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ـ ٥ ـ

ما أعظم الكتاب املقدس ..
أليس هو إعالن اهللا عن نفســـه ؟ 
أليـــس هـــو رســـالته الشـــخصية لكل 

منا ؟
اقرأ معي آخر صفحة من الكتاب 
املقدس وركز معي في هذه العبارة التي 
جاءت بهـــا « أنا يســوع .. كوكب 
الصبح املنير » ( رؤ ٢٢: ١٦ ) .. 
وكأن الـــرب فـــي نهايـــة كتابـــه يوقع 

باسمه الغالي ..



ـ ٦ ـ

وكأنه يقول لكل منا :
هـــذا الكتاب هو كتابي اخلاص : 
إنـــه يحوي كلماتـــي الغالية ووعودي 
العظيمـــة .. إنني أحبـــك بال حدود 

ولذا فقد قدمته لك مجاًنا ..
صديقي .. هل أنت فعًال ترى أن 
الكتاب املقدس هـــو من أعظم عطايا 

اهللا لك ؟
دعني أســـاعدك علـــى اإلجابة .. 
دعنـــي أضـــع أمامـــك بعض األســـئلة 
التي تكشف لك إجاباتها عن حقيقة 

تقديرك لهذا الكتاب الفريد ..



ـ ٧ ـ

• هل حرصت اليوم على قراءته .. ؟
• وهل حرصت أن تقرأه في أحســن 

أوقات انتباهك ؟
• وإذا كنـــت بالفعل قد قرأت فيه .. 
فهـــل تـــم هـــذا دون أن يتشــتت 

ذهنك ؟
• ثم هل رأيت في قراءة اليوم رســـالة 
من اهللا خاصة لـــك تتعلق بظروف 

حياتك ؟
• وهل وقت القـــراءة كان وقًتا ممتًعا 
قضيته مع الرب .. وهل وجدت 
فـــي كلمـــة اهللا بركة خاصـــة ولذة 

مميزة ؟؟



ـ ٨ ـ

صديقـــي إن أحسســـت بإحتياج 
إلى ما يســـاعدك حتى تتمتع وتنتفع 
أكثر بقراءة الكتاب ؛ فهذا الكتيب 

هو لك ..
واآلن ارفـــع قلبـــك معـــي إلى اهللا 
واطلـــب منه أن يعطيك أن تســـتفيد 

من هذه الصفحات القليلة ..
حـــني تقرأ الكتـــاب ال تقرأه كأي 
كتاب آخـــر .. هذه النقطة هامة جًدا 
جـــًدا .. ألن الكتـــاب املقـــدس ليس 
فقـــط أعظم مـــن كل الكتب ، بل هو 
يختلـــف عنهـــا متاًما فهـــو ليس كالم 



ـ ٩ ـ

إنســـان بل اهللا ذاته ، لذا البد أن تقرأه 
بطريقة مختلفة متاًما ..

• اقرأه وأنت واثــق أنك جالس عند 
قدمي القدير .. ثق أن اهللا المحب 
هـــو بذاته الذي يتحـــدث معك ، 
وحيـــن تثق أنـــك جالـــس بالفعل 
في حضرته فستلمس بنفسك أن 
قراءتك صارت شيًئا مختلًفا تماًما 
عن ذي قبل ، وسترى كيف يجعل 
الرب قلبك حساًســا ، يدرك قوة 

الكلمات ويعرف سلطانها ..
لـــذا أينما كان املـــكان الذي تقرأ 
أو تسمع فيه كلمات كتابه ، ثق أنك 



ـ ١٠ ـ

فـــي قـــدس األقداس جتلـــس .. ثق أن 
املعلم الوديع هو بنفسه الذي يشرح 
لك الكلمات وينقلها إلى أعماقك ، 
بـــل ويحفرهـــا في قلبـــك بأحرف من 

نور ..
هذه الثقة شرط هام للغاية بدونه 
لن تســـتفيد شـــيًئا مهمـــا طالت مدة 

قراءتك للكتاب ..
تعلَّم أن ترفـــع قلبك بصالة داود 
النبـــي « اكشـــف عـــن عينـــي فـــأرى 
عجائـــب مـــن شـــريعتك [ كلمـــات 

كتابك ] » ( مز ١١٩: ١٨ ) ..



