعًبا جدًّا ابلنسبة إليك. وعليك أن تبذل جمهوًدا كبريًا كلمة هللا يف حياتك اليوميَّة. قد يكون األ

 جمهود، وقت و ما يلزم من  لتستمد الفائدة األكرب من عبادتك الشخصيَّة. لكن إذا استثمرت
 ميكن أن يساعدك األمر لتنمو وتصبح �ضًجا يف عيين هللا. 

 ضمن اجلماعة والعبادة ضمن العائلة دراسة الكتاب املقدَّس .ب

ودراسة الكتاب املقدَّس ضمن  هي العبادة ضمن العائلة ما .1
 اجلماعة؟

 ةالعائل العبادة ضمن .أ

جتتمع العائلة كلُّها لقراءة الكتاب املقدَّس ها الشخصيَّة. ففيعبادة ال ةالعائل تشبه العبادة ضمن
 ومناقشته واستغراق وقت يف الصالة. 

 دراسة الكتاب املقدَّس ضمن اجلماعة .ب

لكتاب املقدَّس ضمن اجلماعة إىل أي جمموعة من األشخاص الذين جيتمعون ُيشار بدراسة ا
 على حنو منتظم لقراءة الكتاب املقدَّس ومناقشته واستغراق وقت يف الصالة. 

 التخطيط لوقت العبادة ضمن العائلة .2

 اخَرت وقًتا ميكن فيه للعائلة كلِّها أن جتتمع .أ

أن جتتمعوا بعد تناول الطعام كلَّ يوم. ميكن   احرص على أن جتتمع العائلة بصورة منتظمة
التلفاز  خالًيا من عوامل اللهو. أطفئ أجهزةعندما يكون أفراد العائلة مجيًعا حاضرين. واخَرت مكاً� 

 والراديو واهلواتف اخللويَّة وألعاب الفيديو.



28   

 اقرأ الكتاب املقدَّس .ب

تاب املقدَّس أو ميكنك اختيار ميكن أن تطلب من أحد أفراد اجلماعة قراءة مقطع من الك
 مقطع من الكتاب املقدَّس والطلب من كّل فرد قراءة آية منه.

 ودراسةيوجد الكثري من كتب العبادة املثاليَّة ليتّم استخدامها يف اجتماعات العبادة العائليَّة 
كتاب املقدَّس. الكتاب املقدَّس ضمن اجلماعة. وقد أُرفق عدد كبري من هذه الكتب بقراءة يوميَّة لل

 واحرص على اختيار ترمجة الكتاب املقدَّس اليت يسهل  على اجلميع فهمها. 

 نقاش .ت

ومن املهمَّ أن يفهم اجلميع هذا خصِّص وقًتا ملناقشة املقطع الذي تقرأه من الكتاب املقدَّس. 
يامكم بتطبيق كيفيَّة قاملقطع. كما وميكنكم مناقشة كيفيَّة تطبيق حّق الكتاب املقدَّس ومشاركة  

 مقاطع أخرى من الكتاب املقدَّس.

أيًضا، ميكن االستفادة من هذا الوقت ملناقشة مشاكل أخرى تواجهها العائلة. فمن الضروري 
 أن تدرك العائلة كيفيَّة االستعانة ابلكتاب املقدَّس للمساعدة على حّل مشاكلها.

 صلِّ  .ث

صوا وقًتا للصالة مًعا. هنا، ينطبق املثل اآل أفراد العائلة الذين يصلُّون مًعا يبقون ‘‘يت: خصِّ
) مساعك وأنت 1ميكنك االستفادة من هذا الوقت لتعليم أطفالك كيفيَّة الصالة من خالل (’’. مًعا

 ) السماح هلم ابلصالة.2(وتصلي، 
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 ة العائلضمن األهداف من العبادة  .3
 (دراسة الكتاب املقدَّس ضمن اجلماعة)

هداف اجملدية اليت ميكنك وضعها والسعي إىل حتقيقها خالل الوقت الذي يوجد الكثري من األ
صه للعبادة ضمن العائلة (أو خالل دراسة الكتاب املقدَّس ضمن اجلماعة). يف ما يلي بعض  ختصِّ

 األهداف اليت ميكنك وضعها:

 إهداء التسبيح والعبادة واحملبَّة هلل. )1
 س وتطبيقه يف حياهتم.تعليم أطفالك كيفيَّة قراءة الكتاب املقدَّ  )2
 تعليم أطفالك كيفيَّة الصالة. )3
 مساعدة واحدكم اآلخر على تطبيق حق الكتاب املقدَّس يف حياته اليوميَّة. )4
 التمكن من معرفة اآلخرين بشكل أفضل  )5

 (األشخاص ضمن اجلماعة اليت تدرس الكتاب املقدَّس معها)
 هللا. مساءلة واحدكم اآلخر يف ما يتعلَّق ابلعيش وفق حقّ  )6
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 الفصل الرابع
 دراسة الكتاب املقدَّس طرق

إىل جانب قراءة الكتاب فأبساليب تعليميَّة كثرية.  الذي نعتمده اليوم غينّ التعليمي  نظامال
املقدَّس، من الواضح أنَّه ميكن للمرء دراسة الكتاب املقدَّس بطرق خمتلفة وعديدة. لكن يف ما يتعلَّق 

 ، اكتفينا مبعظمنا بطريقة واحدة، وهي قراءة الكتاب املقدَّس. تاب املقدَّسللك اليوميَّة دراسةلاب
يتعنيَّ علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن نكتشف طرقًا مبدعة والفتة  لدراسة الكتاب لكن 

 املقدَّس والتعلُّم عن هللا.

