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. هو روح وحياة .هو طريك خالصنا . ... سالحنا. هو .كتابنا الممدس .

 هو أكلنا وشربنا خالل رحلة غربتنا على األرض. ...

 . .هو أنفاس هللا .المقدس كتابنا 

بالغنى السماوى فنثمر ثالثين وستين التى تحرن روحه فينا وتمألنا 

 ومئة.

  .هو السراج الذى يُضئ طريقنا .. المقدسكتابنا 

 لئال نتوه ونخرج عن الطريك المستميم فال نصل للملكوت السماوى.

 . .هو حياة الكنيسة .المقدس كتابنا 

 وال حياة للكنيسة بدون كلمة هللا. افال نفهمه خارجه

  .ح ..هو سيف الرو المقدسكتابنا 

الذى به نمطع شر أفكارنا وشهواتنا، كما نمطع به كل تعليم غريب وبدع 

 شيطانية.

  .هو كنزنا ..المقدس كتابنا 

هو الحمل الذى يختبئ فيه مسيحنا فنمضى ونبيع كل شىء لنمتنى هذا 

 الحمل.

  .الذين عشقوا كلماته ..القديسين هو الذى أعطى نعمة آلبائنا  المقدسكتابنا 

ً  .فّسروها .. .علـّموها .. .بها ..عاشوا  ممروءاً وصاروا إنجيالً معاشا

 من جميع الناس.
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 ..من جيل إلى جيل . .هو مصنع القديسين .. المقدسكتابنا 

 "اَلسََّماُء َواألَْرُض تَُزوالَِن َولَِكنَّ َكالَِمي الَ يَُزولُ ال يشيخ " وهو كتاب
 .(33:  12)لو 

يدين هو محاولة بسيطة لعرض بعض األفكار . الذى بين .وهذا الدليل .

والطرق المناسبة للتأمل ودراسة الكتاب الممدس، وهى تصلح للتأمل الشخصى 

ً إلعداد دروس الكتاب الممدس لكل مراحل التربية  والخلوات، وتصلح أيضا

 الكنسية وأيضاً فى إجتماعات الشباب والسيدات وغيرها.

 ... فهى بال عدد ...رق الدراسة ط كل على يحتوى. ال .وهذا الدليل .

 وإال احتجنا لكتب ضخمة بال عدد ..ال يشمل كل التطبيمات على النصوص .و

يغطى تفسيرات آباء الكنيسة التى ال غنى عنها لكل َمن يريد الغوص وال  ...

 فى معانى وأسرار الكتاب الممدس.

على ألوال  أوالً  ويليك بكل َمن يعد درس كتاب لمخدوميه أن يتعرف

بأى من  وإستعراضه وتفاسير اآلباء فى الجزء المعنى بدراسته لبل تمديمه

 الطرق المشروحة فى هذا الدليل.

ربنا يسوع المسيح ـ له المجد ـ الذى ترن لنا بروحه هذه الكلمات الغنية 

. يجعل من هذا الدليل البسيط سبيالً لتعلك كل .المادرة على خالص نفوسنا .

أسفار الكتاب  معايشةويسة األرثوذكسية بالكتاب الممدس ومدخالً لفهم أبناء الكن

 المختلفة.

بصلوات صاحب الغبطة والمداسة البابا األنبا تواضروس الثانى، الرب 

 حياته سنيناً كثيرة وأزمنة سالمة مديدة.لنا يحفظ 

 ... صلوا من أجلى

 أبونا/ داود ملعى



 
 عنوان وآية

 

 
 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنوان وآٌة ــــــــــ
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... أبسط الطرق لمراءة ودراسة الكتاب  ىهلد تكون هذه الطرٌمة 

وتصلح للسنوات األولى من التعلٌم، كما تصلح لكبار السن أو المبتدئٌن فى 

 الدراسة.

  ٌموم الدارس بإختٌار عنوان فى كلمات لصٌرة )ٌفضل إال تزٌد عن

 لإلصحاح أو لكل جزء )ممطع( من اإلصحاح.... أربعة كلمات( 

أى أنه ٌمكن تمسٌم اإلصحاح إلى أجزاء )ٌفضل أال تزٌد عن خمسة 

 واختٌار عنوان مناسب لكل جزء.... أجزاء( 

 أو آٌة ... ن اإلصحاح كله ثم ٌموم الدارس بإختٌار آٌة مناسبة للعنوان م

 عن كل جزء من أجزاء اإلصحاح.

 ٕٔاآلٌة ال تعنى )عدداً كامالً( بمعنى أنها لٌست بالضرورة من عدد 

ولكنها مجرد جملة مفٌدة لصٌرة تحمل المعنى وٌسهل ...  ٖٔإلى عدد 

 حفظها وتذكرها.

  ٌات )أو اآل... ٌموم الدارس بكتابة هذه اآلٌة بنفسه مرتٌن على األلل

 المختارة من اإلصحاح(.

كتابتها ٌحاول الدارس أن ٌتأكد من حفظ اآلٌة بتكرارها ذهنٌاً أو إعادة 

أو كتابتها على ورلة ممّواة ووضعها فى مكان ... فى األٌام الممبلة 

 ظاهر طوال الٌوم.

  (9ٖ:  ٘)ٌو فَتُِّشوا اْلُكتَُب" "ـ هذه الطرٌمة تجعل الدارس ٌفتش الكتاب الممدس ٔ

 بحثاً عن الفكرة الرئٌسٌة فى اإلصحاح أو الجزء من اإلصحاح 



 ــــــــــ  عنوان وآٌة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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علٌه تذكر محتوٌات اإلصحاح أو السفر  لـ هذه الطرٌمة تجعل الدارس ٌسهٕ

 عموماً وتساعده فى حفظ الشواهد.

فٌصٌر ... ـ هذه الطرٌمة تشجع الدارس على التناء ذخٌرة من اآلٌات بالحفظ ٖ

ً كما لال المدٌس بولس الرسول "له كنزاً روح ِلتَْسُكْن فٌُِكْم َكِلَمةُ اْلَمِسٌحِ ٌا

 .(ٙٔ:  ٖ)كو  "بِِغنى

 

 ...( 1إقرأ اإلصحاح األول من إنجيل يوحنا )يوحنا 

 "ًأو "النور الحمٌمى". ٌمكن تسمٌة اإلصحاح كله "الكلمة صار جسدا 

  :وٌمكن تمسٌم اإلصحاح كاآلتى 

 النور ٌأتى إلى العالم. ←( ٗٔ إلى ٔآٌات من ـ )

 ٌوحنا ٌشهد للمسٌح. ←( ٖٗ إلى ٘ٔ آٌات منـ )

 تعال وأنظر. ←( ٔ٘ إلى ٖ٘ آٌات منـ )

  مثالً ... ٌمكن اختٌار آٌة واحدة عن اإلصحاح ... 

 (ٙٔ:  ٔ)ٌو " َجِمٌعاً أََخْذنَا َوِمْن ِمْلئِِه نَْحنُ "

 .. مثالً  .أو اختٌار آٌة عن كل جزء... 

لنُّوُر ٌُِضًُء فًِ الظُّْلَمِة َوالظُّْلَمةُ لَْم اوَ " ←( ٗٔ إلى ٔ ـ )آٌات من 

 .(٘:  ٔ" )ٌو تُْدِرْكهُ.

ِ الهِذي ٌَْرفَُع َخِطٌهةَ اْلعَالَمِ " ←( ٖٗ إلى ٘ٔ ـ )آٌات من " ُهَوذَا َحَمُل اَّلله

 (.9ٕ:  ٔ)ٌو 

ٌَْن »فَمَاالَ: « َماذَا تَْطلُبَاِن؟»" ←( ٔ٘ إلى ٕ٘ـ )آٌات من  َربًِّ أَ

 (.8ٖ:  ٔ" )ٌو «تَْمُكُث؟



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنوان وآٌة ــــــــــ
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 (4 لم 2إقرأ اإلصحاح الرابع من سفر الملوك الثانى )

 ."ٌمكن تسمٌة اإلصحاح كله "معجزات ألٌشع النبى 

 :ٌمكن تمسٌم اإلصحاح كالتالى 

 معجزة دهنة الزٌت. ←( 7 إلى ٔ منـ )آٌات 

 معجزة إلامة ابن األرملة الشونمٌة. ←( 7ٖ إلى 8 ـ )آٌات من

 معجزتٌن فى تدبٌر األكل. ←( ٗٗ إلى 8ٖ ـ )آٌات من

 .. مثالً .. .ٌمكن اختٌار آٌة واحدة عن اإلصحاح. 

 (ٕٙ:  ٗمل  ٕ)" أََسالٌَم ِلْلَولَِد؟ فَمَالَْت: َسالٌَم."

  آٌة عن كل جزء فى اإلصحاح ...ٌمكن اختٌار 

:  ٗمل ٕ) "اْدُخِلً َوأَْغِلِمً اْلبَاَب َعلَى نَْفِسنِ " ←( 7 إلى ٔـ )آٌات من 

ٗ.) 

ٌِْهَما " ←( 7ٖ إلى 8ـ )آٌات من  ٌِْهَما ِكلَ فَدََخَل َوأَْغلََك اْلبَاَب َعلَى نَْفَس

بِّ   (.ٖٖ:  ٗمل  ٕ) "َوَصلهى إِلَى الره

: ٌَأُْكلُوَن َوٌَْفُضُل َعْنُهْم." ←( ٗٗ إلى 8ٖ )آٌات من ـ بُّ  "َهَكذَا لَاَل الره

 (.ٖٗ:  ٗمل  ٕ)

انجٌل بشواهد( ... تعتمد على عنونة ) الكتب الممدسةهنان نسخ من 

أجزاء كل إصحاح فى ممدمة كل إصحاح وبخط أصغر ... كما توجد نسخ 

... لكن األفضل  أجنبٌة كثٌرة تعتمد على هذا التمسٌم فى عرض اإلنجٌل

 للدارس أال ٌتمٌد بهذا ... وٌجتهد بنفسه فى اختٌار العنوان واآلٌة.



 
 ملـــاذا ؟

 

 
 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـمـاذا ؟  ــــــــــ

ٕٔ 
 

هذه الطرٌمة تناسب باألكثر كل المصص المسجلة فى الكتاب الممدس 

ً ... علماً بأن أسفار الكتاب تحوى فى مجملها أحداث % ٓٗولصصاً تصل إلى  ا

إلى المصص ألرب من محتوى الكتاب الممدس ... كما توجد أسفار كاملة هى 

 .مثل ... أستٌر ... راعوث ... ٌهودٌت ... طوبٌا ... األناجٌل األربعة الطوٌلة

  الدارس بوضع مجموعة أسئلة تبدأ بـ "لماذا" على أحداث المصة ٌموم

... ال تمل عن ثالثة أسئلة فى المصص المصٌرة ... وال تمل عن خمسة 

 فى المصص األطول.

 ن ٌجد إجابة لكل سؤال واألفضل أن ٌبحث عن أكثر ثم ٌجتهد بنفسه أ

 من إجابة لكل سؤال "لماذا؟".

ء األحداث ... ا؟" ... ٌكشف عادة عن منطك مختفى وراسؤال "لماذـ ٔ

 ة تضٌف كثٌراً إلى الفائدة والتأمل والتطبٌك.متظهر معانى عمٌ وباإلجابة 

ل المارىء ٌتمعن فى النص وٌمرأه عدة مرات بحثاً جعطرٌمة "لماذا؟" ... تـ ٕ

عن السؤال واإلجابة ... وهذا ٌضٌف إلى التركٌز واستمرار المعنى فى 

 الذهن.

ـ أسئلة "لماذا" ... تفتح باباً للحوار بٌن الدارسٌن )عائلة( أو )أسرة خدمة فى ٖ

ترن الكنٌسة( أو )إجتماع مدارس أحد أو شباب(... والحوار ٌجعل الكل ٌش

 فى التفكٌر والتعبٌر كما ٌمدم رسالة للكل أن الكتاب الممدس سهالً ووالعٌاً.

ـ أسئلة "لماذا؟" ... تجعل اإلنسان ٌتخٌل أحداث المصة واٌضاً ٌتصور نفسه ٗ

عل المعانى أكثر فٌها ... وهذا التخٌّل ٌثبت الصورة الذهنٌة فى الملب وٌج

 .تأثٌراً واستمراراً 



 ــــــــــ لـمـاذا ؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ أسئلة "لماذا؟" ... تكشف كثٌر من صفات هللا وراء األحداث كما تكشف ٘

كثٌر من عٌوب وخطاٌا ودوافع البشر فى التصرف أو الكالم ... وبهذا 

ٌتعرف على خباٌا نفسه تجعل الدارس ٌتعرف على هللا باألكثر كما أنه 

  ودوافعها.

 

ٌِْن ِسّراً, لَائاِلً:  -ٔ " ٌِْن َجاُسوَس ٌَم َرُجلَ اذَْهبَا اْنُظَرا األَْرَض »فَأَْرَسَل ٌَُشوُع ْبُن نُوٍن ِمْن ِشّطِ

ٌَْت اْمَرأَةٍ َزانٌٍَِة اْسُمَها َراَحاُب َواْضَطَجعَا ُهنَاَن. «. َوأَِرٌَحا فَِمٌَل ِلَمِلِن أَِرٌَحا:  -ٕفَذََهبَا َودََخالَ بَ

ٌْلَةَ َرُجالَِن ِمْن بَنًِ إِْسَرائٌَِل ِلٌَتََجسََّسا األَْرضَ  ُهَوذَا» فَأَْرَسَل َمِلُن أَِرٌَحا  -ٖ«. لَدْ دََخَل إِلَى ُهنَا اللَّ

ٌَتَ »إِلَى َراَحاَب ٌَمُوُل:  ٌْتَِن, ألَنَُّهَما لَدْ أَتٌََا ِل ٌِْن َودََخالَ بَ ٌِْن أَتٌََا إِلَ ٌِْن اللَّذَ ُجلَ َجسََّسا األَْرَض أَْخِرِجً الرَّ

 «.ُكلََّها

ٌِْن َوَخبَّأَتُْهَما َولَالَْت:  -ٗ  ُجلَ ٌَْن »فَأََخذَِت اْلَمْرأَةُ الرَّ ُجالَِن َولَْم أَْعلَْم ِمْن أَ ًَّ الرَّ نَعَْم َجاَء إِلَ

ٌَْن ذََهبَا. اْسعُوا َسِرٌعاً  َوَكاَن نَْحَو اْنِغالَِق اْلبَاِب فًِ الظَّالَِم أَنَُّهَما َخَرَجا. لَْسُت أَْعلَمُ  -ُ٘هَما.  أَ

ٌَْن ِعٌدَاِن َكتَّاٍن لََها  -ٙ«. َوَراَءُهَما َحتَّى تُدِْرُكوُهَما ًَ فَأَْطلَعَتُْهَما َعلَى السَّْطحِ َوَواَرتُْهَما بَ ا ِه َوأَمَّ

دَةً َعلَى السَّْطحِ.  ُمنَضَّ

إِلَى اْلَمَخاِوِض. َوَحالََما َخَرَج الَِّذٌَن َسعُوا فََسعَى اْلمَْوُم َوَراَءُهَما فًِ َطِرٌِك األُْردُّنِ  -7 

ٌِْهَما إِلَى السَّْطحِ.  -8َوَراَءُهَما أَْغلَمُوا اْلبَاَب.  ا ُهَما فَمَْبَل أَْن ٌَْضَطِجعَا َصِعدَْت إِلَ َولَالَْت:  -9َوأَمَّ

بَّ لَدْ أَْعَطاُكُم األَْرَض, َوأَنَّ ُرْعبَُكْم » ٌْنَا, َوأَنَّ َجِمٌَع ُسكَّاِن األَْرِض ذَابُوا ِمْن َعِلْمُت أَنَّ الرَّ لَدْ َولََع َعلَ

بُّ ِمٌَاهَ بَْحِر ُسوَف لُدَّاَمُكْم ِعْندَ ُخُروِجُكْم ِمْن ِمْصَر, َوَما  -ٓٔأَْجِلُكْم,.  ٌَْف ٌَبََّس الرَّ ألَنَّنَا لَدْ َسِمْعنَا َك

ٌٌَِّن اللَّذَ  ْمتُُموُهَما. َعِمْلتُُموهُ بَِمِلَكًِ األَُموِر ٌِْن َحرَّ : ِسٌُحوَن َوُعوَج, اللَّذَ َسِمْعنَا  -ٌِْٔٔن فًِ َعْبِر األُْردُّنِ

ُ فًِ السَّ  بَّ إِلََهُكْم ُهَو اَّللَّ َماِء ِمْن فَْوُق َوَعلَى فَذَابَْت لُلُوبُنَا َولَْم تَْبَك بَْعدُ ُروٌح ِفً إِْنَساٍن بَِسبَبُِكْم, ألَنَّ الرَّ

ّبِ َوأَْعِطٌَانًِ َعالََمةَ أََمانٍَة. ألَنًِّ لَدْ َعِمْلُت َمَعُكَما  -ٕٔتَْحُت.  األَْرِض ِمنْ  فَاآلَن اْحِلفَا ِلً بِالرَّ

ٌِْت أَبًِ َمْعُروفاً.  ً َمَع بَ ٌْضا ً َوإِْخَوتًِ َوأََخَواتًِ  -َٖٔمْعُروفاً. بِأَْن تَْعَمالَ أَْنتَُما أَ َوتَْستَْحٌٌَِا أَبًِ َوأُّمِ

 «.َما لَُهْم َوتَُخلَِّصا أَْنفَُسنَا ِمَن اْلَمْوتِ  َوُكلَّ 

ُجالَِن:  -ٗٔ  نَْفُسنَا ِعَوُضُكْم ِلْلَمْوِت إِْن لَْم تُْفُشوا أَْمَرنَا َهذَا. َوٌَُكوُن إِذَا أَْعَطانَا »فَمَاَل لََها الرَّ

ً َوأََمانَةً  بُّ األَْرَض أَنَّنَا نَْعَمُل َمعَِن َمْعُروفا ٌْتََها بَِحائِِط  -٘ٔ«. الرَّ ةِ, ألَنَّ بَ فَأَْنَزلَتُْهَما بَِحْبٍل ِمَن اْلُكوَّ

ًَ َسَكنَْت بِالسُّوِر.  اذَْهبَا إِلَى اْلَجبَِل ِلئاَلَّ ٌَُصاِدفَُكَما السُّعَاةُ, َواْختَِبئَا »َولَالَْت لَُهَما:  -ٙٔالسُّوِر, َوِه

ُجالَِن:  -7ٔ«. اةُ, ثُمَّ اذَْهبَا فًِ َطِرٌِمُكَماُهنَاَن ثاَلَثَةَ أٌََّاٍم َحتَّى ٌَْرِجَع السُّعَ  نَْحُن بَِرٌئَاِن »فَمَاَل لََها الرَّ

ُهَوذَا نَْحُن نَأْتًِ إِلَى األَْرِض, فَاْربِِطً َهذَا اْلَحْبَل ِمْن ُخٌُوِط  -8ِٔمْن ٌَِمٌنِِن َهذَا الَِّذي َحلَّْفتِنَا بِِه. 

ةِ الَّتًِ ٌِْت أَبٌِِن.  اْلِمْرِمِز فًِ اْلُكوَّ ِن َوإِْخَوتَِن َوَسائَِر بَ ٌِْت أَبَاِن َوأُمَّ ٌِْن فًِ اْلبَ أَْنَزْلتِنَا ِمْنَها, َواْجَمِعً إِلَ
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ٌْتِِن إِلَى َخاِرجٍ, فَدَُمهُ َعلَى َرأِْسِه, َونَْحُن نَُكوُن بَِرٌئٌَْ  -9ٔ ِن. فٌََُكوُن أَنَّ ُكلَّ َمْن ٌَْخُرُج ِمْن أَْبَواِب بَ

ٌِْه ٌَدٌ. َوأَمَّ  ٌِْت فَدَُمهُ َعلَى َرأِْسنَا إِذَا َولَعَْت َعلَ ٌِْت أَْمَرنَا َهذَا  -ٕٓا ُكلُّ َمْن ٌَُكوُن َمعَِن فًِ اْلبَ َوإِْن أَْفَش

ٌِْن ِمْن َحْلِفِن الَِّذي َحلَّْفتِنَا ا فَذََهبَا. َوَصَرفَتُْهمَ «. ُهَو َهَكذَا َحَسَب َكالَِمُكَما»فَمَالَْت:  -ٕٔ«. نَُكوُن بَِرٌئَ

ةِ.  فَاْنَطلَمَا َوَجاَءا إِلَى اْلَجبَِل َولَبِثَا ُهنَاَن ثاَلَثَةَ أٌََّاٍم َحتَّى َرَجَع  -َٕٕوَربََطْت َحْبَل اْلِمْرِمِز فًِ اْلُكوَّ

 السُّعَاةُ. َوفَتََّش السُّعَاةُ فًِ ُكّلِ الطَِّرٌِك فَلَْم ٌَِجدُوُهَما.

ُجالَ  -ٖٕ  ٌِْه ُكلَّ ثُمَّ َرَجَع الرَّ ا َعلَ ِن َونََزالَ َعِن اْلَجبَِل َوَعبََرا َوأَتٌََا إِلَى ٌَُشوَع ْبِن نُوٍن َولَصَّ

بَّ لَدْ دَفََع بٌَِِدنَا األَْرَض ُكلََّها, َولَدْ ذَاَب ُكلُّ ُسكَّاِن األَْرِض »َولَاالَ ِلٌَُشوَع:  -َٕٗما أََصابَُهَما.  إِنَّ الرَّ

 "«بَِسبَِبنَا

 ـ لماذا أرسل ٌشوع الجاسوسٌن؟ٔ

 ـ لماذا دخل الجاسوسٌن بٌت إمرأة زانٌة؟ٕ

 ـ لماذا ٌسمح هللا بإستخدام إمرأة زانٌة فى خالص شعبه؟ٖ

 لماذا لالت راحاب "علمت أن الرب لد أعطاكم األرض"؟ -ٗ

 لماذا خبأت راحاب الجاسوسٌن بٌن عٌدان الكتان؟ -٘

 لماذا طلبت راحاب نجاة كل بٌت أبٌها؟ -ٙ

 الجاسوسٌن الحبل المرمزى عالمة؟لماذا اختار  -7

( دون الرجوع إلى ٕٓـ  8ٌٔن بهذا العهد )د الجاسوسـ لماذا تعهَّ 8

 ٌشوع؟

 (؟ٕٕـ لماذا لبث الجاسوسٌن ثالثة أٌام فى الجبل )9

 ها"؟ـ لماذا لال الجاسوسٌن لٌشوع "الرب لد دفع بٌدنا األرض كلٓٔ
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 ـ لماذا أرسل يشوع الجاسوسين؟1

  لعله ً ٌشوع  ٌفعل كما كان ٌفعل موسى ... حٌن أرسل موسى لدٌما

 وكالب وآخرٌن لٌتجسسوا األرض فى بداٌة رحلة الخروج.

  العشرة الذٌن تجسسوا  ٌرسل إال أثنٌن ... ألنه تذكر أنوربما لم

 ً ثنٌن كالب ... أما اإل أشاعوا التذّمر والملك والرعباألرض لدٌما

 ا الثمة والرجاء فى دخول كنعان.وٌشوع فأشاع

  ف على أسرار المدٌنة الحصٌنة أرٌحا ... وٌكتشف ربما أراد أن ٌتعرَّ

 ماذا أعده هللا إللتحامها؟!

سمة الشعوب لدٌماً ... وحدٌثاً ... لبل دخول أى جٌش  التجسس ألنأو 

 ألى بلد.

 ـ لماذا دخل الجاسوسين بيت إمرأة زانية؟2

  ربما ألن بٌتها فى السور ولم ٌحتاجا أن ٌدخال إلى داخل المدٌنة لئال

 .أمرهما ٌنكشف

  من المعتاد أن المرأة الزانٌة لد تعامل الغرباء بٌنما لن ٌمبل أى إنسان

 ٌعاملهما. عادى أن

  ربما لصد هللا أن ٌظهر خطته فى استخدام إمرأة خاطئة كوسٌلة

 لخالص شعبه.

 عن  اربما دفعا ماالً ... لتسمح لهما بالدخول كعادة الزانٌات ثم كشف

 سرهما.

