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الكتاب المقدس
حضوو ر صوولم الماوولم الكيمووة ر وول  هوو 

:الحلاة والتقابل معه صلصلا  

أنفاس هللاالكتاب المقدس المفت ح ه  •

الاووورا  الكتووواب المقووودس المفتووو ح هووو •

لطريقنا

لاةحلاة الكنالكتاب المقدس المفت ح ه  •

حسلف الروالكتاب المقدس المفت ح ه  •

كنزنووووا الكتوووواب المقوووودس المفتوووو ح هوووو  •

الملفى



عالقتنا بكيمة هللا في اللدمة

..لناسابهانصيمفمنايفوسليةللاتاإللهلةالكيمة•

هىو«ليكيمةوسلية»وحلاتنافمناأنالحقلقةولكن•
..الناسحلاةب اسطتناتصيم

هللاقصدحابفتاتلدمنالهايننحنأنالكيمةخدمة•
أرسيهاالذى
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القراءة المتكررة •

كلأو لإلصحاح كوضع عناوين ليفقرات •

البحث عن النعم االلهلة •

البحث عن ال صايا اإللهلة•

البحث عن الكيمات المتكررة•

البحث عن المالم •

كيمة مح رية •

آية ِمح رية •

تطبلق •

طريقة اإلصحاح ال احد-1

فتشوا الكتب 

سهولة الحفظ



تمارين عميلة

:اقرأ اإلصحاح األول من إنجلل ي حنا( : 1)تمرين 
"الن ر الحقلقي"أو " الكيمة صار جادا  "تاملة اإلصحاح كيه يمكن •

:كاآلتيتقالم اإلصحاح ويمكن •

الن ر يأتي إلى العالم14إلى 1آيات من -

ي حنا يشهد ليمالم34إلى 15آيات من -

تعال وأنظر51إلى 35آيات من -

وونج َجِملع ووا َوِموونم ِميمهِووِه نَ : "موو ال  .. اختلووار آيووة واحوودة عوون اإلصووحاح يمكوون • حم

(16" )أََخذمنَا

:م ال  .. اختلار آية عن كل جزء أو •

َوالظُّيمَموووةج لَووومم َوالنُّووو رج يجِضووويءج فِوووي الظُّيمَموووِة "14إلوووى 1آيوووات مووون -

هج  ِركم (5.")تجدم

فَعج "34إلى 15آيات من - (29!" )َخِطلَّةَ المعَالَمِ هجَ ذَا َحَملج هللاِ الَِّذي يَرم

؟"51إلى 35آيات من - كجثج عَي ِمج  أَيمَن تَمم (38" )يَا مج



تمارين عميلة

:استلر  من النم( : 3)تمرين 

التشبلهات-الحقا ق    -ال ع د   -ال صايا    

20–7: 7متى •
ا» أَلج ا تجعمَط م يجبجو ا تَِجودجوا. اِسم و. لَكجومم اِقمَرعجو ا يجفموتَمم . اجطم وأَلج يَأمخج يجوبج ألَنَّ كجولَّ َمونم يَام ذج  َوَمونم يَطم

ْج يجفمووتَمج لَووهج  ا  يجعمطِ أَمم أَيُّ إِنمَاووانم ِموو. يَِجوودج  َوَموونم يَقمووَر بمووز  ا؟ َوإِنم نمكجمم إِذَا َسووأَلَهج ابمنجووهج خج لووِه َحَجوور 

َراٌر تَعمِرفج َن أَنم تجعمطج ا أَوم َسأَلَهج َسَمَكة   يجعمِطلِه َحلَّة ؟ فَِإنم كجنمتجمم َوأَنم  َدة   الََدكجمم َعَطايَوا َجل ِوتجمم أَصم

ِ أَبج كجمج الَِّذي فِي الاََّماَواِت  يََهبج  أَلج نَهج فََكمم بِالمَحِري  كجولُّ َموا تجِريودجوَن أَنم فَ !  َخلمَراتم ِليَِّذيَن يَام

