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 سعن قراءة الكتاب املقد معرفتهاأشياء ينبيغ  ١٠

 نهارمماثيو بقلم 

 
 :ا. الكتاب املقدس كتاب إليه وبرشي يف آٍن مع  ١

(. تكلم اهلل من خالل العديد من الُكتّاب ١٦: ٣ ستيموثاو ٢لك لكمة يف الكتاب املقدس موىح بها من اهلل )
: ١بطرس  ٢البرشيني، مستخدًما شخصياتهم املتمزية وأسايلبهم يف الكتابة ليك يوصل إيلنا تماًما ما أراد أن يقول )

٢١–٢٠).  

 :ة. الكتاب املقدس قص٢

دلينية ألفراد خمتلفني. لكن ليس الكتاب املقدس جمرد جمموعة من املقوالت ادلينية أو خمتارات من اخلربات ا
الكتاب املقدس حييك قصة العالم احلقيقية، وحقيقة األمور والكيفية اليت ينبيغ أن تكون عليها. ولو فهمنا احلبكة 

 نص بينهما.الرؤيا سنفهم بشلك أفضل لك سفر اتلكوين إىل سفر األساسية للكتاب املقدس من 

 :م خطته للعاليرّكز الكتاب املقدس ىلع اهلل وىلع .٣

صورته عن طريق التسلّط ىلع اخلليقة وا عكسيل البرشاهلل هو الشخصية الرئيسية يف الكتاب املقدس. وقد خلق 
كوالكء حتت سلطانه. لكن إبليس أسقط آدم وحواء يف اتلمرد ىلع اهلل، فوقعت لك اخلليقة حتت لعنة اخلطية 

اتلدرييج خلطة اهلل لفداء شعبه من خطاياهم، وهزيمة عدوهم  واملوت. وحييك بايق الكتاب املقدس عن اتّلكُشف
  .إىل األبد ياملفد األعظم إبليس، وتغيري اخلليقة يك ما يستمتع بها شعبه
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  :األجلن، لكنه نلا. ليس الكتاب املقدس مكتوب ا ٤

ن قبل امليالد اذلين ولسنا من يهود القرن اثلام .من شعب إرسائيل القديم اذلي اتبع موىس يف الربية اد منّ ال أح
ولسنا من ايلهود اذلين ذبلوا يف السيب يف بابل وهم يتساءلون إن اكن اهلل  .اعرصوا احندار مملكة إرسائيل الشمايلة

. لكن ألننا سأفس ولسنا من مسيحيي القرن امليالدي األول اذلي اعشوا يف رومية أو فيليب أو .قد تركهم تماًما
كتوب ألجلنا ليك يعلمنا، وُيَمّكننا من املثابرة يف اإليمان، وينشئ فينا رجاًء يف تتميم شعب اهلل، فالكتاب املقدس م

  .(١١: ١٠ سكورنثو ١؛ ٤: ١٥مواعيد اهلل )رومية 

 :ااإلهلية تلغيرين ةاألدا . الكتاب املقدس هو٥

اب املقدس لقد أفسدت اخلطية قدرتنا ىلع أن نعكس بوضوح صورة اهلل. لكن الروح القدس يستخدم الكت
تلغيرينا بشلك يعكس صورة الرب يسوع املسيح يف لك نوايح حياتنا. فإذ نقرأ الكتاب املقدس كأفراد ومع املؤمنني 
اآلَخرين، فإن اهلل ُينْمينا يف اتلقوى. لقد أعطانا اهلل املسيحيني اآلَخرين نلتعلم منهم ومعهم بينما نترّشب بكلمة 

وعظ أو اتلعليم، وندرسها يف املجمواعت الصغرية، ونتحدث عنها مع املؤمنني اهلل. فبينما نستمع لللكمة يف ال
  .اآلَخرين، فإن اهلل يستخدم اللكمة تلغيرينا نلكون انعاكًسا أوضح البنه يسوع املسيح

 :ح. يُرينا الكتاب املقدس جمد اهلل ومجال املسي٦

ته وترصفاته واهتماماته. نرى اآلب واالبن والروح عندما نقرأ الكتاب املقدس، فإننا نرى جمد اهلل من خالل طبيع
  .وهم يتممون مقاصد اهلل يف العالم القدس ُمظِهرين كماالٍت عديدة

ا أساسيًّا للحياة املسيحي٧  :ة. يكشف الكتاب املقدس نمط 

وع عن اخلطية، يوجد يف قلب احلياة املسيحية نمٌط من اتلوبة واإليمان، وهما وجهان لعملة واحدة. اتلوبة يه الرج
يف  هنتنفس واإليمان هو الرجوع إىل اهلل رجوَع اثلقة. وهما ليسا فقط مدخل احلياة املسيحية، لكنها اهلواء اذلي

  .عالقتنا املستمرة مع املسيح
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 :ا. يرينا الكتاب املقدس خطيتن٨

لكمة اهلل خترتق إىل ُعمِق كياننا، اكشفًة كيف أن أفاكرنا ونيّاتنا وتوجهاتنا ورغباتنا وأفعانلا لكها ىلع انلقيض إن 
 حياتنا يف تعمل اليت اخلفية اخلطايا كشف ىلع حىت قادر املقدس الكتاب إن بل(. ١٣–١٢: ٤من طرق اهلل )عربانيني 

  .(٨: ٩٠ ؛١٢: ١٩ مزمور)

 :اإلجنيل رسالة املقدس. يُرينا الكتاُب ٩

ال يتوقف الكتاب املقدس عند حد كشف خطيتنا، لكنه أيًضا يُعلن نلا كيف يتعامل اهلل مع خطيتنا من خالل 
. إن (١٦–١٤: ٤اإلجنيل، إذ ترشح لكمة اهلل ما فعله الرب يسوع من أجلنا كرئيس كهنتنا العظيم )عربانيني رسالة 
 لكنه، ىلع خالفنا، لم خيطئ أبًدا. وبسبب طاعته الاكملة وموتهألنه ُجرَِّب مثلنا، و الضعفاتن يريث أن يقدر املسيح

  .ىلع الصليب، يمكننا أن نتلىق الرمحة وانلعمة يف وقت احتياجنا الكفارّي 

 :ا. ينطبق الكتاب املقدس ىلع حياتنا بأكمله١٠

فإنه يغرينا قلبًا وقابًلا. ال يهتم اهلل فقط بتغيري سلوكنا. فألن قصد اهلل هو أن نكون انعاكًسا تاًما للرب يسوع، 
  .فيغرّي كيف نفكر، وبماذا نؤمن، ويغري حىت ما نرغب. فال يوجد جانب من حياتنا ال يتحدث إيله الكتاب املقدس

  

  (.Crossway) تم ترمجة هذه املقالة بعد احلصول ىلع اإلذن من مؤسسة

 


