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 لك أنت
شخصيًا

بني يديك اآلن رسالة خاصة جًدا، أُِعَدت خصيًصا ملخاطبتك بصفة شخصية.  رمبا 
تتساءل: “أال ينقرض استخدام الخطابات الورقية؟”  أنت عىل حق.  لقد 

استُبدلت الخطابات بالرسائل النصية أو الرسائل اإللكرتونية.  

<< لكن حتى يف عرص طغت عليه 
تكنولوجيا الحواسيب والهواتف املحمولة، 

ل كتابة الرسائل االستثنائية  ما زال من املُفضَّ
كخطابات ورقية تعبريًا عن مدى أهميتها.

عىل سبيل املثال، ال ميكنك تخيُل استالم دعوة لحضور حفل زفاف مليك يف 
صورة بريد إلكرتوين!
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»الكتاب المقدس – رسالة من أجلك« 
من فضلك، خذ وقتك يف قراءة هذه الرسالة الخاصة التي يف يدك.  إنها يف 

غاية األهمية؛ لذلك اقرأها بعناية.  لن تندم أبًدا.  

ستجد معلومات مذهلة عن:

< رسالة أخرى أقيم

ي العالم بأرسه
ي داللتها ومعناها �ف

< الوثيقة االأسمى �ف

 < الرسالة االأعظم عىل مر العصور،

ة للدهشة، ومالئمتها ليومنا هذا  ومصداقيتها الُمث�ي

»هذه الرسالة الأقيم، الكتاب 
المقدس، هي رسالة شخصية من 

ة.« أجلك، من هللا مبا�ش
<<< ستجني بركة عظيمة، إذا قمت 

بفتحها وقرائتها.

يُعت�ب الكتاب المقدس بريًدا جويًا، 
مصدره السماء.

هللا هو الخالق المبدع لهذا الكون.
وهو أيًضا من وهبك الحياة ويعرفك كلًيا.  أنت لست نتاج 

صدفة!  
ة بُمناشدة  قامة عالقة معك، ويتقدم إليك مبا�ش إنه يسعى لإ

ُحبَية من خالل “رسالته”.
أمل تقرأ رسالة الله لك حتى اآلن؟  رمبا تجدها يف أحد أرجاء منزلك لكنك مل 

تقرأها.
ليس من املعتاد أن تضع رسالة شخصية جانبًا بغري اكرتاث هكذا؛ بل تقرأها 

باهتامم شديد. لذلك، افتح رسالة الله لك - اقرأ الكتاب املقدس.

ليس لديك كتاب مقدس بعد؟  سنكون سعداء 
بإرسال نسخة مجانية لك.

يف نهاية الكتيب، ستجد كيف ميكنك التواصل معنا.
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ينقسم الكتاب املقدس إىل قسمني:

< العهد القديم )39 سفرًا(
< العهد الجديد )27 سفرًا(

< األناجيل األربعة
< سفر أعامل الرسل

< 21 رسالة
< سفر الرؤيا

وينقسم العهد الجديد بدوره إىل:

استخدم الله موهبتهم، مستوى تعليمهم، 
خلفيتهم الثقافية، مستوى استخدم الله 

مواهبهم، ومستويات تعليمهم، وخلفياتهم 
الثقافية واالجتامعية، وكذلك أساليبهم 

املختلفة يف الكتابة.
<<< لقد كتبوا كل كلمة من كلامت الله متاًما 

كام أراد الله.
هذا ما نسميه “الوحي”.

رسالة فريدة

نعم، لقد أصبت الفهم: الكتاب املقدس، كلمة الله، هو ما قُِصَد به عنوان 
الكتيب “رسالة من إليك”، وما يكُمن وراء أهمية هذه الرسالة أن كاتبها هو 

الله.
رمبا تُشكك يف ذلك قائالً: “أن الكتاب املقدس كُِتب بواسطة 40 شخًصا عىل 

مدار قرون، وكثري من األسفار مل يُْذكَر حتى أسامء كُتَاِبها رصاحًة.”

نعم، هذا صحيح.  ومع ذلك، علينا 
أن نُضيف أن هللا هو َمن أوحى 

ة إىل هؤلء الأشخاص  برسالته مبا�ش
بعينهم.  

ٌة َقطُّ ِبَمِشيَئِة ِإنَْساٍن،  َنَُّه َلْم تَأِْت نُُبوَّ
 »لأ

َ ِمَن  ن يُسوَن َمُسوِق�ي  بَْل تََكلََّم أُنَاُس هللاِ اْلِقدِّ

الرُّوِح اْلُقُدِس.«    )2بطرس1: 21(

أسفار الكتاب املقدس

يف الكتاب املقدس، تجد إجابات ألسئلة هامة 
يف حياتك.  

بقراءتك له، ميكنك أن تخترب التغيري الذي 
تستحترضه محبة الله لحياتك.