ا بِهِ  يج ا ِموَن ». ءج مم  ألَنَّ هذَا هجَ  النَّامج سج َواألَنمبِلَايَفمعََل النَّاسج بِكجمج افمعَيج ا هَكذَا أَنمتجمم أَيمض  خج اجدم

وٌب الطَّرِ  ل ِِق  ألَنَّهج َواِسٌع المبَوابج َوَرحم َِ  َوكَ المبَاب الضَّ ي إِلَوى المَهوالَ وَن هجومج يوقج الَّوِذي يجوَ د ِ  ِلورج

يج َن ِمنمهج  خج َربَ ! الَِّذيَن يَدم لََق المبَاَب َوأَكم ي إِلَى المَحلَاَما أَضم ِة  َوقَِيليجو َن هجومج الطَِّريَق الَِّذي يجَ د ِ

وا ِمَن األَنمبِلَاِء المَكذَبَ »! الَِّذيَن يَِجدجونَهج  تَِرزج مم ِمونم ِة الَِّذيَن يَوأمتج نَكجمم بِ ِلَواب المحج اِحم والَِن  َولِكونَّهج مم

مم ! َداِخل ِذ َاٌب َخاِطفَةٌ  َِ ِعنَب وا  أَوم َهلم . ِمنم ثَِماِرِهمم تَعمِرفج نَهج تَنج َن ِمَن الشَّو م  ِموَن المَحَاوِ  يَجم

ا جَ  نَعج أَثمَمار  ِديَّةج فَ تِلن ا؟ هَكذَا كجلُّ َصَجَرةم َجل َِدةم تَصم ا الشََّجَرةج الرَّ ا رَ ل َِدة   َوأَمَّ نَعج أَثمَموار  ِديَّوة   تَصم

ا َردِ  نََع أَثمَمار  ونَ الَ تَقمِدرج َصَجَرةٌ َجل َِدةٌ أَنم تَصم ا َجل ِوَدة  يَّوة   َوالَ َصوَجَرةٌ َرِديَّوةٌ أَنم تَصم كجولُّ . َع أَثمَموار 

ا تجقمَطعج َوتجيمقَى فِ  ا َجل ِد  نَعج ثََمر  مم فَِإذ ا ِمنم ثَِماِرِهمم تَعمِرفج . ي النَّارِ َصَجَرةم الَ تَصم ." نَهج



:ال صايا

اسأل ا•

اطيب ا•

اقرع ا•

همافعي ا هكذا أنتم أيضا  ب•

ادخي ا من الباب الضلق•

ةاحترزوا من األنبلاء الكذب•

:ال ع د

تجعط ا•

تجدوا•

يجفتم لكم•

أبووو كم الوووذي فوووي الاوووم ات •

.يهب خلرات ليذين ياأل ن



:الحقا ق

كل من ياأل يأخذ•

كل من يطيب يجد•

كل من يقرْ يجفتم له•

وأنتم أصرار تعرف ن أن تجعط ا أوالدكم عطايا جلدة•

اس أن تفعل بالنو( .. ميلم كل ال صايا)هذا ه  النام س واألنبلاء •

ما تريد أن يفعي ا ب 

ن هم وقيلي .. ما أضلق الباب وأكرب الطريق الذي ي دي إلى الحلاة •

.الذين يجدونه

شوجرة الشجرة الجلودة تصونع ثمورا  جلودا  وال.. من ثمارهم تعرف نهم •

الرديهة تصنع ثمرا  رديها  

كل صجرة ال تصنع ثمرا  تجقطع وتجيقى في النار•



:التشبلهات

الصالة حالة من القرْ عيى باب هللا•

كا ال إبن ألبله.. تشبله العالقة باهلل •

بباب ضلق وطريق كرب.. تشبله الحلاة الروحلة •

ثوو ب بالووذ اب اللاطفووة وهووي تيووب .. تشووبله األنبلوواء الكذبووة •

الحمل

ة التوي بالشوجرة الرديو.. تشبله النبي الكذاب أو التدين الكواذب •

. تصنع ثمرا  رديا  



القراءة المتكررة  •

–المواذ) إثارة أسهية عيى الحقوا ق الكتابلوة و األحودا  •
(..ماذا ل –كم –اين –متى –من –كلف –ماذا 