 ـ لماذا يسمح هللا بإستخدام إمرأة زانية فى خالص شعبه؟3

 اغوا وفسدوا ألنه هللا ٌرٌد أن ٌظهر حمٌمة هامة ... "أن الجمٌع ز

وأعوزهم مجد هللا" ... وأنه ٌخرج من الجافى حالوة ... وأن ما نظنهم 

 أشرار لد ٌتوبوا وٌخدموا وٌخلّصوا آخرٌن.
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  ألن هللا بسابك علمه ... عرف أن هذه المرأة هى األكثر إٌماناً فى هذا

 الشعب وتستحك النجاة بسبب ثمتها فى إله إسرائٌل.

 ه المرأة ـ رغم ماضٌها ـ جدة للمسٌح وشاهدة ألن هللا رتَّب أن تكون هذ

 لمبول هللا للخطاة واألمم ... باإلٌمان.

 لماذا قالت راحاب "علمت أن الرب قد أعطاكم األرض"؟ -4

  لشدة إٌمانها بإله العبرانٌٌن من كثرة ما سمعت عن معجزاتهم ... ألنها

ٌَْف ٌَبََّس لالت أٌضاً ... " بُّ ِمٌَاهَ بَْحِر ُسوَف لُدَّاَمُكْم ألَنَّنَا لَدْ َسِمْعنَا َك الرَّ

ٌِْن فًِ َعْبِر  ِعْندَ ُخُروِجُكْم ِمْن ِمْصَر, َوَما َعِمْلتُُموهُ بَِمِلَكًِ األَُموِرٌٌَِّن اللَّذَ

ْمتُُموُهَما. ٌِْن َحرَّ : ِسٌُحوَن َوُعوَج, اللَّذَ  (ٓٔ:  ٕ)ٌش  "األُْردُّنِ

 " ... فًِ السََّماِء ِمْن  ألَنَّ  ألنها اعترفت بمنتهى الثمة ُ بَّ إِلََهُكْم ُهَو اَّللَّ الرَّ

 (ٔٔ:  ٕ)ٌش  ."ُق َوَعلَى األَْرِض ِمْن تَْحتُ فَوْ 

  ... المستمبل. منوٌتٌمن ألن اإلٌمان ٌجعل اإلنسان ٌثك فٌما سٌحدث  

 ـ لماذا خبأت راحاب الجاسوسين بين عيدان الكتان؟5

ـ وهكذا ولم أجد هنا أفضل من إجابة المدٌس جٌروم على هذا السؤال 

للتساؤل فى تفسٌراتهم وتأمالتهم ـ فٌمول ٌؤكد أن المدٌسٌن كانوا ٌلجأون 

 المدٌس جٌروم ...

... أنتم تعرفون  "الكتان ٌصٌر له البٌاض الناصع بجهاد كثٌر واهتمام

أنه ٌزرع فى االرض ... التى هو سوداء وبال جمال ... ولكنه أواًل 

ٌرتفع فوق األرض ... ثم ٌكسر ... وٌجدل ... وٌغسل ... بعد ذلن ٌدق 

ٌصٌر فى النهاٌة ... وأخٌرًا ٌُمشط ... وبعناٌة فائمة وتحّمل شاق ... 

نٌة الرسولٌن وغطتهما أبٌضا... وهنا نجد المعنى ... فمد أخذت هذه الزا

 بكتانها حتى ٌموم هذان العامالن بتحوٌل كتانها إلى البٌاض"
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لى المباشر ... هنا من الجانب التأملى الرمزى ... أما من الجانب العم

هى أفضل طرٌمة لإلختباء وأبعدها عن ذهن الموم  فلعل عٌدان الكتان

 الباحثٌن عن الجاسوسٌن.

 بيت أبيها؟ لماذا طلبت راحاب نجاة كل -6

  ًألنها وإن كانت زانٌة ... فى زمن األمم ... الذى لم ٌكن فٌه الزنا غرٌبا

 تجاه... إال أنها كانت لها أخالق جٌدة أخرى ... فهى تشعر بمسئولٌة 

 أهلها.

  ربما إحساسها بالمسئولٌة هو الذى دفعها أن تعٌش حٌاة الزنا لتتكفل

ً أ نتماأتعمال بمصارٌف أهلها ألنها لالت " ً أمع بٌت  ٌضا .  بً معروفا

 ."خواتً وكل ما لهمأخوتً وأمً وأبً وأوتستحٌٌا 

  ومن أعمالها ألنها تمدم صورة جٌدة عن الخالص باإلٌمان واألعمال ...

َكذَِلَن َراَحاُب ... لهذا كتب عنها المدٌس ٌعموب "أنها طلبت نجاة أهلها 

َرْت  ٌْضاً، أََما تَبَرَّ ُسَل َوأَْخَرَجتُْهْم فًِ الَّزانٌَِةُ أَ بِاألَْعَماِل، إِْذ لَبِلَِت الرُّ

 .(ٕ٘:  ٕ)ٌع " َطِرٌٍك آَخَر؟

 الجاسوسين الحبل القرمزى عالمة؟لماذا اختار  -7

 حبالً ُمدّلى من كوة فى ... سٌظهر واضحاً من بعٌد  ألن الحبل المرمزى

 السور بلون لرمزى واضح مخالف للون السور.

 زى ٌرمز لدم المسٌح الذى به وحده ٌكون فدائنا ألن اللون المرم

 وخالصنا.

  فى هذه العالمة ... ألنه عادة ما ٌكون هنان ً ألنه لن ٌشتبه أحد غالبا

 ٌحمل بعض طلبات المنزل.ُمدلى من الكوة لحبالً 

  األفضل أن من ( ... و٘ٔألن راحاب أنزلتهما بحبل من الكوة )عدد

 بٌت آخر. ٌكون لونه ممٌزاً كى ال ٌختلط مع
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( دون الرجوع إلى 22ـ  18ـ لماذا تعهد الجاسوسين بهذا العهد )8

 يشوع؟

  العودة مرة أخرى لإلتفاق على العهد لخطورة المولف ألنه ال ٌمكنها

ألن الجاسوسٌن وثما فٌها ... إذ أنمذتهما من الموم المرسلٌن من لبل 

 الملن للمبض علٌهما.

 ... ولهذا اختارهما لهذه المهمة الصعبة  ألنهما ٌدركان ثمة ٌشوع فٌهما

ألن من الطبٌعى لشخص ٌحمل مسئولٌة خطٌرة أن ٌكون له بعض 

ً  الصالحٌات ... إال إنماذ أسرة واحدة  كما أن هذا العهد ال ٌخسرهما شٌئا

 فال ٌتعارض مع الرؤٌة والخطة الموضوعة إللتحام أرٌحا.

 (؟22ـ لماذا لبث الجاسوسين ثالثة أيام فى الجبل )9

  ألن هذا كان التراح راحاب ... وهى أكثر دراٌة بظروف بلدها

اْذَهبَا إِلَى اْلَجبَِل ِلئاَلَّ ٌَُصاِدفَُكَما السُّعَاةُ, َواْختَبِئَا »َولَالَْت لَُهَما: وسٌاستها "

:  ٕ )ٌش "«.ُهنَاَن ثاَلَثَةَ أٌََّاٍم َحتَّى ٌَْرِجَع السُّعَاةُ, ثُمَّ اْذَهبَا فًِ َطِرٌِمُكَما

ٔٙ). 

  الصالة واإللتجاء هلل ... والثالثة أٌام  الخلوةلد ٌكون هذا إشارة إلى ...

اشارة إلى خبر المٌامة الذى ٌمٌز دائماً عمل هللا فى خالص الشعوب ... 

وهنا ٌمول أورٌجانوس ... النفس الزانٌة التى فٌنا تصرخ "رفعت عٌنى 

 .باألجبٌة( ٕٓٔ)مز  إلى الجبال من حٌث ٌاتى عونى"

 ن ليشوع "الرب قد دفع بيدنا األرض كلها"؟ماذا قال الجاسوساـ ل12

  ثمة راحاب إنعكست على الجاسوسٌن فتأكدا من النتٌجة النهائٌة ألن

" ... ً بَّ لَدْ اإلٌمان ٌنتمل كعدوى ... ألنها لالت سابما َعِلْمُت أَنَّ الرَّ

 .(9:  ٕ)ٌش " أَْعَطاُكُم األَْرضَ 

 ة ورائهم ... زادت من جاسوسٌن ... بالرغم من سعى السعانجاة ال

 إٌمانهم أن هللا سٌدبر أن تدفع كل األرض لهم.
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 لَْد ذَاَب ن على سمع ٌشوع ما سمعاه من راحاب بدلة "أعاد الجاسوسا

 .(ٖٗ،  ٔٔ:  ٕ)ٌش " ُكلُّ ُسكَّاِن األَْرِض بَِسبَبِنَا

فرصة لن " ال تنزعج ... أنها الماذ"بعض األسئلة عن إجابة  إن عجزت

أن تفتح مراجع التفسٌر األرثوذكسٌة أو تسأل األكثر دراٌة باإلنجٌل 

والعمٌدة لٌساعدون فى إجابة السؤال ... وهذا ٌجعلن أكثر شبعاً 

 وارتواءاً.

 ضع أسئلة تبدأ بـ "لماذا" على القصص التالية:

 (.8ٔـ  ٔ:  ٘)ٌوحنا  ← الملخعشفاء لصة ـ 

 (.ٕٕـ  ٔ:  ٔ)راعوث  ←وث بنعمة لك راعـ لصة تع

 (.7ٔـ  ٔ : ٔ)اخبار األٌام الثانى  ←ـ لصة حكمة سلٌمان 
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مجموعة تساإالت فى اتجاه واحد  هذه الطرٌمة تشبه السابمة ... فى أنها 

تبحث فى السبب والغاٌة ... أما أن "لماذا" "لماذا؟" ...  ... ولكنها تختلف عن

الذهن مستٌمظاً ومنتبهاً للمعانى  "ماذا لو؟" ... فتبحث فى البدائل ... وهى تجعل

 المحددة الممصودة فى النص.

سنوات وتحتاج إلى لٌادة  8وطرق التساإالت تصلح ألى سن بداٌة من 

 من الخادم المحاور أو األب ألوالده.

أسفار العهد المدٌم أو العهد من ٌموم الدارس بمراءة نص المصة ... 

اإالت )ثالثة على األلل( مبتدأً بـ ماذا لو؟ الجدٌد ... وٌتساءل عدة تس

... ثم ٌجتهد فى وضع إجابة لكل سإال مطروح ... أو ٌفتح باب 

 المنالشة مع المجتمعٌن.

توسٌع المدارن ... حٌث أن المارىء سٌتؤمل فى سٌنارٌو بدٌل لألحداث ثم ـ ٔ

... وبهذه الممارنة تثبت المعانى ٌعود مرة أخرى لما كتبه الوحى الممدس 

 والمٌم.

ـ تثٌر حوار وجدل بنّاء ... بها تتفتح المعانى التى لصدها روح هللا ... كما ٕ

 تكشف عن بعض األمور المختبئة وراء النصوص.

ـ تضع المصة فى والع عملى ... ألنها تكشف أن ما ٌحدث الٌوم كان ٌحدث ٖ

ً ... وهذه الممارنة بالوالع . .. تجعل اإلنسان ٌتجه بسهولة إلى التنفٌذ سابما

 والتطبٌك الممصود من النص.
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فَمَاَل أَْصغَُرُهَما ألَبٌِِه: ٌَا أَبًِ أَْعِطنًِ اْلِمْسَم الَِّذي  -ٕٔإِْنَساٌن َكاَن لَهُ اْبنَاِن. »َولَاَل:  -ٔٔ"

ٍء  -ٖٔاْلَماِل. فَمََسَم لَُهَما َمِعٌَشتَهُ. ٌُِصٌبُنًِ ِمَن  ًْ ٌَْسْت ِبَكِثٌَرةٍ َجَمَع ااِلْبُن األَْصغَُر ُكلَّ َش َوبَْعدَ أٌََّاٍم لَ

ٌٍْش ُمْسِرٍف.  ٍء َحدََث ُجوٌع َشِدٌدٌ  -َٗٔوَسافََر إِلَى ُكوَرةٍ بَِعٌدَةٍ َوُهنَاَن بَذََّر َمالَهُ بِعَ ًْ ا أَْنفََك ُكلَّ َش  فَلَمَّ

فََمَضى َواْلتََصَك بَِواِحٍد ِمْن أَْهِل تِْلَن اْلُكوَرةِ فَؤَْرَسلَهُ إِلَى ُحمُوِلِه  -٘ٔفًِ تِْلَن اْلُكوَرةِ فَاْبتَدَأَ ٌَْحتَاُج. 

ؤُْكلُهُ فَلَْم ٌُْعِطِه َوَكاَن ٌَْشتَِهً أَْن ٌَْمأَلَ بَْطنَهُ ِمَن اْلُخْرنُوِب الَِّذي َكانَِت اْلَخنَاِزٌُر تَ  -ِٙٔلٌَْرَعى َخنَاِزٌَر. 

 أََحدٌ.

 -8ٔفََرَجَع إِلَى نَْفِسِه َولَاَل: َكْم ِمْن أَِجٌٍر ألَبًِ ٌَْفُضُل َعْنهُ اْلُخْبُز َوأَنَا أَْهِلُن ُجوعاً!.  -1ٔ 

ً بَْعدُ أَْن  -1ٔأَلُوُم َوأَذَْهُب إِلَى أَبًِ َوأَلُوُل لَهُ: ٌَا أَبًِ أَْخَطؤُْت إِلَى السََّماِء َولُدَّاَمَن.  َولَْسُت ُمْستَِحمّا

 أُدَْعى لََن اْبناً. اِْجعَْلنًِ َكؤََحِد أَْجَراَن.

فَمَاَم َوَجاَء إِلَى أَبٌِِه. َوإِذْ َكاَن لَْم ٌََزْل بَِعٌداً َرآهُ أَبُوهُ فَتََحنََّن َوَرَكَض َوَولََع َعلَى ُعنُِمِه  -ٕٓ 

ٌَا أَبًِ أَْخَطؤُْت إِلَى السََّماِء َولُدَّاَمَن َولَْسُت ُمْستَِحمّاً بَْعدُ أَْن أُدَْعى لََن اْبناً. فَمَاَل لَهُ ااِلْبُن:  -َٕٔولَبَّلَهُ. 

 -ٌِْٖٕه. فَمَاَل األَُب ِلعَبٌِِدِه: أَْخِرُجوا اْلُحلَّةَ األُولَى َوأَْلبُِسوهُ َواْجعَلُوا َخاتَماً فًِ ٌَِدِه َوِحذَاًء فًِ ِرْجلَ  -ٕٕ

ُموا َن َواذْبَُحوهُ فَنَؤُْكَل َونَْفَرَح.  َولَدِّ ألَنَّ اْبنًِ َهذَا َكاَن َمٌِّتاً فَعَاَش َوَكاَن َضاالًّ فَُوِجدَ.  -ٕٗاْلِعْجَل اْلُمَسمَّ

 فَاْبتَدَأُوا ٌَْفَرُحوَن.

ٌِْت َسِمَع َصوْ  -ٕ٘ ا َجاَء َولَُرَب ِمَن اْلبَ َت آالَِت َطَرٍب َوَكاَن اْبنُهُ األَْكبَُر فًِ اْلَحْمِل. فَلَمَّ

فَمَاَل لَهُ: أَُخوَن َجاَء  -1ٕفَدََعا َواِحداً ِمَن اْلِغْلَماِن َوَسؤَلَهُ: َما َعَسى أَْن ٌَُكوَن َهذَا؟.  -َٕٙوَرْلصاً. 

َن ألَنَّهُ لَبِلَهُ َساِلماً.  ٌِْه. فَغَِضَب َولَْم ٌُِردْ أَْن ٌَدُْخَل. فَخَ  -8ٕفَذَبََح أَبُوَن اْلِعْجَل اْلُمَسمَّ َرَج أَبُوهُ ٌَْطلُُب إِلَ

لَطُّ ألَْفَرَح فَمَاَل ألَِبٌِه: َها أَنَا أَْخِدُمَن ِسنٌَِن َهذَا َعدَدَُها َولَطُّ لَْم أَتََجاَوْز َوِصٌَّتََن َوَجدٌْاً لَْم تُْعِطنًِ  -1ٕ

ا َجاَء اْبنَُن َهذَا الَِّذي أََكَل َمِعٌ -َٖٓمَع أَْصِدلَائًِ.  َن. َولَِكْن لَمَّ َوانًِ ذَبَْحَت لَهُ اْلِعْجَل اْلُمَسمَّ َشتََن َمَع الزَّ

ًَّ أَْنَت َمِعً فًِ ُكّلِ ِحٌٍن َوُكلُّ َما ِلً فَُهَو لََن.  -ٖٔ َولَِكْن َكاَن ٌَْنبَِغً أَْن نَْفَرَح  -ٕٖفَمَاَل لَهُ: ٌَا بُنَ

 "«االًّ فَُوِجدَ َونَُسرَّ ألَنَّ أََخاَن َهذَا َكاَن َمٌِّتاً فَعَاَش َوَكاَن ضَ 

 بن األصغر ما طلبه؟اذا لو ... رفض األب أن ٌُعطى االـ مٔ

 بن فى البٌت حتى بعدما أخذ نصٌبه؟ـ ماذا لو ... ظل االٕ

 ـ ماذا لو ... لم ٌنفك كل أمواله ولم تحدث المجاعة؟ٖ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  لـو مـاذا ــــــــــ

ٕٗ 
 

 خوله للبٌت مرة أخرى؟بنه ودـ ماذا لو ... رفض األب استمبال اٗ

بن الشاطر أى هداٌا ... الُحلة األولى ـ ماذا لو ... لم ٌعطى األب اال٘

 ... الخاتم ... الحذاء ... العجل الُمسّمن؟

 بن األكبر؟و ... رفض األب أن ٌخرج للماء االـ ماذا لٙ

 ن األكبر ... جدٌاً لٌفرح به مع أصحابه؟ـ ماذا لو ... أعطى األب االب1

 ذا لو ... لم ٌحتمل األب إهانة ابنه األكبر له ... وكلماته الماسٌة؟ـ ما8

 ـ ماذا لو ... فشل األب فى ادخال االبن األكبر إلى الحفل؟1

 بن األكبر لٌبحث عن أخٌه الضال من البداٌة؟االـ ماذ لو ... خرج ٓٔ

 بن األصغر ما طلبه؟اليُعطى اـ ماذا لو ... رفض األب أن 1

  لب بن الضال البٌت وراء أصدلاء السوء ... ولكن فى األغترن االربما

 لن ٌعود مرة أخرى مهما حدث له لعدم ثمته فى محبة أبٌه.

  ب بناضطر االربما ً إحساس األصغر للبماء داخل البٌت لكن مصحوبا

 العبودٌة والمهر وعدم المحبة.

  األصغر ... لطمع كلٌهما فى االبن بن األكبر وة بٌن االزادت الهوربما

 المٌراث.

 بن فى البيت حتى بعدما أخذ نصيبه؟ـ ماذا لو ... ظل اال2

 .ربما شعر بجرمه وتطاوله ... وأعاد المٌراث ألبٌه فى حٌاته 

 .ربما زادت الغٌرة والحسد بٌن األخوٌن 

 ى صار بٌن ربما ازداد االبن كبرٌاء وتسلط داخل البٌت بسبب المال الذ

 ٌدٌه.
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 ـ ماذا لو ... لم ينفق كل أمواله ولم تحدث المجاعة؟3

 رة البعٌدة ... بال تفكٌر فى العودة.ربما ظل فى الكو 

 .ربما شعر بالحنٌن ٌوماً ألبٌه حتى بعد نجاحه 

 وشره بسبب نجاحه وسهولة الحٌاة. ربما ازداد كبرٌاءه 

 للبيت مرة أخرى؟بنه ودخوله ا ـ ماذا لو ... رفض األب استقبال4

 .ربما اضطر للعودة إلى خدمة الخنازٌر ... بال أمل 

 .ًربما حكم علٌه الناموسٌٌن بالرجم ألنه أهان أبٌه سابما 

  أبٌه  رفضربما ظل حالداً على أبٌه وعلى أخٌه طول حٌاته ذاكراً فمط

 ولسوته.

  وحزن ردئ.أ شدٌدربما دخل فى ٌؤس 

 بالبٌت والغنى. ثارـربما فرح االبن األكبر باإلستئ 

... الُحلة  عند عودته بن الشاطر أى هدايااألب اال ـ ماذا لو ... لم يعط5

 األولى ... الخاتم ... الحذاء ... العجل الُمسّمن؟

 .ربما ظل االبن شاعراً بمٌة حٌاته بالعبودٌة أو الخجل أو عدم المبول 

  استحمالات أو ربما شعر االبن بإحتمار العبٌد له وأنه لٌس له أى

 صالحٌات.

  ربما تعرض للشن فى محبة أبٌه وغفرانه وعاد مرة أخرى للكورة

 البعٌدة.

 ـ ماذا لو ... رفض األب أن يخرج للقاء اإلبن األكبر؟6

 .لتؤكد لالبن األكبر ما ٌشعر به من ظلم وتمٌٌز وعدم محبة أبٌه له 

  ضاالً.ألنمسم البٌت على نفسه وتحّول الفرح حزناً وصار األكبر 
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 .ربما زادت عداوة األكبر لألصغر وتآمر علٌه وصار لاٌٌناً لهابٌل 

 .ربما فسدت سعادة األب برجوع ابنه بسبب غضب االبن اآلخر 

 بن األكبر ... جدياً ليفرح به مع أصحابه؟ـ ماذا لو ... أعطى األب اال7

 ربما ازداد االبن طمعاً ومادٌة. 

 الجدى( نظٌر  د خادم ٌنتظر األجرمفهوماً خطؤ أنه عبالبن ل ربما تؤكد(

 تعبه ... وفمد تماماً احساس البنّوة.

  عن مؤساة البٌت )ألن البٌت امتلىء بالحزن ً ربما انفصل االبن تماما

بسبب غٌاب األصغر( ... وصار هذا االبن األكبر فى عالم آخر ال 

 ٌشعر بمشاعر أبٌه وحزنه.

 فى خروجه من الب ً ٌت أو ضٌاعه مثل ربما تسبب أصحابه هو أٌضا

 أخٌه األصغر.

 ـ ماذا لو ... لم يحتمل األب إهانة ابنه األكبر له ... وكلماته القاسية؟8

  كان ٌمكن أن ٌطرده أو ٌحرمه من المٌراث فٌهلن هذا األكبر وٌظن

 دائماً أنه هلن بسبب أخٌه األصغر.

 خوله البٌت ومشاركته للحفل ... ولربماربما لو لم ٌحتمله ألستحال د 

 زداد غضب األكبر وازدادت أخطاءه.ا

 .ربما فسد الحفل تماماً وانملب نكداً وزادت العداوة 

 ـ ماذا لو ... فشل األب فى ادخال االبن األكبر للحفل؟9

  ربما هلن هذا االبن ... وهى اشارة لهالن المتدٌنٌن إن لم ٌنجحوا فى

 محبة الجمٌع.

 األصغر بل على األكبر. ربما سٌظل األب حزٌناً كما كان ... لٌس على 
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  ربما سٌشعر االبن األصغر بذنب شدٌد ألنه تسبب برجوعه فى خروج

 أخٌه من البٌت وهالكه.

 .ربما ٌحاول األصغر أن ٌعتذر ألخٌه وٌترجاه للدخول 

 ـ ماذ لو ... خرج اإلبن األكبر ليبحث عن أخيه الضال من البداية؟11

 ٌ ؤخذ هذا المولف األنانى بالتؤكٌد سٌكون أسعد الجٌمع برجوعه ولن

 المتكبّر.

  ربما كان هذا سٌسهل على األصغر الرجوع للبٌت من مدة لبلما ٌصل

 إلى مرحلة اشتهاء خرنوب الخنازٌر.

  ربما سٌسعد هذا األب كثٌراً لوجود محبة صادلة بٌن أوالده وستكون

 لألكبر مكافؤة عظٌمة فى خالص األصغر.

  فى العمٌدة المسٌحٌة هذه الطرٌمة لد تدعو ً للتشتٌت لَمن لٌس ثابتا

للوصول  للحوار المستمٌمة ... ولهذا وجب وجود لٌادة روحٌة نمٌة

 بالمعانى إلى مزٌد من اإلٌمان والتوبة ومحبة هللا.