دَّس. ميكنِّنا التحدُّث لدراسة الكتاب املق اليت ميكن اعتمادها سنناقش الطرق املتعدِّدة واآلن،
 دقيقة، فيما تستلزم طرق أخرى أكثر من ساعة.  15-10عن بعض الطرق بشكل واٍف خالل 

يف معظم احلاالت الواردة يف الفصل الرابع من دليل الطالب، مت تفسري كل طريقة مالحظة: 
لدى دراسة مقطع من ة هبا االستعان عندبدايًة، ومن مثّ ّمت إعطاء منوذج يبني كيفيَّة عمل هذه الطريقة 

 الكتاب املقدَّس.

 طرق دراسة الكتاب املقدَّس
 31 الصفحة منوذج تفسريي تلخيص/أسئلة/ تطبيق شخصي

 32 الصفحة عينة  
 34 الصفحة حفظ آ�ت من الكتاب املقدَّس

 41 الصفحة  التأمُّل يف كلمة هللا
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 )33و 32صفحتني راِجع النموذج الوارد يف التلخيص/ أسئلة/ تطبيق شخصي   ( .أ
وإذا أردت إعطاء أجوبة مفصَّلة، هذه الطريقة بسيطةجدًّا وميكن تطبيقها خالل دقائق قليلة. 

 .هذه الطريقةمقطع من الكتاب املقدَّس متَّبًعا ميكنك بسهولة متضية ساعة أو ساعتني لدراسة 

ة الثالث لدراسة ساسيَّ وميكن تشبيه األجزاء الثالثة اليت تتألف منها هذه الطريقة ابخلطوات األ
 الكتاب املقدَّس. (راِجع الفصل الثاين من دليل الطالب). 

 .دة على التلخيص واألسئلة والتطبيق الشخصياملعتمِ  يف ما يلي تفسري هلذه الطريقة

 تلخيص .1
ر مضمون كّل آية أبسلوبك  .أ دوِّن مالحظات حول مضمون املقطع الكتاّيب. وفسِّ

 كّل آية على حدة.اخلاص. واحرص على دراسة  
 رأيك اخلاص املتعلِّق ابآل�ت اليت تقوم بدراستها. دوِّن  .ب

 ةأسئل .2
ختطر يف ابلك حول املقطع الكتاّيب الذي تقوم بدراسته. واترك أسطرًا فارغة  قد دوِّن أي أسئلة

م هذه بني السؤال واآلخر لكي تدوِّن األجوبة الحًقا. وميكنك طرح أسئلة حول كيفيَّة تطبيق تعالي
، أو ميكنك طرح  اآل�ت، واملشاعر اليت انتابت الشخص املذكور يف اآلية لدى حدوث أمر معنيَّ

 ’’.ملاذا‘‘أسئلة تبدأ بكلمة 

 تطبيق شخصي .3
 اليت ميكن  كافة  اهلدف الرئيسي من هذا اجلزء من دراسة الكتاب املقدَّس هو ذكر األفكار

جمرَّد  ليوميَّة. ال تنظر إىل هذا اجلزء ابعتبار أنَّه يقتصر علىائق يف حياتك التطبيق هذه احلق تراودكأن 
ا دع أفكارك املبدعة أتتيك بشىتَّ أنواع الطرق هذه لتطبيق  وضع أهداف والسعي إىل تطبيقها، وإمنَّ
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اآلية يف حياتك. بعد ذلك، اخَرت الطريقة اليت تريد أن تبدأ ابتِّباعها يف اليوم التايل أو اليومني 
 ني.التالي

 عدِّد الطرق املختلفة لتطبيق ما تعلَّمته من دراسة هذا املقطع الكتايب. .أ
اخَرت أمرًا واحًدا على األقل ميكنك أن تطبِّقه يف اليوم نفسه (أو األسبوع نفسه)   .ب

وحدِّد كيف ومىت وأين ومع من ستقوم بتطبيقه. ويف وقت الحق قيِّم العمل 
 الذي قمت به.

 16-12: 5لوقا  -سئلة/تطبيق شخصيمنوذج عن طريقة  تلخيص/أ
 تلخيص .1

َرِين «قَاِئًال: إىل يسوع  َرُجٌل َممُْلوٌء بـََرصاً  جاء ) 1(  12العدد   ».َ� َسيُِّد ِإْن أََرْدَت تـَْقِدْر َأْن ُتَطهِّ
 قال لنفسه: هو درك معىن الشفاء وقيمته. و كان ي  أنَّ الرجل يتبنيَّ لنا هنا

 ’’.ة، لكن هللا قادر أن يشفيين إذا كانت هذه مشيئتهليس هبدف املنفعة األ�نيَّ ‘‘
 هو مل يطلب من هللا أن يشفيه. )2(  12العدد 
كانت مشيئة هللا أن ينال الرجل ». أُرِيُد فَاْطُهرْ «َيَدُه َوَلَمَسُه قَاِئًال:  يسوع َفَمدَّ  )3(  13العدد 

 الشفاء.
  ."َوْقِت َذَهَب َعْنُه اْلَربَصُ َولِلْ "فورّي.  يسوع عملٌ  ع كالمَ بِ تَ  )4(  13العدد 
مل يشأ يسوع أن يتم تضخيم عمليَّة الشفاء هذه. فطلب من الرجل األبرص الذي  )5(  14العدد 

�ل الشفاء أن يري نفسه للكاهن وأن يتبع القانون اليهودي ليتم االعرتاف بشفائه 
دَّد من ذهاب هناك هدف حم’’. يكون شهادًة هلم‘‘رمسيًّا. أمَّا الدافع فهو أن 

الرجل إىل الطبيب للتحقُّق من شفائه، وهو أن يكون شهادة للطبيب والعاملني 
 معه. 

وأحضروا إليه  ’’تمعوا إليهفَاْجَتَمَع ُمجُوٌع َكِثريٌَة ِلَكْي َيسْ ‘‘ منت شعبيَّة يسوع بسرعة )6(  15العدد 
 املرضى لكي يشفوا من أمراضهم.