المنطق وراء األحدا –المعنى إستقرار–تركلز •

تم ت سلع المدارَ تقلم ح ار وجدل وينف) -----ماذا ل •
الذهن لقصد هللا 

طريقة األسهية-2



تمارين عميلة

(اإلصحاح ال اني من سفر يش ْ.. )لماذا؟"اقتراحات بأسهية تبدأ بـ 

لماذا أرسل يش ْ الجاس سلن؟1)

لماذا دخل الجاس سلن بلت امرأة زانلة؟2)

لماذا يامم هللا باستلدام امرأة زانلة في خالص صعبه؟3)

َطاكج "راحابلماذا قالت 4) بَّ قَدم أَعم تج أَنَّ الرَّ ََ َعِيمم ؟(9" )مج األَرم

الجاس سلن بلن علدان الكتان؟راحابلماذا خبأت 5)

نجاة كل بلت أبلها؟راحابلماذا طيبت 6)

لماذا اختار الجاس سلن الحبل القرمزي عالمة؟7)

دون الرجوو ْ إلووى ( 20–18)لموواذا تعهوود الجاس سوولن بهووذا العهوود 8)

يش ْ؟

؟(22)لماذا لبث الجاس سلن ثالثة أيام في الجبل 9)

بَّ قَوودم َدفَووَع بِلَوو"لموواذا قووال الجاس سوولن للشوو ْ 10) ََ كجيََّهوواالوورَّ " ِدنَا األَرم

؟(24)



تمارين عميلة

(32-11: 15م ل اإلبن الضال ل قا .. )ماذا ل ؟"اقتراحات بأسهية تبدأ بـ 

رفض األب أن يجعطي اإلبن األصغر ما طيبه؟.. ماذا ل  1)

ظل اإلبن في البلت حتى بعدما أخذ نصلبه؟.. ماذا ل  2)

لم ينفق كل أم اله ولم تحد  المجاعة؟.. ماذا ل  3)

رفض األب استقبال ابنه ودخ له ليبلت مرة أخرى؟.. ماذا ل  4)

.. الحيووة األولووى .. لووم يعطووي األب اإلبوون الشوواطر أي هوودايا .. موواذا لوو  5)

العجل المجامن؟.. الحذاء .. اللاتم 

رفض األب أن يلر  ليقاء اإلبن األكبر؟.. ماذا ل  6)

أعطى األب اإلبن األكبر جديا  للفرح به مع أصحابه؟.. ماذا ل  7)

لم يحتمل األب إهانة اإلبن األكبر له وكيماته القاسلة؟.. ماذا ل  8)

فشل األب في إدخال اإلبن األكبر إلى الحفل؟.. ماذا ل  9)

خر  اإلبن األكبر للبحث عن أخله الضال من البداية؟.. ماذا ل  10)



القراءة المتكررة •

تي في وضع اسم القارئ بدال  ِمن أسماء الشلصلات ال•
.النم 

هوذا ماذا كنت ستفعل ل  كنت مكان هذه الشلصلة فوي•
الم قف 

ة طريقة وضع نفا  في مكان الشلصل-3



تمارين عميلة

11-3: 8من ي حنا ( .. 1)تمرين 

يِالُّ َن امم  َم إِلَلمِه المَكتَبَةج َوالمفَر ِ ِاَكتم فِوي ِزن واَوقَدَّ وا أَقَامج . َرأَة  أجمم وِ  َولَمَّ  َهوا فِوي المَ سم

ِاَكتم وَ »: قَالج ا لَهج  أَةج أجمم عَي ِمج  هِذِه المَمرم نِي فِي ذَاِت المِفعمِل  وَ يَا مج مج َسى فِوي ِهَي تَزم