ـ ١١ ـ



ـ ١٢ ـ

• اقـــرأ الكتـــاب وفـــي قلبـــك إيمان 
يقـــول  كمـــا  هـــي  كلماتـــه  بـــأن 
 « وحيــاة  روح   » يســـوع  الـــرب 
( يـــو ٦: ٦٣ ) .. إنها كلمات 
الة » ( عب ٤: ١٢ )  « حية وفعَّ
فإذا قرأتها بهذا اإليمان نفذت إلى 
بحرارة  قلبـــك  وألهبت  أعماقـــك 

الروح القدس ..
اقـــرأ ما قاله تلميذي عمواس بعد 
حديـــث الرب لهمـــا « ألم يكن قلبنا 
ملتهًبــا فينا إذ كان [ الرب ] يكلمنا 
فـــي الطريـــق » ( لـــو ٢٤: ٣٢ ) .. 
أنِصت إلى ما يقوله داود « حمي قلبي 



ـ ١٣ ـ

في جوفي . عند لهجي [ بالكلمة ] 
اشتعلت النار » ( مز ٣٩: ٣ ) ..

أن  واثـــق  وأنـــت  الكتـــاب  اقـــرأ   •
كلماتـــه تحرر وتشــفي .. الرب 
يســـوع يقول لنـــا « تعرفون الحق 
( كلمـــة اهللا ) والحق يحرركم » 
( يو ٨: ٣٢ )  وداود يشهد في 
المزمـــور قائًال : « أرســـل كلمته 
فشفاهم » ( مز ١٠٧: ٢٠ ) ..

وباختصـــار لتكـــن جلســـتك مع 
الكتـــاب لقــاًء حًيا مع إلهــك الذي 

يحبك ..



ـ ١٤ ـ

• الذي يقدم لك وعوده العظيمة ..
• الذي يرعاك ويغذيك ..

• الذي ينقيك ..
• الذي يعرفك أفكاره ..



ـ ١٥ ـ

١ ـ لقــاء مــــع إلــه المواعيــد 
العظمى والثمينة :

حين تقـــرأ الكتاب ، ال تتردد أن 
ًـــا أو أكثـــر تحت  تضـــع بقلمك خط
اآليـــات التـــي تتحدث عن تســـديد 
؟  لمـــاذا   .. الحتياجاتـــك  الـــرب 
ألن هـــذه الوعـــود البـــد أن تتحقـــق 
معـــك « ليـــس اهللا إنســـاًنا فيكذب. 
وال ابـــن إنســـان فينـــدم . هـــل يقول 
وال يفعـــل . أو يتكلـــم وال يفـــي » 

( عد ٢٣: ١٩ ) ..
ستلمع جًدا هذه الوعود أمامك 

وسُتحِدث فرًحا غامًرا في قلبك ..



ـ ١٦ ـ

• فإذا كنت تعاني من تأنيب الضمير 
بسبب نجاسات الماضي ، فها هي 
وعوده الذهبية التي تمأل الكتاب 
تخبرنا بأنه يقبلنا متى أتينا إليه ، 
وأن دمـــه يطهرنـــا مـــن خطايانا ما 

دمنا نعترف بها ونتوب عنها ..
• وإن كنت يائًســـا بســـبب هزائمك 
المتكررة مـــن الخطية ، فتش في 
الكتاب ، فستجد وعوًدا تؤكد أن 

المسيح يحرر ..
• وإذا كنـــت قلًقـــا كثيـــر التحيـــر ، 
يعـــدك  التـــي  باآليـــات  فإمســـك 



ـ ١٧ ـ

الحقيقــي  بالســالم  فيهـــا  اهللا 
والطمأنينة ..

• أمـــا إن كنـــت تعاني مـــن موجات 
حـــزن تهاجمـــك فهنـــاك اآليـــات 
الكثيرة التي تؤكد وعد اهللا ألوالده 

بالفرح الكامل والمجيد ..
• وإن كنت تتعرض لهزائم متالحقة 
من إبليـــس فآيات الكتـــاب تعلن 
أن للمؤمن الحقيقي ســلطاًنا أن 
يـــدوس الحيات والعقـــارب وكل 

قوة العدو ( لو ١٠: ١٩ ) ..
الكتاب يعلن أن كل هذه الوعود 



ـ ١٨ ـ

هــي لك ، لكن لـــن تنالها إال بعد أن 
تثق بقلبك في صدقها .. خطوة هامة 
أن تعـــرف ، ولكنها خطوة وحدها ال 
تكفـــي بـــل البد مـــن خطـــوة أخرى 
هـــي أن تثـــق بقلبك أن إلهـــك أمين 

وسيحقق وعوده ..