 ن يسوع يعتزل يف الرباري ليصّلي.لكن غالًبا ما كا )7(  16العدد 
 أظهر يسوع أمهية االعتزال والتواصل مع هللا. )8(  16العدد 
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 أسئلة .2
 منذ مىت يعاين الرجل من الربص؟ )1( 12العدد 

 كم مرَّة ميكنين أن أطلب من هللا القيام أبمر ما ألجلي؟ )2( 
 لك؟هل هللا مستعد لتلبية احتياجايت كلِّها عندما أطلب منه ذ )3( 
 كيف ميكنين أن أعرف ما إذا كان هللا مستعدًّا لتلبية احتياجايت؟ )4( 

 شعر يسوع عندما ُشفي األبرص؟ مبَ  )5( 13العدد 
 كيف ميكنين أن أعرف أن يسوع مستعّد لشفاء شخص مريض؟ )6( 

 ملاذا أرسل يسوع األبرص إىل الكاهن؟ )7( 14العدد 
 األبرص املشفي؟ماذا فعل الكاهن عندما جاء إليه  )8(  

 تطبيق شخصي .3
ا للقيام أبمور ألجلي. )1( 12العدد   جيب أن أتوقَّع أن يكون هللا مستعدًّ
 .جيب أن أكون متفائًال عندما أصّلي )2( 13العدد 
 .جيب أالَّ أطلب أمورًا من هللا )3( 12العدد 

 ذا كان هللا يريد القيام ابألمر.جيب أن أكتشف بدايًة ما إ )4( 
ا لل )5( 14العدد   قيام مبا يريد هللا أن أقوم به. عندما أصّلي، جيب أن أكون مستعدًّ

 جيب أن أطيعه. 
 جيب أن أطيع القادة والقوانني يف البالد. )6( 
إذا كنت مريًضا وشفاين هللا، جيب أالَّ أخشى أن أذهب إىل الطبيب لكي  )7( 

 يفحصين. 
 فردي مهما كنت منشغًال.جيب أن أقضي وقًتا يف الصالة مب )8( 16لعدد ا

كلَّ يوم هذا األسبوع، سأشارك مع األشخاص احمليطني يب آية من الكتاب  ي:اهلدف الشخص
 املقدَّس استخدمها هللا ليتكلَّم إىل قليب.

 سأسأل اآلخرين كيف ملسهم هللا وسأدوِّن ردود فعلهم. اهلدف الشخصي:
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 حفظ آ�ت من الكتاب املقدَّس .ب

 من الكتاب املقدَّس ما معىن حفظ آ�ت .1
 يعين احلفظ ببساطة تعلُّم الكلمات لكي تتمكَّن من تكرارها عن ظهر قلب. 

 وقت. يف أيّ  )تكرارهاتذكُّرها ( تصبح الكلمات خمزَّنة يف ذهنك لكي تتمكَّن من

 ؟ملاذا جيب أن حتفظ آ�ت من الكتاب املقدَّس .2
 املقدَّس. جتد يف ما يلي البعض منها.توجد طرق عدَّة لالستفادة من حفظ آ�ت من الكتاب 

 هبا ملقاومة التجربة تستعني .أ
 هبا حلّل مشاكلك تستعني .ب
 تساعدك على التفكري بطريقة إجيابيَّة .ت
 تعدُّك لكي تلهج بكلمة هللا .ث
 تستعني هبا لتعدَّك للشهادة عن الرب .ج
�مر� هللا  2-1: 12تساعدك لتتعلَّم أن يكون لك فكر هللا. يف رسالة رومية  .ح

 أي أبن نتعلَّم أن نفكِّر كما هو يريد منا أن نفكِّر. ،بتجديد أذهاننا

 كيف ميكنين أن أحفظ آ�ت من الكتاب املقدَّس؟ .3
تدرجييَّة تستلزم وقًتا  ال توجد طريقة سحريَّة حلفظ آ�ت من الكتاب املقدَّس. فهذه عمليَّة

ل األهم حلفظ آ�ت من الكتاب املقدَّس هو يف الواقع، العام، لكن قبل كلِّ شيء، اهتماًما. ومثابرة
وليس قدرتك على القراءة. هل تريد فعًال أن حتفظ هذه اآلية من الكتاب  هبذا األمر، اهتمامك
 املقدَّس؟
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فقد جتد صعوبة كبرية يف البدء ابلقيام ابألمر، إذا مل تكن حتفظ الكثري من اآل�ت مؤخَّرًا، 
دِّرات. فأحد األعراض اجلانبيَّة الشائعة لإلدمان على املخدِّرات خصوًصا إذا كنت مدمًنا على املخ

 Teen Challengeهو فقدان الذاكرة على املدى القصري. قالت إحدى الطالبات يف خدمة 
ا استغرقت   ،من الكتاب املقدَّس. لكنَّها ظلَّت تواظب على األمرواحدة ستَّة أسابيع حلفظ آية إ�َّ

 بشكل أسرع. احلفظمكا�ا وسرعان ما اكتشفت أن إب

 املستحسن لدى معظم األشخاص ختصيص حماولة حفظ آ�ت من الكتاب املقدَّس، من عند
م 10 إذا واظبت و دقيقة يف يوم واحد.  40بدًال من متضية  هلذا األمر، دقائق يف اليوم ملدَّة أربعة أ�َّ

ا ترتك انطباًعا أك م عدَّة على حفظ آية معيَّنة، فإ�َّ  رب يف ذاكرتك وتتمكَّن من تذكُّرها لفرتة أطول.أل�َّ

 يف ما يلي بضعة أفكار تساعدك على حفظ آ�ت من الكتاب املقدَّس.