  ألوال اآلباء تضٌف كثٌراً لهذه الطرٌمة أو لألجابات فتجعل المصة أكثر

 دسماً ووالعٌة.

 لة تبدأ بـ "ماذا لو" عى النصوص التالية:ضع أسئ

 (.ٖٔـ  1ٔ:  ٙٔ)لولا  ← لصة الغنى ولعازرـ 

 (.ٕٕـ  ٗ:  ٙٔ)لضاة  ← ـ لصة شمشون ودلٌلة

 (.8ٖـ  ٔ:  1ٖ)إشعٌاء  ← حصار أورشلٌم ـ لصة
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لد تكون أهم طرٌمة لدراسة الكتاب الممدس ... ألن اإلنجٌل هو روح 

وحٌاة ... ولكى ٌتحّول إلى سلون مسٌحى البد أن ٌتحّول أوالً إلى مادة للصالة 

ً هجهومنروح الكنٌسة األرثوذكسٌة ... والصالة باإلنجٌل هى  فى كل  ا

 .اللٌتورجٌات

 عبَّر عن  ... استخدم النص ... لصة أو غٌر لصة ... فى صالتن

ة من عندن ... لد تستخدم فٌها بعض كلمات النص رالمعنى بصالة لصٌ

 نفسه أو المعنى.

  ولد تبدأ الصالة بكلمة ... أشكرن ٌا رب ... أو سامحنى ٌا رب ... أو

 منى.ساعدنى ... أو عل

  لد تكون هذه الصالة على آٌة من النص أو على كل آٌة أو على المعنى

 اإلجمالى أو على نمطة محددة تعنٌن.

صلى بالنص ... تجعلن تمزج المراءة بالصالة ... وهذا ٌحمك أكبر مستوى ـ ٔ

 .رب والمشاعحرن الملمن التفاعل مع كلمة هللا ... ٌثبت الكالم وٌ

ً لكل آٌة ـ ٕ ً دلٌما طرٌمة الصالة باآلٌات ... تسهل حفظ اآلٌة وتستدعى فهما

 حتى ٌمكن التعبٌر عنها بالصالة.

ً أطول فى حضور هللا ... ـ ٖ طرٌمة الصالة باإلنجٌل ... تجعلن تمضى ولتا

 مستمتعاً بكالمه ... وٌتحول اللماء إلى حوار دافئ تتعشى معه وهو معن.

ً ما ستستعٌد المشاعر  راءةكلما تكررت ل ـٗ نفس النصوص أمامن غالبا

ً ... وهذا ٌعٌدن إلى المحبة  والصلوات التى تكون لد حركت للبن سابما

 األولى والغٌرة الممدسة.
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الصالة ... فٌها طلب معونة لتتمٌم وتنفٌذ وصاٌا هللا والسلون حسب إرادته  ـ٘

 ... وهذا ٌغرس فٌنا مشاعر اإلتضاع والمسكنة بالروح.

 ـ تذكر أن هذه الطرٌمة هى الطرٌمة المعتادة فى صلوات األجبٌة:ٙ

  ... ًمثال 

ًُّ الَِّذي ٌُنٌِرُ " إنجيل باكر ...من  ً إِلَى  َكاَن النُّوُر اْلَحِمٌِم ُكلَّ إِْنَساٍن آتٌِا

 (.9:  ٔ)ٌو  ...." اْلعَالَمِ 

ضئ لكل "أٌها النور الحمٌمى الذى ٌُ  ... فى الصالة القطعة األولىو

  إلى العالم أتٌت إلى العالم بمحبتن للبشر ..." تإنسان آ

 ... ًوأٌضا 

وُح اْلمُدُُس  جاء متىَ وَ " إنجيل الساعة الثالثة ... ي الرُّ الَِّذي اْلُمعَّزِ

ُرُكْم بُِكّلِ َما لُْلتُهُ لَُكْم. ٍء َوٌُذَّكِ ًْ  "َسٌُْرِسلُهُ اآلُب بِاْسِمً فَُهَو ٌُعَلُِّمُكْم ُكلَّ َش

 .(ٕٙ:  ٗٔ)ٌو 

"روحن المدوس الرب الذى ارسلته على تالمٌذن القطعة األولى ... و

 ..."المدٌسٌن 

"أٌها الملن السمائى المعزى روح الحك الحاضر  القطعة الرابعة ...و

 فى كل مكان والمالئ الكل ... هلم تفضل وحل فٌنا ..."

 :وهو أٌضاً منهج مرد اإلنجٌل فى المداسات 

 أناجٌل لداسات الصوم الكبٌر تشجعنا عموماً على التوبة ... مثالً ... 

ٌا ربى  "أخطؤت أخطؤت ... فى قداسات الصوم الكبير والمرد المتكرر

 ٌسوع اغفر لى ... ألنه لٌس عبد بال خطٌة وال سٌد بال غفران"
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ً َوٌُْعِطٌَُهْم َمَطَر  -ٔ" بُّ بُُرولا ِر فٌََْصنََع الرَّ ّبِ اْلَمَطَر فًِ أََواِن اْلَمَطِر اْلُمتَؤَّخِ اُْطلُبُوا ِمَن الرَّ

ً فًِ اْلَحْمِل. اْلَوْبِل. ِلكُ  افٌَِِن َرأَُوا اْلَكِذَب  -ّٕلِ إِْنَساٍن ُعْشبا ألَنَّ التََّرافٌَِم لَدْ تََكلَُّموا بِاْلبَاِطِل َواْلعَرَّ

ٌَْس َراعٍ.  وَن بِاْلبَاِطِل. ِلذَِلَن َرَحلُوا َكغَنٍَم. ذَلُّوا إِذْ لَ عَ  -َٖوأَْخبَُروا بِؤَْحالَِم َكِذٍب. ٌُعَزُّ اةِ اْشتَعََل َعلَى الرُّ

ٌَْت ٌَُهوذَا َوَجعَلَُهْم َكفََرِس َجالَ  دَ لَِطٌعَهُ بَ ِلِه فًِ َغَضبًِ فَعَالَْبُت األَْعتِدَةَ. ألَنَّ َربَّ اْلُجنُوِد لَدْ تَعَهَّ

 "اْلِمتَاِل.

  زن امألنى ٌا رب من مطر روحن المدوس(ٔٓ  :ٔ). 

  زن  ماءصارت نفسى لن ٌا رب مثل أرض بال(ٔٓ  :ٔ). 

  ًزن  اعطنى ٌا رب الوبل )السٌل( ألنى جاف جدا(ٔٓ  :ٔ). 

  زن  رب من الكذب والرٌاءارحمنى ٌا(ٔٓ  :ٕ). 

 زن  ارحمنى ٌا رب من التعزٌات الباطلة(ٔٓ  :ٕ). 

 زن  علمنى ٌا رب أن أجرى وراءن(ٔٓ  :ٕ). 

 زن  حسب للبن ةأرسل ٌا رب رعا(ٔٓ  :ٖ). 

  زن  ورعاٌتنتعهدنا ٌا رب بخالصن(ٔٓ  :ٖ). 

 زن  أشكرن ٌا رب ألنن رب الجنوب وراعى الرعاة(ٔٓ  :ٖ). 
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بَْل لَدْ َرفَْضنَا َخفَاٌَا اْلِخْزيِ،  -ِٕمْن أَْجِل ذَِلَن، إِذْ لَنَا َهِذِه اْلِخدَْمةُ َكَما ُرِحْمنَا، الَ نَْفَشُل.  -ٔ"

، َماِدِحٌَن أَْنفَُسنَا لَدَى َضِمٌرِ  ٌَن َكِلَمةَ هللاِ، بَْل بِإِْظَهاِر اْلَحّكِ ٌَْر َساِلِكٌَن فًِ َمْكٍر، َوالَ َغاّشِ ُكّلِ إِْنَساٍن  َغ

ِذٌَن فٌِِهْم إِلَهُ َهذَا الدَّْهِر الَّ  -َٗولَِكْن إِْن َكاَن إِْنِجٌلُنَا َمْكتُوماً، فَإِنََّما ُهَو َمْكتُوٌم فًِ اْلَهاِلِكٌَن،. -ٖلُدَّاَم هللاِ. 

ٌِْر اْلُمْإِمنٌَِن، ِلئاَلَّ تُِضًَء لَُهْم إِنَاَرةُ إِْنِجٌِل َمْجِد اْلَمِسٌحِ، الَِّذي ُهَو ُصو  -َ٘رةُ هللاِ. لَدْ أَْعَمى أَذَْهاَن َغ

ألَنَّ هللاَ  -َٙولَِكْن بِؤَْنفُِسنَا َعِبٌداً لَُكْم ِمْن أَْجِل ٌَُسوَع. فَإِنَّنَا لَْسنَا نَْكِرُز بِؤَْنفُِسنَا، بَْل بِاْلَمِسٌحِ ٌَُسوَع َربّاً، 

نَاَرةِ َمْعِرفَِة َمْجِد هللاِ فِ  ً َوْجِه ٌَُسوَع الَِّذي لَاَل أَْن ٌُْشِرَق نُوٌر ِمْن ُظْلَمٍة، ُهَو الَِّذي أَْشَرَق فًِ لُلُوبِنَا، إِلِ

ِ الَ ِمنَّا.َولَِكْن لَنَا َهذَا الْ  -7اْلَمِسٌحِ.  ةِ ّلِِلَّ  "َكْنُز فًِ أََواٍن َخَزفٌٍَِّة، ِلٌَُكوَن فَْضُل اْلمُوَّ

 (ٔ:  ٗكو ٔ) ٌا رب نجنا من إحساس الفشل. 

  (ٕ:  ٗكو ٔ)الخزى  خفاٌاعلمنى ٌا رب أرفض كل. 

 (ٕ:  ٗكو ٔ) علمنى ٌا رب أظهر الحك فى كل كالمى وسلوكى. 

  (ٕ:  ٗكو ٔ) لن لدى ضمٌر كل إنسانٌا رب اجعلنى أشهد. 

 (ٖ:  ٗكو ٔ) ٌا رب ال تجعل إنجٌلن مكتوماً بسبب لسوة للبى. 

 (ٗ:  ٗكو ٔ) أشكرن ٌا رب ألنن أنرت ذهنى ألعرفن. 

 (ٗ:  ٗكو ٔ) نّور ٌا رب ذهن غٌر المإمنٌن بكالمن. 

 (٘:  ٗكو ٔ) علمنى ٌا رب أكرز بن وحدن وأنسى نفسى. 

  (٘:  ٗكو ٔ) عبداً وخادماً للكل ألربح الكلساعدنى ٌا رب أكون. 

 (7:  ٗكو ٔ) ٌا رب لن المجد ألنن وضعت كنز روحن فى للبى. 

 (7:  ٗكو ٔ) ٌا رب علمنى أنكر نفسى دائماً وأرى نعمتن فى كل شئ. 
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 .هل تصلح هذه الطرٌمة على المصص الكتابٌة ؟! ... بالتؤكٌد 

بُّ ِلَصُموئٌَِل:  -ٔ" َحتَّى َمتَى تَنُوُح َعلَى َشاُوَل, َوأَنَا لَدْ َرفَْضتُهُ َعْن أَْن ٌَْمِلَن »فَمَاَل الرَّ

ٌُْت ِلً  ِ, ألَنًِّ لَدْ َرأَ ًّ ٌْتَلَْحِم ً فًِ بَ َعلَى إِْسَرائٌَِل؟ اْمأَلْ لَْرنََن دُْهناً َوتَعَاَل أُْرِسْلَن إِلَى ٌَسَّى اْلبَ «. نٌِِه َمِلكا

ٌَْف أَذَْهُب؟ إِْن َسِمَع َشاُوُل ٌَْمتُلُنًِ»فَمَاَل َصُموئٌُِل:  -ٕ : «. َك بُّ ُخذْ بٌَِِدَن ِعْجلَةً ِمَن اْلبَمَِر »فَمَاَل الرَّ

ّبِ.  ًَ الَِّذي َوادُْع ٌَسَّى إِلَى الذَّبٌَِحِة, َوأَنَا أَُعلُِّمَن َماذَا تَ  -َٖولُْل: لَدْ ِجئُْت ألَذْبََح ِللرَّ ْصنَُع. َواْمَسْح ِل

ٌِْت لَْحٍم. فَاْرتَعَدَ ُشٌُوُخ اْلَمِدٌنَِة ِعْندَ  -ٗ«. أَلُوُل لََن َعْنهُ  بُّ َوَجاَء إِلَى بَ فَفَعََل َصُموِئٌُل َكَما تََكلََّم الرَّ

ّبِ. تَمَدَُّسوا َوتَعَالُوا َمِعً إِلَى َسالٌَم. لَدْ ِجئُْت ألَ »فَمَاَل:  -٘«. أََسالٌَم َمِجٌئَُن؟»اْستِْمبَاِلِه َولَالُوا:  ذْبََح ِللرَّ

ا َجاُءوا أَنَّهُ َرأَى أَِلٌآَب, فَمَاَل:  -َٙولَدََّس ٌَسَّى َوبَنٌِِه َودََعاُهْم إِلَى الذَّبٌَِحِة. «. الذَّبٌَِحةِ  إِنَّ »َوَكاَن لَمَّ

ّبِ َمِسٌَحهُ  بُّ ِلَصُموئٌِلَ  -7«. أََماَم الرَّ الَ تَْنُظْر إِلَى َمْنَظِرِه َوُطوِل لَاَمتِِه ألَنًِّ لَدْ َرفَْضتُهُ. : »فَمَاَل الرَّ

بُّ فَإِنَّهُ ٌَ  ا الرَّ ٌِْن, َوأَمَّ ٌْنَ ْنَساَن ٌَْنُظُر إِلَى اْلعَ ْنَساُن. ألَنَّ اإْلِ ٌَْس َكَما ٌَْنُظُر اإْلِ  -8«. ْنُظُر إِلَى اْلمَْلبِ ألَنَّهُ لَ

بُّ »َوَعبََّرهُ أََماَم َصُموئٌَِل, فَمَاَل:  فَدََعا ٌَسَّى أَبٌِنَادَابَ  ً لَْم ٌَْختَْرهُ الرَّ ٌْضا َوَعبََّر ٌَسَّى  -9«. َوَهذَا أَ

ةَ, فَمَاَل:  بُّ »َشمَّ ً لَْم ٌَْختَْرهُ الرَّ ٌْضا َوَعبََّر ٌَسَّى بَنٌِِه السَّْبعَةَ أََماَم َصُموئٌَِل, فَمَاَل  -ٓٔ«. َوَهذَا أَ

بُّ لَْم ٌَْختَْر َهُإالَءِ »ى: َصُموئٌُِل ِلٌَسَّ  فَمَاَل: « َهْل َكُمَل اْلِغْلَماُن؟»َولَاَل َصُموئٌُِل ِلٌَسَّى:  -ٔٔ«. الرَّ

ِغٌُر َوُهَوذَا ٌَْرَعى اْلغَنَمَ » ًَ بَْعدُ الصَّ أَْرِسْل َوأِْت بِِه, ألَنَّنَا الَ نَْجِلُس َحتَّى »فَمَاَل َصُموئٌُِل ِلٌَسَّى: «. بَِم

 ًَ :  -ٕٔ«. إِلَى َهُهنَاٌَؤْتِ بُّ ٌِْن َوَحَسَن اْلَمْنَظِر. فَمَاَل الرَّ َن ٌْ فَؤَْرَسَل َوأَتَى بِِه. َوَكاَن أَْشمََر َمَع َحالََوةِ اْلعَ

فَؤََخذَ َصُموئٌُِل لَْرَن الدُّْهِن َوَمَسَحهُ فًِ َوَسِط إِْخَوتِِه. َوَحلَّ ُروُح  -ٖٔ«. لُِم اْمَسْحهُ ألَنَّ َهذَا ُهوَ »

اَمِة. ّبِ َعلَى دَاُودَ ِمْن ذَِلَن اْلٌَْوِم فََصاِعداً. ثُمَّ لَاَم َصُموئٌُِل َوذََهَب إِلَى الرَّ  "الرَّ

  ً(ٔ:  ٙٔصم ٔ) ارحمنى ٌا رب وال ترفضنى أبدا. 

 (ٔ:  ٙٔصم ٔ) فاعة لدٌسٌن عنىٌا رب ألبل ش. 

 (ٕ:  ٙٔصم ٔ) ٌا رب انزع عنى كل خوف وعلمنى أصنع مشٌئتن. 

 (7:  ٙٔصم ٔ) ٌا رب ساعدنى أسمع صوتن بوضوح وال أختار بعملى. 

 (7:  ٙٔصم ٔ) بال جوهر اً ارحمنى ٌا رب لئال أكون منظر. 

 (ٕٔ:  ٙٔصم ٔ) نك ٌا رب للبى لكى تمبلنى فى خدمتن. 

 (ٕٔ:  ٙٔصم ٔ) احسبنى دائماً صغٌراً ولكن ممبوالً أمامن. 
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  (ٖٔ:  ٙٔصم ٔ) ملئت داود عبدنما كٌا رب امألنى بروحن. 

 (7:  ٙٔصم ٔ) ٌا رب علمنى أال أنظر إلى العٌنٌن بل إلى الملب مثلن. 

  هذه الطرٌمة تناسب كل األعمار ... وتترن حرٌة التعبٌر لكل شخص

بما ٌناسبه وٌشعر به ... وٌمكن إنهاء كل درس كتاب جماعى بإجتماع 

 المدروسة بحرٌة.صالة ُمصغّر للتعبٌر عن المعانى 

  ٌُفضل استخدام الصلوات المصٌرة فى حضور اآلخرٌن وأن تترن

للمخدع والعاللة الشخصٌة السرٌة مع الصلوات الطوٌلة المستفٌضة 

 هللا.

  عمل بحث فى ربط كل صلوات الكنٌسة بمراءاتها من ً ٌمكن دائما

 الكتاب الممدس لتؤصٌل الفكر األرثوذكسى.

 ك الخاصة على النصوص التالية:ضع صلوات

 (.ٙٔ)عدد  ← لصة لورح وداثان وابٌرامـ 

 .(ٕٔـ  ٔ:  ٗ)جامعة ـ 

 (.ٖٕـ  ٔ:  ٕٙ)أعمال الرسل  ← ـ دفاع بولس أمام أغرٌباس
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 وصية .. وعد ..
 حقيقة .. تشبيه
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 من خالل أسئلةالمراءات  تعتمد على تحلٌلهذه الطرٌمة البسٌطة 

 ة... محدد

 نفذها. نـ أٌن هى الوصٌة ؟ ... ل

 تمّسن به.نأٌن هو الوعد من هللا ؟ ... لـ 

 ـ أٌن هى الحمٌمة ؟ ... لنؤمن بها ونكرز.

 أٌن التشبٌه ؟ ... لنتذكر الحمٌمة دائماً.ـ 

وهى تصلح باألكثر على النصوص الوعظٌة ... مثل الموعظة على 

 الجبل أو الرسائل عموماً فى العهد الجدٌد ... أو أسفار األنبٌاء فى العهد المدٌم.

  مرتٌن أو ثالث ... وبصوت  زالدارس بمراءة النص ببطء وتركٌٌموم

 كان فى حلمة دراسٌة. واضح إن

  ... ٌموم الدارس بإستخراج الوصاٌا ... وعادة الوصٌة تبدأ 

 بفعل أمر مثل "انظروا ... اذكروا ... أحبوا" ...

 أو بفعل نهً "ال تسرق ... ال تكذبوا" ...

 أو صٌغة أمر "لٌكن كل إنسان مسرعاً فى اإلستماع" ...

  ٌموم الدارس بإستخراج الوعود ... وعادة ٌمكن إكتشافها حٌن ٌكون

ً هلل )العهد المدٌم( ... المسٌح )العهد الجدٌد( ... وٌكون  الحدٌث منسوبا

إن كان فٌه صٌغة  وعيدا ًهو الفاعل )الواعد( ... ولد ٌكون الوعد 

 التحذٌر أو التهدٌد ... "وإال".

  لد ٌضٌف الدارس لهذا البحث نمطتٌن: 
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ًالتشبيه1 ـ إن ُوجد ـ ... ألن حوارات المسٌح له المجد وأغلب  ـ

 النبوات تمتلىء بالتشبٌهات أو اإلستعارات التى توضح المعنى.

ًالحقيقة2 ... هى لٌست فى ذاتها وصٌة وال وعد ... ولكن على  ـ

 أساسها تخرج الوعود والوصاٌا.

 

 

 حمٌمة. ←مثالً ... أنا هو خبز الحٌاة 

 وصٌة. ←األكل من خبز الحٌاة 

 والوعد هو الثبات والحٌاة األبدٌة.

 ... أخٌراً ٌموم الدارس بتجمٌع ـ أو كتابة ـ مجموع 

 الوصاٌا ... الوعود ... الحمائك ... والتشبٌهات.



والصالة طلباً للمعونة ... ـ التركٌز على الوصاٌا ... ومطالبة النفس بتنفٌذها ٔ

 فى تنفٌذ كل وصٌة.

 ـ اثارة حوار حول إمكانٌة تنفٌذ كل وصٌة بتدارٌب عملٌة محددة.ٕ

الصالة بصٌغة الشكر أو بصٌغة  ـ مراجعة الوعود اإللهٌة ... ووضعها فىٖ

 إٌمانى. دز

ل الدارس ٌتذكر المعنى بسهولة ... وكلما تمابل مع ـ منالشة التشبٌهات تجعٗ

 شكل هذا التشبٌه فى الحٌاة الٌومٌة تذكر الوصٌة والوعد.

ـ مراجعة الحمائك الكتابٌة ... وهى تمثل العمٌدة المسٌحٌة األرثوذكسٌة والتأكد ٘

 من فهمها الصحٌح ... وممارنتها بنصوص أو آٌات أخرى.

)غٌر المصصى( ٌجعل النص محفوظاً ومفهوماً ـ هذا التحلٌل للنص الخبرى ٙ

 ... وٌسهل شرحه وتبسٌطه لكل الفئات.

 الحقيقة الوعدًالوصية
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ألَنَّ ُكلَّ َمْن ٌَْسأَُل ٌَأُْخذُ َوَمْن  -3اْسأَلُوا تُْعَطْوا. اْطلُبُوا تَِجدُوا. اْلَرُعوا ٌُْفتَْح لَُكْم. » -7

َوإِْن  -ٓٔأَْم أَيُّ إِْنَساٍن ِمْنُكْم إِذَا َسأَلَهُ اْبنُهُ ُخْبزاً ٌُْعِطٌِه َحَجراً؟.  -3ٌَِجدُ َوَمْن ٌَْمَرُع ٌُْفتَُح لَهُ. ٌَْطلُُب 

اٌَا َجٌِّدَةً فََكْم فَإِْن ُكْنتُْم َوأَْنتُْم أَْشَراٌر تَْعِرفُوَن أَْن تُْعُطوا أَْوالَدَُكْم َعطَ  -َٔٔسأَلَهُ َسَمَكةً ٌُْعِطٌِه َحٌَّةً؟. 

ٌَْراٍت للَِّذٌَن ٌَْسأَلُونَهُ.  فَُكلُّ َما تُِرٌدُوَن أَْن ٌَْفعََل النَّاُس  -ٕٔبِاْلَحِرّيِ أَبُوُكُم الَِّذي فًِ السََّماَواِت ٌََهُب َخ

ٌْضاً بِِهْم ألَنَّ َهذَا ُهَو النَّاُموُس َواألَْنِبٌَاءُ   .بُِكُم اْفعَلُوا َهَكذَا أَْنتُْم أَ

ٌِِّك ألَنَّهُ َواِسٌع اْلبَاُب َوَرْحٌب الطَِّرٌُك الَِّذي ٌَُؤدِّي إِلَى اْلَهالَِن » -ٖٔ ادُْخلُوا ِمَن اْلبَاِب الضَّ

ي إِلَى اْلَحٌَاةِ  -َٗٔوَكثٌُِروَن ُهُم الَِّذٌَن ٌَدُْخلُوَن ِمْنهُ!.  َما أَْضٌََك اْلبَاَب َوأَْكَرَب الطَِّرٌَك الَِّذي ٌَُؤدِّ

 لَِلٌلُوَن ُهُم الَِّذٌَن ٌَِجدُونَهُ!.وَ 

اْحتَِرُزوا ِمَن األَْنبٌَِاِء اْلَكذَبَِة الَِّذٌَن ٌَأْتُونَُكْم بِثٌَِاِب اْلُحْمالَِن َولَِكنَُّهْم ِمْن دَاِخٍل ِذئَاٌب » -٘ٔ

ً أَْو ِمَن اْلَحَسِن تٌِناً؟. ِمْن ثَِماِرِهْم تَْعِرفُونَُهْم. َهْل ٌَْجتَنُوَن ِمَن الشَّْوِن ِعنَ -َٙٔخاِطفَةٌ!.  َهَكذَا  -7ٔبا

ِدٌَّةُ فَتَْصنَُع أَثَْماراً َرِدٌَّةً.  ا الشََّجَرةُ الرَّ الَ تَْمِدُر َشَجَرةٌ  -3ُٔكلُّ َشَجَرةٍ َجٌِّدَةٍ تَْصنَُع أَثَْماراً َجٌِّدَةً َوأَمَّ

ٌ أَْن تَْصنََع أَثَْماراً َرِدٌَّةً َوالَ َشَجَرةٌ َردِ  ُكلُّ َشَجَرةٍ الَ تَْصنَُع ثََمراً  -3ٌَّٔةٌ أَْن تَْصنََع أَثَْماراً َجٌِّدَةً. َجٌِّدَة

 فَإِذاً ِمْن ثَِماِرِهْم تَْعِرفُونَُهْم. -َٕٓجٌِّداً تُْمَطُع َوتُْلمَى فًِ النَّاِر. 



