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 يفَسر الكتاب المقدس تَفسيراً سليماً التلميذُ
____________________________________________________________ 

 اجتَهِـد َأن " : ١٥ : ٢ يقوُل الرسوُل بولُس لتلميذه تيموثاوس في رسالة تيموثاوس الثانية
 وحيـثُ أن مـا قالَـه . " فْسكِ ِهللا مزكُى، عامالً الَ يخْزى، مفَصالً كَلمةَ الْحقِّ بِاالسـتقَامة تُقيم نَ

ـركيـفَ نُفَس نتعلَّم المسيح، فينبغي علينا أن ليسوع قيقيح نْطَبِقُ على كُلِّ تلميذي الرسوُل بولُس 
 المبادِئ ، وبعضِ لُّغَوِية ال المبادِئ ، وبعضِ المبادِئ العامة عانَة ببعضِ باالست كلمةَ اِهللا تَفسيراً سليماً

 واآلن، تَعاَل بنا نتناوُل كُلَّ جانبٍ من هذه الجوانبِ بشـيء . المبادِئ التطبيقية ، وبعضِ الالهوتيةُ
 . من التفصيِل

 ر مالحظـاتكم لتسـجيل المبـادئ و وللمزيد من الفائدة في هذا الدرس أنصحكم بأن تجلبوا دفتـ
 . الحقائق المهمة والتي سنتحدث عنها على مدى نصف الساعة القادمة

 : المبادُئ العامةُ لتفسيرِ الكتابِ المقدسِ

 فالكاتب الحقيقي للكتابِ . الكتاب المقدس هو كتاب موحى بِه من اِهللا : األوُل العام المبدُأ
قدالم وحالر وسِ ه ساهللا القُد تماماً . ؛ أي بالثقة ديرج سقدالم الكتاب فإن لذلك . هد  وهذا هو ما أكـَّ

 كُلُّ الْكتَابِ هو موحى بِه من : " ١٦ : ٣ الرسوُل بولُس حين قاَل في رسالته الثانية إلى تيموثاوس
 ". اِهللا

 فرغْم أن الكتاب المقدس موحى . اب المقدس كُتب بواسطَة بشَرٍ الكت : الثاني العام المبدُأ
 إالَّ أن اَهللا شاء أن يستَخْدم بشَراً مثلي ومثْلُك لكتابته باللُّغات المحكية والسائدة في ذِلك بِه من اِهللا،

الوقت .



د . المقدس المتَرجم إلى لُغَتك هو كَلمةُ اِهللا الكتاب : الثالثُ العام المبدُأ هـالع ـبلقـد كُت 
ةواآلرامي ةريبالع ِل باللُّغَةفي األص القَديم . ـةاليوناني ِل باللُّغَةفي األص بكُت ديدالج دهالع كَما أن . 

جِمتُر وقَد تْ أجزاء نتابِ مسِ الكقَدكامالً أوِ ( الم سقدالم تابإلى ) الك آالف واللَّه اللُّغـات جـات 
هِماِهللا لحيات شيَئةمِ موفَه هتقراء نم النَّاس لكي يتمكَّن . 

المبدُأ الرابع : نتفسيراً صحيحاً إالَّ م هليماً وتفسيرماً سسِ فَهقدتابِ المالك مفَه نكمال ي 
م . اإليمانِ المخَلِّصِ وعمِل الروحِ القُدسِ خالِل هِم هـخلِّصاً لحيـاتاً ومبر لوا يسوعقْبي لَم فالذين 

ةمللكَل نى الروحيعبالم يماً . أمواتٌ وعوأعمى روحي تيشَخْصٍ م ألي نكمال ي أنَّه المؤكَّد نمو 
 وهذا هو ما قَصده الرسوُل بولُس حين قاَل في رسالته الثانية . تفسيراً صحيحاً أن يفَسر كَلمةَ اِهللا