 اخَرت مقاطع كتابيَّة بعناية .أ

مقاطع عديدة من الكتاب يف كّل مرَّة، ويتجاوزون فقط مثَّة أشخاص حيفظون آية واحدة 
أن  )واألسهل(ا. ال أبس يف ذلك، لكن من األفضل املقدَّس ويبحثون عن آ�ت منفردة لكي حيفظوه

حتفظ مقاطع أو فصوًال من الكتاب املقدَّس. هبذه الطريقة،  تستطيع أن تتعرَّف إىل السياق وتكوِّن 
 قطع الذي تقوم بدراسته يف الكتاب املقدَّس. املفكرة كاملة عن 

فظ لى واحدة تستعني هبا حلد ترمجة مثما هي الرتمجة اليت جيدر بك االستعانة هبا؟ ال توج
هذه اآلية  اقتباسمقاطع من الكتاب املقدَّس. لكن ُخذ بعني االعتبار األشخاص الذين قد ترغب يف 

هلم يف وقت الحق. إذا كانت هذه اآلية خمصَّصة بشكل أوَّيل للكرازة، أي إلخبار غري املؤمنني عن 
 همها. احرص على اختيار ترمجة يسهل على غري املؤمني فيسوع، 
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 دوِّن اآلية على بطاقة صغرية .ب

 دوِّن اآلية على بطاقة صغرية وضعها يف جيبك لكي تكون يف متناولك وقت تشاء. 
 متّرِن على حفظها يف وقت فراغك.

 اجلهة الثانية               اجلهة األوىل                              منوذج:

 
َكَما َكاَن َلَدْيُكْم فَاآلَن، أِمتُّوا الَعطَاَء أْيًضا. فَ 

االسِتعَداُد لِلَعطَاِء َوالرَّغَبُة ِفيِه َساِبًقا، لَِيُكْن 
َهمَِّة 

َ
َلَدْيُكْم أْيًضا االسِتعَداُد اآلَن إلمتَاِم َهِذِه امل

 .َحَسَب َما َلَدْيُكمْ 
 

 
 

 11: 8كورنثوس 
 الرتمجة العربيَّة املبسَّطة للكتاب املقدَّس

 اآلية يف كّل مرَّة كلمات من  4أو  3احفظ  .ت

، انتقل إىل الكلمات الثالث أو األربع التالية. الثالث أو األربع األوىل كلماتالبعد حفظ 
 كلمات يف كّل مرَّة وسرعان ما ستتمكَّن من حفظ اآلية كاملة.   4أو  3واستمّر يف إضافة 

 لرتى ما إذا كنت قد حفظتها جيًِّدا.اكتب اآلية على ورقة 

 ترمجة مسيث وفاندايك   11: 8ورنثوس ك  2منوذج:    

  /فَاآلَن، أِمتُّوا الَعطَاَء أْيًضا.
 /َفَكَما َكاَن َلَدْيُكْم االسِتعَداُد لِلَعطَاِء 

 /َوالرَّغَبُة ِفيِه َساِبًقا،
 /لَِيُكْن َلَدْيُكْم أْيًضا االسِتعَداُد اآلنَ 

َهمَِّة 
َ
 .َحَسَب َما َلَدْيُكمْ /     إلمتَاِم َهِذِه امل
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 مع أشخاص آخرين اآليةاحفظ  .ث

أطلب من شخص واحد قراءة اآلية لكي يردِّدها اجلميع من بعده. كما وميكنك الطلب من 
 أعضاء اجلماعة، كلٌّ بدوره، إعطاء كلمة من اآلية. 

 احفظ صورة لآلية يف ذهنك (أو على ورقة) .ج

عدك األمر على حفظها. إذا استطعت أن تتخيَّل نفسك وأنت تتمِّم كالم هذه اآلية، فقد يسا
 فمن األسهل جدًّا أن تتذكَّر صورة على أن تتذكَّر كلمات.

 م كالم اآلية.تتمِّ  كيما ستفعله ل تبنيِّ تأضِف طابًعا شخصيًّا على الصور ل

 )الرتمجة العربيَّة املبسَّطة للكتاب املقدَّس(  11: 8كورنثوس   2عمَّا جاء يف يف ما يلي منوذج 

 
 َفَكَما َكاَن َلَدْيُكْم االسِتعَداُد لِلَعطَاءِ  وا الَعطَاَء أْيًضا.فَاآلَن، أِمتُّ 

 َوالرَّغَبُة ِفيِه َساِبًقا، 

 
 .َحَسَب َما َلَدْيُكمْ  لَِيُكْن َلَدْيُكْم أْيًضا االسِتعَداُد اآلنَ 

َهمَّةِ 
َ
 إلمتَاِم َهِذِه امل
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 راِجع اآل�ت دائًما .ح

ائًما. سيساعدك هذا األمر على عدم نسيا�ا بعد احرص على مراجعة اآل�ت اليت حفظتها د
م. وتتمثَّل إحدى أفضل الطرق المتحان نفسك بتدوين اآلية على ورقة.  بضعة أ�َّ

من حفظ مقاطع من األكرب االستفادة  حتقيق كيف ميكنين .4
 الكتاب املقدَّس؟

 احبث عن طرق لربط هذه اآلية ابختباراتك اليوميَّة .أ

ثنا عن ع مليَّة تعلُّم دراسة الكتاب املقدَّس عرب تطبيقه يف حياتنا الواردة يف الصفحة عندما حتدَّ
من دليل الطالب الذي بني أيدينا، حتدَّثنا عن أمهية البدء ابملواقف املسبِّبة للتوتُّر يف حياتنا  22

 ملساعدتنا على البحث عن مواضيع عمليَّة يف دراستنا للكتاب املقدَّس.

