
 

  دراسة الخلوة الشخصية

  دراسة الكتاب المقدس

  واألربعون خامسةالالحلقة 
  

  

 ضرورة فهم األحداث الرئيسية  )1

أن ُيبنى في أذهاننا ترابط وفهم لألحداث الرئيسية التي حدثت في الكتاب والحقائق التي دارت يجب 
  :حولها و النبوات التي قيلت عنها وذلك ألنها تعبر عن خطة اهللا لإلنسان، مثال ذلك

 "الطوفان"حدث 

قدس كله بما فيه العهد الجديد، فهو حدث تاريخي له قصد هذا الحدث يتكرر اإلشارة إليه عبر الكتاب الم
  .إنه يعبر عن فداء اهللا لإلنسان وبره وتدخل اهللا المستمر في التاريخ. في خطة اهللا وله معني

  "الخروج " حدث 
وكيف قاد اهللا شعبه للخروج من العبودية إلي الحرية وقد .. يوضح صالح اهللا لشعبه وتحقيقه لوعوده

  . م في العهد الجديد فهو حدث مرتبط بالخطة اإللهيةُاستخدِ 
  . ومثل هذه األحداث، تشرح بعضها البعض فهي توصلنا من نقطة إلي أخرى ومن البداية إلي النهاية

  

  

  Text & Contextالقرينة  )2

  اآلية الكتابية التي ندرسها  Text الـ 
  )ما بعد النصما قبل و (ديث الذي قيل فيه النص سياق الح   Contextالـ 

   :هناك ثالث مستويات للقرينة
a(  االصحاح المقطع الكتابي أو: القرينة المباشرة.   
b(  السفر: المباشرةالقرينة الغير. 

c(  الكتاب المقدس كله: القرينة الكلية.   

نيسة اإلنجيلية بقصر الدوبارةالك  



في وفي ضوء القرينة الغير المباشرة و  المعني الذي نستخرجه يجب أن نراه في ضوء القرينة المباشرة ذال
   .ضوء القرينة الكلية

  
- " وُح اْلُقُدُس َقاِرِنينَ كَ ِتي َنتَ ال ُمُه الرٌة َبْل ِبَما ُيَعلُمَها ِحْكَمٌة ِإْنَساِنيُم ِبَها َأْيضًا َال ِبَأْقَواٍل ُتَعلاِت  لوِحي الر

وِحياِت  13: 2كو1( ".ِبالر(  

وُح ُهَو الِذي ُيْحِيي" - ا اْلَجَسُد فَال ُيِفيُد َشْيئاً . َالرُمُكْم ِبِه ُهَو ُروٌح َوَحَياةٌ . َأمِذي ُأَكلَاْلكَالُم ال"   
  ) 63: 6يو (
  :مثال

  ؟الذي قيل فيه مثل السامري الصالح  )القرينة( ما هو السياق
ُبُه َقاِئالً وَ " َقاَم ُيَجر َة؟«: إَِذا َناُموِسيُم َماَذا َأْعَمُل َألِرَث اْلَحَياَة األََبِديَما ُهَو َمْكُتوٌب «: َفَقاَل َلهُ 26» َيا ُمَعل

َنْفِسَك َوِمْن ُكل ُقْدَرِتَك  ُتِحب الرب ِإَلَهَك ِمْن ُكل َقْلِبَك َوِمْن ُكل «: َفَأَجابَ 27» َكْيَف َتْقَرُأ؟. ِفي الناُموسِ 
َواِب َأَجْبتَ «: َفَقاَل َلهُ 28. »َوِمْن ُكل ِفْكِرَك َوَقِريَبَك ِمْثَل َنْفِسكَ  ا ُهَو َفِإْذ 29. »ِاْفَعْل َهَذا َفَتْحَيا. ِبالص َوَأم

َر َنْفَسُه َسَأَل َيُسوعَ  29 - 25: 10لو ( »َوَمْن ُهَو َقِريِبي؟«: َأَراَد َأْن ُيَبر(  
   »َوَمْن ُهَو َقِريِبي؟« :الناموسيعلى سؤال  اً المثل رد هذا أن المسيح قال )القرينة( الواضح من السياق

  بالطبع ال    ؟من هو قريبي :له عالقة بالسؤال سيكون, )8بند (بقة هل إذا تم تفسير المثل بالطريقة السا
التي قيل فيها نحدد ما هي القرينة نعرف و أن يجب ، وعليه, مختلفة تمامًا عن التفسير السابقالقرينة هنا 

   .النص
   :سؤاًال ليوضح لنا ما هو الدرس الذي يجب أن نفهمه من المثل أضافالمثل  أخرالمسيح في  ،أيضا

  
. »َنَع َمَعُه الرْحَمةَ الِذي صَ «: َفَقالَ 37 "َفَأي َهُؤَالِء الثَالَثِة َتَرى َصاَر َقِريبًا ِللِذي َوَقَع َبْيَن اللُصوِص؟" 

  )37, 36: 10لو (  .»اْذَهْب َأْنَت َأْيضًا َواْصَنْع َهَكَذا«: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ 
  :خر مثال أ

