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  كیفیة دراسة الكتاب المقدس
 

  ٣الفصل 
  الدرس الثالث" مسح شامل للعھد القدیم: "درس الصوت

 

  لنتعلم كیف ندرس الكتاب المقدس وتطبیق حقائقھ على حیاتنا: الھدف

  )٢٢:١یعقوب ( .ُكونُوا َعاِملِیَن بِاْلَكلَِمِة، الَ َساِمِعیَن فَقَْط َخاِدِعیَن نُفُوَسُكمْ  َولِكنْ 
  
 

كیف یمكننا الحصول على أقصى استفادة من الكتاب المقدس؟ إذا درسنا الكتاب المقدس بعنایة، وحكمة، 
ما یقول الكتاب المقدس، ولم ولكن، إذا ببساطة تعلمنا . وطاعة لھ، فسوف یستخدمھ هللا لتغییر حیاتنا

  .ألن المعلومات دون تطبیق ال قیمة لھا. نطبقھ على حیاتنا، فدراستنا ال معنى لھا
 

وبعبارة أخرى، عندما . المالحظة والتفسیر والتطبیق: دراسة فعالة للكتاب المقدس تشمل ثالثة أجزاء
ما الذي "و" ماذا یعني ذلك؟" "اذا تقول؟م: "نأتي إلى كلمة هللا، نحن نسأل أنفسنا ھذه األسئلة الثالثة

  :وأنت تتخذ ھذه الخطوات الثالث في الدراسة، طبق أیضا المبادئ التالیة" یعنیھ بالنسبة لي؟
 
ال نتوقع أن الروح القدس یتفاعل . رغم أن ھناك تفسیر واحد فقط لآلیة، قد یكون ھناك ألف تطبیق -١

  .  باآلیة مع كل الناس بنفس الطریقة
  .لكتاب المقدس ھو كتاب عن یسوع، لذلك ابحث عنھ دائما في قراءتك للكتاب المقدسا -٢
  .فسر دائماً اآلیات الغامضة في ضوء اآلیات التي لھا معنى واضح -٣
  .ال تأتي أبدا إلى فقرة من الكتاب المقدس بأفكار مسبقة لتفھم معناھا -٤
  .علمكمصلیا، طالبا من هللا أن ی" كلمة هللا"اقترب من  -٥
  .كن على استعداد لطاعة كلمة هللا قبل أنت تعلمھا لآلخرین -٦
انظر دائماً إلى سیاق النص، واضعا في اعتبارك من الكاتب وإلى من كتب، والظروف التاریخیة  -٧

 . واألحداث التي تساعدنا على فھم النص
 .أن تكون متواضعا ومعترفا أن ھناك بعض الفقرات التي ال تفھمھا -٨
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السفر األول من الكتاب .  إذا تتبعت ھذه المبادئ، سوف یستخدم هللا الكتاب المقدس بقوة لتحویل حیاتك
سفر . "المقدس یساعدنا على فھم العالم وأنفسنا كما كان یقصد هللا أن یكون وكما نحن علیھ اآلن

نرى كیف تواصل هللا أوالً في سفر التكوین، نتعلم عن الخطیئة األولى، و". بدایة"یعني حرفیا " التكوین
قصة . مع اإلنسان، ونبدأ نفھم كیف جاء الصراع في ھذا العالم، نتعلم عن قضاء هللا، وأیضا خالصنا

  .بعد قصة في سفر التكوین تبین لنا أن هللا ھو المسئول عنا وأن اإلیمان بھ یصالحنا علیھ
 

  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یُطلب منك خالف ذلك  
 
  .واب أم خطأ؟ المالحظة ھي الخطوة األولى في دراسة أي نص في الكتاب المقدسص. ١
  . صواب أم خطأ؟ إذا لم نطبق ما تعلمناه، فدراستنا لم تنجز الكثیر. ٢
  .صواب أم خطأ ؟ یصف السفر األول من الكتاب المقدس بدایة العالم. ٣
نسان األول كاملة قبل أن تدخل صواب أم خطأ ؟ معظم سفر التكوین یصف كیف كانت حیاة اإل. ٤

  . الخطیة إلى العالم
 
  صحیحة؟" كلمة هللا"كیف یمكن أن نثبت أن  -٥
  بالمنطق والفكر البشري المستنیر -أ

  بالطریقة التي نشعر بھا عند قراءتھا -ب
  باإلیمان بھا وبتطبیقھا -ج
  بعد قراءتھا بلغتھا األصلیة -د
 