التكوين
الخروج
الالويني

العدد
التثنية
يشوع
القضاة
راعوث

صموئيل األول
صموئيل الثاين

امللوك األول

امللوك الثاين
أخبار األيام األول
أخبار األيام الثاين

عزرا
نحميا
أستري
أيوب

املزامري
األمثال

الجامعة
نشيد األناشيد

إشعياء
إرميا

مرايث إرميا
حزقيال
دانيآل
هوشع
يوئيل

عاموس
عوبديا
يونان
ميخا

ناحوم
حبقوق
صفنيا
حجي
زكريا

مالخي

متى
مرقس

لوقا
يوحنا

أعامل الرسل
رومية

كورنثوس األوىل
كورنثوس الثانية

غالطية
أفسس
فيلبي

كولويس
تسالونييك األوىل
تسالونييك الثانية
تيموثاوس األوىل
تيموثاوس الثانية

تيطس
فليمون

العربانيني
يعقوب

بطرس األوىل
بطرس الثانية
يوحنا األوىل
يوحنا الثانية
يوحنا الثالثة

يهوذا
الرؤيا
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هل ما زال الكتاب المقدس كتابًا عرصيًا؟

يعتقد كثريون أنه من السخف التعامل مع كتاب “عفى عليه 
الزمن”؛ فهم ممن يؤيدون أن اإلنسان العرصي ال ميكنه اإلميان 

بالكتاب املقدس يف زماننا.

يتم دعم مثل هذه األفكار والرتويج لها من قبل وسائل اإلعالم 
املختلفة ويتقبلها الناس دون تشكيك.

إال إنه إلعتقاد خاطئ شاع بني الناس أن العقل واملنطق يرفضان 
الكتاب املقدس.

يف الصفحات التالية، ستجد الكثري من الحقائق التي تؤكد 
عرصية الكتاب املقدس وسمو داللته.

َ ِللَِّذيَن يَْسَمُعوَن َكالََم هللاِ  »طُو�ب

 َويَْحَفظُونَُه«.
 )لوقا11: 28(

ي الرأس”
“جيل مح�ن

هل تنتمي بدورك إىل هذا الجيل؟ أال يعني هذا 
املصطلح لك شيئًا؟  أتقيض أيامك ُمَنِكًسا رأسك، 
ُمَكرًِسا انتباهك لهاتفك الذيك وغريه من األجهزة 

الحديثة؟
تستمر متصالً باالنرتنت أينام تذهب حتى تصبح 

كغريق إثر سيول املعلومات املُنَهِمرة عليك من 
شبكة االنرتنت.  هل هناك ما هو أكرث من التنقل عرب 

مواقع االنرتنت، وتبادل الرسائل اإللكرتونية، واستخدام مواقع 
التواصل االجتامعي؟ متيض الساعات دون أن تلحظها، وتتأذى حواسك، ولن 
أضيف الجديد إذا قلت إن روحك أيًضا تتلوث.  ليس هذا فقط، لكن إلهاًء 

وتشويًشا مثل هذا مينعك من التفكري يف الله ورسالته لك.

نصيحة:
إذا أردت التعرف عىل الله بصفة شخصية، فلن يُجديك كثريًا مجرد التنقل عرب 

صفحات الكتاب املقدس؛ لكنك تحتاج أن تختيل به لتقرأه بعناية.  لذلك، أُشري 
عليك أن تُغلق كل ما ميكنه أن يشتت انتباهك أثناء قراءتك له.  ستندهش مام 

سينتج عن ذلك.  سيكون له بصمته الفّعالة عىل أفكارك؛ جاعاِلً إياها تتخذ 
منحى إيجايب ونقي بطريقة مل تختربها من قبل.

ستتمكن، بقراءتك للكتاب املقدس، من الوصول للحق، والتعرف عىل شخص 
يهتم بك بحق ويريد أن يعطي لحياتك معنى ساٍم وهدف يستحق أن تحيا من 

أجله.

يف الصفحات 62، 63، ستجد بعض التوصيات عن كيفية قراءتك للكتاب 

املقدس.   من فضلك، اطلع عليهم!
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تناغم معجزي
أحد معاريف موسيقّي ماهر، يجيد العزف عىل 
عدة آالت موسيقية، يستخدم جهاز الحاسوب 

الخاص به يف تسجيل األصوات وانتاج بعض 
األعامل الفنية.

يف رشحه ملا يقوم به مروًرا مبراحل مختلفة، 
استفاض قائالً: “أوالً، اعزف السوبرانو عىل 

املزمار، ُمِعًدا بذلك التسجيل الصويت األول.  يف 
التسجيل الصويت الثاين، أعزف األلتو بدون حذف 

التسجيل األول.  وعىل هذا النحو، أعزف عىل ستة آالت 
موسيقية أخرى وصوالً إىل أخفض األصوات املوسيقية، الباص.  