اآل�ت ربط طرق لت قائمة ابملواقف املسبِّبة للتوتُّر، ميكنك البحث عن إذا سبق لك أن أعدد
 . واحبث عن نواٍح أخرى يف حياتك تنطبق عليها هذه اآلية. اليت حفظتها هبذه املواقف

  . هذه اآلية حقَّقت استفادة أكرب منوكلَّما اكتشفت هذه الروابط يف حياتك اليوميَّة، 

 حياتك! طبِّقها يف .ب

ألهم الذي يكمن وراء حفظك آ�ت من الكتاب املقدَّس هو إمكانيَّة تطبيقها يف الدافع ا
حياتك. وليس حلفظ اآلية أي قيمة فعليَّة ما مل تقم بتطبيقها يف حياتك! فعندما حتفظ آية من 

الكتاب املقدَّس يصبح من األسهل عليك أن تتذكَّرها عندما تواجه موقًفا يف حياتك اليوميَّة ميكنك 
 تطبيق هذه احلقيقة العمليَّة من كلمة هللا. فيه

 أطلب من هللا أن يساعدك على إجياد املزيد من الطرق العمليَّة لتطبيق كل آية حفظتها.

 



 39  كيفية دراسة الكتاب املقدس

 أطلب من هللا أن يعلن لك آية خاصَّة حبياتك .ت

ومن األشخاص   Teen Challengeغالًبا ما يكون لدى الكثري من خّرِجيي خدمة 
 آية واحدة من الكتاب املقدَّس أصبحت  ما ال يقّل عننذ سنوات طويلة الذين خيدمون هللا م

ا ساعدهتم كثريًا يف مسريهتم مع يسوع.’’ آية خاصَّة حبياهتم‘‘  أل�َّ

هذه اآلية يف حياتك. وال تنتظر أن تسمع صواًت  نك أن تطلب من هللا قيادتك إلجيادميك
 تك يف حياتك.مدوً� من السماء لكن احبث عن اآل�ت اليت ساعد

 أجزاء من مقاطع من الكتاب املقدَّس احفظ .ث

خمتلفة من الكتاب  مراجعيبدأ الكثري من املؤمنني اجلدد مسريهتم حبفظ آ�ت منفردة من 
لكن من املفيد أيًضا االنتقال إىل حتدٍّ أكرب متمثِّل حبفظ مقاطع من  املقدَّس، وال أبس يف ذلك.

 أو  18-10: 6قطع من آ�ت عدَّة مثل أفسس الكتاب املقدَّس. وقد يتألَّف امل
 .11-1: 2، أو فيلّيب 9-3: 1بطرس  2

 ومن مثَّ ميكنك االنتقال إىل حفظ فصول كاملة من الكتاب املقدَّس. 
 يف ما يلي بعض الفصول الرائعة اليت ميكنك حفظها.

 23مزمور     3كولوسي   7، 6، 5مىتَّ 
 1يوحنا  1  1يعقوب  4تسالونيكي  1
 12عربانيني   13كورنثوس   1

ميكنك أن حتفظ أسفارًا كاملة من الكتاب  القيام بعمل جذرّي يف هذا اجملال،وإذا أردت فعًال 
شخاص مثلك أن فعلوا ذلك. وكان البعض منهم قد فلقد سبق ألاملقدَّس. نعم، ميكنك فعل ذلك! 

 كنك البدء ابألسفار اآلتية:أدمن على املخدِّرات لسنوات طويلة قبل أن يبدأ ابلقيام بذلك. مي

 مرقس. وإجنيل أفسس، و كولوسي، و يعقوب، رسائل 

 يتحدَّث كاتب املزمور عن قدرة كلمة هللا على مساعدتنا.
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 ترمجة مسيث وفاندايك 11، 9: 119مزمور 

ُه َحَسَب َكَالِمكَ    .ِمبَ يـُزَكِّي الشَّابُّ َطرِيَقُه؟ ِحبِْفِظِه ِإ�َّ
 َك ِيف قـَْلِيب ِلَكْيالَ ُأْخِطَئ ِإلَْيَك.َخبَّْأُت َكَالمَ  )11(

 يسوعب نقتديوخنبئها يف قلوبنا، ننال قوَّة لكي نقاوم التجارب ونتعلَّم أن  عندما حنفظ كلمة هللا
 .يف حياتنا

 حفظ آ�ت من الكتاب املقدَّس يساعدك على جتديد ذهنك .ج

 دينا مجيًعا فرصة للنمو يف ، �مر� هللا بتغيري طريقة تفكري�. ل2: 12يف رسالة رومية 
 هذا اجملال.

 ترمجة مسيث وفاندايك 2: 12رومية 

ُوا َعْن َشْكِلُكْم بَِتْجِديِد َأْذَهاِنُكْم لَِتْخَتِربُوا َما ِهَي  َوالَ ُتَشاِكُلوا َهَذا الدَّْهَر َبْل تـََغريَّ
  الصَّاِحلَُة اْلَمْرِضيَُّة اْلَكاِمَلُة. ِإرَاَدُة هللاِ 

لكي جيدِّده. بل عليك أن تقوم ابألمر بنفسك! اقرأ اآلية  ملسة سحريَّة ذهنك لن يلمس هللا
ًدا. مل تقل  بل هذا ذهنك أنت. ’’. صلِّ واطلب من هللا أن جيدِّد ذهنك‘‘: اآلية جمدَّ

 وهللا يطلب منك أن جتدِّده بنفسك. وهو سيساعدك، لكن عليك أن تقوم ابلعمل بنفسك.

ق لتطهري ذهنك من أفكار اإلمث ابستبداهلا آب�ت سبق أن حفظتها. أعظم الطر تتمثَّل إحدى 
 يف كلِّ مرَّة تظهر أفكار اإلمث يف ذهنك، قاومها مستخدًما اآل�ت اليت حفظتها.