   :يوحنا بهذه االفتتاحية إنجيلالخامس عشر من  اإلصحاحبدأ 
َهَذا َيْقَبُل ُخَطاًة «: َفَتَذمَر اْلَفريِسيوَن َواْلَكتََبُة َقاِئِلينَ 2. َوَكاَن َجِميُع اْلَعشاِريَن َواْلُخَطاِة َيْدُنوَن ِمْنُه ِلَيْسَمُعوهُ "

  ) 3 -1: 15يو (  ....":َفَكلَمُهْم ِبَهَذا اْلَمَثلِ 3. »َوَيْأُكُل َمَعُهمْ 
  .االبن الضالالدرهم المفقود ثم الضال و  الخروف هيو أمثال ثالثة  بعد ذلك ثم قال المسيح    



فنجد أن  اإلصحاحالقرينة التي هي بداية  إليفهم مثل االبن الضال يجب أن نرجع ن حتى فمثالً 
، أبيهحضن  إليأن يرجع  أرادحينما  األصغرهذا نفس ما فعله االبن الخطاة كانوا يدنون منه و العشارين و 

حينما  كبراألهذا نفس ما فعله االبن أما الفريسيين والكتبة فقد تذمروا ألن المسيح كان يقبل الخطاة و 
  أخيه  و قبول عودة  رفض الترحيبو  أبيهتذمر على 

 أيضالكن  ،)الخطاةن و العشارو ( األصغرفعندما نعظ عن االبن الضال ال يجب أن نذكر فقط االبن 
الدليل هنا هو ، و لي التوبةين إمحتاجيين و فكالهما ضالي) الكتبةن و الفريسيو ( األكبريجب أن نذكر االبن 

   .لوقا إنجيلالخامس عشر من  اإلصحاحمن  األوليالثالثة  اداألعد يأالقرينة 
  :)11 -1: 1فسس أ(ثالث  مثال

َبَرَكٍة  َباَرٌك اُهللا َأُبو َربَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، الِذي َباَرَكَنا ِبُكل مُ ....... وُلُس، َرُسوُل َيُسوَع اْلَمِسيِح ِبَمِشيَئِة اِهللا، بُ "
َوِبَال َلْوٍم ُقداَمُه ِفي  ينَ ِفيِه َقْبَل َتْأِسيِس اْلَعاَلِم، ِلَنُكوَن ِقديسِ  اْخَتاَرَنا َماكَ اِوياِت ِفي اْلَمِسيِح، ُروِحيٍة ِفي السمَ 

َتْدِبيِر ِمْلِء لِ ..................َمَسرِة َمِشيَئِتِه،  بَ ِللتَبني ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح ِلَنْفِسِه، َحسَ  ْذ َسَبَق َفَعيَنَناإِ اْلَمَحبِة، 
َحَسَب َقْصِد الِذي َيْعَمُل ُكل َشْيٍء َحَسَب َرْأِي  ُمَعيِنيَن َساِبقاً  ِذي ِفيِه َأْيضًا ِنْلَنا َنِصيبًا،ال ......اَألْزِمَنةِ 
  "َمِشيَئِتهِ 
على الكلمات ) خلصهمختار مجموعة من البشر ليأن اهللا ا(عقيدة االختيار  عقيدة تسمي المفسرينبني بعض 

 ،لم يرجعوا الي القرينة في النصلكنهم و  )معينين سابقًا , سبق فعيننا ,اختارنا ( من النص السابق  اآلتية
    .مرة 12تتكرر   "فيه"  فعند قراءة النص نجد أن كلمة

أفسس هو الكنيسة أهل  إلينجد أن الموضوع الرئيسي في الرسالة   الغير مباشرة القرينة إليإذا رجعنا  ،أيضاً 
 و واألممالمسيح  هما،الرسول عن الوحدة بين حدثهمف واألممهناك من اليهود  لكنيسةتكونت ا. التي في المسيح

جسد  هي ن الكنيسةأالميراث و  فيشركاء  األمم أنثم سر المسيح  ،عن الكنيسة كبناء اهللاأيضا حدثهم 
للكنيسة ينتمي  الذي ينتميالكنيسة لتكون جسد المسيح و تيار بالتالي فاالختيار هنا هو اخ، و المسيح وعروسه
، فعقيدة االختيار ال تتفق مع ما نعرفه عن الذين ال ينتمون للكنيسة ال ينتمون للكيان المختارللكيان المختار و 

  . رحمة لكل الناس اهللا من حب وعدل و 
ناقضة للموضوع الذي ميم مختلفة و القرينة سنخرج بمفاه دون الرجوع إلي لنفسرها لو نزعنا عبارة من النص

   .اإلصحاح في ضوء السفر إليالعبارة في ضوء اإلصحاح و ننظر  إلييجب أن ننظر . قيل فيه النص
الكتاب المقدس (قرينة الكلية الو  )السفر(القرينة الغير مباشرة و ) النص(أهمية القرينة المباشرة من هنا نرى 

 .)كله

  ...والى اللقاء في الحلقة القادمة
 