وبعد ذلك، يتم دمج األصوات املوسيقية الثامنية مًعا.  
أتريد أن تسمع النتاج الفني النهايئ؟”

ما سمعته كان سيمفونية رائعة؛ من الصعب تصديق 
أن هذا نتاج عمل عازف منفرد!

نرى حالة مامثلة لتلك مع الكتاب املقدس؛ كُِتب الكتاب املقدس بواسطة 
ما يزيد عن 40 شخًصا، أوحى الله، الفنان منقطع النظري، إىل جميعهم 

من خالل الروح القدس الذي جعل األربعني شخًصا هؤالء يتناغمون مًعا.

لكل سفر من أسفار الكتاب املقدس أسلوبه الخاص، لكن جميعها تنسجم 
مًعا كام خطط الله لها.

 هذه واحدة من معجزات الكتاب
 المقدس الُمْدِهشة!

 <<< اقرأ الكتاب المقدس ح�ت تستكشف

         تجانسه الفريد بنفسك!

انتظاٌر بال 
جدوى

أراد رجٌل، مل يسبق له أن أعار الكتاب املقدس أي اهتامم، أن يُقِنع شابًا 
مسيحيًا أنَّ الكتاب املقدس عفى عليه الزمن باإلضافة لكونه متناقض مع 

االكتشافات الحديثة.  ويف سبيل إقناعه، أراد أن يرسل له بعًضا من املقاالت 
العلمية والفلسفية يف هذا الصدد.

وعىل الرغم من ذلك، مل يهتز إميان هذا الشاب، لكنه أجاب قائالً: “إذا كان 
لديك أي يشء أفضل من املوعظة عىل الجبل )متى5-7(، أو ما هو أجمل من 

قصص السامري الصالح، واالبن الضال، وامرأة برئ سوخار )لوقا10؛ 15؛ 
يوحنا4(؛ إذا كان لديك ما هو ُمطمنئ أكرث من مزمور23؛ إذا كنت تعرف ما 

يكشف عن محبة الله نحوي أكرث من هبة ابنه يسوع املسيح؛ أو إن كان 
بإمكانك أن تعطني ما يصف الخلود األبدي أكرث وضوًحا من الكتاب املقدس 

- رجاًء، أرسله يل بأقىص رسعة ممكنة!”
انتظر الشاب رًدا، لكن دون جدوى.

ل يوجد كتاب يمكن أن يُضاهي الكتاب 
ي غاية البساطة: الكتاب 

المقدس.  السبب �ن
المقدس هو كتاب هللا.
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بعيًدا عن األلواح الطينية، الحجرية، أو الخشبية، اتجه الناس الحًقا 
إىل استخدام أوراق الربدي يف الكتابة، والذي يُنتَج من لُباب نبات 

الربدي.  فيام بعد، استُخِدمت الرقوق )التي ُصِنَعت خصيًصا 
من جلد الحيوانات( التي تُلف فتُشكِّل ما يُسمى 

بـ“الَدرج”.

هكذا اهتم الله بطريقته العجيبة بأن 
يُتاح نظام كتابة واضح وبسيط يف الوقت 

الذي متت فيه كتابة الكتاب املقدس.

الكتابة، الجمع، والحفظ
يَُعد موىس من أوائل اآلنية املُستخَدمة يف كتابة الوحي.  نقرأ مرتني أن الله 

كلفه مبهمة تسجيل ما يحدث يف كتاب.
من خالل أُناس الله املُختَارين، تم جمع أسفار العهد القديم املُختلفة وحفظها 

بحرص.
يف عام 400 ق.م تقريبًا، تم االنتهاء من كتابة العهد القديم؛ وكُِتب باللغة 

العربية مع القليل من املقاطع القصرية باللغة األرامية.
كُِتبت أسفار ورسائل العهد الجديد باللغة اليونانية )القدمية( واسعة االنتشار 

آنذاك، بعد موت املسيح وصعوده وحتى نهاية القرن األول امليالدي.
تُويّف موىس عام 1400 ق.م تقريبًا؛ لذا ميكننا القول إنه تم كتابة الكتاب 

املقدس خالل 1500 عام.

كيف وصل الكتاب المقدس إلينا؟

ي العصور الساِلفة؟  وما هي 
كيف كانت الكتابة �ن

المواد الُمستخَدمة فيها آنذاك؟
منذ 5000 عام مىض، إذا أراد شخص ما أن يكتب “خطابًا”، فلن يستخدم يف 
كتابته الورق والحرب؛ إمنا كان من الشائع استخدام األمناط املنحوتة باملسامري 

والتي ُعرفت حينها بالكتابة املسامرية، حيث يتم نقش تلك العالمات واألمناط 
عىل ألواح طينية صغرية، يتم تسخينها أو تجفيفها بعدئذ.  

أثناء عمليات التنقيب والكشف عن اآلثار يف املدن القدمية يف سوريا والعراق، 
ُوِجَدت آالف من األلواح الطينية التي تحتوي عىل ذلك النوع من الكتابة.