 . لكن حتَّى الْيومِ، حين يقْرُأ موسى، الْبرقُع موضوع علَى قَلْبِهِم : " ١٧ - ١٥ : ٣ إلى أهِل كورنثوس
 وَأما الرب فَهو الروح، وحيـثُ روح الـرب هنَـاك . برقُع ولكن عنْدما يرجع ِإلَى الرب يرفَع الْ

 ". حريةٌ

المبدُأ الخامس : هبنفس هنَفْس رفَسي سقدالم الكتاب . سـوعي يسـألون الناس فعندما كان 
جيبي يسوع كان ،ةسقدفي األسفارِ الم ةالمذكور نِ األشياءاألسـفارِ ع ناألحيانِ م نفي كَثيرٍ م مه 

 وِإذَا نَاموسي قَام يجربـه : " ٢٨ - ٢٥ : ١٠ نقرُأ في إنجيل لوقا فعلى سبيِل المثاِل، . المقدسة نَفْسها
 مـا هـو : ] يسـوع [ قَاَل لَه يا معلِّم، ماذَا َأعمُل َألرِثَ الْحياةَ اَألبديةَ؟ فَ : قَاِئالً ] أي يجرب يسوع [

 تُحب الرب ِإلهك من كُلِّ قَلْبِك، ومن كُلِّ نَفْسـك، : كَيفَ تَقْرُأ؟ فََأجاب وقَاَل . مكْتُوب في النَّاموسِ
كثَْل نَفْسم كقَرِيبو ،كْرِككُلِّ ف نمو ،كتركُلِّ قُد نمو . تَ : ] يسوع [ فَقَاَل لَهبابِ َأجوـْل . بِالصفْعا 

 . " هذَا فَتَحيا

ةٌ : المبدُأ السادسدةٌ واحدوِح سقدالم تابالك . تَنـاقُض دال يوج أنه رِكنُد أن هِمالم نم 
الجديد القَديمِ والعهد دهالع بين . ديدالج دهللع دهمي القديم دهفالع . دهوالع يمالقـد دهُل العكَمي ديدالج . 
 ما جِْئتُ . الَ تَظُنُّوا َأنِّي جِْئتُ َألنْقُض النَّاموس َأوِ اَألنْبِياء : " ١٧ : ٥ لهذا قاَل يسوع في إنجيل متَّى

ى . بِ المقدسِ تَدريجي في الكتا كما يجِب علينا أن نُدرِك أن هناك إعالن ". َألنْقُض بْل ُألكَمَل  فعـل
 أن الشراِئع المتَعلِّقَةَ باألكـِل والشُّـربِ واألعيـاد ١٧ : ٢ سبيِل المثاِل، نقرُأ في رسالة كولوسي

". َأي ِللْحقيقَة الَّتي هي الْمسيح ؛ كَانَتْ ظالَالً ِلما سيْأتي : " والسبوت وغيرِها في العهد القَديمِ



 فاُهللا صادقٌ وأمـين . اً فقط صحيح اً معنى واحد لَها المقدسِ لكتابِ ا آياتُ : سابع المبدُأ ال
دةحدوم واضحة بطريقَة هدقاصلنا م نلعي أن ريدتـيطُس . وي ي رسـالة  أن اَهللا ١:٢ لهذا نقرُأ ـف

 م ما يريد اُهللا أن يقولَه لنا بعيـداً عـن أي وهكذا، يجِب علينا أن نحاوَل أن نَفه . منَزه عنِ الكَذبِ
 ويجِب أن نَنْتَبِه إلى أن نُبوءات العهد القَديمِ يمكن أن تتحقَّقَ تَحقيقـاً . فسيرات شخصية أفكارٍ أو تَ

الجديد تتحقَّقَ تحقيقاً كامالً في العهد القَديمِ، وأن دهاً في العزئيكما . ج ـرنُفَس علينا دوماً أن جِبي 
الجديد تعاليمِ العهد القديمِ في ضوء العهد نُبوءات . 

