
 

 مدرسة المسيح

 أساسيات الحياة مع هللا

 المقدس الكتاب  - العشرونالحلقة 
 

 أسفار الكتاب المقدس

 

 
 

 

 الكنيسة االنجيلية بقصر الدوبارة
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 المقدس؟ الكتاب ُكتب لماذا 

 هللا هو من عن اإلعالن ألجل

 اإلنسان هو من عن اإلعالن ألجل

 لإلنسان هللا خطة عن اإلعالن ألجل

 

 المقدسة الكلمة أهمية

 

ٌ ة   هللاِ  َكلَِمةَ  ألَن   الَة   َح ف   ُكل   ِمنْ  َوأَْمَضى َوَفع  ٌْ ِن، ِذي َس ٌْ وحِ  الن ْفسِ  َمْفَرقِ  إِلَى َوَخاِرَقة   َحد   َواْلَمَفاِصلِ  َوالرُّ

ٌ َزة   َواْلِمَخاِخ، اِتِه. اْلَقْلبِ  أَْفَكارَ  َوُمَم  ٌ  (21 :4 )عب  َونِ

 

ً   َوَتَساِبٌحَ  بَِمَزاِمٌرَ  َبْعضاً، َبْعُضُكمْ  َوُمْنِذُرونَ  ُمَعل ُمونَ  ِحْكَمة   ِبُكل   َوأَْنُتمْ  ِبِغنًى، اْلَمِسٌحِ  َكلَِمةُ  ِفٌُكمْ  لَِتْسُكنْ   َوأََغانِ

ٌ ة ، . قُلُوبُِكمْ  فًِ ُمَتَرن ِمٌنَ  بِِنْعَمة ، ُروِح ب   (26 :3)كو لِلر 

 

ةَ  َولَ   اْلُكُتبَ  َتْعِرفُونَ  لَ  إِذْ  ونَ َتِضلُّ » ٌَُسوُع: َفأََجابَ  ِ. قُو   (12 :11 )مت  هللا 
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 التأملية الدراسة

 

 القراءة -2

 بالقراءة أو بالسمع سواء ذهنً إلً الكلمة تصل أن ٌجب    

 القراءة سمات

 تسلسل و بانتظام بل بالترتٌب بالضرورة لٌس منظمة بطرٌقة القراءة

 ( باهلل انفراد حالة )فً الصالة بروح القراءة

 الجماعة مع أو منفرداً  القراءة

 تقرأه ما كمٌة المقصود لٌس ( روحك ظمأ ٌروي و ٌشبعك )ما ٌكفً بما القراءة

 

   النص فً الموجود المعنً هو ما   الفهـــم -1

 : مثل مساعدة اسئلة ٌوجد

 الشٌطان أو هللا هو المتكلم ٌكون أحٌانا المتكلم؟ هو من

 ،التالمٌذ،الفرٌسٌٌن والخطاة العشارٌن الرئٌسً؟ المستمع هو من

 الضال البن مثل النص؟ ُكتب لماذا

 ….،شعر، ،نبوة حدٌث ، ،معجزة مثل ، قصة ، عظة المدروس؟ النص نوع هو ما

 الرئٌسٌة األفكار هً الرئٌسٌة األفعال غالباً  الفرعٌة األفكار و الرئٌسٌة األفكار حدٌد

 من التأمل من تنتهً عندما ذلك بعد ثم عندها الوقوف دون علٌها العبور و تقابلك التً المشاكل تحدٌد

 وجدتها. التً للمشاكل حلول عن البحث فً تبدأ أن الممكن

 

 التأمل -3

ْبَرحْ  لَ  ِرٌَعةِ  َهِذهِ  ِسْفرُ  ٌَ الً  َنَهاراً  ِفٌهِ  َتْلَهجُ  َبلْ   َفِمكَ  ِمنْ  الش  ٌْ  َمْكُتوب   ُهوَ  َما ُكل   َحَسبَ  لِْلَعَملِ  لَِتَتَحف ظَ  َولَ

 (8 :2)ٌش ُتْفلُِح. َوِحٌَنِئذ   َطِرٌَقكَ  ُتْصلِحُ  ِحٌَنِئذ   ألَن كَ   ِفٌِه.

 

ُجلِ  ُطوَبى ْسلُكْ  لَمْ  ال ِذي لِلر  قِفْ  لَمْ  اْلُخَطاةِ  َطِرٌقِ  َوِفً األَْشَرارِ  َمُشوَرةِ  ِفً ٌَ  لَمْ  ٌنَ اْلُمْسَتْهِزئِ  َمْجلِسِ  َوِفً ٌَ

ْجلِسْ  ب   َناُموسِ  فًِ لَِكنْ  ٌَ ُتهُ  الر  ْلَهجُ  َناُموِسهِ  َوِفً َمَسر  الً. َنَهاراً  ٌَ ٌْ  (1 :2)مز َولَ

 

اكَ  ٌَ ُذ. ِبَفَراِئِضكَ  ُسُبلَكَ  َوأُلَِحظُ  أَْلَهجُ  ِبَوَصا  (26 ،25 :222)مز َكالََمَك. أَْنَسى لَ  أََتلَذ 

 

 فٌها أملتت سوف التً اآلٌة أو القطعة حدد

 القدٌم العهد و األناجٌل قراءة عند خاصة و حٌة متحركة صورة إلى تقرأه ما حول المشهد: تخٌل

 فً الموجودة الشخصٌات من شخصٌة كل مكان لتأخذ نفسك وأترك  المشهد داخل أقفز الحدث: داخل عش

  الحدث

 المختلفة الشخصٌات مكان نفسك تضع عندما داخلك: ٌحدث ما أختبر

 ٌخترقك الحق ٌجعل و وأفكارك مشاعرك وٌمتحن ٌمتحنك هذا فإن صالن فً

 به تمر معاصر موقف إلً فٌه تأملت الذي الموقف حول به، مررت موقف أقرب على هذا طبق