ويف نفس الوقت تقريبًا، طوَّر املرصيون نوًعا آخر من الكتابة التصويرية الرمزية 
)الكتابة الهريوغليفية(، والتي ميكنك إيجاد نقوشها أيًضا عىل اآلثار املرصية 
القدمية.  لقد استغرق علامء اللغة قرونًا لحل شفرة هذه الكتابات الخاصة 

بأقدم لغات الجنس البرشي.
من أكرث مساوئ تلك الكتابات أنها تحتوي عىل مئات من الرموز.  مل يتم اخرتاع 

األبجدية قبل عام 1500 ق.م.
مع بعض التغيريات البسيطة، انترشت األبجدية برسعة شديدة بدًءا من عام 

1000 ق.م، وهي أساس األبجدية الالتينية التي ما زالت تُستخدم حتى يومنا 
هذا.
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كاملة وتامة
يف وقت ُمبكر جًدا، استطاع املسيحيون األوائل، بقيادة الروح القدس، التمييز 
بني األسفار التي تنتمي إىل الكتاب املقدس وغريها غري املُوحى بها.  لقد كان 
لديهم معايري واضحة يف تصنيف األسفار بني أصلية )قانونية( وغريها ال ميكن 

نِسبتها إىل الكتاب املُقدس )أبوكريفية(.

لقد فصل مارتن لوثر يف مسألة األسفار األبوكريفية هذه قائالً: “إنها ال تُعترَب 
ُمساوية للكتاب املقدس.”  بقراءتك لهذه األسفار، ستالحظ أنها تحتوي عىل 

العديد من التناقضات مع أسفار الكتاب املقدس.
ستجد فيها، بكل سهولة، الكثري من القصص الخيالية عن الرب يسوع والرسل، 

رسائل ُمَزيفة من بعض الشخصيات الكتابية، وكذلك أخطاء جغرافية وتاريخية.  
يف عام 1545، أثناء “مجمع ترنت”، أُعلِنت األسفار األبوكريفية، كذبًا، كأسفار 

ُمساوية لغريها من أسفار الكتاب املقدس القانونية، كمحاولة وسط العديد من 
م يوضح َجليًا أن أسفار  املحاوالت لدعم عقائد املجمع املُنحرِفة.  ما تقدَّ

األبوكريفا ليست بساموية األصل؛ ولهذا عليك قراءة طبعات الكتاب املقدس 
التي ال تحوي هذه األسفار.

تتضمن كلمة الله عدًدا من األسفار املختلفة الكافية لكل زمان، ُسِطرَت حروفها 
تحت إرشاف وقيادة الروح القدس.  

صدقًا، ُسِمّي “الكتاب املقدس” بهذا االسم؛ فمصدره الله وليس سلطة برشية.  
وحتى يومنا هذا، هو السلطة العليا إلمياننا وحياتنا.

 

مخطوطات جديرة بالثقة

ُحِفظَت أكرث من 5000 مخطوطة، أو 
جزء من مخطوطة، من العهد الجديد 

املكتوبة باللغة اليونانية بعناية شديدة.  
وتَُعد املخطوطة السينائية أكرث 

املخطوطات رواًجا؛ فام زالت ُمحتَِفظة 
بالكتاب املقدس كامالً تقريبًا، مخطوطًا 

باللغة اليونانية، منذ القرن الثالث 
امليالدي، حيث تم اكتشافها عىل يد 

“قسطنطني فون تيشندروف” يف دير 
سانت كاترين يف شبه جزيرة سيناء عام 

1859م.  وال ترجع قيمة هذا الكنز الكتايب إىل أنه يحتوي عىل بعض أجزاء من 
العهد القديم فقط، بل ألنه يتضمن أيًضا العهد الجديد كامالً بأسفاره السبعة 

والعرشين.
باإلضافة إىل مخطوطات وأجزاء العهد الجديد املختلفة، هناك ما يقرب من 

9,000 ترجمة قدمية من النصوص األصلية، وكذلك 36,000 اقتباس آلباء 
الكنيسة األولني من الكتاب املقدس؛ والتي منها تتاح فرصة إعادة تجميع 

نصوص العهد الجديد بالكامل من خالل دراسة دقيقة لها.
ما من نص واحد مختلف استطاع أن يصوب سهام الشك نحو مصداقية رسالة 

الله يف العهد الجديد.

َماُء َوالأَرُْض تَُزولَِن َولِكنَّ َكالَِمي لَ يَُزوُل«  »اَلسَّ
)متى24: 35(

تَُعد دقة تدوين الكتاب المقدس، خالل ألف عام، 
فريدة من نوعها حًقا.