لكن كيف تقتني الثقة ؟
الثقة أيًضـــا كالمعرفـــة تأتي من 
قـــراءة الكتاب المقـــدس .. تأمل في 
اآليـــات ، رددهـــا أكثـــر من مـــرة ومع 
الوقـــت ســـيمتلئ قلبـــك بالثقـــة في 
صدقهـــا .. الرســـول بولـــس يوضـــح 



ـ ١٩ ـ

لك األمـــر قائًال : « اإليمان [ يأتي ] 
بالخبـــر والخبر [ هـــو ] بكلمة اهللا » 

( رو ١٠: ١٧ ) ..
ردد اآليـــات بفهـــم .. مع الوقت 
ستســـكن فـــي قلبـــك وستنشـــئ فيه 
القلبـــي  اإليمـــان  وهـــذا  إيماًنـــا .. 
هـــو الـــذي يفتـــح لـــك بـــاب امتالك 

الوعد ..



ـ ٢٠ ـ

٢ ـ  لقــــاء مــع الــرب الراعي
خــــرافــه  يطعـــــم  الــذي 

ويغذيهم :
كلمـــة اهللا غـــذاء ضـــروري لكل 
مؤمن .. بغيـــره يصاب حتًما بالهزال 
الروحـــي والنتيجة هزائـــم متكررة من 
إبليـــس ثـــم عبودية مســـتمرة لميول 
اإلنسان العتيق الشـــريرة .. إن كلمة 
الغـــش »  عديـــم  عقلـــي  لبـــن  اهللا « 
( ١بط ٢: ٢ ) ضــــــــروري جـــــــــًدا 
للمبتدئيـــن فـــي حياتهم مـــع الرب ، 
وهـــي أيًضـــا « طعـــام قـــوي للبالغين 



ـ ٢١ ـ

[ الذين نمـــوا ] » ( عب ٥: ١٤ ) 
بدونـــه يفقـــدون حرارة حبهـــم األول 

للرب ..
تأمل معـــي هذه اآليـــة التي قالها 
إرميا النبي « ُوِجَد كالمك فأكلته » 
( إر ١٥: ١٦ ) ال تقرأ الكتاب قراءة 
سطحية سريعة كأنه حمل ثقيل تريد 
أن تتخلص منه حـــاًال .. هذه القراءة 

ال تعبر عن كلمة إرميا « أكلته » ..
ال تنســـى أن الســـبب الرئيســـي 
للســـطحية الروحيـــة التي تتســـم بها 
حيـــاة الكثيريـــن ، إنهـــم ال يقضـــون 



ـ ٢٢ ـ

ًـــا منفرديـــن مـــع الكتـــاب  ًـــا كافي وقت
المقدس .. نعم لـــن تكون أبًدا قوًيا 
أمام صعاب الحياة ولن تصبح شاهًدا 
للمســـيح مؤثًرا في النـــاس إذا حرمت 
نفســـك من وقـــت كاٍف كل يوم مع 

الكتاب ..
د أن تقـــرأ كلمـــات الكتاب  تعـــوَّ
أكثــر مــن مــرة ، فليـــس دائًمـــا مـــا 
يكـــون إعـــالن اهللا الذي فـــي كلماته 
مباشـــًرا وظاهًرا على الســـطح .. كم 
ًـــا أفرام الســـرياني من القرن  كان صادق
الرابع حين تأمل قائًال : [ حًقا من هو 
كفء يا اهللا ألن يدرك كل الثراء الذي 



ـ ٢٣ ـ

في كلمة واحدة من كلماتك ] ..
الـــرب يدعـــوك أن تدخـــل إلـــى 
الكتـــاب  فـــي  تفتـــش  وأن  العمـــق 
( يو ٥: ٣٩ ) .. وأن تقــــــــــــــــارن 
لهـــا  المثيلــة  باألجـــزاء  تقـــرأه  مـــا 
« قارنيـــن الروحيـــات بالروحيـــات » 

( ١كو ٢: ١٣ ) ..
اقرأ الكتاب بانتظام كل يوم لكي 
تســـتمر قوًيا .. إنك ال تســـتطيع أن 
تتوقـــف عن الطعـــام الجســـدي يوًما 
واحًدا وال تخـــور ، هكذا األمر تماًما 

مع الغذاء الروحي ..



ـ ٢٤ ـ

وليكن هـــذا شـــعارك : الكتاب 
كل يــوم .. والكتــاب فــي أفضــل 

وقت من اليوم ..