َجمج  َصوانَا أَنَّ ِم موَل هوِذِه تجورم بجو هج  قَوالج ا هوذَا ِللججَ « ذَا تَقجو لج أَنموَت؟فََموا. النَّامج ِس أَوم ر ِ

تَكج َن بِِه َعيَلمهِ  مم َما يَشم وفَ وَ . ِلَكيم يَكج َن لَهج ْج فَانمَحنَى إِلَى أَسم ا يَاج  تجوبج أَمَّ لج َوَكواَن يَكم

 َِ وبِِعِه َعيَوى األَرم وو. بِِإصم وا يَام وتََمرُّ ووا اسم وومم َولَمَّ َمونم َكوواَن »: أَلج نَهج  انمتََصوَب َوقَواَل لَهج

ال  بَِحَجورم  ِمَهوا أَوَّ وفَ « !ِمنمكجمم بِوالَ َخِطلَّوةم فَيملَرم وا إِلَوى أَسم تجوبج ثجومَّ انمَحنَوى أَيمض  لج َوَكواَن يَكم

 َِ ووا َسووِمعج ا َوَكانَووتم . َعيَووى األَرم ووا هجوومم فَيَمَّ مم  َخرَ َوأَمَّ ووتجهج هجمم تجبَك ِ ا َضووَما ِرج وو ا َواِحوود  جج

بمتَِد ِلَن ِمَن الشُّلج خِ إِلَى اآلِخِري وَدهج َوالم . نَ فََ اِحد ا  مج ْج َوحم أَةج َواقِفَوةٌ َوبَِقوَي يَاجو  َمورم

وو ِ  ْج َولَوومم يَنم . فِووي المَ سم ووا انمتََصووَب يَاجوو  أَِة  قَوواَل لَ فَيَمَّ ا ِسووَ ى المَموورم يَووا »: َهوواظجوورم أََحوود 

وتَكج َن َعيَلموِ ؟ شم وَرأَةج  أَيموَن هجومم أجولهِوَ  الممج َحوَد  يَوا الَ أَ »: فَقَالَوتم « أََموا َدانَوِ  أََحوٌد؟امم

ْج . «!َسل ِدج  ا.َوالَ أَنَا أَِدينج ِ »: فَقَاَل لََها يَاج  ِطهِي أَيمض  .«اذمَهبِي َوالَ تجلم



تحديد الشلصلات: أوال  

ربنا يا ْ له المجد1)

(علالتي أجماكت في ذات الف)المرأة 2)

الكتبة والفريال ن3)

الشعب المتفر 4)

تالملذ المالم5)



...اسأل نفا  : ثانلا  

ماذا تفعل ل  كنت مكان الالد المالم؟

ربمووا كنووت أخوواغ موون ضووغ  النوواس وتهمووة •

حق تات.. وكنت قيت م يهم .. كار النام س 

!الرجم

ربما تهربوت مون هوذه القضولة وقيوت احكمو ا •

.أنتم حاب نام سكم

أيوون الرجوول الووذي .. متاوواءال  ربمووا حوواورتهم •

اصووترَ فووي اللطلووة معهووا؟ وموون هووم الشووه د 

الذين رأوها؟

حكووم ربمووا قيووت أنووا هنووا ليتعيوولم فقوو  ولوول  لي•

.عيى أحد



ماذا تفعل ل  كنت مكان المرأة؟

كنووت مووت موون اللوو غ والرعووب •

.والفضلحة

كنوووووت صووووورخت أنوووووا مظي موووووة •

.ماحصيش

.كنت حاولت الهرب بأي طريقة•

.. كنوووووت كرهوووووت النووووواس كيهوووووا •

ويمكن كرهوت ربنوا اليوي خيقنوي

.وكرهت نفاي.. 