 ًالوصايا: 

 .اطلبواـ     .اسألواـ 

 هكذا أنتم أٌضاً بهم. افعلواـ     .إقرعواـ 

 من األنبٌاء الكذبة. احترزواـ   من الباب الضٌك. ادخلواـ 
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 الوعود: 

 لكم. يُفتحـ   .تجدواـ   .تعطواـ 

 خٌرات للذٌن ٌسألون. يهبـ أبوكم الذى فى السموات 

 ً:ًالحقائق

 ـ كل َمن ٌسأل ٌأخذ.

 ـ كل َمن ٌطلب ٌجد.

 َمن ٌمرع ٌفتح له. ـ كل

 ـ وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطاٌا جٌدة.

ـ هذا هو الناموس واألنبٌاء )ملخص كل الوصاٌا( ... أن تفعل بالناس ما 

 ترٌد أن ٌفعلوا بن.

ـ ما أضٌك الباب وأكرب الطرٌك الذى ٌؤدى إلى الحٌاة ... وللٌلون هم 

 الذٌن ٌجدونه.

.. الشجرة الجٌدة تصنع ثمراً جٌداً والشجرة الردٌّة ـ من ثمارهم تعرفونهم .

 تصنع ثمراً ردٌّاً.

 ـ كل شجرة ال تصنع ثمراً جٌداً تمطع وتُلمى فى النار.

 التشبيهات:ً

 ـ الصالة حالة من المرع على باب هللا.

 ـ تشبٌه العاللة باهلل ... كسؤال ابن ألبٌه.

 ب.ـ تشبٌه الحٌاة الروحٌة ... بباب ضٌك وطرٌك كر

 ـ تشبٌه األنبٌاء الكذبة ... بالذئاب الخاطفة وهى تلبس ثوب الحمل.

... بالشجرة الردٌة التى تصنع أو التدٌّن الكاذب ـ تشبٌه النبى الكذاب 

 ثمراً ردٌاً.
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ًَّ َعْنُكْم َوإِْن  -٘ٔ ٌْنَ ٌِْدٌُكْم أَْستُُر َع ٌِْدٌُكْم َمآلنَةٌ فَِحٌَن تَْبُسُطوَن أَ الَةَ الَ أَْسَمُع. أَ َكثَّْرتُُم الصَّ

.  -ٙٔدَماً.  . ُكفُّوا َعْن فِْعِل الشَّّرِ ًَّ ٌْنَ تَعَلَُّموا فِْعَل  -7ٔاِْغتَِسلُوا. تَنَمُّوا. اْعِزلُوا َشرَّ أَْفعَاِلُكْم ِمْن أََماِم َع

. اْنِصفُوا اْلَمْظلُوَم.  ٌِْر. اْطلُبُوا اْلَحكَّ َهلُمَّ نَتََحاَجْج ٌَمُوُل  -3ٔاْلُضوا ِلْلٌَتٌِِم. َحاُموا َعِن األَْرَملَِة. اْلَخ

. إِْن َكانَْت َخَطاٌَاُكْم َكاْلِمْرِمِز تَْبٌَضُّ َكالثَّْلجِ. إِْن َكانَْت َحْمَراَء َكالدُّوِدّيِ تَِصٌُر َكالصُّ  بُّ  -3ٔوِف. الرَّ

ٌْفِ  -َٕٓر األَْرِض. إِْن ِشئْتُْم َوَسِمْعتُْم تَأُْكلُوَن َخٌْ  دْتُْم تُْؤَكلُوَن بِالسَّ ٌْتُْم َوتََمرَّ ّبِ «. َوإِْن أَبَ ألَنَّ فََم الرَّ

 تََكلََّم.

 ً:الوصايا 

 .تنقواـ     .اغتسلواـ 

 عن فعل الشر. كفواـ    شر أفعالكم. اعزلواـ 

 الحك. اطلبواـ    فعل الخٌر. تعلمواـ 

 للٌتٌم. اقضواـ    المظلوم انصفواـ 

 نتحاجج )ٌمول الرب(. مهلـ    عن األرملة. حامواـ 

 الوعود: 

 كالثلج. تبيضـ إن كانت خطٌاكم كالمرمز 

 كالصوف. تصيرـ إن كانت حمراء كالدودى 

 خٌر األرض. تأكلونـ 
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 ً:ًالحقائق

 ـ أٌدٌكم مآلنة دماً.

 أبٌتم وتمردتم تؤكلون بالسٌف )أو تعتبر وعٌد(. أنـ 

 ـ )كل اآلٌات الشرطٌة التى تبدأ بـ "إن" ... تصلح عادة ً أن تكون حمٌمة(

 التشبيهات:ً

 ـ تشبٌه التوبة باإلغتسال والتنمٌة.

 ـ الخطٌة كالمرمز ... النماوة كالثلج.

 ... النماوة كالصوف.)الخمر العتٌك( ـ الخطٌة كالدودى 

ً.)كحٌوان مفترس( ـ السٌف ٌأكل

بعض األجزاء نجد فٌها الوصاٌا أكثر كثٌراً من الوعود ... وأجزاء 

أخرى نجد فٌها الحمائك غالبة على النص ... ولٌس كل وعد مرتبط بوصٌة ... 

 لكن كل الوعود والوصاٌا مرتبطة بحمٌمة ثابتة.

 ٓٔـ  ٔ:  ٖـ حزلٌال 

  ٕٗـ  7ٕ:  ٙـ إنجٌل لولا 

 ٙٔـ  ٔ:  ٖٔـ الرسالة إلى العبرانٌٌن 
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هذه الطرٌمة تربط المراءات الكنسٌة بالطمس ... كما تربط فصول 

الكتاب الممدس بكل العمائد المسٌحٌة األرثوذكسٌة وتجعل اإلنسان كنسى فى 

 لراءاته وكتابى فى كنسٌاته.

  بدلة ... وببطء ... وتكرار ... تبدأ فى البحث عن بعد لراءة النص ...

كل ما هو عمٌدى فى النص ... وجود هللا ... صفات هللا ... الخلك 

والسموط ... الثالوث األلدس ... تجسد المسٌح ... الفداء والمٌامة ... 

 الكنٌسة الواحدة ... األسرار ... الحٌاة األبدٌة ... الدٌنونة ... المالئكة.

 نفس النص ... ٌمكن استخراج ما هو خاص بالطموس مثل عالمة  ومن

الصلٌب ... صالة ٌسوع ... األجبٌة ... المداس ... حركات الكاهن ... 

 األٌمونات ... الشموع ... لراءات المداس ... السنكسار ... تارٌخ

 ... السجود ... شكل الكنٌسة ....إلخ. المدٌسٌن الكنٌسة ولصص

 ا أٌضاً هها باألولى فى النصوص غٌر المصصٌة ولكنرٌمة تجدوهذه الط

 .حكاٌات الكتاب الممدسبعض ٌمكن تطبٌمها على 

ً تجعل المارىء مستمتعـ ٔ بالطمس أثناء ممارسته ... كما تغذى فكره بتؤمالت  ا

 كتابٌة أثناء مشاركته ألى صالة لٌتروجٌة.

ً عن كل تثبت إٌمان المارىء وعمٌدتـ ٕ ً كتابٌا ً دلٌما ه ... وٌصبح لدٌه جوابا

 عمٌدة أرثوذكسٌة.

 تزٌد لناعة المارىء بؤن الكنٌسة هى إنجٌل ُمعاش كما لصده روح هللا.ـ ٖ

 .تحمى المارىء من اإلنفالت فى التؤمل أو التفسٌر وتمنع البدع والهرطماتـ ٗ
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ٌسٌن فى التعامل مع هذا المنهج فى المراءة هو أحد أهم أسالٌب اآلباء المدـ ٘

اآلباء وفى نفس الخط  ... وبالتالى هذا ٌجعلنا تالمٌذ كنوز الكتاب الممدس

 .المستمٌم لفكرهم وحٌاتهم

 

ٌَْصِرٌَِّة فٌِلُبَُّس َسؤََل تاَلَِمٌذَهُ:  -ٖٔ ا َجاَء ٌَُسوُع إِلَى نََواِحً لَ َمْن ٌَمُوُل النَّاُس إِنًِّ أَنَا »َولَمَّ

لَْوٌم ٌُوَحنَّا اْلَمْعَمدَاُن َوآَخُروَن إٌِِلٌَّا َوآَخُروَن إِْرِمٌَا أَْو َواِحدٌ ِمَن »فَمَالُوا:  -ٗٔ«. اْبُن اإِلْنَساِن؟

أَْنَت ُهَو »ِسْمعَاُن بُْطُرُس:  فَؤََجابَ  -ٙٔ«. َوأَْنتُْم َمْن تَمُولُوَن إِنًِّ أَنَا؟»لَاَل لَُهْم:  -٘ٔ«. األَْنبٌَِاءِ 

 ِ ًّ ِ اْلَح  «.اْلَمِسٌُح اْبُن اَّللَّ

ً لَْم ٌُْعِلْن لََن لَِكنَّ أَبًِ »فَمَاَل لَهُ ٌَُسوُع:  -4ٔ  ً َودَما ُطوبَى لََن ٌَا ِسْمعَاُن ْبَن ٌُونَا إِنَّ لَْحما

ٌْضاً: أَنْ  -1ٔالَِّذي فًِ السََّماَواِت.  ْخَرةِ أَْبنًِ َكنٌَِستًِ َوأَْبَواُب َوأَنَا أَلُوُل لََن أَ َت بُْطُرُس َوَعلَى َهِذِه الصَّ

ٌَْها.  َوأُْعِطٌَن َمفَاتٌَِح َملَُكوِت السََّماَواِت فَُكلُّ َما تَْربُِطهُ َعلَى األَْرِض ٌَُكوُن  -1ٔاْلَجِحٌِم لَْن تَْمَوى َعلَ

ِحٌَنئٍِذ أَْوَصى  -ٕٓ«. لَى األَْرِض ٌَُكوُن َمْحلُوالً ِفً السََّماَواتِ َمْربُوطاً فًِ السََّماَواِت. َوُكلُّ َما تَُحلُّهُ عَ 

 تاَلَِمٌذَهُ أَْن الَ ٌَمُولُوا ألََحٍد إِنَّهُ ٌَُسوُع اْلَمِسٌُح.

ِلٌَم َوٌَتَؤَلََّم ِمْن ذَِلَن اْلَوْلِت اْبتَدَأَ ٌَُسوُع ٌُْظِهُر ِلتاَلَِمٌِذِه أَنَّهُ ٌَْنبَِغً أَْن ٌَذَْهَب إِلَى أُوُرشَ  -ٕٔ 

ٌِْه  -َٕٕكثٌِراً ِمَن الشٌُُّوخِ َوُرَإَساِء اْلَكَهنَِة َواْلَكتَبَِة َوٌُْمتََل َوفًِ اْلٌَْوِم الثَّاِلِث ٌَمُوَم.  فَؤََخذَهُ بُْطُرُس إِلَ

! الَ ٌَُكوُن لََن َهذَا!»َواْبتَدَأَ ٌَْنتَِهُرهُ لَائاِلً:  اذَْهْب َعنًِّ »فََت َولَاَل ِلبُْطُرَس: فَاْلتَ  -ٖٕ«. َحاَشاَن ٌَا َربُّ

ِ لَِكْن بَِما ِللنَّاِس  ٌَْطاُن. أَْنَت َمْعثََرةٌ ِلً ألَنََّن الَ تَْهتَمُّ بَِما َّلِلَّ إِْن »ِحٌنَئٍِذ لَاَل ٌَُسوُع ِلتاَلَِمٌِذِه:  -ٕٗ«. ٌَا َش

ًَ َوَرائًِ فَْلٌُْنِكْر نَْفَسهُ َوٌَحْ   ِمْل َصِلٌبَهُ َوٌَتْبَْعنًِ.أََرادَ أََحدٌ أَْن ٌَؤْتِ
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  المسٌح ناسوت ... إعالن عنابن اإلنسان  ← (ٖٔ:  ٙٔ)مت. 

  إٌمان الكنٌسة واإلنجٌل باألنبٌاء المرسلٌن من هللا. ← (ٗٔ:  ٙٔ)مت 

  المسٌح ابن هللا الحى ... إعالن الهوته. ← (4ٔ،  ٙٔ:  ٙٔ)مت 

  اإلعالن اإللهى هو عمل هللا ... واإلنسان ٌمبله  ← (4ٔ:  ٙٔ)مت

 بحسب إرادته.

  الهوت المسٌح ابن اآلب ... هو اإلٌمان المستمٌم ب ←( 1ٔ:  ٙٔ)مت

 الزاوٌة الذى تُبنى علٌه الكنٌسة التى ال تُهزم أبداً. حجر

  هنان جحٌم ألرواح األشرار ... وكل َمن ٌتمَسن  ←( 1ٔ:  ٙٔ)مت

 لواحدة المستمٌمة لن ٌهلن.باإلٌمان والكنٌسة ا

  ال خالص خارج الكنٌسة. ← (1ٔ:  ٙٔ)مت 

  تداد لعمل الكهنوت مرتبط باإلٌمان المستمٌم وهو ام ←( 1ٔ:  ٙٔ)مت

 مثالً فى سلطان الِحل والربط.المسٌح فى كنٌسته ... م

  اإلٌمان بموت المسٌح ولٌامته فى الٌوم الثالث. ←( ٕٔ:  ٙٔ)مت 

  شٌطان ٌشكن المإمنٌن وٌحرف اإلٌمان. هنان ← (ٖٕ:  ٙٔ)مت 

  اإلنسان البد أن ٌُجاهد وٌحمل صلٌبه وٌتبع المسٌح  ← (ٕٗ:  ٙٔ)مت

  (.)ال خالص بدون جهادلكى ٌخلص... 

  العبادة لانون اإلٌمان )اعتراف اإلٌمان( أساس  ← (٘ٔ:  ٙٔ)مت

 .والعاللة مع هللا
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  طمس الِحل فى سر اإلعتراف ... كما فى بالى  ← (1ٔ:  ٙٔ)مت

 اللٌتروجٌات.

  فى ل بالجمرة مثَ ٌُ ... ابن اإلنسان هو ابن هللا  ←( ٘ٔ،  ٖٔ:  ٙٔ)مت

 الشورٌة ... ألننا نإمن أن الهوته لم ٌُفارق ناسوته.

  داخل الكنٌسة من التعلٌم والتلمذة .. ← (ٕٗ،  ٖٕ،  ٘ٔ:  ٙٔ)مت .

 أجل شرح اإلٌمان ومن أجل الجهاد والتوبة.

 

ّبِ َوَجلََس تَْحَت اْلبُْطَمِة الَّتًِ فًِ َعْفَرةَ الَّتًِ ِلٌُوآَش األَبٌِعََزِرّيِ. َواْبنُهُ  -ٔٔ َوأَتَى َمالَُن الرَّ

بََها ِمَن اْلِمدٌَْانٌٌَِِّن. ِجدُْعوُن َكاَن ٌَ  ّبِ َولَاَل لَهُ:  -ْٕٔخبُِط ِحْنَطةً فًِ اْلِمْعَصَرةِ ِلٌَُهّرِ فََظَهَر لَهُ َمالَُن الرَّ

بُّ َمعََن ٌَا َجبَّاَر اْلبَؤِْس!» بُّ َمعَنَا فَِلَما»فَمَاَل لَهُ ِجدُْعوُن:  -ٖٔ«. الرَّ ذَا أَْسؤَلَُن ٌَا َسٌِِّدي, إِذَا َكاَن الرَّ

ٌَْن ُكلُّ َعَجائِبِِه الَّتًِ أَْخبََرنَا بَِها آبَاُإنَا لَائِِلٌَن: أَلَْم ٌُْصِعدْنَا الرَّ  بُّ ِمْن ِمْصَر؟ َواآلَن أََصابَتْنَا ُكلُّ َهِذِه, َوأَ

بُّ َولَاَل:  -ٗٔلَدْ َرفََضنَا.  ٌِْه الرَّ َرائٌَِل ِمْن َكّفِ ِمدٌَْاَن. أََما اذَْهْب بِمَُّوتَِن َهِذِه َوَخلِّْص إِسْ »فَاْلتَفََت إِلَ

ًَ الذُّلَّى فًِ »فَمَاَل لَهُ:  -٘ٔ«. أَْرَسْلتَُن؟ أَْسؤَلَُن ٌَا َسٌِِّدي, ِبَماذَا أَُخلُِّص إِْسَرائٌَِل؟ َها َعِشٌَرتًِ ِه

ٌِْت أَِبً :  -ٙٔ«. َمنَسَّى, َوأَنَا األَْصغَُر فًِ بَ بُّ ٌٌَِّن إِنًِّ أَُكوُن مَ »فَمَاَل لَهُ الرَّ عََن, َوَستَْضِرُب اْلِمدٌَْاِن

ٌَْن فَاْصنَْع ِلً َعالََمةً أَنََّن أَْنَت »فَمَاَل لَهُ:  -4ٔ«. َكَرُجٍل َواِحدٍ  ٌْنَ إِْن ُكْنُت لَدْ َوَجدُْت نِْعَمةً فًِ َع

ٌَْن َوأُْخِرَج تَْمِدَمتًِ وَ  -1ٔتَُكلُِّمنًِ.  ًَ إِلَ إِنًِّ أَْبمَى »فَمَاَل: «. أََضعََها أََماَمنَ الَ تَْبَرْح ِمْن َهُهنَا َحتَّى آتِ

 «.َحتَّى تَْرِجعَ 

 ٔ1-  , ا اللَّْحُم فََوَضعَهُ فًِ َسّلٍ فَدََخَل ِجدُْعوُن َوَعِمَل َجدَْي ِمْعزًى َوإٌِفَةَ دَلٌٍِك فَِطٌراً. أَمَّ

ٌِْه إِلَى تَحْ  ا اْلَمَرُق فََوَضعَهُ فًِ لِدٍْر َوَخَرَج بَِها إِلَ ِ:  -ِٕٓت اْلبُْطَمِة َولَدََّمَها. َوأَمَّ ُخِذ »فَمَاَل لَهُ َمالَُن اَّللَّ

ْخَرةِ َواْسُكِب اْلَمَرقَ  ّبِ  -ٕٔفَفَعََل َكذَِلَن. «. اللَّْحَم َواْلفَِطٌَر َوَضْعُهَما َعلَى تِْلَن الصَّ فََمدَّ َمالَُن الرَّ

ْخَرةِ َوأََكلَِت اللَّْحَم َواْلفَِطٌَر. َطَرَف اْلعُكَّاِز الَِّذي بٌَِِدِه َوَمسَّ اللَّْحَم َوا ْلفَِطٌَر, فََصِعدَْت نَاٌر ِمَن الصَّ

ٌِْه.  ٌْنَ ّبِ َعْن َع ّبِ, فَمَاَل ِجدُْعوُن:  -َٕٕوذََهَب َمالَُن الرَّ آِه ٌَا َسٌِِّدي »فََرأَى ِجدُْعوُن أَنَّهُ َمالَُن الرَّ

بِّ  ٌُْت َمالََن الرَّ ! ألَنًِّ لَدْ َرأَ بَّ ً ِلَوْجٍه! الرَّ :  -ٖٕ«. َوْجها بُّ السَّالَُم لََن. الَ تََخْف. الَ »فَمَاَل لَهُ الرَّ

ّبِ َودََعاهُ  -ٕٗ«. تَُموتُ  إِلَى َهذَا اْلٌَْوِم لَْم ٌََزْل فًِ َعْفَرةِ «. ٌَْهَوهَ َشلُومَ »فَبَنَى ِجدُْعوُن ُهنَاَن َمذْبَحاً ِللرَّ

 األَبٌِعََزِرٌٌَِّن.
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  اآلب ال ٌُرى ... لكن االبن كلمة اآلب ٌظهر وٌخبّر ← (٘:  ٙ)لض 

ُ لَْم ٌََرهُ أََحدٌ لَطُّ. ااَِلْبُن اْلَوِحٌدُ الَِّذي ُهَو فًِ ِحْضِن اآلِب ُهَو َخبَّرَ " )ٌو  "اَّلَلَّ

ٔ  :ٔ1). 

  والمسٌح لمب مالن الرب ... مالن تعنى ُمرَسل . ← (ٕٔ:  ٙ)لض ..

 ب ولكنه أٌضاً من نفس جوهر اآلب.ُمرَسل لنا من اآل

  هللا ٌختار المضاة ... )األنبٌاء والرسل( ... وٌعمل  ← (ٗٔ:  ٙ)لض

 معهم رغم ضعفاتهم.

  هللا ٌتكلم بؤنواع وطرق شتَّى ... ولكل واحد رسالة فى الحٌاة البد أن

 ٌكتشفها وٌعٌشها.

 لدمت بحب وتواضع. مدمات والذبائح إنتهللا ٌمبل ال 

  سرار.لألاعداد المربان  ← (ٔٔ:  ٙ)لض 

 هى مجال رإٌة المسٌح. ←اعداد المربان  دالمزامٌر التى تُمرأ عن 

  شكراً وطلب معونة. ← حملتمدٌم الطمس 

  بعالمة الصلٌب.العالمة تذكرنا  ←( 4ٔ:  ٙ)لض 

  المذبح مازال أساس العاللة بٌن هللا واإلنسان. ← (ٕٗ:  ٙ)لض 
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  ٍأو تحمٌل  ل المعنى الكتابى أكثر مما ٌحتملمٌحلتلٌس هنان داع ...

 الطمس تؤمالت أكثر مما ٌجب.

 لمراءة الكتاب الممدس بفكر مستمٌم  أوالً  األفضل مراجعة العمٌدة وفهمها

... كما ٌُفضل فهم الطموس والممارسات حتى ٌتسنّى ربطها بآٌات 

 .بسهولة الكتاب الممدس

 "الرب لد ملن...". 1ٖـ مزمور 

 .ٗٔـ  ٔ:  ٔٗـ أشعٌاء 

 .ٗٔـ  ٔ:  ٖـ ٌوحنا 

 .ٕٓـ  ٖٔ:  ٘ـ رسالة ٌعموب 
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 ــف اخلو رجــاءال
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هذه الطرٌمة ٌمكن تطبٌمها على كل فصول الكتاب الممدس بعهدٌه ... 

 لصصاً ونبوات ورسائل وصلوات.

والممصود بها اكتشاف رسائل الرجاء )األخبار السارة( من النص، 

 من نفس النص. )التحذٌرات(للخوف الممدس واكتشاف معانى تدعو 

ن اإلصحاح( بتمعّن وتكرار إلرأ النص ... )المصة ... أو الجزء م

 ج اآلتى:واستخر

  أوالً: كل ما فى النص من آٌات أو أفكار تدعو للرجاء ... )أخبار

 مفرحة(

  ثانٌاً: كل ما فى النص من آٌات أو أفكار أو موالف تدعو للخوف

الدٌنونة ... أو الخوف من الخطٌة ... أو الخوف  الممدس )الخوف من

 من هللا نفسه(.

ـ الكتاب الممدس )اإلنجٌل( هو األخبار المفرحة ... فالبد من اكتشاف هذه ٔ

 األخبار والحمائك للتمتع بها وإنتظار تحممها.

