
  
  دراسة الخلوة الشخصية
  دراسة الكتاب المقدس

  واألربعون سادسةالالحلقة 
  

 

   اً منطقيينبغي أن يكون الحق  �
 

االستيعاب هناك فرق كبير بين ف يستوعبه، أنالمقصود  ليسالعقل أن يفهمه و  يستطيع أي
   .الفهمو 

لكن هناك الكثير من  ,نهايتهبدايته و  ..أخر الحقأول و  يحتويو  أن العقل يري: االستيعاب هو
حق مطلق غير الألن عقولنا محدودة و  يحتويهاو  ال يستطيع العقل أن يستوعبها تيالحقائق ال

   .محدود
: 3أف ." (َة اْلَمْعِرَفِة، ِلَكْي َتْمَتِلُئوا ِإَلى ُكل ِمْلِء اهللاِ قَ َتْعِرُفوا َمَحبَة اْلَمِسيِح اْلَفائِ وَ " :مثال ذلك

19(  
 يحتويو  لكنه ال يستطيع أن يستوعبم محبة المسيح الفائقة المعرفة و العقل أن يفهيستطيع 

   .نهايتهابدايتها و  ..أخرهاو  أولهايري  تطيع أنه ال يسهذه المحبة أي أن
   .لكنها ليست متناقضة مع بعضها البعضكتابية منطقية و الحقائق ال

 اإلنسانيما ال يحتاج العقل ، و عنه إجابةجد يأن يفهمه سوف  اإلنسانيكل ما يحتاج العقل 
   :مثل في الكتاب المقدس عنهأن يفهمه لم يجاوب اهللا 

 إليغير محتاج  اإلنسانن ؟ اهللا لم يجيب على هذا السؤال أل قبل الخليقة ماذا كان يفعل اهللا
   .إجابة

نيسة اإلنجيلية بقصر الدوبارةالك  



 دسفي الكتاب المق اإلعالنطبيعة  )1

  :ارتبطت طبيعة االعالن بأنه 
  اعالن تاريخي  ♦
  اعالن ديناميكي ♦
 التنوع الوحدة و  ♦

 االعالن الكامل هو في المسيح ♦

 

  إعالن تاريخي  �
يرتبط اإلعالن بالتالي ، و هو حدث معين في زمن معين مع شعب معين اإلعالن  

تكلم بالطريقة التي شعب ي فاهللا عندما يتكلم مع, قدرة الشعب على الفهمباألحداث التاريخية و 
ال نجد في كل الكتاب إعالن لم يرتبط بقصة أو مناسبة أو حادثة ، و يفهمها هذا الشعب

  .تاريخية
 إعالن ديناميكي  �

   .له تأثير ذاتيو يقصد بالديناميكي أنه حي وفعال و 
 ،متحرك تدريجي  إعالناهللا هو  إعالناهللا لم يعلن نفسه بالكامل مرة واحدة للشعب بل 

اإلعالن مثل الكائن الحي ينطبق عليه كل ف ،اإلنسان الحين اهللا الحي و الن هو بيفاإلع
  أخذ يعطي و يمرض و يتطور و ينمو و ي ليس األشياء الجامدة فهون الحي و مواصفات الكائ

  متحرك ديناميكي مرات يزداد و مرات يضعف  إعالنفهو  اإلنسانهو قصة اهللا مع  اإلعالن
  

  التنوع الوحدة و  �
  ن اهللا عن نفسه بطرق متعددة أعل  

َألياِم اَكلَمَنا ِفي َهِذِه 2، ِبَأْنَواٍع َوُطُرٍق َكِثيَرةٍ َاُهللا، َبْعَد َما َكلَم اآلَباَء ِباَألْنِبَياِء َقِديمًا، " 
: 1عب( ".َعاَلِمينَ الِذي َجَعَلُه َواِرثًا ِلُكل َشْيٍء، الِذي ِبِه َأْيضًا َعِمَل الْ  -اَألِخيَرِة ِفي اْبِنِه 
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تعلن عن موضوع واحد فقط وهو إعالن اهللا عن نفسه  لإلعالنلكن هذه الطرق المتعددة 
وليس في مضمون  اإلعالنفي شكل  هنا هو التنوع .إياهطاعته له و  اإلنساناستجابة فاديًا و 

نبوات  رات فيمكتاب المقدس مرات في قطع شعرية و فاهللا أعلن عن نفسه في ال, اإلعالن
 إعالننجد أنفسنا أمام  ،جانب بعضها البعضبعندما نضع كل هذه القطع وأحيانًا في نثر، و 

   ؟من هو اهللا :هوو واحد 
  

 اإلعالن الكامل هو في المسيح �

  :  فهدف مجئ المسيح هو  ،بين الكلمة المقدسةهناك تشابه كبير بين المسيح و 
  عن اهللا  اإلعالن                          

   اإلنسانعن  اإلعالن   
  لإلنسانعن خطة اهللا  اإلعالن   

  هو نفس هدف كتابة الكلمة المقدسة و 
عن اهللا (و كلمة اهللا المكتوبة الكتاب هو ) المطلق الكامل( هللا المتجسدة المسيح هو كلمة اف
  )عن ابنهو 

   .نحن نعبد المسيح لكننا ال نعبد الكتاب -لكن الكتاب ال يساوي المسيح
نقدم يح هو اإلعالن نفسه الذي نعبده و لكن المس، و ب وسيلة لإلعالن بالروح القدسالكتا

   .حياتنا له
  

 ...والى اللقاء في الحلقة القادمة