 دير سانت كاترين يف جبال سيناء.  هنا، يف 
منتصف القرن التاسع عرش، اكتشف 

“تشيندروف” املخطوطات السينائية.
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يف ربيع 1947، وجد صبي من قبيلة بدوية، رمبا أثناء بحثه عن عنزة رشيدة، 
مدخالً إىل كهف متواٍر يف جانب تل قمران الوِعر عىل الشاطئ الغريب للبحر 

امليت.
ولدهشته، عندما ألقى بحجر صغري من خالل فتحة الكهف الضيقة؛ سمع 

صوت تحطم.  تساءل: ماذا عساه أن يكون؟!  
دفعه فضوله إىل محاولة الدخول إىل ذلك الكهف املُبَهم؛ فوجد العديد من 
األوعية الفخارية، بداخلها لفائف جلدية ُمغطاة بأقمشة كتانية.  لقد كانت 
ر بثمن، مل تَزل بحالة جيدة  تلك اللفائف الجلدية مخطوطات قدمية ال تُقدَّ

حتى بعد ميض 1900 عام.
أخذ الراعي الصغري إحدى اللفائف معه ولدهشته وجد أن علامء اآلثار 

مهتمون جًدا بها.  ومن هنا، نشبت مطاردة رشسة بني العلامء واملُغامرين، 
التواقني لتجربة كل ما هو جديد ومثري، للحصول عىل تلك املخطوطات 

الفريدة.
رت باملاليني؛ حيث أحدثت طفرة  ارتفعت أسعار تلك املخطوطات حتى قُدِّ

كبرية وسط مجتمعات املفّكرين.
وتَُعد مخطوطة سفر أشعياء أهم تلك املخطوطات بالنسبة إلينا؛ 

بإعتبارها أقدم املخطوطات الكاملة ألحد أسفار الكتاب املقدس.
ال يوجد أدىن شك يف أصالة تلك املخطوطة التي كُِتبت يف القرن الثاين قبل 
امليالد.  مبقارنتها باملخطوطة املاسورية )نص عربي للكتاب املقدس( لسفر 

أشعياء، والتي جاءت بعدها بحوايل 1000 عام، بُِهَت العلامء عندما مل يجدوا أي 
اختالف بينهام من األساس! تطابقت النصوص مع بعضها بدقة مدهشة.  

ُدِحَضت جميع ادعاءات ناقدي الكتاب املقدس بأن سفر أشعياء قد ُجمع خالل 
قرون ويشوبه الكثري من األخطاء بظهور تلك املخطوطة ذات النص املُطرَد عىل 

نسق واحد.
يف قمران تم اكتشاف 250 مخطوطة لنصوص العهد القديم، أثبتت أن 

املخطوطات كانت تُنَسخ بدقة استثنائية.

מּוַסֹר ְשלוֵמנּו ָעָליו ִמְפָשֵענּו ְמֻדָכא ֵמֲעוֹנֵתינּו ּוְמֻעֶּנה׃ ְוהּוא ְמֹחָלל ֲחַשְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא ִמֶמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבֻנהּו׃ ִוידּוַע ֹחִלי ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים ִאיִשים ִאיש ַמְכֹאבות ְוֶנְחְמֵדהּו׃ ִנְבֶזה ַוֲחַדל ְוִנְֹרֵאהּו ְולֹא־ַמְֹרֶאה ִצָיה לֹא־ֹתַאֹר לו ְולֹא ָהָדֹר ַכיוֵנק ְלָפָניו ְוַכֹשֶֹרש ֵמֶאֶֹרץ ְיהָוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה׃ ַוַיַעל ִמי ֶהֱאִמין ִלְשֻמָעֵתנּו ּוְזֹרוַע 

ִנְגַזֹר ֵמֶאֶֹרץ ַחִיים ִמֶפַשע ְוֶאת־ֹּדוֹרו ִמי ְישוֵחַח ִכי ֵמֹעֶצֹר ּוִמִמְשָפט ֻלָקח ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפַתח ִפיו׃ יּוָבל ּוְכָֹרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה ְולֹא ִיְפַתח־ִפיו ַכֶשה ַלֶטַבח ֲעון ֻכָלנּו׃ ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה ָפִנינּו ַויהָוה ִהְפִגיַע ֹּבו ֵאת ַכצֹאן ָתִעינּו ִאיש ְלַדְֹרכו ּוַבֲחֻבָֹרתו ִנְֹרָפא־ָלנּו׃ ֻכָלנּו 
ְֹּבִפיו׃  ַויהָוה ָחֵפץ ַֹּדְכאו לֹא־ָחָמס ָעָשה ְולֹא ִמְֹרָמה ִקְבֹרו ְוֶאת־ָעִשיֹר ְֹּבמָֹתיו ַעל ֶנַגע ָלמו׃ ַוִיֵתן ֶאת־ְֹרָשִעים ַעִמי 