 الكَنيسةُ ال تُقَرر ما يعلِّمه الكتاب المقدس، بل إن الكتاب المقـدس هـو : ثامن المبدُأ ال
لِّمتُع أن ةما الذي ينبغي على الكَنيس رقَرالذي ي ه . طـونعي مبـأنَّه ينةَ الدينيالقاد يسوع مفقد اتَّه 

 : ٧ لهذا فهو يقوُل لَهم في إنجيـِل مـرقُس . التقاليد أهميةً أكْبر من تَعاليمِ األسفارِ المقدسة نَفْسها
١٣ " : وهتُملَّمي سالَّذ كُميداِهللا بِتَقْل كَالَم ينلطبُأ . مو لُونتَفْع هثَْل هذةً ميرا كَثوريقوُل الرسوُل كَما ". م 

 ِلكَي تَعلَم كَيفَ يجِـب ... هذَا َأكْتُبه ِإلَيك : " ١٥ - ١٤ : ٣ بولُس في رسالته األولى إلى تيموثاوس
 ". حقِّ وقَاعدتُه َأن تَتَصرفَ في بيت اِهللا، الَّذي هو كَنيسةُ اِهللا الْحي، عمود الْ

 ال تُفَسر الكتاب المقدس في ضوء خبراتك الحياتية، بل فَسـر خَبراتـك : تاسع المبدُأ ال
 : ٢٩ و ١٦ : ٢٣ لهذا يقوُل النبي إرميا في سفْر إرميا . الحياتية في ضوء تَعاليمِ الكتابِ المقدسِ

" نُودالْج بالً : هكَذَا قَاَل رـاطب لُـونَكُمعجي مفَـِإنَّه ،لَكُـم ُأونتَنَبي ينالَّذ اءوا ِلكَالَمِ اَألنْبِيعمالَ تَس . 
بفَمِ الر نالَ ع ا قَلْبِهِمْؤيبِر ونتَكَلَّمي . ] .. قِّ ] النبيي بِالْحتمبِكَل تَكَلَّمي فَلْيتمكَل هعي منا نرى ". الَّذه 

 أن ال نُفَسر علينا لهذا يجِب . أن اَهللا يرفُض أي رؤى أو أحالمٍ أو تنبؤات يأتي بها األنبياء الكَذَبة
ى  أي تَعليمٍ كتابي بِناء على خبراتنا في الحياة، بل يجِب علينا أن نُفَسر خبراتنا الحياتية بِناء عـل

اِهللا تَعاليمِ كَل ةم . 

رنا : المبدُأ العاشياتح تَغْيير وسِ هقدللكتابِ الم الرئيسي دتَّى . القَص٧ نقرُأ في إنجيِل م : 
 كمـا أن ". فَكُلُّ من يسمع َأقْواِلي هذه ويعمُل بِها، ُأشَبهه بِرجل عاقل، بنَى بيتَه علَى الصخْرِ : " ٢٤
 ". بْل نَظير الْقُدوسِ الَّذي دعاكُم، كُونُوا َأنْتُم َأيضا قديسين في كُلِّ سيرة " سوَل بطْرس يقوُل لَنا الر

سِ وأنقـدتـابِ المالك تعـاليم نُطيع أن يه يسيندق نَصير أن نكِّنُنا مةُ التي تُمحيدوالطريقَةُ الو 
. سوع المسيحِ من خالِل ما تُعلِّمنا إياه كَلمةُ اِهللا نَتَشَبه بي



 . نأتي اآلن إلى المبادِئ اللغوية لتفسيرِ الكتابِ المقدسِ

 . أوِ القَرينَـة في ضوء السـياق فَقَرات فَسر الكَلمات والجمل وال : األوُل اللغوي المبدُأ
الج وه ةملَة فسياقُ الكَلم . األصحاح وه ةة، وسياقُ الفَقَرالفَقَر وه لَةمياقُ الجوس ) فْرما السبأو ر ( 