... بأفكار الرجاء س ـ هذه الطرٌمة ترفع اإلنسان من الٌأس وتعالج صغر النفٕ

كما تحمى المارىء من الرجاء الكاذب الذى ٌجعله ٌثك ثمة غٌر روحٌة تلغى 

 .بأفكار الخوف الممدس ... جهاده وحذره وأمانته

ـ هذه الطرٌمة ٌسهل تحوٌلها إلى حوار مفتوح متكامل ... مع اإلحتفاظ فى ٖ

عو للخوف النهاٌة بفكرة واحدة على األلل تدعو للرجاء أو فكرة واحدة تد

 .والتركٌز ... من أجل التطبٌك الممدس
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ٌَْرةِ َجّنٌَِساَرَت.  -ٔ" ً ِعْندَ بَُح ٌِْه ِلٌَْسَمَع َكِلَمةَ هللاِ َكاَن َوالِفا  -َٕوإِذْ َكاَن اْلَجْمُع ٌَْزدَِحُم َعلَ

ٌِْن  ٌِْن َوالِفَتَ َ بَاَن. فََرأَى َسِفٌنَت ٌَّادُوَن لَدْ َخَرُجوا ِمْنُهَما َوَغَسلُوا الّشِ ٌَْرةِ َوالصَّ فَدََخَل إِْحدَى  -ِٖعْندَ اْلبَُح

ُم  . ثُمَّ َجلََس َوَصاَر ٌُعَلِّ ٌِْن الَّتًِ َكانَْت ِلِسْمعَاَن َوَسأَلَهُ أَْن ٌُْبِعدَ لَِلٌالً َعِن اْلبَّرِ َ ِفٌنَت ِفٌنَالسَّ  ِة.اْلُجُموَع ِمَن السَّ

ا فََرَغ ِمَن اْلَكالَِم لَاَل ِلِسْمعَاَن:  -ٗ  ٌْدِ »َولَمَّ  -٘«. اْبعُدْ إِلَى اْلعُْمِك َوأَْلمُوا ِشبَاَكُكْم ِللصَّ

ٌْئاً. َولَِكْن َعلَى َكِلَمتَِن أُْلِمً الشَّ »فَأََجاَب ِسْمعَاُن:  ٌَْل ُكلَّهُ َولَْم نَأُْخذْ َش ُم لَدْ تَِعْبنَا اللَّ ا  -ٙ«. بََكةَ ٌَا ُمعَلِّ َولَمَّ

ُق.  ً َكثٌِراً ِجدّاً فََصاَرْت َشبََكتُُهْم تَتََخرَّ الَِّذٌَن فًِ  فَأََشاُروا إِلَى ُشَرَكائِِهمُ  -7فَعَلُوا ذَِلَن أَْمَسُكوا َسَمكا

ٌِْن َحتَّى َ ِفٌنَت ِفٌنَِة األُْخَرى أَْن ٌَأْتُوا َوٌَُساِعدُوُهْم. فَأَتَْوا َوَمََلُوا السَّ ا َرأَى  -8أََخذَتَا فًِ اْلغََرِق.  السَّ فَلَمَّ

ًْ ٌَُسوَع لَائاِلً:  َ  -9«. اْخُرْج ِمْن َسِفٌَنتًِ ٌَاَربُّ ألَنًِّ َرُجٌل َخاِطئٌ »ِسْمعَاُن بُْطُرُس ذَِلَن َخرَّ ِعْندَ ُرْكبَت

ٌِْد السََّمِن الَِّذي ٌْضاً ٌَْعمُوُب َوٌُوَحنَّا  -ٓٔأََخذُوهُ.  إِِذ اْعتََرتْهُ َوجِمٌَع الَِّذٌَن َمعَهُ دَْهَشةٌ َعلَى َص َوَكذَِلَن أَ

ًْ ِسْمعَاَن. فَمَاَل ٌَُسوُع ِلِسْمعَاَن:  الَ تََخْف! ِمَن اآلَن تَُكوُن تَْصَطادُ »اْبنَا َزْبِدي اللَّذَاِن َكانَا َشِرٌَك

ٌِْن إِلَى اْلبَّرِ تََرُكو -ٔٔ«. النَّاَس! َ ِفٌنَت ا َجاُءوا بِالسَّ ٍء َوتَبِعُوهُ.َولَمَّ ًْ  "ا ُكلَّ َش

 استخرج األفكار المفرحة ... وعب ِّر عنها بأسلوبك:

 .المسٌح ٌهتم بالنفس الواحدة )نفسى( رغم إزدحام الناس علٌه 

 .لد ٌبدأ الٌوم بإحباط شدٌد وٌنتهى بأفراح كثٌرة 

 ( فى الخدمة رغم أنى ال لد ٌستخدم المسٌح إمكانٌاتى البسٌطة )السفٌنة

 أصلح لخدمته.

 .مجرد طاعتى لوصٌة بسٌطة تُفتح لى أبواب السماء وبركات بال حدود 
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 .هللا ٌعطى أكثر مما نظن أو نفتكر أو نطلب 

 ر على تحوٌلى لخروج من حٌاتى بسبب خطٌتى بل ٌصّ هللا ال ٌمبل ا

 لخادم.

 امل.لكى نتبعه بملب ك هللا ٌفرح للوبنا بما نتمناه 

 .هنان متعة حمٌمٌة وخبرات عجٌبة فى اإلنفراد مع هللا فى العمك 

 التى تدعو إلكتساب الخوف المقدس: استخرج األفكار

 أرفض صوت ربنا وهو بٌمولى "ابعد عن البر للٌالً ... أو ...  خاٌف

 أبعد إلى العمك".

 استسلم لفكرى ومنطمى و أحزانى ... وال اسمع إال نفسى حٌن  خاٌف

 تشكو "لد تعبت اللٌل كله".

 أال أسمع لوصٌة المسٌح وال أتمتع بالمعجزة. خاٌف 

 و د شاكراً أو ال أسجد تائباً ... أنى أفرح بالسمن الكثٌر وال أسج خاٌف

 أنشغل بأفراح العالم وعطاٌا هللا وأنسى هللا نفسه.

 حد ٌطلبنى أن أساعده أو ألحمه ألن شبكته تتخرق ... وال  خاٌف

 أستجٌب.

 من صغر نفسى ومخاوفى تمنعنى من أن أترن كل شئ وأتبع  خاٌف

 المسٌح.

 ال ومن اللى بٌسمعوا وعظة المسٌح وٌمشوا ...  اً أكون واحد خاٌف

 .أصٌر بطرس الذى تبعه
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ُهوذَا َمْكتُوبَةٌ ِبمَلٍَم ِمْن َحِدٌٍد بَِرأٍْس ِمَن اْلَماِس َمْنمُوَشةٌ َعلَى لَْوحِ لَْلبِِهْم َوَعلَى َخِطٌَّةُ ٌَ  -ٔ

ٌَُهْم ِعْندَ أَْشَجاٍر ُخْضٍر َعلَى آَكاٍم ُمْرتَِفعٍَة.  -ٕلُُروِن َمذَابِِحُكْم.  ٌَا  -َٖكِذْكِر بَِنٌِهْم َمذَابَِحُهْم َوَسَواِر

أُ  -َٗحْمِل أَْجعَُل ثَْرَوتََن ُكلَّ َخَزائِنَِن ِللنَّْهِب َوُمْرتَفَعَاتَِن ِلْلَخِطٌَِّة فًِ ُكّلِ تُُخوِمَن. َجبَِلً فًِ الْ  َوتَتََبرَّ

ٌْتَُن إٌَِّاهُ َوأَْجعَلَُن تَْخِدُم أَْعدَاَءَن فًِ أَْرٍض لَْم تَْعِرْفَها ألَنَّ  لَدْ أَْضَرْمتُْم  ُكمْ َوبِنَْفِسَن َعْن ِمٌَراثَِن الَِّذي أَْعَط

ُجُل الَِّذي ٌَتَِّكُل َعلَى اإِلْنَساِن َوٌَْجعَُل  -٘نَاراً بِغََضبًِ تَتَِّمدُ إِلَى األَبَِد.  : َمْلعُوٌن الرَّ بُّ َهَكذَا لَاَل الرَّ

ّبِ ٌَِحٌدُ لَْلبُهُ.  ٌُْر بَْل َوٌَُكوُن ِمثَْل اْلعَْرَعِر فًِ اْلبَاِدٌَ  -ٙاْلبََشَر ِذَراَعهُ َوَعِن الرَّ ِة َوالَ ٌََرى إِذَا َجاَء اْلَخ

ٌَْر َمْسُكونٍَة.  ٌَِّة أَْرضاً َسبَِخةً َوَغ ةَ فًِ اْلبَّرِ ّبِ َوَكاَن  -7ٌَْسُكُن اْلَحرَّ ُجُل الَِّذي ٌَتَِّكُل َعلَى الرَّ ُمبَاَرٌن الرَّ

بُّ ُمتََّكلَهُ.  ِمٌَاٍه َوَعلَى نَْهٍر تَُمدُّ أُُصولََها َوالَ تََرى إِذَا َجاَء فَإِنَّهُ ٌَُكوُن َكَشَجَرةٍ َمْغُروَسٍة َعلَى  -8الرَّ

 اْلَحرُّ َوٌَُكوُن َوَرلَُها أَْخَضَر َوفًِ َسنَِة اْلمَْحِط الَ تََخاُف َوالَ تَُكفُّ َعِن اإِلثَْماِر.

ٍء َوهَُو نَِجٌٌس َمْن ٌَْعِرفُهُ!.  -9 ًْ بُّ فَاِحُص اْلمَْلِب ُمْختَبُِر أَنَا ا -ٓٔاَْلمَْلُب أَْخدَُع ِمْن ُكّلِ َش لرَّ

ًَ ُكلَّ َواِحٍد َحَسَب ُطُرلِِه َحَسَب ثََمِر أَْعَماِلِه.  ُل  -ٔٔاْلُكلَى ألُْعِط َحَجلَةٌ تَْحُضُن َما لَْم تَبِْض ُمَحّصِ

. فًِ نِ ا ٌِْر َحّكٍ  ْصِف أٌََّاِمِه ٌَتُْرُكهُ َوفًِ آِخَرتِِه ٌَُكوُن أَْحَمَك!.ْلِغنَى بِغَ

 استخرج األفكار المفرحة ... وعب ِّر عنها بأسلوبك:

 .عندى رجاء ... أن مهما كانت خطٌتى هللا لادر أن ٌمحوها 

  عندى رجاء ... أنى آخذ بركة كبٌرة بإتكالى على هللا ... وأصٌر شجرة

 مغروسة على مجارى المٌاه.

 ى المحط فإن الورق لن ٌذبل والثمر لن عندى رجاء ... أنه حتى لو أت

 ٌكف بنعمة ربنا.

  عندى رجاء ... أن هللا ٌنظر إلى تعبى وأعمالى البسٌطة لٌجازٌنى

 خٌراً.
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 التى تدعو إلكتساب الخوف المقدس: استخرج األفكار

 تكون خطاٌاى بال غفران بسبب عنادى وإصرارى على الخطأ  خاٌف

 وعدم تغٌٌرى.

  من غضب هللا علىَّ ألنى ال أعبده كما ٌجب وهنان أوثان ومذابح خاٌف

 فى للبى كثٌرة.

  من اللعنة ألنى كثٌراً ما أتكل على ذراع بشر.خاٌف 

  أن ٌحٌد للبى عن وصٌة هللا وأتبع كالم الناس.خاٌف 

  فألع فى طمع أو شهوة للبى المخادع وهو نجٌس أن أصدق خاٌف ...

 أو إنتمام أو تذّمر. ةأو إدان

  ل غنى بغٌر حك وأسمع فى الٌوم األخٌر "لد استوفوا حصّ أكون مُ خاٌف

 أجرهم".

  ألنى لم أكن صادلاً خاٌف ً ً وفى آخرتى أكون أحمما أكون الٌوم مكرما

 مع هللا والناس.

  علٌه روح الرجاء ... ونص آخر ٌغلب علٌه لد ٌكون هنان نص ٌغلب

 روح الخوف الممدس.

  َارب بالٌأس وصغر النفس ... والخوف الرجاء ٌناسب المارىء الذى ٌُح

 ارب بالتهاون والكسل والرخاوة.الممدس ٌناسب المارىء الذى ٌُحَ 

 مٌم ... ٌحمى تسجاء والخوف الممدس هو فكر روحى متوازن الر

لكبرٌاء والبر الذاتى كما ٌحمٌه من الٌأس اإلنسان من السموط فى ا

 وفمدان الرجاء.



 ــــــــــ  الرجاء والخوف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٘9 
 

 ٓٔـ  ٔ:  ٖٗـ خروج 

 7ـ  ٔ)من اإلنجٌل( :  ٗ٘ـ مزمور 

 ٔٔـ  ٔ:  ٙـ رسالة كورنثوس األولى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرجاء والخوف  ــــــــــ

ٙٓ 
 

............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 



 
 ماذا تفعل 

 لو كنت مكان ..؟
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هذه الطريمة البسيطة يسهل استخدامها مع كل مستويات العمر والثمافة 

 ً ... وهى تطبك  للتخيل وسهالً فى التطبيك... وتجعل الكتاب الممدس لريبا

 أساًس على المصص والحكايات.

  إلرأ كل لصة( كتابية ... وحدد عدد األشخاصCharacters  فى )

 المصة بما فيهم ربنا يسوع له المجد.

  ضع نفسن مكان كل شخص )بخيالن( ... واسؤل نفسن ماذا تفعل لو

 كنت مكانه؟.

 أن تخرج اإلجابات تلمائية غير منممة أو مبالغ فيها أو مثالية. اجتهد 

 خص.استمع لرأى َمن حولن لو أخذوا مكان نفس الش 

  وأنت تجيب على سإال ماذا كنت تفعل لو ... ؟ حاول تصور مولف

 مشابه من الحياة يمرب لن المولف الكتابى.

 ـ تجعلن تمرأ كل لصة بتدليك محاوالً تخيل أحداثها.ٔ

 ـ وضع نفسن فى مولف بطل المصة أو أشخاصها يمرب لن األحداث ويجعلٕ

 ذهنن لادراً على تخيل الظروف والتحديات.

ـ استماعن لخيال اآلخرين وإجاباتهم يثرى اللماء ويوسع المدارن ويجعلن ٖ

 أكثر تعايشاً مع األحداث.

ـ إذا حدث مولف مشابه فى حياتن ... من السهل علين أن تعود بذهنن لهذا ٗ

الكتاب الحوار وهذا المولف فتسارع بتعديل تصرفن بما يليك برسالة 

 الممدس.
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ُمُهْم.  -ٕ" ْبحِ َوَجاَء إِلَْيِه َجِميُع الشَّْعِب فََجلََس يُعَلِّ ً إِلَى اْلَهْيَكِل فِي الصُّ  -ٖثُمَّ َحَضَر أَْيضا

يِسيُّوَن اْمَرأَةً  ا أَلَاُموَها فِي اْلَوَسِط. َولَدََّم إِلَْيِه اْلَكتَبَةُ َواْلفَّرِ يَا ُمعَلُِّم »لَالُوا لَهُ:  -ٗأُْمِسَكْت فِي ِزناً. َولَمَّ

َوُموَسى فِي النَّاُموِس أَْوَصانَا أَنَّ ِمثَْل َهِذِه تُْرَجُم.  -َ٘هِذِه اْلَمْرأَةُ أُْمِسَكْت َوِهَي تَْزنِي فِي ذَاِت اْلِفْعِل. 

ا يَُسوُع فَاْنَحنَى إِلَى لَ  -ٙ«. فََماذَا تَمُوُل أَْنَت؟ بُوهُ ِلَكْي َيُكوَن لَُهْم َما يَْشتَُكوَن بِِه َعلَْيِه. َوأَمَّ الُوا َهذَا ِليَُجّرِ

وا يَْسؤَلُونَهُ اْنتََصَب َولَاَل لَُهْم:  -7أَْسفَُل َوَكاَن يَْكتُُب بِإِْصِبِعِه َعلَى األَْرِض.  ا اْستََمرُّ َمْن َكاَن »َولَمَّ

الً بَِحَجٍر!ِمْنُكْم   -9ثُمَّ اْنَحنَى أَْيضاً إِلَى أَْسفَُل َوَكاَن يَْكتُُب َعلَى األَْرِض.  -8«. باِلَ َخِطيٍَّة فَْليَْرِمَها أَوَّ

تُُهْم َخَرُجوا َواِحداً فََواِحداً ُمْبتَِدئِيَن ِمَن الشُّيُ  ا َسِمعُوا َوَكاَنْت َضَمائُِرُهْم تَُبّكِ ا ُهْم فَلَمَّ إِلَى  وخِ َوأَمَّ

ا اْنتََصَب يَُسوُع َولَْم يَْنُظْر أََحداً ِسَوى  -ٓٔاآلِخِريَن. َوبَِمَي يَُسوُع َوْحدَهُ َواْلَمْرأَةُ َوالِفَةٌ فِي اْلَوَسِط.  فَلَمَّ

الَ أََحدَ يَا »فَمَالَْت:  -ٔٔ«. يَا اْمَرأَةُ أَْيَن ُهْم أُولَئَِن اْلُمْشتَُكوَن َعلَْيِن؟ أََما دَانَِن أََحدٌ؟»اْلَمْرأَةِ لَاَل لََها: 

ً »فَمَاَل لََها يَُسوُع: «. َسيِّدُ   "«.والَ أَنَا أَِدينُِن. اذَْهبِي َوالَ تُْخِطئِي أَْيضا

 ـ ربنا يسوع له المجد.ٔ

 ـ المرأة )التى أمسكت فى ذات الفعل(.ٕ

 ـ الكتبة والفريسييون.ٖ

 ـ الشعب المتفرج.ٗ

 ميذ المسيح.ـ تال٘

 ماذا تفعل لو كنت مكان السيد املسيح؟

  ربما كنت أخاف من ضغط الناس وتهمة كسر الناموس ... وكنت للت

 زيهم ... تستحك الرجم.

 .ربما تهربت من هذه المضية وللت احكموا أنتم حسب ناموسكم 
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  فى الخطية ؟ أو َمن ربما حاورتهم متساءالً ... أين الرجل الذى اشترن

 هم الشهود الذين رأوها ؟

 .ربما للت أنا هنا للتعليم فمط وليس للحكم على أحد 

 ماذا تفعل لو كنت مكان املرأة ؟

 .كنت مت من الخوف والرعب والفضيحة 

 .كنت صرخت أنا مظلومة ماحصلش 

 .كنت حاولت الهرب بؤى طريمة 

  وطبعاً  ىنملخكنت كرهت الناس كلها ... ويمكن كرهت ربنا اللى ...

 كرهت نفسى.

 .كنت مش هؤبمى مصدلة النهاية السعيدة وهؤمشى وراه طول العمر 

 ماذا تفعل لو كنت مكان الكتبة والفريسيني؟

 .كنت رجمتها من غير ما أروح للمسيح 

 .كنت ضربت بالطوب عليها دون انتظار إجابة منه 

 " َكاَن ِمْنُكْم باِلَ َمْن كنت تجاسرت واستمريت فى مولفى حتى بعدما لال

الً بَِحَجٍر!  ".َخِطيٍَّة فَْليَْرِمَها أَوَّ

 .كنت انسحبت من البداية ألنى ال أحب منظر الدم والعموبة 

 .كنت عملت زيهم وانسحبت أول ما افتكرت خطيتى 

 ماذا تفعل لو كنت مكان الشعب؟

 .كنت تعاطفت معها ... بسكوت ... ألنى أنا أيضاً خاطئ 

 لمسيح ألنى أعلم نية الفريسيين ومإامراتهم.كنت خفت على ا 
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 يين وللت كالم الناموس الزم كنت ولفت فى صف الكتبة والفريس

 يمشى.

 .كنت هربت من المولف ألنى ال أحتمل هذا المشهد 

 .كنت تبعت المسيح وحبيته أكثر 

 ماذا تفعل لو كنت مكان التالمير؟

  حك ... وإال كنت للت للمعلم ... أرجون إسمع لكالمهم هم معهم

 هايرجمون أنت.

  ... كنت اترعبت حين إنحنى على األرض جنبها وكؤنه مستعد للرجم

 ويمكن كنت جريت وركعت جنبه.

  يمكن كنت حاولت أدافع عن المسيح وألول هو ماشفش حاجة ومالوش

دعوة بالموضوع ... أو ... من امتى بتاخدوا رأى حد فى تنفيذ 

 الشريعة.

  ًمذإنهم مشيوا على خير بدون رجم ... وأنه أنكنت هؤبمى سعيد جدا 

الغلبانة دى وحذرها ... وهؤتعلم أستر ... وأعذر ... وأرحم ... وأحامى 

 ... عن الكل.

 

يَِّة الَّتِي َعِملََها الرَّ  -ٔ" بُّ اإِللَهُ فَمَالَْت ِلْلَمْرأَةِ: "أََحمّاً َوَكانَِت اْلَحيَّةُ أَْحيََل َجِميعِ َحيََوانَاِت اْلبَّرِ

ا  -ٖفَمَالَِت اْلَمْرأَةُ ِلْلَحيَِّة: "ِمْن ثََمِر َشَجِر اْلَجنَِّة نَؤُْكُل.  -ٕلَاَل هللاُ الَ تَؤُْكالَ ِمْن ُكّلِ َشَجِر اْلَجنَِّة؟".  َوأَمَّ

فَمَالَِت اْلَحيَّةُ  -ٗ: الَ تَؤُْكالَ ِمْنهُ َوالَ تََمسَّاهُ ِلئاَلَّ تَُموتَا". ثََمُر الشََّجَرةِ الَّتِي فِي َوَسِط اْلَجنَِّة فَمَاَل هللاُ 

بَِل هللاُ َعاِلٌم أَنَّهُ يَْوَم تَؤُْكالَِن ِمْنهُ تَْنفَتُِح أَْعيُنُُكَما َوتَُكونَاِن َكاهللِ َعاِرفَْيِن اْلَخْيَر  -ِ٘لْلَمْرأَةِ: "لَْن تَُموتَا!. 

 ." ُ أَنَّ الشََّجَرةَ َجيِّدَةٌ ِلألَْكِل َوأَنََّها بَِهَجةٌ ِلْلعُيُوِن َوأَنَّ الشََّجَرةَ َشِهيَّةٌ ِللنَّ  -َٙوالشَّرَّ َظِر. فََرأَِت اْلَمْرأَة

ً َمعََها فَؤََكَل.  ا أَنَُّهَما فَاْنفَتََحْت أَْعيُنُُهَما َوَعِلمَ  -7فَؤََخذَْت ِمْن ثََمِرَها َوأََكلَْت َوأَْعَطْت َرُجلََها أَْيضا

ً فِي اْلَجنَِّة  -8ُعْريَانَاِن. فََخاَطا أَْوَراَق تِيٍن َوَصنَعَا ألَْنفُِسِهَما َمآِزَر.  ّبِ اإِللَِه َماِشيا َوَسِمعَا َصْوَت الرَّ
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ّبِ اإِللَِه فِي َوَسِط شَ  َ آدَُم َواْمَرأَتُهُ ِمْن َوْجِه الرَّ فَنَادَى  -9َجِر اْلَجنَِّة. ِعْندَ ُهبُوِب ِريحِ النََّهاِر فَاْختَبَؤ

بُّ اإِللَهُ آدََم: "أَْيَن أَْنَت؟".   "فَمَاَل: "َسِمْعُت َصْوتََن فِي اْلَجنَِّة فََخِشيُت ألَنِّي ُعْريَاٌن فَاْختَبَؤُْت". -ٓٔالرَّ

 .مدآـ ٔ

 .ءاوحـ ٕ

 .دجملا هل ... هللاـ ٖ

 بها(.ـ الحيّة )ال داعى للتمثل ٗ

 ماذا تفعل لو كنت مكان آدم؟

 .كنت أتيت ألسمع الحوار بين الحيّة وحواء ... وأشارن فيه 

 .كنت رفضت أن حواء تعطينى الثمرة المحرمة أو تؤكل منها 

  حواء الوصية الوحيدة لإلستمرار فى الجنة.  عم تعجاركنت 

 كر فى هذه الشجرة.كنت خليت حواء شبعانة علطول لكى ال تف 

  كنت جريت على ربنا وللت له الحمنى يا رب أنا أكلت من الشجرة

 المحرمة.