ְוַלֹפְשִעים ַיְפִגיַע׃    סְוהּוא ֵחְטא־ַֹרִֹּבים ָנָשא ַנְפשו ְוֶאת־ֹפְשִעים ִנְמָנה ַתַחת ֲאֶשֹר ֶהֱעָֹרה ַלָמֶות ְוֶאת־ֲעצּוִמים ְיַחֵלק ָשָלל ִיְסֹֹּבל׃ ָלֵכן ֲאַחֶלק־לו ָבַֹרִֹּבים ַעְבִֹּדי ָלַֹרִֹּבים ַוֲעוֹנָתם הּוא ִיְשָֹּבע ְֹּבַדְעתו ַיְצִֹּדיק ַצִֹּדיק ִיְצָלח׃ ֵמֲעַמל ַנְפשו ִיְֹרֶאה ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְֹּבָידו ַנְפשו ִיְֹרֶאה ֶזַֹרע ַיֲאִֹריְך ֶהֱחִלי ִאם־ָתִשים ָאָשם 

كهوف قمران

لقد حفظ هللا كلمته؛ فاستطعنا أن نحملها اليوم 
.  إن كلمة هللا مثل  ن أيدينا دون أد�ن تغي�ي ب�ي

صخرة ل يمكن زحزحتها.

ا َكِلَمُة الرَّبِّ َفَتْثُبُت ِإىَل الأَبَِد«  »َوأَمَّ
)1بطرس1: 25(
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كيف أمكن هذا؟  توقريًا لكلمة الله املقدسة، راعى اليهود الكثري من القواعد 
والقوانني لضامن عملية نسخ دقيقة، مثل: حرص عدد الحروف مفردًة، وعدد 

مرات تكرار كلامت بعينها، ومراجعتها مرة بعد مرة.  

يف يومنا هذا، يتم إنتاج عدد كبري من طبعات الكتاب املقدس عىل نحو 
اقتصادي خالل وقت قصري يف أحدث دور الطباعة.

ويف نفس الوقت، أُتِيحت قراءة الكتاب املقدس من خالل مواقع اإلنرتنت 
والتطبيقات املختلفة مجانًا.

منذ أكرث من 500 عام، أحدَث اخرتاع الطباعة طفرة 
كبرية يف مسار العامل بأرسه.  قبل ذلك، إذا أراد شخص ما 
الحصول عىل الكتاب املقدس، كان ال بد من نَسخه بخط 
اليد؛ مام يستنفد الكثري من الوقت، وبالتايل ال عجب يف 

أن يَُكلِّف ُمقتَِنيه ثروة مالية.

أسفر اكتشاف املخطوطات هذه عن مالحظات ُمثرية للعجب: تتوافق نصوص 
املخطوطات القدمية، والتي يزيد عددها عن 3000 مخطوطة، مع بعضها 

البعض بشكل استثنايئ، وتؤكد كذلك صحة النص الذي بني أيدينا اليوم.  تم 
الحفاظ عىل دقة أقدم أجزاء الكتاب املقدس، املُوَحى بها منذ ما يقرب من 

3500 عام، حتى يومنا هذا.

ا َكِلَمُة هللاِ َفَكانَْت تَْنُمو َوتَِزيُد«   »َوأَمَّ
)أعامل12: 24(

انتاج الكتاب المقدس
>> ي والحا�ن

ن الما�ن >> ب�ي

كان ال بد من معرفة املخطوطات القدمية من أجل الحفاظ عىل النص األصيل؛ 
حيث استحرضت عمليات النسخ معها خطر تغيري النصوص.
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ومن ثّم، ما زال عىل العلم أن يتفق مع الكتاب املقدس يف الرأي مراًرا وتكراًرا 
مهام استغرق من سنوات يف بحثه.  كذلك، ال تتناقض إعالنات الكتاب املقدس 

مع الحقائق العلمية واألثرية املُثبت صحتها حاليًا.   كيف لكتاب، مبا يحويه من ترصيحات خاصة بالطبيعة والتاريخ، كُِتب منذ 
أمٍد طويل هكذا أن يكون عىل صواب دامئًا؟  ملاذا ال ميكن دحضه علميًا؟

هناك الكثري من األمثلة نرى من خاللها كيف استغرق العلم وقتًا طويالً 
ليصل إىل نتائج كان الكتاب املقدس قد سبق وأعلنها، نكتفي بعرض اثنني 

منهم:

الكتاب المقدس والعلم

هل الأرض كروية؟
مل يُعلن الله أبًد أن األرض مستديرة تدور حولها الشمس.  

لكن هذا ما اعتنقه الكثري من العلامء لفرتة طويلة.

عىل النقيض، قال الله يف واحد من أقدم أسفار الكتاب املقدس 
ٍء«.   اَمَل َعىَل الَْخالَِء، َويَُعلُِّق األَرَْض َعىَل الَ يَشْ يف أيوب 26: 7: »مَيُدُّ الشَّ

ًّا؟ َ
هل يَُعّد الأرنب حيوانًا ُمج�ت

نقرأ يف الويني11: 4، 6: »إالَّ هِذِه فاَلَ تَأْكُلُوَها ِمامَّ يَْجرَتُّ َوِمامَّ يَُشقُّ 
الظِّلَْف:...  َواألَرْنََب، ألَنَُّه يَْجرَتُّ لِكنَُّه الَ يَُشقُّ ِظلًْفا«. 