هلد " فمثالً، كلمةُ . بكامس األولى " أسطْرـعى ٨ : ٥ الواردة في رسالة بسذي ي  تُشير إلى إبليس اـل
 فتُشير إلى يسوع بصفته المسيا ٥ : ٥ رِ الرؤيا الواردة في سفْ " أسد " أما كَلمةُ . إلى الفَتْك بالمؤمنين

 . خْتَلفُ اختالفاً شاسعاً وفقاً للسياق الذي وردتْ فيه معاني الكلمات تَ وهذا يرينا أن . المنْتَصر

 . ك ر العبارات المجازية تَفسيراً حرفياً أو بِحسـبِ أهواِئـ س فَ ال تُ : الثاني اللغوي المبدُأ
 وفقـاً لصـنْفها و فيجِب علينا أن نُفسر العبارات المجازية في ضوء تعاليمِ الكتابِ المقدسِ كَكُـل

حيحِ األدبيها الصغَيـرِ . وسياق ـنِ األشـياءع ديثةَ للحاللُّغَةَ المجازي ستخدمي سقدالم فالكتاب 
 لهذا، عندما تُستَخدم الكلمةُ في غَيرِ موضعها المـألوف أوِ . غيرِها المألوفَة، واألشياء الروحية، و

 فمثالً، عندما يقوُل يسوع في إنجيِل يوحنَّـا . الشائعِ، فغالباً ما يكون المعنى المقصود منها مجازياً
 يشَـجعنا علـى أكْـِل ي أنَّه يعن هذا ، فهْل " من يأكُُل جسدي ويشْرب دمي فَلَه حياةٌ أبديةٌ " ٥٤ : ٦
 فسـوفَ نَفْهـم المعنـى ٤٠ : ٦ رجِع إلى اآلية يوحنَّا لَهذا، عندما نَ . ؟ بالتأكيد ال ية حومِ البشَرِ اللُّ

نا حيثُ يقوُل يسوعه ـةٌ : " المقصوديـاةٌ أبديح لَه تَكون بِه نويؤم نرى االبي نوهكـذا، ". كُلُّ م 
 . ن فالمقصود هنا هو أنه يجِب على الناسِ أن يقْبلوا يسوع في حياتهِم وقلوبِهِم باإليما

 . ثُم هناِلك بعض المبادِئ الالهوتية التي تُساعدنا على تَفسيرِ الكتابِ المقدسِ تَفسيراً سليماً

 إذا أردنا أن نُفَسر . الكتاب المقدس هو وِحدةٌ واحدةٌ وإعالن إلهي واحد : المبدُأ الالهوتي األوُل
 راً سليماً فيجب علينا أن نَعلَم أن الكتاب المقدس ليس مجموعةً متفرقَـةً مـن الكتاب المقدس تَفسي

 لذلك، ال تُقَرر معنـى . األسفارِ، بل هو كتاب واحد يشَكُِّل وِحدةً واحدةً وال يناقض بعضه بعضاً
 اء الكتابِ المقدسِ؛ بل ابحثْ عنِ التعاليمِ اُألخـرى المكَملَـة أي مقْطَعٍ كتابي بمعزٍِل عن بقية أجز

لَه ةحوضأوِ الم . نَفْس األخرى التي تُعلِّم ةعِ الكتابيللمقاط بشكٍل خاص انتَبِه ،في ذَِلك كتدساعولم 
 ولتوضيحِ . التي تُعلِّم تَعليماً متناقضاً ظاهرياً التعليمِ، والمقاطعِ التي تُعلِّم تَعليماً مشابهاً، والمقاطعِ

ثَالً على كُلِّ حالَةلنأخُذ م ،ذِلك :



 في مثَِل حبة الخَردِل المـذكورِ فـي : المقاطع الكتابيةُ التي تُعلِّم تَعليماً مطابقاً تماماً
 ؛ لكنَّه يسـتخدم " سماوات ملكوت ال " ، يستخدم يسوع عبارةَ ٣٢ - ٣١ : ١٣ إنجيِل متَّى