 ماذا تفعل لو كنت مكان حواء؟

  اهلثمكنت عملت. 

 .كنت خفت من الكالم ورحت اسؤل ربنا أو اسؤل آدم على األلل 

 .كنت للت للحيّة ... أنِت بتكذبى ... ألن ربنا لال هنموت لو أكلنا 

  ثانية بسرعة وأكلت علشان أولف اإلغراء. ألى شجرةكنت رحت 
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 .كنت حسيت بالذنب بسرعة ... وما شجعتش آدم يؤكل منها 

 ماذا تفعل لو كنت مكان اهلل ... له اجملد؟

  يمكن ماكنتش أحط الشجرة دى ... أنا عارف ضعف اإلنسان )يتنافى

 هذا مع حرية إراة اإلنسان وحب هللا له(.

 ة ألمنع األكل.خل بسرعيمكن كنت أتد 

  كنت حكمت بالموت فوراً على آدم وحواء ... وخلمت أثنين جداد

 غيرهم.

 .كنت على األلل تركتهم للعرى والخزى فترة علشان يحسوا بالذنب 

هذه الطريمة ... تفتح باب التؤمل والحوار لكى نفهم طبيعة وصفات هللا 

بالضرورة كل اإلجابات ... ونكتشف الضعف البشرى ... لكن ليست 

 تكون سليمة ... ولهذا يلزم وجود لائد للحوار يحسن توجيه الحوار.

 ٗٔـ  ٔ:  ٖٗـ من سفر التكوين 

 ٖٗـ  ٕ٘:  ٗـ من إنجيل مرلس 

 ٖٗـ  ٔ:  ٓٔـ من أعمال الرسل 
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ً على أن الكتاب كله وحدة واحدة متكاملة ...  هذه الطرٌمة تعتمد أساسا

موحى به من هللا ... ومترابط فى جمٌع أجزابه داخل السفر الواحد وأٌضاً 

 كل األسفار معاً. خالل

  إصحاح( بدلة ... وحدد أهم األحداث أو المعانى.إلرأ كل جزء )أو 

  أنظر إلى ما لبل هذا الجزء )أو ما بعده( واسأل نفسن ما الترابط بٌن

 ة التى لبلها والتى بعدها.ذا الحدث أو هذه الفكرة أو الفمره

 .تجعل تسلسل األحداث واضحاً فى ذهن المارئ أو الدارس أو الشارحـ ٔ

ـ تجعل الفكرة متكاملة ـ بما لبلها وما بعدها ـ وتمنع إنحراف الفكر عن لصد ٕ

 الكتاب الممدس.

ـ تثبّت المفاهٌم ... وتساعد فى مراجعة األفكار وحفظ محتوٌات كل إصحاح ٖ

 وكل سفر ... وإلتناع المارئ بالصورة الكلٌة التى وراء المعانى.

 

ِدٌَّةَ، الطََّمَع  -٘" نَا، النََّجاَسةَ، اْلَهَوى، الشَّْهَوةَ الرَّ فَأَِمٌتُوا اْعَضاَءُكُم الَّتًِ َعلَى األَْرِض: الّزِ

الَِّذٌَن  -0اْلَمْعِصٌَِة،. األُُموَر الَّتًِ ِمْن اْجِلَها ٌَأْتًِ َغَضُب هللاِ َعلَى اْبنَاِء  -ٙالَِّذي هَُو ِعبَادَةُ األَْوثَاِن،. 

ً َسلَْكتُْم لَْبالً، ِحٌَن ُكْنتُْم تَِعٌُشوَن فٌَِها.  ٌْضا َنُهْم اْنتُْم ا ٌْ :  -8بَ ً اْلُكلَّ ٌْضا ا اآلَن فَاْطَرُحوا َعْنُكْم اْنتُْم ا َوأَمَّ

الَ تَْكِذبُوا بَْعُضُكْم َعلَى بَْعٍض، اذْ  -9ْم. اْلغََضَب، السََّخَط، اْلُخْبَث، التَّْجِدٌَف، اْلَكالََم اْلمَبٌَِح ِمْن اْفَواِهكُ 

 "َولَبِْستُُم اْلَجِدٌدَ الَِّذي ٌَتََجدَّدُ ِلْلَمْعِرفَِة َحَسَب ُصوَرةِ َخاِلِمِه،. -َٓٔخلَْعتُُم اإِلْنَساَن اْلعَتٌَِك َمَع اْعَماِلِه،. 
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 الخطٌة(. أمٌتوا شهواتكم ... بأنواعها )الجهاد ضد 

 فساد اإلنسان العتٌك. 

  لبس الجدٌد )المعمودٌة( والتمّسن بالحٌاة الجدٌدة التى تتسم بمساواة كل

  المؤمنٌن.

 

ٌُْث الْ  -ٔ"  -َٕمِسٌُح َجاِلٌس َعْن ٌَِمٌِن هللاِ. فَإِْن ُكْنتُْم لَدْ لُْمتُْم َمَع اْلَمِسٌحِ فَاْطلُبُوا َما فَْوُق، َح

وا ِبَما فَْوُق الَ ِبَما َعلَى األَْرِض،.  َمتَى  -ٗألَنَُّكْم لَدْ ُمتُّْم َوَحٌَاتُُكْم ُمْستَتَِرةٌ َمَع اْلَمِسٌحِ فًِ هللاِ.  -ٖاْهتَمُّ

ٌْضاً َمعَهُ   "فًِ اْلَمْجِد. اْظِهَر اْلَمِسٌُح َحٌَاتُنَا، فَِحٌنَبٍِذ تُْظَهُروَن اْنتُْم ا

 .)أنتم اآلن لابمٌن من الموت )بحكم اإلٌمان والمعمودٌة 

  أنتم اآلن لد متم مع المسٌح وتنتظرون مجٌبه فى المجد لتموموا معه إلى

 األبد.

  ( إذاً استمروا فى إماتة كل ما ٖ:  ٖبما أنكم متم فى سر المعمودٌة )كو

 (.9،  8،  ٘:  ٌٖتعلك باإلنسان العتٌك )كو 

  ( إذاً البد من ٔ:  ٖفى المعمودٌة )كو بما أنكم لد لمتم مع المسٌح

تجدٌد مستمر لتشابهوا المسٌح فى كل شا وٌكون المسٌح الكل فى الكل 

 (.ٔٔ،  ٓٔ:  ٖ)كو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتربٌطات  ــــــــــ

0ٕ 
 

 

ٌِسٌَن اْلَمْحبُوبٌَِن اْحَشاَء َرأْفَاٍت، َولُْطفاً، َوتََواُضعاً،  -ٕٔ" فَاْلبَُسوا َكُمْختَاِري هللاِ اْلِمدِّ

ً اْن َكاَن ألَحَ  -َٖٔوَودَاَعةً، َوُطوَل انَاةٍ،.  ٍد َعلَى ُمْحتَِمِلٌَن بَْعُضُكْم بَْعضاً، َوُمَساِمِحٌَن بَْعُضُكْم َبْعضا

ٌْضاً.  ًَ  -ٗٔاَحٍد َشْكَوى. َكَما َغفََر لَُكُم اْلَمِسٌُح َهَكذَا اْنتُْم ا َوَعلَى َجِمٌعِ َهِذِه اْلبَُسوا اْلَمَحبَّةَ الَّتًِ ِه

ٌِْه دُِعٌتُْم فًِ َجَسٍد َواِحٍد،  -ِ٘ٔربَاُط اْلَكَماِل.   "َوُكونُوا َشاِكِرٌَن.َوْلٌَْمِلْن فًِ لُلُوبُِكْم َسالَُم هللاِ الَِّذي الَ

 .البسوا الفضابل 

 .والبسوا فوق كل شا فضٌلة المحبة 

 .ولٌملن فى للوبكم سالم هللا 

  ( ... إذاً البد أن تلبسوا الجدٌد 9:  ٖبما أنكم خلعتم اإلنسان العتٌك )كو

 ( كل صفات المسٌح.ٕٔ:  ٖعلٌه )كو ( ... الذى ٌظهر ٓٔ:  ٖ)كو 

  كو ٘:  ٖإذا كانت كل الخطاٌا السابمة ذكرها هى ضد المحبة )كو( ،)

( التى هى أساس السالم ٗٔ:  ٖ( ... فبالتالى البسوا المحبة )كو 8:  ٖ

 والجسد الواحد.
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ًْ َعَشرَ  -ٔ" ً َعلَى َجِمٌعِ الشٌََّاِطٌِن َوِشفَاِء  َودََعا تاَلَِمٌذَهُ ااِلثْنَ ةً َوُسْلَطانا َوأَْعَطاُهْم لُوَّ

ٌْباً »َولَاَل لَُهْم:  -َٖوأَْرَسلَُهْم ِلٌَْكِرُزوا بَِملَُكوِت هللاِ َوٌَْشفُوا اْلَمْرَضى.  -ٕأَْمَراٍض.  الَ تَْحِملُوا َش

ً َوالَ ِمْزَوداً َوالَ ُخْبزاً َوالَ  ةً َوالَ ٌَُكوُن ِلْلَواِحِد ثَْوبَاِن. ِللطَِّرٌِك الَ َعصا ٌٍْت دََخْلتُُموهُ  َوأَيُّ  -ٗ فِضَّ بَ

َوُكلُّ َمْن الَ ٌَْمبَلُُكْم فَاْخُرُجوا ِمْن تِْلَن اْلَمِدٌنَِة َواْنفُُضوا اْلغُبَاَر  -٘فَُهنَاَن أَلٌُِموا َوِمْن ُهنَاَن اْخُرُجوا. 

ٌْضاً َعْن أَْرُجِلُكْم َشَهادَةً عَ  ٌِْهمْ أَ ُروَن َوٌَْشفُوَن فًِ  -ٙ«. لَ ا َخَرُجوا َكانُوا ٌَْجتَاُزوَن فًِ ُكّلِ لَْرٌٍَة ٌُبَّشِ فَلَمَّ

 "ُكّلِ َمْوِضعٍ.

اختٌار التالمٌذ األثنى عشر ... وتحدٌد مهمتهم وخدمتهم ... وتوصٌات 

 خاصة بخدمتهم.

 

 ة الدم.معجزة شفاء نازف 

 .ومعجزة إلامة ابنة ٌاٌرس 

أن التالمٌذ تمتعوا برؤٌة معجزات المسٌح ... والطرٌمة التى ٌتعامل بها 

مع الناس ... طول أناته وتشجٌعه لآلخرٌن ... ثم أرسلهم للخدمة لٌشفوا 

 وٌعلموا وٌبشروا ... على نفس المثال الذى رأوه.
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ْبعِ بَِجِمٌعِ َما َكاَن ِمْنهُ َواْرتَاَب ألَنَّ لَْوماً َكانُوا ٌَمُولُوَن:  -0" إِنَّ »فََسِمَع ِهٌُرودُُس َربٌُِس الرُّ

 -9«. امَ إِنَّ نَبٌِّاً ِمَن اْلمُدََماِء لَ »َوآَخِرٌَن: «. إِنَّ إٌِِلٌَّا َظَهرَ »َولَْوماً:  -8«. ٌُوَحنَّا لَدْ لَاَم ِمَن األَْمَواتِ 

َوَكاَن ٌَْطلُُب أَْن « ٌُوَحنَّا أَنَا لََطْعُت َرأَْسهُ. فََمْن ُهَو َهذَا الَِّذي أَْسَمُع َعْنهُ ِمثَْل َهذَا!»فَمَاَل ِهٌُرودُُس: 

 ٌََراهُ.

ُسُل أَْخبَُروهُ بَِجِمٌعِ َما فَعَلُوا فَأََخذَُهْم َواْنَصَرَف ُمْنفَِرداً  -ٓٔ ا َرَجَع الرُّ إِلَى َمْوِضعٍ َخالٍَء َولَمَّ

ٌْدَا.  ٌَْت َص ى بَ فَاْلُجُموُع إِذْ َعِلُموا تَبِعُوهُ فَمَبِلَُهْم َوَكلََّمُهْم َعْن َملَُكوِت هللاِ َواْلُمْحتَاُجوَن  -ِٔٔلَمِدٌنٍَة تَُسمَّ

فَاِء َشفَاُهْم.  اْصِرِف اْلَجْمَع ِلٌَذَْهبُوا إِلَى »َر َولَالُوا لَهُ: فَاْبتَدَأَ النََّهاُر ٌَِمٌُل. فَتَمَدََّم ااِلثْنَا َعشَ  -ٕٔإِلَى الّشِ

ً ألَنَّنَا َهُهنَا فًِ َمْوِضعٍ َخالَءٍ  ٌْنَا فٌََبٌِتُوا َوٌَِجدُوا َطعَاما ٌَاعِ َحَوالَ فَمَاَل لَُهْم:  -ٖٔ«. اْلمَُرى َوالّضِ

ٌَْس ِعْندَنَا أَكْ »فَمَالُوا: «. أَْعُطوُهْم أَْنتُْم ِلٌَأُْكلُوا» ٌِْن إاِلَّ أَْن نَذَْهَب َونَْبتَاَع لَ ثَُر ِمْن َخْمَسِة أَْرِغفٍَة َوَسَمَكتَ

 "«.َطعَاماً ِلَهذَا الشَّْعِب ُكلِّهِ 

  هٌرودس ٌسمع بالمسٌح والناس تختلف فى تحدٌد هوٌته )إٌلٌا ـ ٌوحنا ـ

 النبى(.

 .الرسل ٌرجعون بالتمرٌر وٌخبرونه بكل شا 

  ثم معجزة الخمس خبزات.الجموع تجتمع لتسمع المسٌح ... 

  التالمٌذ ركزوا على الكالم عن المسٌح فى المرى وبسبب هذا سمع

 هٌرودس عنه ... وأٌضاً ... إجتمعت اآلالف من كل مكان لتسمعه.

  التالمٌذ رجعوا لٌحكوا للمسٌح ـ له المجد ـ كل شا لكى تستمر تلمذتهم

 ... وٌتابع خدمتهم ونموهم.

  مازالت التلمذة مستمرة حتى بعد اختٌارهم تالمٌذ وهذا ٌظهر فى معجزة

 الخمس خبزات ودورهم.
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لد تكون التربٌطات بٌن إصحاح وإصحاح ٌسبمه أو ٌلٌه ... أو بٌن 

فمرات متتالٌة داخل اإلصحاح ... أو بٌن سفر كامل وسفر آخر ... مثل 

 متالحك متتابع. أسفار الملون األول والثانى ... كتارٌخ

 ... بما لبله ... وما بعده. 9ـ  ٔ:  ٙمن سفر صموبٌل األول ـ 

 ... بما لبله ... وما بعده. ٓٔـ  ٔ:  ٖـ من سفر ٌونان 

 ... بما لبله ... وما بعده. 0ـ  ٔ:  ٗـ الرسالة إلى العبرانٌٌن 
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هذه الطرٌمة المباشرة ... البسٌطة ... تصلح لمختلف األعمار ... ولد 

 ٌتمتع بها المارىء وحده أو فى حلمة دراسٌة.

  نمرأ النص بحرص وتدلٌك ... فمرة أو أكثر ... أو إصحاح ... ونسأل

 سؤاالً واحداً ... إذاً ماذا سنفعل؟!!!

 ٌجب أن نخرج من النص تدرٌب ً ... والبد أن ٌكون التدرٌب  اً واحد ا

ً ... ٌمكن تحمٌمه ولٌس مجرد فضٌلة أو معنى  ً والعٌا محدداً عملٌا

 روحى.

مثالً ... ال ٌكون التدرٌب هو ... محبة الناس ... لكن ٌمكن أن ٌكون 

ً أعمل معروفسغداً مرٌض ... أو  هذا األسبوع سأذهب لزٌارة مع  ا

 شخص غٌر مؤمن.

َولَِكْن ُكونُوا َعاِمِلٌَن بِاْلَكِلَمِة، الَ تعتبر تتمٌم مباشر لوصٌة الكتاب الممدس "ـ ٔ

 .(ٕٕ:   ٔ)ٌع   "َساِمِعٌَن فَمَْط َخاِدِعٌَن نُفُوَسُكمْ 

ا الَِّذي ٌَْسَمُع َوالَ " ٌْتَهُ َعلَى األَْرِض ِمْن دُوِن َوأَمَّ ً بَنَى بَ ٌَْعَمُل فٌَُْشبِهُ إِْنَسانا

 ً ٌِْت َعِظٌما :   ٙ)لو   "«أََساٍس فََصدََمهُ النَّْهُر فََسمََط َحاالً َوَكاَن َخَراُب ذَِلَن اْلبَ

ٗ4). 

محدد لعدة أٌام ... أو شهر أو أكثر ٌغٌر فى سلون ـ اإلتفاق على تدرٌب ٕ

 وطباعه ... وٌطبع فٌه صورة المسٌح بالتدرٌج.المارىء ... 

ـ التدرٌب ٌجعل اإلنجٌل ... ممروءاً من جمٌع الناس من خالل سلون المارىء ٖ

 الذى ٌُجاهد فى هذا التدرٌب.

ل أفكار التدارٌب دخل الحلمات الدراسٌة والتأمل ... تجعل اإلنسان ٌرى ـ تبادٗ

 إتساع وصٌة المسٌح وتطبٌماتها المختلفة.
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ٌٍْت.  -ٔ" ٌْضاً َبْعدَ أٌََّاٍم فَُسِمَع أَنَّهُ فًِ بَ َوِلْلَوْلِت اْجتََمَع َكثٌُِروَن َحتَّى  -ٕثُمَّ دََخَل َكْفَرنَاُحوَم أَ

ِمٌَن َمْفلُوجاً ٌَْحِملُهُ أَْربَعَةٌ.  -ٖبِاْلَكِلَمِة.  لَْم ٌَعُدْ ٌََسُع َوالَ َما َحْوَل اْلبَاِب. َفَكاَن ٌَُخاِطبُُهمْ  ٌِْه ُممَدِّ َوَجاُءوا إِلَ

ٌُْث َكاَن. َوبَْعدَ َما نَمَبُو -ٗ ٌِْه ِمْن أَْجِل اْلَجْمعِ َكَشفُوا السَّْمَف َح هُ دَلَُّوا َوإِذْ لَْم ٌَْمِدُروا أَْن ٌَْمتَِربُوا إِلَ

ٌِْه. السَِّرٌَر الَِّذي َكاَن اْلمَ  ً َعلَ ا َرأَى ٌَُسوُع إٌَِمانَُهْم لَاَل ِلْلَمْفلُوجِ:  -ْ٘فلُوُج ُمْضَطِجعا ًَّ »فَلَمَّ ٌَا بُنَ

ُروَن فًِ لُلُوبِِهْم:.  -ٙ«. َمْغفُوَرةٌ لََن َخَطاٌَانَ  ِلَماذَا ٌَتََكلَُّم » -8َوَكاَن لَْوٌم ِمَن اْلَكتَبَِة ُهنَاَن َجاِلِسٌَن ٌُفَّكِ

ُ َوْحدَهُ؟ َهذَا َهَكذَا فَِلْلَوْلِت َشعََر ٌَُسوُع بُِروِحِه أَنَُّهْم  -7«. بِتََجاِدٌَف؟ َمْن ٌَْمِدُر أَْن ٌَْغِفَر َخَطاٌَا إالَّ اَّللَّ

ُروَن َهَكذَا فًِ أَْنفُِسِهْم فَمَاَل لَُهْم:  ُروَن بَِهذَا فًِ لُلُوبُِكْم؟. »ٌُفَّكِ ٌَْسُر: أَ  -4ِلَماذَا تُفَّكِ ْن ٌُمَاَل ِلْلَمْفلُوجِ أٌََُّما أَ

ًْ تَْعلَُموا أَنَّ اِلْبِن اإِلْنَساِن  -َٓٔمْغفُوَرةٌ لََن َخَطاٌَاَن أَْم أَْن ٌُمَاَل: لُْم َواْحِمْل َسِرٌَرَن َواْمِش؟.  َولَِكْن ِلَك

ُل لُْم َواْحِمْل َسِرٌَرَن َواذَْهْب لََن أَلُو» -ٔٔلَاَل ِلْلَمْفلُوجِ:.  -« ُسْلَطاناً َعلَى األَْرِض أَْن ٌَْغِفَر اْلَخَطاٌَا

ٌْتِنَ  َ لَائِِلٌَن:  -ٕٔ«. إِلَى بَ دُوا اَّللَّ فَمَاَم ِلْلَوْلِت َوَحَمَل السَِّرٌَر َوَخَرَج لُدَّاَم اْلُكّلِ َحتَّى بُِهَت اْلَجِمٌُع َوَمجَّ

ٌْنَا ِمثَْل َهذَا لَطُّ!»  "«.َما َرأَ

  الحكم على الناس.عدم  اإلستعجال فى 

 .الصالة ٌومٌاً من أجل مرٌض فى حالة صعبة 

  زٌارة مرٌض خالل هذا األسبوع وتمدٌم كتاب روحى له أو رسالة

 معزٌة.

  اإلصرار على حضور الكنٌسة فى مواعٌدها مهما كان الزحام وعدم

 الكسل والتراخى.

 .لبول طلب المساعدة من أى شخص وتمدٌمه على مصلحتى 
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بُّ إِلُهُكْم أَْن أَُعلَِّمُكْم ِلتَْعَملُوَها » -ٔ" ًَ الَوَصاٌَا َوالفََرائُِض َواألَْحَكاُم التًِ أََمَر الرَّ َوَهِذِه ِه

ٌَْها ِلتَْمتَِلُكوَها.  بَّ إِلَهَن َوتَْحفََظ  -ٕفًِ األَْرِض التًِ أَْنتُْم َعابُِروَن إِل ًَ الرَّ َِّم ٌَاهُ ِلتَت َجِمٌَع فََرائِِضِه َوَوَصا

فَاْسَمْع ٌَا إِْسَرائٌُِل  -ٖالتًِ أَنَا أُوِصٌَن بَِها أَْنَت َواْبنَُن َواْبُن اْبنَِن ُكل أٌََّاِم َحٌَاتَِن َوِلتَُطول أٌََّاُمَن. 

بُّ إِل ٌٌْر َوتَْكثَُر ِجدّاً َكَما َكلَمَن الرَّ  هُ آبَائَِن فًِ أَْرٍض تَِفٌُض لبَناً َوَعَسالً.َواْحتَِرْز ِلتَْعَمل ِلٌَُكوَن لَن َخ

بُّ إِلُهنَا َربٌّ َواِحدٌ. » -ٗ بَّ إِلَهَن ِمْن ُكّلِ لَلبَِن َوِمْن ُكّلِ  -٘إِْسَمْع ٌَا إِْسَرائٌُِل: الرَّ فَتُِحبُّ الرَّ

ِتَن.  َها َعلى  -8ٌَن بَِها الٌَْوَم َعلى لَلبَِن. َولتَُكْن َهِذِه الَكِلَماُت التًِ أَنَا أُوِص  -ٙنَْفِسَن َوِمْن ُكّلِ لُوَّ َولُصَّ

ٌْتَِن َوِحٌَن تَْمِشً فًِ الطَِّرٌِك َوِحٌَن تَنَاُم َوِحٌَن تَمُوُم.  َواْربُْطَها  -7أَْوالِدَن َوتََكلْم ِبَها ِحٌَن تَْجِلُس فًِ بَ

ٌَْن.  ٌْنَ ٌَْن َع ٌْتَِن َوَعلى أَْبَوابَِن.َواكْ  -4َعالَمةً َعلى ٌَِدَن َولتَُكْن َعَصائَِب بَ  "تُْبَها َعلى لََوائِِم أَْبَواِب بَ

  دلٌمة على األلل مرة أسبوعٌاً. ٘ٔإجتماع صالة عائلى 

 .لراءة اإلنجٌل إصحاح ٌومٌاً ... صباحاً لبل الخروج إلى العمل 

 .حفظ آٌة ٌومٌاً وكتابتها ... وتعلٌمها فى مكان واضح بالبٌت 

  لد ٌلجأ اإلنسان لتدرٌب واحد ٌتفك فٌه مع أب اعترافه لمدة شهور أو

سنة ... وتكون هذه التدارٌب الصغٌرة المرتبطة بمراءاته إضافة 

 لتدرٌب السنة كلها.