ة مصدقة النهايوهابقىكنت مش •

الاووووعلدة وهامشووووي وراه طوووو ل 

.العمر



مووووواذا تفعووووول لووووو  كنوووووت مكوووووان الكتبوووووة 

والفرياللن؟

كنووووت رجمتهووووا موووون  لوووور مووووا أروح •

ليمالم

كنووووت ضووووربت بووووالط ب عيلهووووا دون •

انتظار إجابة منه

في كنت تجاسرت واستمريت في مو ق•

كجمم بِووالَ َموونم َكوواَن ِموونم "حتووى بعوودما قووال 

ِمَها أَ  ال  بَِحَجرم َخِطلَّةم فَيملَرم (7!" )وَّ

كنوووت اناوووحبت مووون البدايوووة ألنوووي ال •

.أحب منظر الدم والعق بة

كنووت عميووت زيهووم واناووحبت أول مووا •

.افتكرت خطلتي



ماذا تفعل ل  كنت مكان الشعب؟

ألني أنا أيضا  خاطئ.. باك ت .. كنت تعاطفت معها •

.اتهمكنت خفت عيى المالم ألني أعيم نلة الفرياللن وم امر•

ام س البود كنت وقفت في صف الكتبة والفرياللن وقيت كالم الن•

.أن يجطبق

.كنت هربت من الم قف ألني ال أحتمل هذا المشهد•

.كنت تبعت المالم وأحببته أك ر•



ماذا تفعل ل  كنت مكان التالملذ؟

لكالمهووم  هووم إسوومعأرجوو َ .. كنووت قيووت ليمعيووم •

..أنت سلرجم َوإال .. معهم حق 

كنووت ارتعبووت حوولن انحنووى عيووى األرَ بجانبهووا•

ويمكوووون كنووووت جريووووت .. وكأنووووه ماووووتعد ليوووورجم 

.وركعت بجانبه

حاجوووة ماصوووفشيمكووون حاولوووت أدافوووع عووون الماووولم وأقووو ل هووو  •

رأي أحد في بتاخذوامن امتى .. أو .. ومال ش دع ة بالم ض ْ 

تنفلذ الشريعة؟

نوه وأ.. عيوى خلور بودون رجوم مشول اسعلد جودا  إنهوم هابقىكنت •

.. وأرحوم .. وأعوذر .. أسوتر وهواتعيم.. أنقذ الغيبانوة دي وحوذرها 

. عن الكل.. وأحامي 



كم طريقة تم دراستها حتى اآلن؟

:هم.. ثالثة 

طريقة اإلصحاح الواحد( 1)

طريقة األسئلة( 2)

ةطريقة وضع نفسك مكان الشخصي( 3)



:  أم ية•

بووووولن رد فعووووول الشلصووووولات فوووووي -
الم اقف

لم بولن طريقوة تعاموول الاولد الماوو-
ة المورأة الكنعانلو)مع كل صلصلة 
(والمرأة الاامرية

بوووولن العهوووودين القووووديم والجديوووود-
م سووى عيووى الجبوول والم عظووة )

(عيى الجبل

طريقة المقارنات -4



–ة وصولة معلنو–فضولية معلنوة •
... -تشبله –حقلقة –وعد 

البحوووووث عووووون كيموووووات متعيقوووووة •
بالم ضووو ْ فوووي فهووورس الكتووواب 

.المقدس 

الكتووواب المفلووود هنوووا هووو  فهووورس •
الكتوووووووواب المقوووووووودس او عموووووووول 

(search ) عيى كيمة معلنة  .