ـ ٢٥ ـ

القدوس  اإللــه  مــع  لقــاء  ـ   ٣
الذي ينقي أوالده :

ال بد أن تعرف أن إرادة اهللا قداستنا 
( إش ٤: ٣ ) وأن هـــذا ممكـــن متى 
اعتمدنا علـــى توجيهاته لنا ، ووثقنا 

في عمله فينا بالروح القدس ..
لذا اترك الكتاب المقدس يحكم 
على أخطائك ويفضح المختبئ منها 
فـــي القلب مـــن إلتواءات شـــريرة .. 
آه لـــو تركـــت الكلمـــات تفحصـــك 
وتدينك .. آه لو عرفت عملًيا كيف 
أن الكلمـــة ُتميـــز « أفـــكار القلـــب 



ـ ٢٦ ـ

ونياتـــه » ( عب ٤: ١٢ ) ســـتعرف 
الظلمـــة التي فيك ومتى عرفتها أعِلن 
في محضـــر القديـــر رفضـــك لها .. 
ســـينقيك منهـــا ســـريًعا .. قصـــص 
الكتاب وآياتـــه هي المصباح المتقد 
الذي ُيظهر شـــرورك .. ويا للروعة إن 
إلهنا هو إله كل نعمة الذي يقول « أنا 
الرب شافيك » ( خر ١٥: ٢٦ ) .. 
إنـــه يشـــفينا مـــن كل جروحنــا التي 

نكشفها أمامه ..



ـ ٢٧ ـ

٤ ـ لقــاء مــع إلــه يكشف لك 
أفكار قلبه ..

كيف أعرف أفـــكار اهللا ومقاصد 
قلبـــه نحـــوي .. ال شـــيء آخـــر غيـــر 
الكتـــاب المقدس كما يقول المزمور 
ونـــور  كالمـــك  لرجلـــي  « ســـراج 
لســـبيلي » ( مـــز ١١٩: ١٠٥ ) .. 
لكن هـــذا ال يحدث إال عندما يكون 
لـــي اإليمان بـــأن الـــروح القدس روح 
اهللا الـــذي وحده « يفحص .. أعماق 
اهللا » ( ١كـــو ٢: ١٠ ) هـــو الـــذي 
يهيمن على جلســـتي مـــع الكتاب ، 



ـ ٢٨ ـ

وهو الذي يمنح ذهني استنارة خاصة 
أللمـــس في اآليات أموًرا أعمق بكثير 
من ظاهرها وأدخل بالفعل إلى أعماق 
جديـــدة ، وكل يـــوم تـــزداد معرفتي 

بالرب ، وبالتالي ينمو حبي له ..
هـــذا هـــو الطريـــق للفـــرح الغامر 
ُوِجـــَد   » النبـــي  إرميـــا  يقـــول  كمـــا 
كالمـــك  فـــكان  فأكلتـــه  كالمـــك 
 «  .. قلبــي  ولبهجــة  للفــرح  لـــي 

( إر ١٥: ١٦ ) ..



ـ ٢٩ ـ

اإلرشــادات  بعــض  إلــى  واآلن 
العملية :

فـــي كل مـــرة تجلـــس فيهـــا مـــع 
الكتــاب المقــدس حـــاول أن تجـــد 

إجابات لمثل هذه األسئلة ..
+ هل أمامي آية تلمس قلبي .. هذه 
اآليـــة يجب أن أحفظهـــا وأرددها 
مع نفسي بين الحين واآلخر أثناء 

اليوم ..
+ هل اآليات تشير إلى خطية أو أكثر 
فـــي حياتي ، هـــذا يعني أن الروح 
أعترف  لكي  ويساعدني  يدعوني 

بها وأتوب عنها ..



ـ ٣٠ ـ

+ هـــل فـــي األصحـــاح مـــا يتحـــدث 
عـــن الرب يســـوع ، شـــخصيته أو 
طرقه .. شيء يزيد معرفتي به .. 
فألتأمـــل فيه فهذا ســـيقودني إلى 
ثبـــات أكثر فـــي حبه وشـــبع دائم 

به ..
+ هـــل فيما أقرأ شـــيء عـــن عالقتي 
بالرب يســـوع .. ألســـأل نفســـي 
ماذا يريد الرب أن يعلمني هنا .. 
وألصلـــي أعطنـــي يا رب قـــوة أن 

أخضع لك ..
+ هـــل أقـــرأ تحذيـــًرا ال بـــد أن أتنبه 
لـــه .. مبـــدأ يجـــب أن أطبقه .. 



ـ ٣١ ـ

وعـــًدا ألفرح به وأثـــق فيه وأصلي 
لتحقيقه ..

+ هل هناك صالة ألصلي بها ..
أيها الحبيب ..

ال تنســـى مطلًقا كلمـــات جيروم 
مـــن القـــرن الرابـــع [ الــذي يجهــل 
الكتــاب المقــدس هو بــكل تأكيد 

يجهل المسيح ] ..
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