  حفظ اآلٌة المرتبطة بالتدرٌب ٌعتبر أكبر حافز لتذكر التدرٌب واإلنتظام

 علٌه.

 ومراجعته كل أسبوع. ٌمكن إشتران أهل البٌت كلهم فى تدرٌب واحد 
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 ضع تدريباً روحياً محدداً بعد قراءة هذا النص ...

 ٓٔـ  ٔ:  ٗرسالة فٌلبى ـ 

 .7ـ مزمور 

 ٔٔـ  ٔ:  ٔـ من سفر نحمٌا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تدارٌب ــــــــــ

7ٕ 
 

............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 



 
 املقارنـــات

 

 
 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالممارنات  ــــــــــ

4ٗ 
 

على ترابط الكتاب الممدس حول حمٌمة هللا وعاللة هذه الطرٌمة تعتمد 

اإلنسان باهلل ... ولصص إنتصار الخٌر على الشر ... ووحدة التعالٌم المسٌحٌة 

ً تربط نفس  ... وهى تختلف عن طرٌمة التربٌطات ... أن التربٌطات أساسا

أجزاء اإلصحاح أو اإلصحاحات المتتالٌة ببعضها البعض ... أما الممارنات 

ممارنة لتربط أجزاءاً مختلفة من اإلنجٌل لٌس لشرح تسلسل األفكار لكن  فهى

 المعانى واألحداث ببعضها البعض.

  بعد لراءة واعٌة ... ٌبدأ المارىء بتركٌز فى ممارنة فصل بفصل آخر

... أو إصحاح بإصحاح ... أو كلمة بكلمة ... أو شخصٌة بشخصٌة ... 

 أو سفر بسفر.

 لدارس أن ٌبحث عن أوجه الشبه لبل أوجه اإلختالف ... ثم ٌراعى ا

ال ٌتعارض مع الثوابت  اإلختالف ٌراجع اإلختالف ... لٌتأكد أن

 اإلٌمانٌة بل ٌساعد فى رؤٌة الصورة الكلٌة للحمٌمة.

  لد تتداخل هذه الطرٌمة مع طرٌمة التربٌطات ... أو البحث فى الشواهد

ل الطرق لفهم النص بطرٌمة أفضل عمالً ... وال مانع بالتأكٌد من تكام

فَتُِّشوا اْلُكتَُب ألَنَُّكْم تَُظنُّوَن أَنَّ لَُكْم فٌَِها َحٌَاةً أَبَِدٌَّةً. بوصٌة المسٌح "فتشو 

ًَ الَّتًِ تَْشَهدُ ِلً  .(3ٖ:  ٘)ٌو  "َوِه

ً تثبّت المعانى وتوضحها ... كمماـ ٔ رنة الخٌر بالشر ... الممارنات عموما

 .وأوالد هللا وأوالد أبلٌس

ـ الممارنات تجعل المارىء ٌملّب فى صفحات الكتاب الممدس ـ مستعٌناً ٕ

 بالشواهد أحٌاناً ـ حتى تكتمل الفكرة.

 ـ الممارنات تصلح أن تكون مجاالً لحوار دسم فى حلمات درس الكتاب.ٖ
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التكامل وتمنع مشكلة )اآلٌة  ـ الممارنات لد تكّمل بعض المعانى ... وتوضحٗ

 الواحدة(.

 

".َ ِ َوَكاَن اْلَكِلَمةُ اَّللَّ  "فًِ اْلبَدِْء َكاَن اْلَكِلَمةُ َواْلَكِلَمةُ َكاَن ِعْندَ اَّللَّ

 

 " السََّماَواِت َواألَْرَض.فًِ اْلبَدِْء َخلََك هللاُ "

 .فى البدء فى إنجٌل ٌوحنا ... تشٌر إلى األزلٌة والالزمن 

 .أّما فى البدء فى سفر التكوٌن ... فتشٌر إلى بداٌة الزمن 

 لكن فى الحالتين يذكر هللا أنه هو الكائن الموجود بذاته.

 

ٌَْسْت فٌِِه َمَحبَّةُ اآلبِ الَ تُ "  ."ِحبُّوا اْلعَالََم َوالَ األَْشٌَاَء الَّتًِ فًِ اْلعَالَِم. إِْن أََحبَّ أََحدٌ اْلعَالََم فَلَ

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالممارنات  ــــــــــ

4ٙ 
 

 

ًْ الَ ٌَْهِلَن ُكلُّ َمْن ٌُْؤمِ " ُ اْلعَالََم َحتَّى بَذََل اْبنَهُ اْلَوِحٌدَ ِلَك ُن بِِه بَْل تَُكوُن لَهُ ألَنَّهُ َهَكذَا أََحبَّ اَّللَّ

 ."اْلَحٌَاةُ األَبَِدٌَّةُ 

 .األولى تمصد بالعالم ... الشهوات واألشٌاء المادٌة 

 .أّما الثانٌة ... فتمصد بالعالم ... البشر 

والعالم بمعناه األول ال يُحب من هللا الذى ال يحب الشر ... وفى معناه الثانى 

 البشر.محبوب من هللا ... محب 

 

وُح ِضدَّ اْلَجَسِد، َوَهذَاِن ٌُمَاِوُم أََحدُُهَما اآلَخَر، َحتَّى " وحِ َوالرُّ ألَنَّ اْلَجَسدَ ٌَْشتَِهً ِضدَّ الرُّ

 ."َما الَ تُِرٌدُونَ تَْفعَلُوَن 

 

ِ  ألَنَُّكْم لَدِ " ًَ َّلِلَّ دُوا هللاَ فًِ أَْجَساِدُكْم َوفًِ أَْرَواِحُكُم الَّتًِ ِه  ."اْشتُِرٌتُْم بِثََمٍن. فََمّجِ

 ٌعنى ..............................................ٌة األولى الجسد فى اآل 

............................................................................... 

  ٌعنى ...........................................الجسد فى اآلٌة الثانٌة...  

............................................................................... 
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 .ٌوحنا المعمدان ... إٌلٌا النبى 

  الملن.هٌرودس الملن ... آخاب 

 .ربنا ٌسوع المسٌح ... بشخصٌة ٌوسف / اسحك / ٌشوع 

  ـ  ٔ:  ٕٔصم ٕ)... توبة داود الملن  (ٖٔـ  ٕٔ:  ٘ٔصم ٔ)توبة شاول الملن

ٔٗ) 

ولكن تذكر ... أنك تفكر فى أوجه الشبه ثم أوجه اإلختالف ... وليس 

 الشبه فقط.

  (.ٕٗـ  4ٖ:  ٓٔلو )مولف مرٌم ومرثا فى زٌارة المسٌح 

  (ٗٔـ  3:  4ٔ)لو صالة الفرٌسى وصالة العشار. 

  (ٖٔـ  ٔ:  ٕ٘)مت العذارى الحكٌمات والعذارى الجاهالت. 

  (ٖٓـ  ٗٔ:  ٕ٘مت )العبٌد األمناء والعبٌد الغٌر األمناء فى مثل الوزنات 

  وهامان ) سفر أستٌر(.مردخاى 

 ... مقارنة الشواهد التالية: توصيات الزواج 

 (.ٕٕـ  4ٔ:  ٖـ )رسالة كولوسى 

 (.ٖٖـ  ٕٕ:  ٘ـ )رسالة أفسس 

 .(4ـ  ٔ:  ٖـ )رسالة بطرس األولى 
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  الموعظة على الجبل ... مقارنة الشواهد التالية:نص 

 (.ٙـ )متى 

 (.ٙـ )لولا 

  ... مع الشريعةمقارنة الالموعظة على الجبل: 

 (.8ٔـ  ٔ:  ٕٓـ )خروج 

 (.4ٗـ  ٕٓ:  ٘ـ )متى 

 :صلوات ... مقارنة الشواهد التالية 

 (.ٕـ صالة ٌونان النبى )ٌونان 

من  3ٔٔ"إلٌن ٌا رب صرخت فى حزنى" )مزمور  ـ مزمور

 صالة األجبٌة(

  4ٕمتى  

  ٙٔمرلس 

  ٕٗلولا 

  ٌٕٓوحنا  ،ٕٔ 

 .سفر حزلٌال ... سفر الرؤٌا 

 .رسالة أفسس ... رسالة بطرس األولى 
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  12ـ  21:  21رسالة العبرانيين 

 -3َٔمْلُموٍس ُمْضَطِرٍم بِالنَّاِر، َوإِلَى َضبَاٍب َوَظالٍَم َوَزْوَبعٍَة،. ألَنَُّكْم لَْم تَأْتُوا إِلَى َجبٍَل  -4ٔ"

ألَنَُّهْم لَْم  -َٕٓوُهتَاِف بُوٍق َوَصْوِت َكِلَماٍت، اْستَْعفَى الَِّذٌَن َسِمعُوهُ ِمْن أَْن تَُزادَ لَُهْم َكِلَمةٌ،. 

َوَكاَن اْلَمْنَظُر َهَكذَا  -ٕٔبَِهٌَمةٌ تُْرَجُم أَْو تُْرَمى بَِسْهٍم. ٌَْحتَِملُوا َما أُِمَر بِِه، َوإِْن َمسَِّت اْلَجبََل 

ٌْتُْم إِلَى َجبَِل ِصْهٌَْوَن، َوإِلَى  -ٕٕ«. أَنَا ُمْرتَِعٌب َوُمْرتَِعدٌ!»ُمِخٌفاً َحتَّى لَاَل ُموَسى:  َ بَْل لَدْ أَت

ِ: أُوُرَشِلٌَم السََّماِوٌَِّة، َوإِ  ًّ َوَكنٌَِسِة أَْبَكاٍر  -ٖٕلَى َربََواٍت ُهْم َمْحِفُل َمالَئَِكٍة،. َمِدٌنَِة هللاِ اْلَح

ِلٌَن،.  َوإِلَى  -َٕٗمْكتُوبٌَِن فًِ السََّماَواِت، َوإِلَى هللاِ دٌََّاِن اْلَجِمٌعِ، َوإِلَى أَْرَواحِ أَْبَراٍر ُمَكمَّ

 ُم أَْفَضَل ِمْن َهابٌَِل.َوِسٌِط اْلعَْهِد اْلَجِدٌِد: ٌَُسوَع، َوإِلَى دَِم َرّشٍ ٌَتََكلَّ 

ِم اُْنُظُروا أَْن الَ تَْستَْعفُوا ِمَن اْلُمتََكلِِّم. ألَنَّهُ إِْن َكاَن أُولَئَِن لَْم ٌَْنُجوا إِِذ اْستَْعفَْوا ِمَن اْلمُ  -ٕ٘ تََكلِّ

ٌَن َعِن الَِّذي ِمنَ  الَِّذي  -ٕٙالسََّماِء،.  َعلَى األَْرِض، فَبِاألَْولَى ِجدّاً الَ نَْنُجو نَْحُن اْلُمْرتَدِّ

ا اآلَن فَمَدْ َوَعدَ لَائاِلً:  ٌْضاً أَُزْلِزُل الَ األَْرَض »َصْوتُهُ َزْعَزَع األَْرَض ِحٌنَئٍِذ، َوأَمَّ ةً أَ إِنًِّ َمرَّ

 ً ٌْضا ً »فَمَْولُهُ  -8ٕ«. فَمَْط بَِل السََّماَء أَ ٌْضا ةً أَ ُمتََزْعِزَعِة ٌَدُلُّ َعلَى تَْغٌٌِِر األَْشٌَاِء الْ « َمرَّ

ًْ تَْبمَى الَّتًِ الَ تَتََزْعَزُع.  ".َكَمْصنُوَعٍة، ِلَك

  21سفر األمثال : 

/ المجتهد ... الصدٌك / الشرٌر ... الكسالن ...  الحكٌم / المستهزىء

 الحكماء / الجهال.

 " ُ فًِ  أَْغنِيَاءَ َهذَا اْلعَالَِم  فُقََراءَ اْسَمعُوا ٌَا إِْخَوتًِ األَِحبَّاَء، أََما اْختَاَر اَّللَّ

 .(٘:  ٕ)ٌع  "اإِلٌَماِن، َوَوَرثَةَ اْلَملَُكوِت الَِّذي َوَعدَ بِِه الَِّذٌَن ٌُِحبُّونَهُ؟

 " ٌِْنُونَةُ: إِنَّ النُّوَر لَْد َجاَء إ ًَ الدَّ  الظُّْلَمةَ لَى اْلعَالَِم َوأََحبَّ النَّاُس َوَهِذِه ِه

ٌَرةً  النُّورِ أَْكثََر ِمَن   .(3ٔ:  ٖ)ٌو  "ألَنَّ أَْعَمالَُهْم َكانَْت ِشّرِ
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ً ... أو تكّمله ... ففى أحداث مٌالد السٌد  الممارنات لد تؤكد مفهوما

.. وهنان المسٌح هنان تأكٌد على مٌالده من العذراء مرٌم فى بٌت لحم .

تكامل فى عرض األحداث بزٌارة الرعاة )فى إنجٌل لولا( ... وزٌارة 

 المجوس )فى إنجٌل متى(.

 لارن بٌن معجزة الخمس خبزات فى األربعة أناجٌلـ 

( 8ٔـ  ٓٔ:  3( ، )لولا ٙٗـ  ٖٓ:  ٙ( ، )مرلس ٖٕـ  ٖٔ:  ٗٔ)متى 

 (.٘ٔـ  ٔ:  ٙ، )ٌوحنا 

( ٕٗـ  8ٔ:  8ٔمل ٔامة ابن أرملة صرفٌة صٌدا )ـ لارن بٌن لصة إل

 (.8ٖـ  4ٔ:  ٗمل ٕوإلامة ابن الشونمٌة )

 



 
 تاريخ وجغرافيا
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هذه الطرٌقة الدارسٌة تساعد فى تخٌل األحداث والمواقف ... وربطها 

 .بتارٌخ العالم والبالد واألماكن التى حدثت فٌها هذه األحداث

... فالكتاب المقدس ... هو كلمة هللا مكتوبة على ٌد األنبٌاء والرسل 

 وٌحوي تارٌخاً حقٌقٌاً ... حدث مع أشخاص حقٌقٌة ... فى أماكن حقٌقٌة.

  ... إقرأ اإلصحاح ... القصة ... أو السفر واسأل نفسك سؤالٌن محددٌن

 متى؟ ... وأٌن؟ 

ً كم سنة قبل  متى؟ ... تحدد زمن القصة أو النبوة ... ولٌس شرطا

حدٌد الزمن نسبةَ ألحداث معروفة أو المٌالد أو بعده ... ولكن ٌمكن ت

 شخصٌات تارٌخٌة مشهورة ... كأن تقول قبل موسى وبعد إبراهٌم.

... فتحدد لك على خرٌطة العالم القدٌم األماكن الحقٌقٌة  أين؟أما 

 والمسار الجغرافى الذى سلكته األحداث فى ذلك الزمان.

 بكتب مس ً اعدة مثل ٌستعٌن القارىء أو الدارس أو الشارح أحٌانا

جغرافٌا الكتاب المقدس ... أو تارٌخ الكتاب المقدس ... أو مقدمات 

 األسفار ... أو غٌرها.

استٌعاب تارٌخ وجغرافٌا األحداث ... ٌسهل على كل قارىء لإلنجٌل تخٌّل ـ ٔ

اماً وُمعاٌشة األحداث ... كما أنه ٌمنع تفسٌرات متطرفة ال تعطى إهتم

 حقٌقٌاً للزمان والمكان.

ترابط األحداث وتسلسلها فى حٌاة األنبٌاء وحٌاة ربنا ٌسوع المسٌح وآبائنا ـ ٕ

الرسل هو قصة حقٌقٌة البد من تحدٌد إٌقاعها الزمنى والمكانى ... وهى ترد 
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دعة اعتبار قصص األسفار المقدسة مجموعة من األساطٌر التى لم على ب

 .تحدث فى الواقع

قبل التدرٌب على هذه الطرٌقة تعالوا نستعرض بعض المعلومات التارٌخٌة ـ ٖ

 والجغرافٌة الهامة.
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 → سفر التكوٌن    
 

 →سفر أٌوب                   

 آدم
↓ 

 نوح
↓ 

 إبراهيم
↓ 

 اسحق
↓ 

 يعقوب
↓ 

 يوسف
↓ 

 
 
 
 

 ق. م. ٕٓٓٓ ← الدخول إلى كنعان

 
 
 
 
 

 

 موسى → خروج / الوٌٌن / عدد / تثنٌة
↓ 

 ق. م. ٓٓ٘ٔ ←الخروج من مصر

 يشوع  → سفر ٌشوع
↓ 

  

 → سفر القضاة

 → سفر راعوث

 القضاة
↓ 

  

 → ٕو  ٔسفر صموئٌل 

 صموئيل
↓ 

  

 الملوك )شاول(
↓ 

  

 → األسفار الحكمٌة        

 داود
↓ 

 ق. م. ٓٓٓٔ                         

   سليمان
 مل ٔ
 مل ٕ
 أخ ٔ
 أخ ٕ

 

 مملكة ٌهوذا 
 )الجنوب ـ أورشلٌم(

 
 
 

 

 إيليا

 

 مملكة إسرائٌل
 )الشمال ـ السامرة(

 
 

 
 أليشع 

↓ 
  

  / مٌخا( هوشع / عاموس / ٌونان / ٌوئٌل /أنبٌاء ما قبل السبى )أشعٌاء 

  / ناحوم / صفنٌا / حبقوق / عوبٌدٌا / أنبٌاء أثناء السبى )أرمٌا / حزقٌال / دانٌال
 مالخى(

 ٌهودٌت / أستٌر(أثناء السبى والرجوع منه )طوبٌا  أحداث / 

 )العودة من السبى )عزرا / نحمٌا 

 )أنبٌاء بعد السبى )زكرٌا / حجى 

 سبى آشور
 بابلسبى 

 سبى فارس
 

 مكابيين األول والثانى 
↓ 

 سبى الٌونان
 سبى الرومان

  ميالد السيد المسيح 
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 انجٌل متىـ 
 انجٌل مرقسـ 
 انجٌل لوقاـ 

 م ٖٖـ  ٔ حٌاة السٌد المسٌح ـ له المجد ـ على األرض

 سلالرأعمال ـ 
 (ٗٔ) رسائل بولسـ 
 ٌعقوبرسالة ـ 
 (ٕٔ) رسائل بطرسـ 
 رسالة ٌهوذاـ 

 م ٖٙـ  ٖٖ الكنٌسة األولى

 م 0ٓ سقوط أورشلٌم وخرابها 

 انجٌل ٌوحناـ 
 (ٖ) رسائل ٌوحناـ 
 رؤٌا ٌوحناـ 

 م ٓٓٔـ  2ٓ كتابات ٌوحنا الحبٌب
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 ـ خريطة رحلة خروج شعب إسرائيل فى سيناء رجوعاً إلى كنعان: 1
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 ـ خريطة فلسطين فى زمن ربنا يسوع: 2

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ وجغرافٌا  ــــــــــ

29 
 

ـ خريطة آسيا الصغرى وأوروبا )لعرض رحالت بولس الرسول وأماكن  3

 إليها الرسائل(البالد الُمرسل 
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ٌِْن فًِ ذَِلَك اْلٌَْوِم إِلَى قَْرٌٍَة بَِعٌدَةٍ َعْن أُوُرَشِلٌَم ِستٌَِّن َغلْ  -ٖٔ" َوةً َوإِذَا اثْنَاِن ِمْنُهْم َكانَا ُمْنَطِلَق

َوفٌَِما ُهَما  -٘ٔ َوَكانَا ٌَتََكلََّماِن بَْعُضُهَما َمَع بَْعٍض َعْن َجِمٌعِ َهِذِه اْلَحَواِدِث. -ٗٔ«. ِعْمَواسُ »اْسُمَها 

ٌِْهَما ٌَُسوُع نَْفُسهُ َوَكاَن ٌَْمِشً َمعَُهَما.  َولَِكْن أُْمِسَكْت أَْعٌُنُُهَما َعْن  -ٌَٙٔتََكلََّماِن َوٌَتََحاَوَراِن اْقتََرَب إِلَ

ٌِْن؟َما َهذَا اْلَكالَُم الَِّذي تَتََطاَرَحاِن بِِه َوأَْنتُمَ »فَقَاَل لَُهَما:  -0َٔمْعِرفَتِِه.   فَأََجابَ  -9ٔ«. ا َماِشٌَاِن َعابَِس

ٌب َوْحدََك فًِ أُوُرَشِلٌَم َولَْم تَْعلَِم األُُموَر الَّتًِ َحدَثَْت فٌَِها »ْلٌُوبَاُس: أََحدُُهَما الَِّذي اْسُمهُ كَ  َهْل أَْنَت ُمتَغَّرِ

 "«.فًِ َهِذِه األٌََّاِم؟

  ... متى ؟؟؟ 

 ..فجر ٌوم األحد )ٌوم قٌامة الرب( .

 بعد وصول خبر القٌامة ...

 مٌالدٌة أثناء حكم الرومان ... والٌة بٌالطس. ٖٖحوالى سنة 

 ... أين ؟؟؟ 

 التحرك من أورشلٌم )العلٌّة( ...

 )على الخرٌطة( ...حتى عمواس 

 ٌل (كم / م ٕٔ=  غلوة ٓٙغلوة ) ٓٙمسافة 

 ن نفس المسافة فى نفس الٌوم(ٌ)علماً أنهما رجعا راكض
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ٌِْه قَاَل  -9َٔوِمْن ِمٌِلٌتَُس أَْرَسَل إِلَى أَفَُسَس َواْستَدَْعى قُُسوَس اْلَكنٌَِسِة.  -0ٔ" ا َجاُءوا إِلَ فَلَمَّ

ٌَْف ُكْنُت َمَعُكْم ُكلَّ الزَّ »لَُهْم:  ِل ٌَْوٍم دََخْلُت أَِسٌَّا َك بَّ بُِكّلِ  -2َٔماِن. أَْنتُْم تَْعلَُموَن ِمْن أَوَّ أَْخِدُم الرَّ

 "تََواُضعٍ َودُُموعٍ َكِثٌَرةٍ َوِبتََجاِرَب أََصابَتْنًِ بَِمَكاٌِِد اْلٌَُهوِد.

  ... متى ؟؟؟ 

نهاٌة الرحلة التبشٌرٌة الثالثة أثناء رحلة سفره إلى أورشلٌم للقاء 

 الرسل... 

 وقبل مرحلة السجن فى أورشلٌم والترحٌل لروما ... 

 مٌالدٌة. ٕٙحوالى سنة 

 ... أين ؟؟؟ 

 مٌلٌتس مٌناء على مقربة ساعتٌن مشى من أفسس ...

 ... ر الخدمة األساسى فى آسٌا الصغرىمقأفسس هى 

ً أ ثناء قراءة أسفار قد ال تعنى هذه الطرٌقة للبعض كثٌراً ... خصوصا

... ولكنها هامة جداً أثناء قراءة األسفار التارٌخٌة واألناجٌل  الحكمة

 وسفر األعمال.

 ٙـ  ٕ:  0ـ أعمال الرسل 

 )استخرج موقع السامرة ... وتارٌخها(. ٙـ  ٗ:  ٗـ ٌوحنا 

  ٕ٘:  ٗـ متى 



 
 القراءات الكنسّية
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هذه الطرٌمة تبدأ من طمس المراءات الكنسٌٌة لتنتهى بفهم اإلنجٌل كما 

لصده روح هللا ... بمعنى أننا ندرس هنا ما حددته الكنٌسة كفصول لتُمرأ فى 

المداس ... ولداسات األصوام لٌتورجٌة رفع بخور عشٌة وباكر ... ولٌتورجٌة 

 .واألعٌاد

كما ندرس عاللة مزامٌر األجبٌة أو إنجٌل الساعة بأحداث الساعة فى 

 حٌاة ربنا ٌسوع ـ له المجد ـ أو فى حٌاتنا الٌومٌة.

  نبدأ بالمطمارس ... أو مراجعة ما ٌُمرأ علٌنا من فصوله داخل المداس

نجٌل عشٌة ... مزمور وإنجٌل باكر ... اإللهى ... بداٌة من مزمور وإ

ثم البولس والكاثولٌكون )رسائل غٌر بولس( ثم األبركسٌس )أعمال 

 الرسل( ... وننتهى بمزمور وإنجٌل المداس.