  لماذا أعطانا هللا الكتاب المقدس؟ -٦
  ألنھ یرید التواصل معنا -أ

  ألنھ یرید أن یكون لنا حیاة أفضل -ب
  ألنھ یحبنا -ج
  كل ما ذكر أعاله -د
 
  ما ھو السبب األساسي لدراسة الكتاب المقدس؟ -٧
  .إنھ یجلب الحظ السعید -أ

  لسماع صوت هللا -ب
  لیبین ما لدینا من معلومات -ج
  لمعرفة المزید عن التاریخ -د
 
  .كل خطوة لدراسة الكتاب المقدس للسؤال الذي تطرحھ ھذه الخطوة ارسم خط من - ٨ 
  ماذا یعني بالنسبة لي؟      مالحظة -أ

  ماذا تقول؟      التفسیر -ب
  ماذا یعني ذلك؟      التطبیق -ج
  
  أي من األسئلة التالیة ھي مفیدة في الجزء التطبیقي من دراستنا؟ -٩
  ھل ھناك أي تحذیرات نصغي إلیھا؟ -أ

  أي خطیة یجب أن نتركھا؟ھل ھناك  -ب
  ھل ھناك أي أمثلة یجب أن نتبعھا؟ -ج
  ھل ھناك أي حقائق عن هللا أو یسوع؟ -د
  كل ما ذكر أعاله - ه
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  ما ھي أفضل طریقة لتفسیر اآلیات الصعبة؟ - ١٠
  .محاولة لفھم عقیدة جدیدة هللا یریدنا أن نكتشفھا -أ

  .اختر أسھل التفسیرات وابتعد عن الصعوبات -ب
  .فقط القساوسة یمكن أن یفھموا كلمة هللا. تحاول أن تفھمھا على اإلطالق ال -ج
  .صلي واسأل هللا أن یساعدك على الفھم واجعل الكتاب المقدس یرشد أفكارك -د
 

  أي مما یلي یحصنك من التقسیر الخطأ؟ - ١١
  .فسر النص بطریقتك الخاصة  -أ

  .نتوقع أن لكل آیة تطبیق واحد فقط -ب
  .تفھم سیاق كل نصحاول أن  -ج
اجعل كل سفر من الكتاب المقدس یتحدث عن موضوع مختلف عن اآلخر، بدالً من محاولة إیجاد  -د

  . عالقة بین كل األسفار
 

  من ھو أفضل معلم للكتاب المقدس؟ - ١٢
  الروح القدس -أ

  القس  -ب
  عائلتك -ج
  التقالید والثقافة  -د
  
  
 

نشأة اإلنسانیة والخطیئة األولى، كیف یساعدنا ھذا في ضوء ما تعلمتھ من سفر التكوین عن 
  على فھم الحالة البشریة الیوم؟

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  

صلي وأسأل هللا أن یعلمك كل ما یریده لك أن تتعلم وكیف .  أشكر هللا من أجل ھذه الدراسة
.  اسأل هللا لیساعدك على السماع والفھم، والطاعة. تطبق ھذه  الحقائق من كلمتھ على حیاتك

ائلتك اسأل هللا لیساعدك على معرفة كلمتھ بطریقة أفضل، وأن تكون شاھدا قویا لع
  .وأصدقائك الذین ال یعرفونھ
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  . اشرح بدقة ما تعنیھ المالحظة -١

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  .أعط عدة أمثلة للمبادئ التي یجب أن نتبعھا لتؤدي المالحظة إلى التفسیر -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
. ناقش أھمیة التطبیق وكیف أن التطبیق الفعال یعتمد على دقة المالحظة والتفسیر -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ) ١٦- ٩:٢كورنثوس  ١أنظر إلى (؟  "كلمة هللا"من ینبغي أن یكون معلمك عندما تقوم بدراسة  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
.  اشرح كیف ربط الفقرات التي نقوم بدراستھا بباقي الكتاب المقدس قد تساعدنا على فھم أفضل -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ما ھو غرض سفر التكوین؟  -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  )٦-٣:١٩أنظر متى (ما ھي طریقة یسوع لتفسیر وتطبیق سفر التكوین؟   -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
    

  الذھاب إلى العمق


