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 نظرة اعمة أساسية عن الكتاب املقدس 
 سربول  يس.  ر.أ بقلم

أن الكتاب املقدس هو لكمة اهللا، فمن    ؤمنا نكنَّ   نر يف وقت ما قراءة الكتاب املقدس بأ�مله. إلك مؤمن قرَّ تقر�بًا  
. ل�ن  ا د من أنك ستقرأهإىل صندوق بر�دك، فأنا متأ�ِّ   رسالةم اهللا  الطبييع أال ترغب يف تفو�ت لكمة منه. إن سلَّ 

حىت للشخص اذلي دليه عز�مة  إىل حد ما  شاق يف فهمه  منهالكب� اجلزء وجًدا،  طو�لةالكتاب املقدس هو رسالة 
 قراءة الكتاب املقدس.يثبتون يف قرارهم ب� يف الواقع ذللك، فإن القليل من املسيحيِّ ة.  قو�َّ 

نادًرا ما  .اغبًلا ما أطلب يف انلدوات رفع األيدي لإلشارة إىل عدد األشخاص اذلين قرأوا الكتاب املقدس بأ�مله
  : ثم أقول .اجلميع تقر�بًا يرفع يده" "�م من�م قرأ سفر اتلكو�ن؟ :أسأهلم ". ثمباملائة من انلاس "نعم ٥٠�يب 

 وهنا   "الو��؟"سفر ال  .يتم خفض عدد قليل من األيديف".  اخلروج أيًضا سفر  كنت قد قرأت    نيدك إ  استمر يف رفع"
 .سفر العدد، يصبح األمر أسوأ ل  الوصولوعند  .تبدأ األيدي يف اال�فاض �رسعة

 قراءة الكتاب املقدس بأ�مله؟ يف  العديد من املؤمن� يصارع ملاذا 

هامة يف   ا يروي أحداثً فهو ة. ذاتيَّ حياة وس�ة  قصة تار�يَّةيف أغلبه فهو اتلكو�ن �شبه قراءة رواية. سفر قراءة إن 
ملؤثرة  ق، ألنه يروي القصة ااخلروج شيِّ سفر و�وسف. و�املثل  ،و�عقوب  ،و�براهيم ،حياة أشخاص مهم� مثل نوح

ق. ول�ن عندما  مع فرعون مشوِّ كذلك فالرصاع قيادة موىس. بحتر�ره عن عن استعباد شعب إرسائيل يف مرص و
ألنها    ،وطقوس اتلطه�  ،واذلبائح  ،عن األعياد  نصوصه هناك صعو�ة يف فهم  فلك يشء.  يتغ�َّ  الو��،  سفر النصل إىل  

 هذه األجزاء الصعبة من الكتاب املقدس.  يف �ساعدنا غر�بة علينا ايلوم. �ن نفتقر إىل خر�طة طر�ق  

 : الكتاب املقدس ىلعابدأ بنظرة اعمة 

ًال �شلك أفضل لقراءة الكتاب املقدس. هذا هو  ، تصبح مؤهَّ للكتاب املقدس بمجرد أن تفهم اإلطار األسايس
 خاص اذلين لم يقرؤوا الكتاب املقدس أبًدا. انلموذج اذلي أويص به لألش 

 العهد القديم:  ىلعنظرة اعمة 

 مع اآلباء). ةاهللا العهديَّ   الت(تار�خ اخللق، السقوط، تعام :اتلكو�نسفر  •

 . (تار�خ حتر�ر إرسائيل و�شكيلها كأمة)  :اخلروجسفر  •
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 (تار�خ االمتالك العسكري ألرض امليعاد).  :�شوع سفر  •

 ). إىل اململكةاألسباط احتاد (انتقال إرسائيل من  :القضاةسفر  •

 حتت ح�م شاول وداود).  ملكة إرسائيل�شأة (  :صموئيل ١سفر  •

 (ح�م داود).  :صموئيل ٢سفر  •

 . (سليمان واململكة املنقسمة) : ملوك ١سفر  •

 . (سقوط إرسائيل)  :ملوك ٢سفر  •

 . (رجوع إرسائيل من السيب)  :عزرا سفر  •

 . (اسرتداد أورشليم)  :�مياسفر  •

 . (أمثلة لألنبياء الصغار):  وهوشع اعموس أسفار  •

 . (مثال لألنبياء الكبار)  :إرمياسفر  •

 .(أدب احلكمة)   :اجلامعةسفر  •

 . (الشعر العربي)  :واألمثال املزام�أسفار  •

 : العهد اجلديد ىلعنظرة اعمة 

 . (حياة املسيح) :لوقا �يلإ •

 . )األو� (الكنيسة  :الرسل أعمالسفر  •

 . يلم بولس)ا (مقدمة تلع :أفسسرسالة  •

 . الكنيسة) يف ياة احل ( :كورنثوس  ١رسالة  •

 . (مقدمة بلطرس) :بطرس  ١رسالة  •
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 . ة) (مقدمة للرسائل الرعو�َّ : تيموثاوس  ١رسالة  •

 . )وعمله" املسيحشخص لدراسة " كر�ستولويج(  :عرباني�الرسالة إىل ال •

 . (الهوت بولس)  :روميةرسالة  •

الكتاب املقدس و�فهمه دون   نطاقف �شلك أسايس ىلع أن يتعرَّ  ل�ارس من خالل قراءة هذه األسفار، يم�ن 
 قراءة الكتاب املقدس بأ�مله. تمام ، يمكنه ملء اثلغرات إلبعد ذلكاأل�رث صعو�ة.  األجزاءيف  اتلعرثُّ 

 

ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو يف مدينة سانفورد  
بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك  

 .)The Holiness of God( قداسة اهللا""

 

   . يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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