انتُقد إعالن األرنب كحيوان ُمجرت بإعتباره خطأ فادح لعدة قرون.

إال أنه يف القرن التاسع عرش، اكتشف العلامء أن األرنب يقوم 
بعمليتني مختلفتني للتفريغ؛ أحدهام يقوم بعدها بإعادة مضغها 

ليمتص منها العنارص الغدائية الهامة له.

أيوجد أي اختالف؟

هل من املمكن أن الله، َمن خلق هذا الكون وأعطانا كلمته )الكتاب 

املقدس(، يناقض نفسه؟  كال، فكالً من اإلعالنني اللذين استخدمهام 

الله يف الكشف عن نفسه، الخلق وكلمته، يؤكد كلٌّ منهام اآلخر. 
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رسالة الكتاب المقدس

<  هللا خالقك
»فََخلََق اللُه اإلِنَْساَن َعىَل ُصورَتِِه.  َعىَل ُصورَِة اللِه َخلََقُه.  ذَكَرًا َوأُنْثَى َخلََقُهْم« 

)تكوين1: 27(.

أنت خليقة الله، أنت نسخة فريدة يف هذا العامل.  باإلضافة لذلك، فإن جسدك 
مه الله بإعجاز.  ال  بجميع وظائفه - مخك، أجهزتك املختلفة، وأعضائك – صمَّ

يوجد أدىن أثر للزمن والصدفة كام يزعم البعض؛ متشبثني بنظرية التطور الغري 
املُثبت صحتها.  لقد خلق الله االنسان »عىل صورته«؛ أي ليمثِّله بني خليقته.

ي 
نسان �ن وبالرغم من ذلك، سقط الإ

الخطية، وابتعد عن هللا.

<  طبًقا لتصنيف هللا، فأنت أيًضا “خاطئ”

 »ألَنَُّه الَ َفْرَق.  إِِذ الَْجِميُع أَْخطَأُوا َوأَْعَوزَُهْم َمْجُد اللِه«

 )رومية3: 22، 23(

مجرد الترصف باالنفصال عن الله خطية؛ ال يشكل فارقًا إذا كانت خطيتك عىل 

َمرأى َمن حولك كفعل واضح، أو قيلت بصوت مسموع، أو كونها مجرد فكر 

رشير جال بخاطرك.  لقد قال الرب يسوع ذات مرة إن َمن يبغض أخاه، قد 

ارتكب خطية بشعة كالقتل.

<  هللا هو من يدين
يُْنونَُة« )عربانيني9: 27( »َوكََم ُوِضَع لِلنَّاِس أَْن َيُوتُوا َمرًَّة ثُمَّ بَْعَد ذلَِك الدَّ

الله قدوس وعادل بكل ما تحمله الكلمتان من معنى؛ لذلك، حتاًم سيأيت اليوم 
الذي يدين فيه كل يشء ال يتوافق مع طبيعته.  لقد أعلن الكتاب املقدس بوضوح 

أن كل من ميوت دون أن يحصل عىل غفراٍن لخطاياه، سيُحَكم عليه باالنفصال 
األبدي عن الله.  عىل عكس السامء، حيث سيتواجد كل َمن له عالقة شخصية 

بالرب يسوع، سيكون هناك موضع آخر يُطلِق عليه الكتاب املقدس “الجحيم” أو 
“البحرية املتقدة بنار وكربيت”، حيث لن يتواجد الله ولن يكون هناك أي إمكانية 

للتواصل معه.  

وعىل الرغم من ذلك، ل زال هناك أمل!

<  هلل يهتم بك جًدا

»ِبهَذا أُظِْهرَْت َمَحبَُّة اللِه ِفيَنا: أَنَّ اللَه َقْد أَْرَسَل ابَْنُه الَْوِحيَد إَِل الَْعالَِم 
لَِكْ نَْحَيا ِبِه» )1يوحنا4: 9(

انظر إىل صليب الجلجثة حيث قاىس املسيح عقاب الله ُمكاِبًدا آالًما ُمربَِحة؛ 
لقد تُرِك من الله عىل الصليب ألنه حمل خطايانا.  ال ميكننا تخيل كم كان هذا 

قاسيًا عىل ذاك الذي كان بال خطية مطلًقا.

أترى إىل أي درجة يحبك هللا؟
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يسوع املسيح حي!  لقد قام من بني األموات وصعد عائًدا إىل السامء.