 اآل�ت اليت حفظتها أتمَّل يف .ح

اذها لكمن دليل الطالب، سنتطرَّق إىل يف اجلزء التايل  ي اخلطوات العمليَّة اليت ميكنك اختِّ
مقاطع الكتاب املقدَّس اليت حفظتها، تعلَّمت ما أتمَّلت يف كلمة الرب. وكلَّ أمَّل يف  تت

 أكثر من هللا. 
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 التأمل يف كلمة هللا .ت

 ما هو التأمُّل؟ .1
ذهّين أو حالة يستسلم فيها اإلنسان ملا الستغراق اال‘‘’’ أتمُّل‘‘كلمة   عينوفق قاموس املعاين، ت

 ’’.ر ، تفكري متعمِّق يف موضوع يتطّلب تركيز الذهن واالنتباهميّر يف خاطره من معاٍن وأفكا

أن تلهج آب�ت يف مراجع عدَّة يف الكتاب املقدَّس، ورد ذكر التأمُّل يف كلمة هللا. يعين هذا 
وأن جتعل كلمة هللا جزءًا من حياتك، وأن جتعل حّق  ،الكتاب املقدَّس يف ذهنك ومشاعرك وإرادتك

  ك ومواقفك ومشاعرك وأفعالك.هللا جزًءا من أفكار 

هي متضع الشعري أو العشب بسرعة بدايًة، ميكن تشبيه التأمُّل بكيفية اجرتار البقرة طعامها. ف
ًدا. وبينما تقوم مبضع شهيًّا سرتجع الطعام اجملّرت (يبدو املشهدوتوتبتلعه. مثّ جتلس  !) وتقوم مبضعه جمدَّ

ًدا، تستمّد القيمة الغذائيَّ  طريقة اليت خلق هبا هللا ة منه ملساعدته على النمو. هذه هي الالطعام جمدَّ
 البقرة! ألست مسرورًا أن هللا خلقنا بنظام هضمّي خمتلف؟

عندما تدخل فلكن ميكن تشبيه تناول الطعام الروحي إىل حد كبري بطريقة تناول البقرة طعامها. 
 كي نتعلَّم كل ما يريد هللا أن نتعلَّمه منها. وأن ندرسها لكلمة هللا إىل أذهاننا، نستطيع أن نسرتجعها 

عندئٍذ، تدخل إىل أعماق قلوبنا ويصبح هلا أتثري أكرب على حياتنا، خصوًصا عندما نبدأ بتطبيق 
 تعاليمها يف أنشطتنا اليوميَّة. 

 ما الفرق بني احلفظ والتأمُّل؟ .2
 والتأمُّل.طريقة تفسري بعض املؤمنني اجلدد للفرق بني احلفظ يف ما يلي 

 احلفظ هو جمرَّد املعرفة أمَّا التأمُّل فيعين أن جتعل األمر جزًءا منك. .أ
 مَّا التأّمل فيعين أن تسمح له ابلتغلغل إىل احلفظ هو معرفة األمر معرفة سطحيَّة أ  .ب

 أعماق ذهنك لكي جتعله جزًءا من أفكارك.



42   

ين أن تفكِّر فيه مليًّا لكي احلفظ يعين أن تتمكَّن من اقتباس األمر أمَّا التأمُّل فيع .ت
 تفهمه.

التأمُّل عمليَّة احلفظ. ميكنك أن حتفظ مقطًعا من الكتاب املقدَّس وأن جتمع إًذا، يتجاوز 
 معلومات إضافيَّة يف ذهنك. أمَّا التأمُّل يف هذا املقطع فيعين أن تسمح لكلمة هللا ابلعمل يف حياتك

 ك.تغريِّ لكي 

 (ما هي الفوائد؟) كلمة هللا؟  ملاذا جيب أن أأتمَّل يف .3
د هللا إبعطاء بركة مميَّزة لألشخاص الذين حيفظون كلمته. لكنَّه يقطع وعوًدا رائعة للرجل عِ ال يَ 

 الذي جيعل التأّمل يف حقائق الكتاب املقدَّس جزًءا منتظًما من حياته.

 8: 1تنجح يف ما تفعله. يشوع  .أ
 3-2: 1كل ما تصنعه ينجح. مزمور  .ب
 100، 97: 119مة ومعرفة. مزمور تزداد حك .ت
 11، 9: 119يصبح لديك سلطان على اخلطيَّة والتجربة. مزمور  .ث
 تصبح أكثر شبًها ابهلل يف مشاعرك وأفكارك وأعمالك. .ج

 كيف ميكنين التأمُّل يف كلمة هللا؟ (طرق التأمُّل) .4
كيف أنَّه كان   خيرب امللك داود الذي ملك على اسرائيل حواىل أربعني سنة يف العهد القدمي

. وإذا استطاع ملك كثري االنشغاالت أن جيد 3-2: 1يتأمَّل يف كلمة هللا �ارًا وليًال. اقرأ املزمور 
 من املؤكَّد أنَّه ميكنك أنت أيًضا أن جتد وقًتا للقيام هبذا العمل املهم.فوقًتا للتأمُّل يف كلمة هللا، 

 ابلتأمُّل يف كلمة هللا. يف ما يلي بعض االقرتاحات ملساعدتك على البدء
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 احفظ مقاطع من الكتاب املقدَّس .أ

إذا أردت احلصول على تفسري حول كيفيَّة حفظ آ�ت من الكتاب املقدَّس، راِجع املالحظات 
 من دليل الطالب.  40-34الواردة يف الصفحتني 

   2: 1يعقوب  منوذج: 
 . َوِيت ِحيَنَما تـََقُعوَن ِيف َجتَاِرَب ُمتَـنَِّوَعةٍ ِاْحِسُبوُه ُكلَّ فـَرٍَح َ� ِإخْ  ترمجة مسيث وفاندايك

  أفكار خارجيَّة دخيلةذهنك من أيّ  نقِّ  .ب

أطفئ أجهزة التلفاز والراديو واهلاتف وألعاب الفيديو. وتوقَّف عن التفكري يف املشاكل اليت 
 تواجهها واألنشطة اليت تقوم هبا خالل اليوم.