طريقة دراسة م ض ْ -5



اوتجملعهبالشلصلةاللاصةالش اهداستلرا •

ردود–والق ةالضعفم اطنحلثمندراستها•
هارمزيت-الفضا ل–التفكلرطريقة–أفعالها
...ليمالم

طريقة دراسة صلصلة-6



حووووووديث مووووووع صلصوووووولة •
ن موتحتا  إثنلن أو أك ور)

(الدارسلن

ن إثارة أسهية لشلصلة مو•
ابه الجزء الكتابي واستج 

و االستفاووووار منووووه عيووووى 
. أم ر ما

طريقة إقامة ح ار -7



تمارين عميلة

ماذا حد  مع  يوا م سوى عنودما 1)

قتيت المصري؟

موووواذا صووووعرت فووووي أيووووام الغربووووة 2)

والهروب؟

لمووواذا لوووم ت افوووق فوووي البدايوووة أن 3)

تطلووووووع قوووووو ل الوووووورب وتووووووذهب 

لفرع ن؟



إذا أردت دراسة فضيلة معينة،

ما هي الطريقة التي سوف تتبعها؟

طريقة دراسة موضوع



الصالة بالكتاب المقدس •

التأمل في آية أو جزء  •

اللي ة مع الكتاب المقدس•

-مالحظات )طريقة الكتابة •
(أسهية-تامالت صي ات 

الطريقة التأميلة -8



تمارين عميلة

الصالة بالكتاب المقدس( .. 1)تمرين 

3-1: 10من زكريا 

ِ المَمطَ " ب  يجبج ا ِمَن الرَّ ِر َر فِي أََواِن المَمطَ اجطم

وونََع الوو ِر  فَلَصم تَووأَخ ِ وق ووا َويجعمِطووالممج بُّ بجرج مم رَّ لَهج

ب ا فِوي المحَ ِلكجل ِ إِنماَ . َمَطَر المَ بملِ  . قمولِ انم عجشم

ووووووو ا بِالمبَاِطوووووووِل  قَووووووودم تََكيَّ التَّوووووووَرافِلمَ ألَنَّ  مج

ا المَكووذِ  افجوو َن َرأَوم الَ َوالمعَرَّ وا بِووأَحم بَوورج ِم َب َوأَخم

وَن بِالمبَاِطلِ . َكِذبم  . نَمم ِلذِلَ  َرَحيجو ا َكغَو. يجعَزُّ

وتَعَلَ َعيَو». ذَلُّ ا إِذم لَولمَ  َراْم  َعواِة اصم ى الرُّ

تِ  نجو ِد َدةَ  ألَنَّ َربَّ المجج َ َضبِي فَعَاقَبمتج األَعم

ووو وووَد قَِطلعَوووهج بَلم ووومم قَووودم تَعَهَّ ووو ذَا  َوَجعَيَهج َت يَهج

."الِ َكفََرِس َجالَِلِه فِي المِقتَ 



...صي ات مقترحة 

(1)يا رب من مطر روح  القدوس امألني•

(1)صارت نفاي ل  يا رب م ل أرَ بال ماء •

(1)ألني جاغ جدا  ( الالل)اعطني يا رب ال بل •

(2)ارحمني يا رب من الكذب والرياء •

(2)الباطية التعزياتارحمني يا رب من •

(2)عيمني يا رب أن أجري وراءَ •

(3)أرسل يا رب رعاة حاب قيب  •

(3)تعهدنا يا رب بلالص  ورعايت  •

(3)أصكرَ يا رب ألن  رب الجن د وراعي الرعاة •



قراءة إجماللة•

ل قووراءة العنوواوين فووي االنجلوو•
بش اهد

افلة الليفلة التاريللة والجغر•
ليافر

تيللم م ض ْ الافر •

أهم نقاط الافر•

أيووون الاووولد الماوووم فوووي هوووذا •
؟الافر

دراسة سفر طريقة -9



ما هي الطرق التي تم دراستها إلى اآلن؟

طريقة اإلصحاح الواحد( 1)

طريقة األسئلة( 2)

يةطريقة وضع نفسك مكان الشخص( 3)

طريقة المقارنات( 4)

طريقة دراسة موضوع( 5)

طريقة دراسة شخصية( 6)

طريقة إقامة حوار( 7)

الطريقة التأملية( 8)

طريقة دراسة سفر( 9)



م ووووول أن اسوووووحق يرموووووز لياووووولد •
الماووولم فوووي م قوووف ذبحوووه بلووود 