 وحيثُ أن كاتب إنجيِل متَّى وكاتب ". ملكوت اِهللا " عبارةَ ٣٢ - ٣٠ : ٤ في إنجيل لوقا
 وعبـارةَ " ملَكـوت السـماوات " إنجيِل لوقا يدونان نَفْس المثَِل، فهذا يعني أن عبارةَ

 . نِ ا مترادفَتَ " ملَكوت اِهللا "

 : ١٤ يقوُل يسوع في إنجيل لوقا : لمقاطع الكتابيةُ التي تُعلِّم تعليماً مشابهاً ة ل أما بالنسب
 كما أنَّـه . أفراد عائلته ال يصلُح أن يكون تلميذاً لَه " يبغض " إن الشخص الذي ال ٢٦

 نـرى ". منِّي فَالَ يستَحقُّني من َأحب َأبا َأو ُأما َأكْثَر : " ٣٧ : ١٠ يقوُل في إنجيل متَّى
 ال ٢٦ : ١٤ الواردة فـي لوقـا " يبغض " وهذا يرينا أن كَلمةَ . هنا تَعليمينِ متشابِهين

هفاتوتصر هبل عن خيارات ،ءررِ الممشاع نثُ عتتحد . أن هتالميـذ نم ريدي فيسوع 
نلوه عفَضختاروه أو أن يضِ ياألخرى على األر ميعِ العالقاتال . ج ذِلـك فبخالف 
همخْدي أن تلميذ ألي نكمي . 

 في بعضِ األحيانِ، ال يمكنُنـا أن : المقاطع الكتابيةُ التي تُعلِّم تعليماً متناقضاً ظاهرياً
 ات التي تبدو مناقضةً لَها في كلمـة نَفْهم آيات الكتابِ المقدسِ إالَّ إذا نَظَرنا إلى اآلي

 فـإن ". الَ تَدينُوا ِلكَي الَ تُدانُوا " ١ : ٧ فمثالً، يقوُل السيد المسيح في إنجيِل متَّى . اِهللا
ألي ـنكمها كلمةُ اِهللا، فـال يالتعاليمِ اُألخرى التي تُعلِّم نزٍِل ععقَّ بمأخَذنا هذا الح 

 لَكن هناك آياتٌ ُأخرى تُعلِّم أنَّه ينبغي . اضٍ أن يدين أي إنسانٍ آخَر إنْسانٍ أو حتى ق
ى على المؤمنين أن يحكُموا على  سلوكيات المؤمنين اآلخَـرين، ولكـن لـيس عـل

 الَ تَحكُمـوا حسـب : " ٢٤ : ٧ فمثالً نقرُأ في إنجيِل يوحنَّا . سلوكيات غيرِ المؤمنين
 : ١٣ - ١٢ : ٥ ونقرُأ في رسالة كورنثوس األولـى " هرِ بِل احكُموا حكْما عادالً الظَّا

" مينُهدخَارِجٍ فَاُهللا ي نم ينا الَّذل؟ َأماخد نم ينالَّذ ينُونتَد َأنْتُم تُمَألَس ." 

 فإن كان . على التَفْسيرِ السليمِ لكلمة اِهللا يجِب أن تُبنى العقاِئد المسيحيةُ : المبدُأ الالهوتي الثاني
 تفسيرنا لكلمة اِهللا غَير سليمٍ أو غير دقيق، فَمن المؤكَّد أن العقيدةَ التي سنَبنيها على هذا التفسـيرِ

قات على مر تاريخِ وهذا هو سبب ظُهورِ الكَثيرِ من البِدعِ والهرطَ . لن تَكون سليمةً هي اُألخرى