 يةركِّز انتباهك على جزء صغري من اآل .ت

 )ترمجة مسيث وفاندايك(  2: 1يعقوب ’’ ...ِاْحِسُبوُه ُكلَّ فـَرَحٍ ‘‘... منوذج: 

 ذهنك أتمَّل به يف  .ث

 ؟’’حتسبه كلَّ فرح‘‘ما معىن أن  منوذج: 

 مشاعرك أتمَّل به يف .ج

من خالل مشاعري؟ هل توجد أوقات ميكين أن أكون ’’ فرحي‘‘كيف ميكنين أن أُظهر  منوذج: 
 دون أن أشعر ابلفرح؟ إذا كان اجلواب نعم، مىت؟ وكيف؟خالهلا فرًحا من 

 إرادتك أتمَّل به يف .ح

 ؟أن أكون فرًحا عندما أواجه التجارب هل أريد منوذج: 
 كيف ميكنين أن أظهر فرحي؟
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جتد اجلواب على هذا السؤال يف اجلزء املتبقي من اآلية: مىت جيب أن أكون فرًحا؟ (
 ’’)َب ُمتَـنَِّوَعةٍ ِحيَنَما تـََقُعوَن ِيف َجتَارِ ‘‘

لدى اإلجابة على السؤال الثالث، ميكنك تطبيق هذه اخلطوات لإلجابة على األسئلة نفسها 
 ’’ِحيَنَما تـََقُعوَن ِيف َجتَاِرَب ُمتَـنَِّوَعةٍ ‘‘...لدراسة اجلزء املتبقي من اآلية، 

 ذهنك أتمَّل به يف منوذج: 
 ؟ ’’التجارب املتنوعة‘‘ما املقصود ب

 جارب اليت أمّر فيها؟ما هي الت
 ما معىن أن أفرح عندما أقع يف جتارب متنوِّعة؟

 امزج التأمُّل ابلصالة .خ

صلِّ طالًبا من الروح القدس أن يريك عمق حقائق اآل�ت اليت تتأمَّل فيها. واسأله أن مينحك 
 كلمته يف أفكارك ومواقفك ومشاعرك وأعمالك.أفكارًا حول كيفية تطبيق  

 أمهية التكرار .د

تكراره مرارًا لدى دراسة املقطع الكتاّيب نفسه. وميكنك حماولة تأمُّل عبارة عن نشاط ميكن ال
التأمُّل يف املقطع نفسه ما ال يقّل عن مرَّة واحدة يف اليوم طوال أسبوع كامل. وستتفاجأ ابألمور 

ها هللا حىتَّ  التأّمل يف املقطع نفسه بعد  بعد التأمُّل ابملقطع نفسه. وسرتى اجلديدة اليت يعلِّمك إ�َّ
 .،  أنَّك تستوحي منه أفكارًا جديدة يف كلِّ مرَّةأكثر من عشرين مرَّة  ملدَّة ستَّة أشهر

 إدراج التأمُّل ضمن طرق أخرى لدراسة الكتاب املقدَّس .ذ

وخمتلفة لدراسة الكتاب املقدَّس. بعد االنتهاء من دراسة  شنا طرقًا عديدةيف هذا الدرس، �ق
ملقدَّس، خصِّص وقًتا للتأمُّل يف ما درسته. قد يساعدك األمر على الغوص بشكل أعمق يف الكتاب ا

 كلمة هللا وترسيخها يف قلبك.
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 كلمة أخرية حول كيفيَّة دراسة الكتاب املقدَّس

لكي  ة، ويف تعلُّمها الشخصيَّ  ها يف حياتكتطبيقاملقدَّس يف دراسة الكتاب  تكمن أمهيَّة
 تك، فتصبح اإلنسان الناجح الذي يريد هللا أن تكونه. جاء يف رسالة تستعني هبا يف حيا

ألَنـََّنا َحنُْن َعَمُلُه، َخمُْلوِقَني ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع َألْعَماٍل َصاِحلٍَة، َقْد َسَبَق هللاُ َفَأَعدََّها ‘‘ 10: 2أفسس 
اليت ’’ األعمال الصاحلة‘‘زيد عن هذه عندما ندرس الكتاب املقدَّس نتعلَّم امل’’. ِلَكْي َنْسُلَك ِفيَها

 يريد هللا أن نسلك فيها اليوم. 

احرص على أن تقرن دراستك للكتاب املقدَّس بصلوات كثرية. ميكنك أن تضفي نوًعا من 
ها  التنوّع وعمًقا جديًدا على وقت الصالة إبعالن املقاطع اليت درستها يف الكتاب املقدس مصلًِّيا إ�َّ

 وبينما تثبِّت نظرك على يسوع، تتعلَّم أن تصبح اإلنسان الذي يريد منك أن تكونه. يف حمضر هللا.
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عندما تقرأ هذه اآلية يف ترمجات خمتلفة، تستطيع أن تكوِّن صورة واضحة عن كيفيَّة مساعدة 
ك على تكوين صورة أوضح عمَّا تتحدَّث عنه هذه اآلية.  هذه الرتمجات إ�َّ

 مسيث وفاندايكترمجة 
أَْيضاً َحَسَب  َوَلِكِن اآلَن متَُِّموا اْلَعَمَل أَْيضاً، َحىتَّ ِإنَُّه َكَما َأنَّ النََّشاَط ِلِإلرَاَدِة، َكَذِلَك َيُكوُن التـَّْتِميمُ 

 َما َلُكْم.
 