..أبله

الحلوووووة النحاسووووولة رموووووز لياووووولد •
.. المالم و ه  عيى الصيلب 

ن العيلقووة رمووز لحيوو ل هللا فووي بطوو•
..الالدة العذراء 

الطريقة الرمزية -10



القداسإنجللإلىعشلةمنالل مقراءاترب •
.القراءاتح لهاتدورالتيالفكرةواستنتا 

(ليدراسةالعمقفي ايةم ض ْ)

طريقة استلدام القراءات الكنالة -11



ط بة 22علد نلاحة األنبا أنط نل س : تمرين 

..بالربالصديق نأيهاإفرح ا:باكرمزم ر•

سلدَفرحإلىأدخل...ال زناتم ل:باكرإنجلل•

..الاماواتفىهىنحنسلرتنا:الب ل •

اه..المشقاتالحتمالم اال  إخ تىياخذوا:الكاث للك ن•
...الصابريننط بنحن

القدسالروحمنوممتيهاصالحارجالكان:اإلبركال •
 فلرجمعالربإلىفانضم واإليمان

مينجلهجملعهاومنالصديقلنأحزانهىك لرة:المزم ر•
هللاأمامويتهيي نيفرح نالصديق ن..الرب

..ةصدق..بلع ا.الصغلرالقطلعأيهاتلفال:اإلنجلل•
..ساهرين..سرجكم...أحقاؤكم



صالة قبل الدراسة •

(  لةحالة اليغة العربفي)قراءة سيلمة بالتشكلل إن أمكن •

فهم معاني الكيمات•

فهم معاني الجمل و انعكاسات •
الضما ر

فحم النم الكتابي•

التأمل الروحي •

وهذا ه  قصد كيمة)التطبلق العميي •
(هللا في حلات  

ية ليحفظآ•

:إلىجملع الطرق تحتا  



كتب أساسلة في دراسة الكتاب المقدس



عرَ الكتب األساسلة في دراسة الكتاب المقدس

الكتاب المقدس ذو الش اهد



عرَ الكتب األساسلة في دراسة الكتاب المقدس

فهرس الكتاب المقدسقام س الكتاب المقدس



عرَ الكتب األساسلة في دراسة الكتاب المقدس

مقدمة األسفارأطي  الكتاب المقدس



معجم االلفاظ العارة  •

•CD katamars

•Mobile app

تفالر الكتاب المقدس •

:كتب أساسلة في دراسة الكتاب المقدس



الغرَالطرقهذهكلإن
عيىمااعدت ه منها

المقدسبالكتابالتمتع
ه قراءتعيىوتشجلع 

ل يك نأناألهملكنو
ضمني ملةمنتظمةقراءة
الكتابفيالروحيقان ن 
.المقدس

:تنبله هام



أن اْ
الكتاب المقدس نص ص



النص الشعري( 2)

المعجزة. أالنص القصصي   (1)

المثل. بالنص القصصي   (1)

قصص العهد القديم والجديد. جالنص القصصي   (1)

النص النبوي( 3)

النص التعليمي( 4)



المعجزة( 1: )النم القصصي

تحقلق–هللامحبةإعالن:الهدغ•
باهللاإليمانإلىتق د–النب ات
لالستعراَولل (إسمهوتمجلد

والمكانالزمان)المحلطةالظروغ•
..)