ةالكنيس . تَقَـداتعجـوا بمخَر خاطئـة سِ بطريقَةقدتابِ المالك روا نُبوءاتفَس الذين فاألشخاص 
 . والهالك خاطَئة قادتْ الكَثيرين إلى الضالِل

تماثلةً في : لث الثا المبدُأ الالهوتيتْ مسِ ليسقدتابِ المالك تَعاليم ةُل . األهميـفَ : وقد تتسـاءكَي 
نتَع اسـ ،بـذِلك سِ؟ لكـي تقـومقدةً في الكتابِ الموالتعاليمِ األكْثَر أهمي ةهِمالتعاليمِ الم بين زُأمي 

التالية باإلرشادات : 

 فالمعتقـداتُ . انتبِه للتعاليمِ التي تتكرر أكْثَر من غَيرِها في الكتـابِ المقـدسِ ، أوالً
 المسيحيةُ يجِب أن تُبنى على أساسٍ متينٍ قائمٍ على العديد من اآليـات والنُّصـوصِ

ةالكتابي . 

 فغالباً ما تكون أهميةُ التعاليمِ المباشرة أكْبر من التعاليمِ . انتبه للتعاليمِ المباشرة ، ثانياً
 لتاريخية إالَّ إذا كان الكتاب المقدس نَفْسه يفَسر هذه التعاليم المجازية أوِ الشعرية أوِ ا

 . تفسيراً حرفياً

 فعنـدما يريـد اُهللا أن . األقل وضوحاً انتبه للتعاليمِ الواضحة أكْثَر من التعاليمِ ، ثالثاً
 . وضوحٍ يبين لنا حقَّاً مهِماً فإنَّه يخْبِرنا بِه بِكُلِّ

مى مـن . الالحقة نتبه لإلعالنات اإللهية ا ، رابعاً أسـ ديدالج دهتعاليمِ الع نم فالكثير 
 تعاليمِ العهد القديمِ وذِلك بسببِ اإلعالنِ التدريجي وتاريخِ الخَـالصِ فـي الكتـابِ

 . المقدسِ

المبدُأ الالهوتي ابِععتقدا : الرنِ مسِ ال تَبقدتابِ المفي الك ةدواح ةعلى آي كنَبني . ت نُنا أنكمفال ي 
نأخُذَ كُلَّ ما يقولُه علينا أن جِبسِ؛ بل يقدتابِ المتْ في الكدرو ةدواح ةعلى آي ةسيحيم ةقيدع أي 

ههذ نقوَل إن َل أنبعينِ االعتبارِ قَب سقدالم ة الكتابةٌ أساسيسيحيةٌ مقيدع . 

المبدُأ الالهوتي سالخام : هبنَفْس هنَفْس رفَسي سقدالم تاباَهللا . الك كيفَ أن ديدالج دهنَقْرُأ في الع 
ونُبوءات هالقَديمِ وشراِئع دهالع تَعاليم مسوع تَمسيحِ يتعال . ه في الم ضعب فإن القَديمِ ال لذلك دهيمِ الع



 فمثالً، نظام الذباِئحِ الذي كان مطَبقاً في العهد القَديمِ لَم يعد سارِياً فـي . تَنْطَبِقُ على العهد الجديد
 كَثيـرةً كما أن العهد القَديم وضع شـراِئع . العهد الجديد ألن المسيح هو الذبيحةُ الكاملَةُ واألخيرةُ

ـةسقدالم ـةمعواألط ،ة سـقدالم كَِل، واألوقاتياالجتماعِ، واله ةوخَيم ،ةوالطَّهار ،ةتتعلَّقُ بالقَداس 
 لكن هذه األمور لَم تَعد مطَبقَةً في العهد الجديد بذات الحرفية حيثُ نقرُأ فـي . والنَّجِسة، وغيرها

 أن هذه األمور كانت ظالالً لألشياء الحقيقية التي كانـت ١ : ١٠ و ٥ : ٨ لة إلى العبرانيين الرسا
 وهكذا، حين نَفْهم هذه الحقيقَة، يمكنُنا أن نُفَسر آيات الكتابِ المقدسِ في ضوء مـا . ستأتي الحقاً

هنَفْس سقدالم تابالك قولُهي . 