  نحدد هل هذا الٌوم ... أحداً من اآلحاد ... أم عٌداً سٌدٌاً ... أو ٌوماً فى

 ار الٌوم.... أم أنه ٌوماً عادٌاً ٌتبع سنكس الصوم الكبٌر

 ألن القاعدة تقول ... 

)ماعدا اآلحاد واألعٌاد السٌدٌة ...  ... "قطمارس األيام" قراءات األيام

وأٌام الصوم الكبٌر والخمسٌن الممدسة وأسبوع اآلالم( مرتبطة 

 بسنكسار الٌوم.

عمل  لها منهج تكاملى خاص بشرح ... "قطمارس اآلحاد" واآلحاد

رٌة وتأسٌس الكنٌسة إلستمبال المسٌح لخالص البشالثالوث األلدس 

 اآلتى.

لها منهج  ... "قطمارس الصوم الكبير" وأيام وآحاد الصوم الكبير

خاص بها ٌدور حول معانى التوبة والرجوع هلل ... واإلستعداد 

 للمعمودٌة )فى حالة الموعوظٌن(.
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لها  ..."قطمارس الخمسين المقدسة" وأيام وآحاد الخمسين المقدسة 

 منهج الفرح بالمٌامة والحٌاة السماوٌة والمحبة الكاملة.

لها منهج خاص لكل عٌد بالحدث الذى ٌخص  وأيام األعياد السيدية ...

 ربنا ٌسوع المسٌح لخالصنا.

فالمراءات لها منهج ٌتابع  ..."دالل أسبوع اآلالم" أما أسبوع اآلالم 

.. وٌربطها بنبوات أحداث األسبوع األخٌر والصلٌب حتى المٌامة .

 العهد المدٌم.

ً أثناء حضور كل الصلوات فى ٔ ً ومنتبها ـ تجعل المارىء أو الدارس متٌمظا

 الكنٌسة لربط معانى ومضمون المراءات.

تجعل المارىء ٌفهم حكمة الكنٌسة واآلباء فى وضع فصول متكاملة ـ  ٕ

 دسمة.لتوصٌل رسائل واضحة ووجبة 

ـ تجعل الحٌاة الكنسٌة كتابٌة ... والكتاب الممدس ملتحم بكل صلوات الكنٌسة ٖ

 ولراءاتها وتسابٌحها.

  

  ... (12ـ  8:  5)أفسس  البولس 

ٌَْف تَْسلُُكوَن بِالتَّدْلٌِِك، الَ َكُجَهالََء بَْل  -٘ٔ....... ألَنَُّكْم ُكْنتُْم لَْبالً ُظْلَمةً  -8" فَاْنُظُروا َك

ٌَرةٌ.  -َٙٔكُحَكَماَء،.  ِمْن أَْجِل ذَِلَن الَ تَُكونُوا أَْغبٌَِاَء بَْل  -1ُٔمْفتَِدٌَن اْلَوْلَت ألَنَّ األٌََّاَم ِشّرِ
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ّبِ.  ًَ َمِشٌئَةُ الرَّ ْسَكُروا بِاْلَخْمِر الَِّذي فٌِِه اْلَخالََعةُ، بَِل اْمتَِلئُوا َوالَ تَ  -8ٔفَاِهِمٌَن َما ِه

وحِ،.  ًَّ ُروِحٌٍَّة، ُمتََرنِِّمٌَن َوُمَرتِِّلٌَن  -1ٔبِالرُّ ُمَكلِِّمٌَن بَْعُضُكْم بَْعضاً بَِمَزاِمٌَر َوتََسابٌَِح َوأََغانِ

ّبِ.  ِ َشاِكِرٌَن ُكلَّ ِحٌٍن َعلَى  -ٕٓفًِ لُلُوبُِكْم ِللرَّ ٍء فًِ اْسِم َربِّنَا ٌَُسوَع اْلَمِسٌحِ، ّلِِلَّ ًْ ُكّلِ َش

 "َخاِضِعٌَن بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض فًِ َخْوِف هللاِ. -َٕٔواآلِب. 

  25،  25:  55مزمور 

ٌدخلن إلى الملن عذارى فى إثرها، جمٌع ألربائها إلٌه ٌمدمن، ٌبلغن بفرحٍ وابتهاج، "

 ا"ٌدخلن إلى هٌكل الملن. هللٌلوٌ

 (21ـ  2:  15)مت  اإلنجيل 

ِحٌنَئٍِذ ٌُْشبِهُ َملَُكوُت السََّماَواِت َعْشَر َعذَاَرى أََخذَْن َمَصابٌَِحُهنَّ َوَخَرْجَن ِلِلمَاِء » -ٔ"

ا اْلَجاِهالَُت فَأََخذَْن  -َٖوَكاَن َخْمٌس ِمْنُهنَّ َحِكٌَماٍت َوَخْمٌس َجاِهالٍَت.  -ٕاْلعَِرٌِس.  أَمَّ

ٌْتاً.  َمَصابٌَِحُهنَّ  ً فًِ آنٌَِِتِهنَّ َمَع  -َٗولَْم ٌَأُْخذَْن َمعَُهنَّ َز ٌْتا ا اْلَحِكٌَماُت فَأََخْذَن َز َوأَمَّ

 . َ اْلَعِرٌُس نََعْسَن َجِمٌعُُهنَّ َوِنْمَن.  -َ٘مَصابٌِِحِهنَّ ٌِْل َصاَر  -َٙوفٌَِما أَْبَطأ فَِفً نِْصِف اللَّ

فَمَاَمْت َجِمٌُع أُولَئَِن اْلعَذَاَرى َوأَْصلَْحَن  -1فَاْخُرْجَن ِلِلمَائِِه!. ُصَراٌخ: ُهَوذَا اْلعَِرٌُس ُمْمبٌِل 

 . ٌْتُِكنَّ فَإِنَّ َمَصابٌَِحنَا تَْنَطِفُئ.  -8َمَصابٌَِحُهنَّ  -1فَمَالَِت اْلَجاِهالَُت ِلْلَحِكٌَماِت: أَْعِطٌنَنَا ِمْن َز

ٌَْكفِ  . فَأََجابَِت اْلَحِكٌَماُت: لَعَلَّهُ الَ  َوفٌَِما ُهنَّ  -ًٓٔ لَنَا َولَُكنَّ بَِل اذَْهْبَن إِلَى اْلبَاَعِة َواْبتَْعَن لَُكنَّ

أَِخٌراً  -ٔٔذَاِهبَاٌت ِلٌَْبتَْعَن َجاَء اْلعَِرٌُس َواْلُمْستَِعدَّاُت دََخْلَن َمعَهُ إِلَى اْلعُْرِس َوأُْغِلَك اْلبَاُب. 

ً لَ  ٌْضا :  -ٕٔائاِلٍَت: ٌَا َسٌِّدُ ٌَا َسٌِّدُ اْفتَْح لَنَا. َجاَءْت بَِمٌَّةُ اْلعَذَاَرى أَ فَأََجاَب: اْلَحكَّ أَلُوُل لَُكنَّ

 . فَاْسَهُروا إِذاً ألَنَُّكْم الَ تَْعِرفُوَن اْلٌَْوَم َوالَ السَّاَعةَ الَّتًِ ٌَأْتًِ فٌَِها اْبُن  -ٖٔإِنًِّ َما أَْعِرفُُكنَّ

 "اإِلْنَساِن.

 ... البولس 

)صاحبة الٌوم( بتعبٌر "فأنظروا كٌف  ؟ٌحدد َمن هى العذراء الحكٌمة

 تسلكون بالتدلٌك ال كجالء بل كحكماء مفتدٌن الولت".

مرة أخرى ٌحدد الجاهل ... بتعبٌر "ال تكونوا أغبٌاء بل فاهمٌن ما هى 

 مشٌئة هللا".
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 المزمور ... 

... إشارة إلى العذراء الحكٌمة أمنا العذراء ...  "فى أثرها عذارى"ـ 

اءها ٌعتبر عذراء حكٌمة مثل صاحبات الٌوم المدٌسات وكل َمن ٌأتى ور

 .العذارى الخمسٌن وأمهن صوفٌا

... إشارة دلٌمة إلى ما لاله المسٌح فى المثل  "ٌدخلن فى هٌكل الملن"ـ 

 ... "المستعدات دخلن معه إلى العرس وأغلك الباب"

 (21ـ  2:  15)مت  اإلنجيل  ... 

ٌحدد صفات هذه المدٌسة ... أنها كانت مستعدة وأنها خزنت زٌت فى 

إنائها الداخلى ... اإلمتالء بالروح المدس أو العمل الدخلى بالتوبة 

 والجهاد أو المحبة الخالصة األمٌنة.

 

 (  ... 7:  1ـ  28:  1بط  2الكاثوليكون) 

ٌْبٍَة ِللسَّادَةِ، -8ٔ" الَِّذي إِذْ ُشتَِم لَْم ٌَُكْن ٌَْشتُِم  -ٖٕ.......  أٌََُّها اْلُخدَّاُم، ُكونُوا َخاِضِعٌَن بُِكّلِ َه

ُم ِلَمْن ٌَْمِضً بِ  دُ بَْل َكاَن ٌَُسلِّ ً َوإِذْ تَأَلََّم لَْم ٌَُكْن ٌَُهدِّ الَِّذي َحَمَل ُهَو نَْفُسهُ  -ٕٗعَدٍْل. ِعَوضا

. الَِّذي بَِجْلدَتِِه ُشِفٌتُ  ًْ نَُموَت َعِن اْلَخَطاٌَا فَنَْحٌَا ِلْلبِّرِ ْم. َخَطاٌَانَا فًِ َجَسِدِه َعلَى اْلَخَشبَِة، ِلَك

ًْ ، ....... نُفُوِسُكْم َوأُْسمُِفَهاألَنَُّكْم ُكْنتُْم َكِخَراٍف َضالٍَّة، لَِكنَُّكْم َرَجْعتُُم اآلَن إِلَى َراِعً  -ٕ٘ ِلَك

 "الَ تُعَاَق َصلََواتُُكْم.

  (18ـ  27:  12األبركسيس )أع 

ٌِْه لَاَل لَُهْم:  -8ٔ....... ٌتَُس أَْرَسَل إِلَى أَفَُسَس َوِمْن ِمٌلِ  -1ٔ" ا َجاُءوا إِلَ أَْنتُْم تَْعلَُموَن »فَلَمَّ

ِل ٌَْوٍم دََخْلُت أَِسٌَّا َماِن. ِمْن أَوَّ ٌَْف ُكْنُت َمعَُكْم ُكلَّ الزَّ بَّ بُِكّلِ تََواُضعٍ َودُُموعٍ  -1َٔك أَْخِدُم الرَّ

ٌْئاً ِمَن اْلفََوائِِد إاِلَّ َوأَْخبَْرتُُكْم  -َٕٓكثٌَِرةٍ َوبِتََجاِرَب أََصابَتْنًِ بَِمَكاٌِِد اْلٌَُهوِد. ْر َش ٌَْف لَْم أَُؤّخِ َك

ٌٍْت.َوَعلَّْمتُُكْم بِِه َجْهراً  ٌٌَِّن بِالتَّْوبَِة إِلَى هللاِ َواإِلٌَماِن  -َٕٔوفًِ ُكّلِ بَ َشاِهداً ِلْلٌَُهوِد َواْلٌُونَانِ

وحِ الَ أَْعلَُم َماذَا  -ٕٕالَِّذي بَِربِّنَا ٌَُسوَع اْلَمِسٌحِ. َواآلَن َها أَنَا أَذَْهُب إِلَى أُوُرَشِلٌَم ُممٌََّداً بِالرُّ

ِفٌنَِة...... ..ٌَُصاِدفُنًِ ُهنَاَن.  "ثُمَّ َشٌَّعُوهُ إِلَى السَّ
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 (21ـ  2:  22يو ) اإلنجيل 

اَْلَحكَّ اْلَحكَّ أَلُوُل لَُكْم: إِنَّ الَِّذي الَ ٌَدُْخُل ِمَن اْلبَاِب إِلَى َحِظٌَرةِ اْلِخَراِف بَْل ٌَْطلَُع ِمْن » -ٔ"

. ا الَِّذي ٌَ  -َٕمْوِضعٍ آَخَر فَذَاَن َساِرٌق َوِلصٌّ ِلَهذَا  -ٖدُْخُل ِمَن اْلبَاِب فَُهَو َراِعً اْلِخَراِف.َوأَمَّ

ةَ بِأَْسَماٍء َوٌُْخِرُجَها. اُب َواْلِخَراُف تَْسَمُع َصْوتَهُ فٌََدُْعو ِخَرافَهُ اْلَخاصَّ َوَمتَى  -ٌَْٗفتَُح اْلبَوَّ

ةَ ٌَذَْهُب أََماَمَها َواْلِخَراُف تَتْبَعُهُ ألَ  ا اْلغَِرٌُب  -٘نََّها تَْعِرُف َصْوتَهُ.أَْخَرَج ِخَرافَهُ اْلَخاصَّ َوأَمَّ

َوتَُكوُن َرِعٌَّةٌ َواِحدَةٌ َوَراعٍ ...... «..فالَ تَتْبَعُهُ بَْل تَْهُرُب ِمْنهُ ألَنََّها الَ تَْعِرُف َصْوَت اْلغَُربَاءِ 

 "َواِحدٌ.

  بما أن صاحب الٌوم هو راعى تشبه بالراعى الصالح ... فٌنطبك علٌه

كتعبٌر المدٌس بطرس ( ... ٓٔأغلب صفات الراعى المذكورة فى )ٌو 

 .عن راعى النفوس وأسمفها ربنا ٌسوع المسٌح

  كما ٌنطبك علٌه صفات الراعاة الصالحٌن المذكورة فى عظة بولس

 .(ٕٓ)أع  الرسول كراعى لرعاء آخرٌن

 )تترن للمارىء(. استخرج هذه الصفات من الثالثة فصول ؟

ادرس لراءات لداس عٌد المٌالد ... وحاول ربط كل المراءات بتجسد ـ 

 المسٌح.

ـ ادرس لراءات األحد الثالث من الصوم الكبٌر وحاول ربطها بكل 

 معانى التوبة والغفران.

النهارٌة وحاول ربط األحداث  ـ ادرس لراءات ثالثاء البصخة الساعات

 بالنبوات والمزامٌر.

ـ ادرس لراءات األحد الثانى من لطمارس الخمسٌن الممدسة وحاول 

 ربطها بأفراح المٌامة والحٌاة األبدٌة.



 
 مفاتيـح األسفــار
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ً لفهم كل سفر ... ُكتب لغرض خاص ...  وهذا الغرض يعتبر مفتاحا

... وإكتشاف هذه األغراض يعطى عمقاً فى الفهم وإستنارة ... كما كتب  السفر

ا َهِذِه فَقَْد ُكتِبَتْ القديس يوحنا عن إنجيله " ِلتُْؤِمنُوا أَنَّ يَُسوَع ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن  َوأَمَّ

ِ َوِلَكْي تَُكوَن لَُكْم إِذَا آَمْنتُْم َحيَاةٌ بِاْسِمهِ   .(ٖٔ:  ٕٓ)يو  "اَّللَّ

  هذه الطريقة تحتاج إلى كتاب مساعد خارجى أو معلومات من مصدر

قد يصعب دراسى أرثوذكسى سليم ... ألنها ببساطة تعتمد على خلفيات 

 على القارىء إكتشافها بنفسه.

  ولهذا قبل قراءة أو دراسة أى سفر ... البد أن نسأل عدة أسئلة ونبحث

 عن إجاباتها ...

 ـ َمن هو الكاتب؟

 ـ ما هو زمن كتابة هذا السفر؟

 ـ ما هى لغة الكتاب األصلية؟

 ـ لَمن كتب هذا السفر خصيصاً؟

 ـ أين تدور أحداث هذا السفر؟

 ل: وأهم سؤا

 ـ ما الغرض أو المعنى األساسى المقصود من هذا السفر؟

سفر القراءة  ومعـ بعد إجابة هذه األسئلة ... وبعد استعراض الخلفيات ... ٔ

 نجد سهولة فى فهم المعانى ونجد ترابطاً واضحاً بين اإلصحاحات.



 ــــــــــ  رافسألا حيتافم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔٓ1 
 

الدارس أن يحدد لنفسه الخط ـ بعد إجابة هذه التساؤالت ... يسهل على ٕ

 األساسى الذى سيقرأ السفر عليه ... وهذا يزيد القارىء عمقاً وتركيزاً.

  كتب فى الستينيات من القرن األول على يد القديس متى )العشار( أحد

 تالميذ المسيح األثنى عشر.

  بالمسيحكتبه خصيصاً لليهود ... المؤمنين. 

 انية أو اآلرامية أوالً ... ثم باليونانية.ُكتب بالعبر 

  تدور أحداثه حول ميالد وحياة ربنا يسوع المسيح على األرض حتى

 صعوده إلى السموات.

 .يركز على المسيح الملك ... والدعوة لملكوته 

 .يمتلىء هذا اإلنجيل بالنبوات ليثبت تحققها 

  بولس باليونانية أثناء سجنه األول فى روما فى أول كتبها القديس

 الستينيات من القرن األول.

 أع  كتبها ألهل كنيسة أفسس ... التى خدم فيها ثالثة سنوات على األٌقل(

... أثناء رحلته التبشيرية الثالثة ... وخرج منها بسبب  (ٖٔ:  ٕٓ

 المظاهرة التى قام بها صناع األوثان للتخلص من بولس.

 ور الرسالة حول عمل المسيح فى تأسيس الكنيسة لخالص البشرية.تد 

  ... اإلصحاحات الثالثة األولى تركز على خطة الفداء والخالص

واإلصحاحات الثالثة التالية تركز على حياة الكنيسة ممثلة فى أعضائها 

 وسلوكهم المسيحى وجهادهم.
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 بياء العهد القديم المقلب بـ "النبى اإلنجيلى".كتبه النبى إشعياء ... أحد أن 

  فى القرن الثامن قبل الميالد. )العبرية(اآلرامية بُكتب ... 

  إشعياء كان من عائلة الملوك وعاصر خمسة ملوك لليهود ... أكثرهم لم

 يكن تائباً ... واستشهد على يد منّسى الملك قبل توبة هذا األخير.

 أياهم للتوبة والرجوع إلى هللا بعد إنتشار إشعياء ... كتبه لشعبه داع ً يا

الوثنية فى الشعب ... منذراً لهم بالسبي اآلتى ... ومهدداً لبقية الشعوب 

 بالخراب واإلبادة بسبب شرهم.

  إشعياء تنبأ بوضوح عن المسيا اآلتى ... ربنا يسوع المسيح ... عن

وتأسيس كنيسة  ميالده ... خدمته ... آالمه ... موته ... وقيامته ...

 العهد الجديد ... وعن الحياة األبدية والمجىء الثانى.

سين عن ميعاد كتابة السفر بدقة ... راد تجد بعض اإلختالفات فى كتب الدق

 وتلقى الرسائل الروحية. يزعجك ألن األهم هو دراسة المضمونوهذا ال 

 ابحث فى مقدمات ...

 سفر يشوع.ـ 

 سفر أيوب.ـ 

 ـ سفر )إنجيل مرقس(.

 ـ سفر الرؤيا.

 



 
 فضيلة من كل سفر
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هذه الطريقة تجعلنا نركز فى دراستنا على فضيلة واحدة لكى نقتنيها ... 

 ما يتعلق بهذه الفضيلة. هفنستخرج من السفر الذى نقرأ

  بالسفر ... اختر قبل قراءة السفر ... ورجوعاً لدراسة المقدمة الخاصة

لنفسك أو لفريق الدراسة فضيلة واحدة ... نبحث عنها خالل قرائتنا 

 طوال السفر.

 ... يمكن وضع أسئلة مساعدة للتوجيه أثناء الدارسة 

 مثالً ...

 ـ ما هو تعريف هذه الفضيلة؟  

 لياً )مظاهرها(؟مـ ما هو شكل هذه الفضيلة ع  

 ـ كيف نقتنى هذه الفضيلة؟  

 نستفيد )البركات( من إقتناء هذه الفضيلة؟ ـ ماذا  

ً أثناء القراءة للبحث عن الفضيلة كَمن يبحث عن ـ 1 تجعل القارىء منتبها

 .أخرى أشياءجوهرة وسط 

ً فى ذهن الدارس مما يساعده على إقتنائها بسبب 1 ـ تزداد هذه الفضيلة ثباتا

 المرتبطة بالفضيلة أثناء قراءته للسفر.اآليات والمواقف 

ـ يدور حوار حول الفضيلة وإكتشافها بواسطة األعضاء الدارسين مما يوسع 3

 المدارك ويثبت األفكار.
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 .استخرج من سفر التكوين ... فضيلة الرجاء 

 .استخرج من سفر الخروج ... فضيلة اإليمان 

  التثنية ... فضيلة الثبات.استخرج من سفر 

 .استخرج من سفر إرميا ... فضيلة اإلحتمال 

  

 ة بحرارة.استخرج من سفر األعمال ... فضيلة الصال 

 فضيلة الخضوع والطاعة. األولى استخرج من رسالة تيموثاوس ... 

 .استخرج من سفر الرؤيا ... فضيلة التسبيح والفرح 

مح بإجابة مثل هذه الطريقة هنا ... ألنها تحتاج إلى ال شك أن الوقت ال يس)

 كتب(

  يمكن استخراج أكثر من فضيلة من نفس السفر ... لكن يُفضَّل قراءته

كامالً بدقة بحثاً عن فضيلة واحدة ... ثم إعادة قراءته مرة أخرى للبحث 

 عن فضيلة أخرى.

  موقف يدل عليها ... قد ال تكون الفضيلة مذكورة بإسمها ... ولكن هناك

 وهنا حكمة وإجتهاد القارىء فى التفتيش بدقة.
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مالحظات هامة 

 للدراسة
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  قراءة نفس النص بلغة أخرى ـ إن أمكن ـ وهذا يساعد فى فهم المعانى

 )واألفضل الرجوع للغات األصلية اليونانية أو العبرية(.

 .استخدام الشواهد للبحث عن المعانى ... أو مفاهيم أخرى 

 ع فضيلة واحدة من عدد من األسفار أو الشخصيات الكتابية ... جم

 (.11كالذى كتبه القديس بولس عن اإليمان فى )عبرانيين 

  التعبير عن النص بأسلوبك الخاص ... فى حلقة دراسية للتأكد من

 وصول المعانى لكل قارىء أو مستمع.

 فقاوملا وأ تايآلا برقأ نع ثحبلا و ةيلمعلا ةايحلا نم فقوم ضرع 

 .فقوملا اذهل سدقملا باتكلا نم

 

ا َوِصٌَّتَُك فََواِسعَةٌ ِجدّاً " ٌُْت َحدّاً أَمَّ   "ِلُكّلِ َكَماٍل َرأَ

 (11:  111)مز 

 



 ــــــــــ  للدراسة امةمالحظات ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 
 

 

 " بِِه ِمَن هللِا، َونَافٌِع ِللتَّْعِلٌِم َو التَّْوبٌِخِ، ِللتَّْقِوٌِم َو التَّأِْدٌِب ُكلُّ اْلِكتَاِب ُهَو ُموحًى

 .(11:   3تي  2) "الَِّذي فًِ اْلبِرِّ 

 " ٌُسوَن َمُسوقٌَِن ِمَن ِ اْلِقدِّ ةٌ قَطُّ بَِمِشٌئَِة إِْنَساٍن، بَْل تََكلََّم أُنَاُس اَّللَّ ألَنَّهُ لَْم تَأِْت نُبُوَّ

وحِ   .(21:   1بط  2) "اْلقُدُِس  الرُّ

 " ،ِة، َوٌَْحفَُظوَن َما ُهَو َمْكتُوٌب فٌَِها ُطوبَى للَِّذي ٌَْقَرأُ َوللَِّذٌَن ٌَْسَمعُوَن أَْقَواَل النُّبُوَّ

 .(3:   1)رؤ   "ألَنَّ اْلَوْقَت قَِرٌبٌ 

 " َواْلفَاِهُموَن ٌَِضٌئُوَن َكِضٌَاِء اْلَجلَِد والَِّذٌَن َردُّوا َكثٌِِرٌَن إِلَى اْلبِّرِ َكاْلَكَواِكِب إِلَى

 .(3:   12)دا   "أَبَِد الدُُّهورِ 

 

 



 
 

رســهـفـال  
 

 وعــالموض
 رقم          

 الصفحة         
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