(يروحأوطبلعى)اإلحتلا •

هللاتدخل•

(ليشلم؟اوليناسأضافتماذا)الناسفعلرد•

حلاتىفيالماتفادةالدروس•



(Parable)الم ل ( 2: )النم القصصي

خاللمنتدريجلاالميك تفكرت صلل)الم لهدغ•
ض لالفعيىتبعثالحلاةواقعمنومقارناتتشبلهات

.(اإليمانحقا قوالتفكلرلتقبل

ومعتقداتهوصلصلاتهواحداثهظروفه)الم لدراسة•
هممن–كاملتطابقإليجادلل –الر لالةوفكرته
الم للق لالدافعه وما؟ليم لالاامعلنجمه ر

بعدهأوقبيهبماوارتباطه

.حلاتيفيتطبلقه•



:  النم القصصي
قصم العهد القديم والجديد( 3)

هوقداستوحمايتهعنايتهلليلقتههللامحبة:الهدغ•
يمعالشلصيوتالماه

مكانلةظروغاحدا صلصلات:القصةدراسة•
هللاوتعامالت؟ولماذااألفعالوردودوتاريللة

هللاخطة)واألوس الفردىالمات ى:القصةمات يات•
(اللالصلتدبلرهللاخطة)العاموالمات ى(صعبهمع

يحد أنالمفروَماكانولل ماحد تاجلالقصة•

(منها؟داستفلوكلفالرسالةماهي)حلاتيفيتطبلقها•



ما هي أنواع النص القصصي؟

:هم.. ثالثة 

المعجزة( 1)

المثل( 2)

قصص العهد القديم والجديد( 3)



النم الشعري

العالقةوعنالنف عنالتعبلروسا لأرقىه •
.الحفظعيىويااعداآلخرومعهللامعال جدانلة

والجامعةاألنشادونشلدواألم الالمزاملرسفر:يشمل•
تالصي اوبعضاي بوسفرسلراخإبنويش ْوالحكمة

الالدةوصالةصم  للأمحنةوصالةي نانصالةم ل
.الكاهنوزكرياالعذراء

الظروغحدد–عنهاألولىانطباعات :وحددالنمإقرا•
اعرالمش–المشكية–الكتابةودوافعبهالمحلطةوالليفلات

.(تهيلل–صكر–إتكال–ثقة–إلتماس–صك ى)

.(المزاملرصالةم ال)حلاتىفيتطبلقه•



النم النب ي

12+كبارأنبلاء4:نب يسفر17يشمل•
التىالمقاطعبعض+الرؤياسفر+صغار

األسفارباقىتحت يها

بأحدا تنب تحملأنيمكنإلهلةرسالة:النب ةمعنى•
(عتابأوتعزيةأوتحذير)ماتقبيلة

أومبالكالإماليشعبهللاوإعالنمشلهةينقلمنه يالنب•
إيضاحب سليةأوبالنم ذ 

.م100يح الالرؤياوسفرم.ق460الى760من•

-قريبالالماتقبل-الحاضر-يالماض)لينب ةيالزمنالبعد•
."يابندع تمصرمن"م ال(البعلدالماتقبل



النم النب ي ... 

صعريةبطريقةكتبتمعظمها•

 (اءصعلإك)متباعدةفتراتعيىكتبتالنب اتبعض•
(كعام س)ومدينةمكانمنأك رنعتنبأتبعضهاو

كالمنعالنبىكالمتمللزالناتطلعاألحلانبعضفي•
هللا

...الصعبةالكيمات...عناوينضع...جزأ...إقرا•
الزمانالمكان...الكتابةودافعالتاريللةالليفلة

وع داألسي ب..النب ةمض ْوماه الشلصلات
تعزياتأمعق باتتحذيرأم

.الشلصلةيحلاتيفيلهللارسالةماهى•



النم التعيلمي

نوبراهلوأدلةبشرحقضلةاومبدأيتناول•
يلمكتعحلاتنافيتطبلقهللصيموص اهد
لر كتعيلمالمعجزةاوكالم للل )مباصر
.(مباصر

أونالالويلسفرتشريعاتأوالجبلعيىالم عظةم ل•
.الجديدالعهدرسا لأو....الت نلة

.يحلاتيعميإطاريفالاله تتقدم•

حلاتوالتإللهوالمرسلالكاتباسم:الرسا لدراسةيف•
–ةالرسالم ض ْ–والتابلموالطيبةالشكروصالة
اللتاملةالتحلة



كم سفر يشمل النص النبوي؟

سفر17