 . تَفسيرِ الكتابِ المقدسِ التطبيقية ل يراً، نأتي إلى المبادئ أخ و

 وهذا يعني أنَّه يجِب علينا . تَعاليم الكتابِ المقدسِ ملْزِمةٌ ِلجميعِ المؤمنين : المبدُأ التطبيقي األوُل
لْزِمم سِ بأنَّهقدتابِ المإلى كُلِّ تَعليمٍ في الك نَنْظُر جتمـعٍ أنمكـانٍ وممانٍ وفي كُلِّ ز لنا كمؤمنين 

 فعلـى سـبيِل . أن هذا التعليم هو لفئة معينَة أو لزمانٍ محدد ب الكتاب المقدس نَفْسه أخْبرنا إالَّ إذا
 ع كُلَّ ما لَك وَأعـط اذْهب بِ : " أن يسوع قاَل للشابِ الغَني ٢١ : ١٠ المثاِل، نقرُأ في إنجيِل مرقُس

اءعطـي الفُقَـراء؟ ال ". الْفُقَروي كُلَّ ما لَه بيعي أن ليسوع ينبغي على كُلِّ تلميذ عني أنهْل هذا يفه . 
 . فقد كان هذا الكالم موجهاً للشابِ الغَني فَقَط وال ينْطَبِقُ على جميعِ المؤمنين

ي . منَّا دوماً هو اإليمان والطَّاعـةُ اُهللا التَجاوب الذي يتوقَّعه : اني المبدُأ التطبيقي الث هـ هـذه 
 يبقي المجاَل مفتوحـاً أمامنـا اَهللا رغْم ذِلك فإن . أن نُؤمن بكَلمة اِهللا وأن نُطيعها : القاعدةُ العامةُ

 تُحـب قَريبـك مثْـَل : " ٢٧ : ١٠ فمثالً، نقرُأ في لوقا . فة للتعبيرِ عن إيماننا وطاعتنا بطُرق مختل
كةُ ". نَفْسةُ العامالوصي يةُ القَريبِ أوِ الجارِ هبحإذاً، م . هـذه في تَطبيق عتتوس أن تَستطيع نَّكلك 

 طَرٍ تَراه، وأن تُقدم لَـه النَّصـيحةَ الوصية بطُرق كَثيرة مثَل أن تُحذِّر قَريبك أو جارك من أي خَ
 حـين يخطـُئ التي تُجنِّبه الوقوع في الشَر، وأن تُساعده وقْتَ الضيق، وأن تُظْهِر لَه المسامحةَ

إليك . 

 : ١٢ : ٤ نيين الرسالة إلى العبرا نقرُأ في وكما . وهكذا فإن كلمةَ اِهللا حيةٌ وفعالَةٌ في حياتنا
" الـنَّفْسِ و قفْرخَارِقَةٌ ِإلَى منِ، ويدي حذ فيكُلِّ س نى مضَأمالَةٌ وفَعةٌ ويةَ اِهللا حمكَل وحِ َألنالـر 

هاتينالْقَلْبِ و ةٌ َأفْكَارزيممخَاخِ، والْمِل وفَاصالْمو ."



هي أن كلهذا، صالتُنا ألجل ـةسقدالم ـهحيحاً وسـليماً لكلمتماً صفَه الرب عطيكي وأن ، 
لَةالتعاليمِ الباط نةَ مالصحيح التعاليم زييزٍ لكي تُميتَم ةً وروحكْمح عطيكـقٌّ . يح ـيفكلمةُ اِهللا ه 

 ". ، والْحقُّ يحرركُم تَعرِفُون الْحقَّ " : ٣٢ : ٨ إنجيِل يوحنَّا قاَل السيد المسيح في كما

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