 الرتمجة العربيَّة املبسَّطة للكتاب املقّدس
اَن َلَدْيُكْم االسِتعَداُد لِلَعطَاِء َوالرَّغَبُة ِفيِه َساِبًقا، لَِيُكْن َلَدْيُكْم أْيًضا فَاآلَن، أِمتُّوا الَعطَاَء أْيًضا. َفَكَما كَ 

َهمَِّة َحَسَب َما َلَدْيُكمْ 
َ
  .االسِتعَداُد اآلَن إلمتَاِم َهِذِه امل

 
 الرتمجة العربية املشرتكة للكتاب املقدَّس
 .لى َقْدِر الّرغَبةِ َمتّموا اآلَن هذا الَعَمَل لِـيكوَن الّتتميُم ع

 
 ترمجة احلياة للكتاب املقدَّس

َا اآلَن َأْكِمُلوا اْلِقَياَم ِبذِلَك اْلَعَمِل، َحىتَّ َكَما َكاَن َلُكُم اِالْسِتْعَداُد َألْن تـَْرَغُبوا،   ِإمنَّ
 .َيُكوُن َلُكْم أَْيضاً االْسِتْعَداُد َألْن ُتْكِمُلوا اْلَعَمَل ِممَّا َمتِْلُكونَ 

 
 مجة الكتاب الشريفتر 

ُلوا َهَذا اْلَعَمَل، فـَيَـتَـَناَسُب التـَّْنِفيُذ َمَع اْحلََماِس َوالرَّْغَبِة. َوأَْعطُوا ِممَّا ِعْندَُكمْ   .فَاْآلَن َكمِّ
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 من التطبيق الشخصي حلّق الكتاب املقدَّس ةاملناسب المات على وضع األهدافع

 ما ترغب يف إجنازه. . عدم ترك أي شّك يف ذهنك حولةبسيط اإ�َّ  .1

إعالن اهلدف بوضوح. أحياً� كثرية، تكون أهدافنا عاّمة جدًّا. فعلى سبيل املثال،  .ةحمدَّد اإ�َّ  .2
، فهذا اهلدف عام جدًّا. لذا، فمن ’’االقرتاب أكثر إىل هللا‘‘هدف إذا وضعت أمامك 

. واجعل منه أّول هدف لديك. احلكمة أن حتدِّد أمرًا واحًدا تقوم به لكي تزداد اقرتااًب إىل هللا
ذ لك هدفًا آخر يعّزِز األوَّل وجيعلك تتقدَّم يف عالقتك ابهلل.  وعندما تتمكَّن من حتقيقه، اختَّ

لذا، ُكن دائًما مباشرًا وحمدًَّدا يف صياغة كّل هدف. واحرص على أالَّ يكون معقًَّدا عرب حصره 
 بعمل واحد.

إذا صرت غنيًّا، سأتذكَّر أن ‘‘اليوم. فاهلدف الذي يقول: مرتبط حبياتك  ا. إ�ّ يةجمد اإ�َّ  .3
ليس هدفًا جمدً� ألنَّه ال ميكنك أن تفعل شيًئا ’’ دوالرًا للكنيسة كلَّ يوم أحد 50أعطي 

جيب أن يستند . وعندما تصبح غنيًّا، ميكنك وضع أهداف متعلِّقة بثروتك. اآلنلتحقيقه 
حقَّق يف حياتك اليوم. كما وجيب أن يؤدي إىل التغيري هدفك إىل أمور تعلم أنَّه ميكن أن تت
 الذي ترجو أن يتحقَّق يف حياتك.

يف كلِّ مرَّة أتعرَّض للتجربة، ‘‘اليوم؟ اهلدف الذي يقول،  ا. هل ميكنك حتقيقهةعمليّ  اإ�َّ  .4
رة يبدو هدفًا جيًِّدا، لكن هل هو عملي؟ هل متلك القد’’ أدرك أنَّ الشيطان هو الذي جيرِّبين

على القول لنفسك إنَّ الشيطان جيرِّبك يف اللحظة اليت تبدأ فيها التجربة؟ يبدو هذا اهلدف 
ا ال يستطيع املؤمن اجلديد التغلُّب على التجربة من  روحيًّا، لكن قد يكون مبالًغا به. فرمبَّ

 احملاولة األوىل.

ن تضع اهلدف مثًال أ يوم واحد. ميكنكيف بسيطة وقصرية ميكنك إمتامها ابدأ بوضع أهداف 
ميكنك أن جتعل هذا ’’. قائمة بكّل املرَّات اليت أتعرَّض خالهلا للتجربة اليوم، سأُعدّ ‘‘اآليت: 

عندما أتعرَّض ‘‘....اهلدف أكثر حتديًدا عرب ذكر نوع واحد من التجارب. ميكنك القول مثًال 
 ’’.لتجربة التفوُّه ابلشتائم
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 ؟ ’’اليوم سأزداد اقرتااًب إىل هللا‘‘اهلدف:  . هل ميكنك قياس هذااميكن قياسه .5
ليس هذا اهلدف مكتواًب بطريقة جتعل من السهل عليك قياسه. إذا كنت حريًصا على إحراز 

اليوم، ‘‘فاهلدف اآليت . حنو حتقيقه تقدُّم، دوِّن هدفك بطريقة تسهِّل عليك قياس تقدُّمك
قياس. وعندما تُعّد القائمة، هو هدف قابل لل’’ ةسأعّد قائمة ابملرَّات اليت تعرَّضت فيها للتجرب

 النشاط القابل للقياس. تستطيع أن تكمل

 يف ما يلي أربعة أسئلة ميكنك أن تطرحها بينما تدوِّن هدفك:

 ما الذي سيتّم قياسه؟ -

 اليت سيتّم استخدامها لقياسه؟ األداةما هي  -

 كيف ميكنين أن أسهِّل عمليَّة القياس؟ -

 ر أن يقيس تقدُّمي؟كيف ميكن لشخص آخ -

. اهلدف الكّلي من وضع أهداف من التطبيق الشخصي هو مساعدتك على إنَّه يساعدك .6
كيف سيساعدين ‘‘االقرتاب إىل هللا. فكِّر يف املستقبل. بينما تدوِّن هدفك اسأل نفسك: 

وبينما تسعى إىل حتقيق كّل هدف، هل ميكنك أن ترى كيفيَّة ’’ هذا اهلدف على النمو؟
ك لتصبح مؤمًنا أفضل؟مساع  دته إ�َّ
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