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نظام ترميز الكتاب المقدَّس

ابتكر نظاما ً خاصا ً بك لترميز الكتاب المق َّدس واستخدمه أثناء قراءتك للكتاب المقدس.
نظام الترميز يُفيدك من الجوانب التالية:
أ) يُجبرك على التركيز والتفكير في ما يقوله هللا لك أثناء قراءتك.
ب) يُسهِّل عليك العثور على المقاطع التي تبحث عنها في الكتاب المق َّدس.
ج) يُم ِّكنك من دراسة موضوع ُمعيِّن في أحد أسفار الكتاب المق َّدس أو في الكتاب المق َّدس كله.
 -1اختر عنوانا لكل أصحاح في الكتاب المق َّدس.
 -2ضع دائرة حول أرقام األصحاحات واآليات المهمة.
فمثالً ،المزمور  ،اآلية .
 -3ضع خطَّا تحت الكلمات والجُمل المهمة.
فمثالً" ،يتأ َّمل فيها نهاراً وليالً" ،في اآلية .2
 -4ارسم في الهامش رموزا أو صورا تُشير إلى الموضوعات المهمة.
فمثالً ،ارسم الرمز ( ) بجانب "تُعطي ثمرها في حينه" في اآلية .3
هللا
صفات  +أعمال هللا اآلب
صفات  +أعمال يسوع المسيح
صفات  +أعمال الروح القُ ُدس
عمل المسيح
خليقة  +طبيعة
المجيء األ َّول للمسيح ،التجسُّد
موت المسيح
قيامة المسيح  +صعوده
المجيء الثاني للمسيح
اإلنجيل
الخطية  +عواقب الخطية
الدينونة الحالية  +الدينونة المستقبلية
الوالدة الجديدة ،التوبة ،االهتداء،
التغيير
اإليمان ،الثقة
الخالص ،الغفران ،التبرير
العهد
الحياة المسيحيَّة

خدمة المؤمن
الكرازة  +الشهادة
اختيار تالميذ
تأهيل  +تدريب
القيادة ،القادة ،األنبياء ،الرسل،
الشيوخ ،وغيرهم.
المشورة
التأديب
التخطيط ،التنظيم (القيادة) ،التقييم
التسبيح ،الترنيم ،العزف
الشفاء
العدالة االجتماعية ،الصدق
الحرب الروحية ،األسلحة الروحية
حكمة المؤمن (خير  +شر)
القلب ،المواقف
العقل ،األفكار ،الضمير
اللسان ،الكلمات ،التحدث
اليدان ،األعمال
العينان ،الرؤية ،المالحظة
األذنان ،السمع ،اإلصغاء
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العالقة  +ال َّشركة مع هللا  /المسيح
الكتاب المق َّدس ،كلمة هللا ،الوحي،
العصمة
الصالة ،العبادة
العالقات  +ال َّشركة مع المؤمنين
إنتاج ثمر ،التأثير
الطاعة ،العيش كمؤمن بالرب يسوع
المسيح
النمو ،النضج
التقديس ،شخصية المؤمن
الخدمة
المحبة
الرجاء
المعاناة ،االضطهاد ،التجارب
الزواج ،العالقات بين الذكور
واإلناث
النساء في الكتاب المق َّدس
العالقات بين الوالدين واألبناء
العمل ،المهنة ،الوظيفة
المال ،العطاء
المعمودية
الكنيسة ،ال َّشركة البيتي َّة ،المجموعة
البيتيَّة
ملكوت هللا
الموت  +القيامة ،الجسد  +النفس /
الروح

األعداء
إبليس ،األرواح الشريرة ،استحواذ
األرواح الشريرة
األصنام ،عبادة األصنام
أعمال الظلمة ،تحضير األرواح،
السحر والشعوذة ،العرافة
الدنيوية ،العالم الخاطئ  +اآلثم
األنبياء  +المعلمون الكذبة
العهد القديم
اإلعالن
إسرائيل
األمم
الشريعة (األخالقية ،الطقسية ،المدنية)
 +مطالب هللا
الهيكل
الذبائح
تفسير الكتاب المقدَّس
الجوانب الثقافية ،تطويع النص حسب
البيئة أو القرينة
اللغة المجازية
النبوءات ،النبوءات ال ُمتحققة
الوعود