م  لقد كُرز بهذه األخبار السارة ملا يقرب من 2000 عام.  وخالص الله ُمقدَّ
لجميع الناس.  كل من يؤمن بيسوع املسيح كاملخلِّص الوحيد، سيتحرر من 
دينونة الله األبدية.  كل من يقبل عمل املسيح الفدايئ بإميان، سيقف ُمربًَّرا 

أمام الله.

وسيلة هللا للخالص

دت محاوالتنا يف  لقد تسببت خطايانا يف انفصالنا عن الله.  ومهام تعدَّ
تجميل أنفسنا؛ فام زلنا خطاة يف عينيه.  وال بد أن الله يف قداسته وِبرّه 

يدين الرش.  يوجد طريق واحد للنجاة: علينا أن نقبل وسيلة الله للخالص.

 ْ َّ بََذَل ابَْنُه اْلَوِحيَد، ِلَكي َنَُّه هَكَذا أََحبَّ هللاُ اْلَعاَلَم َح�ت
»لأ

َبَِديَُّة«  لَ يَْهِلَك ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن ِبِه، بَْل تَُكوُن َلُه اْلَحَياُة الأ

)يوحنا3: 16(

ًدا يف صورة  يف سبيل اإلعالن عن الله خالقنا، أىت املسيح إىل أرضنا ُمتَجسِّ
ًحا محبة الله من نحونا.  ومبوته عنك عىل صليب الجلجثة، أثبت  إنسان؛ ُموضِّ

تلك املحبة إىل التامم.  لقد قبل أن يكون نائبًا عنك بحمله عقوبة خطاياك، 
إن آمنت به.  

ًفا بخطاياك هلل،  َ إن آمنت وقبلت عمل المسيح، ُمع�ت
سيمنحك الغفران والحياة الأبدية.

َّ يَْغِفَر َلَنا  ٌ َوَعاِدٌل، َح�ت ن َْفَنا ِبَخطَايَانَا َفُهَو أَِم�ي َ »ِإِن اْع�ت
رَنَا ِمْن ُكلِّ ِإثٍْم   َخطَايَانَا َويُطَهِّ

       )1يوحنا1: 9(

انًا ِبِنْعَمِتِه ِباْلِفَداِء الَِّذي ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح«  ِريَن َمجَّ ِّ َ »ُمَت�ب
)رومية3: 24(
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وعود سماوية

ولرصد تلك الوعود يف نقاط رسيعة، يقول الكتاب املقدس 
)الرسالة الساموية(: 

هللا قدوس  
< ال بد أن يدين الخطية ويحكم 

عليها!

هللا محبة  < يريد أن يغفر جميع  
خطاياك.

بإمكانك اآلن أن تحصل عىل غفران الله لجميع خطاياك، بعدما حمل ابنه 
عنك عقوبة خطاياك وأرىض مطاليب قداسة الله.

م إىل الله بتوبة  لكن ليك تحصل عىل الغفران بصفة شخصية، عليك أن تتقدَّ
خالصة عن جميع خطاياك، وتؤمن بيسوع املسيح كُمخلِّص وفاٍد مات عنك 

عىل الصليب.  

ي الكتاب المقدس 
ي �ن

وقتها سيتمم هللا لك وعوده ال�ت

ي تزيد عن 1000 وعد.
وال�ت

إليك بعض هذه الوعود هنا:   <<<

»الَِّذي يُْؤِمُن ِبالبِْن َلُه َحَياٌة أَبَِديٌَّة، َوالَِّذي لَ يُْؤِمُن 
ِبالبِْن َلْن يََرى َحَياًة بَْل يَْمُكُث َعَلْيِه َغَضُب هللاِ«

 )يوحنا3: 36(

»اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َمْن يَْسَمُع َكالَِمي َويُْؤِمُن 
ي ِإىَل َديُْنونٍَة، بَْل  ِ

ي َفَلُه َحَياٌة أَبَِديٌَّة، َولَ يَأْ�ت ِ
ِبالَِّذي أَرَْسَل�ن

َقِد انَْتَقَل ِمَن اْلَمْوِت ِإىَل اْلَحَياِة«

 )يوحنا5: 24( 

ُوا  ا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُلوُه َفأَْعطَاُهْم ُسْلطَانًا أَْن يَِص�ي »َوأَمَّ
أَْولََد هللاِ، أَِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمِه«

 )يوحنا1: 12(

، َخاِلُقَك يَا يَْعُقوُب َوَجاِبُلَك يَا  »َوالآَن هَكَذا يَُقوُل الرَّبُّ
» ِّي َفَديُْتَك.  َدَعْوتَُك ِباْسِمَك.  أَنَْت ىِلي

َ�ن ِإْ�َاِئيُل: لَ تََخْف لأ

 )إشعياء43: 1(
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أَْخرُِجوا الُْحلََّة األُوىَل َوأَلِْبُسوُه، َواْجَعلُوا َخامَتًا يِف يَِدِه، َوِحَذاًء 
َن َواْذبَُحوُه فََنأْكَُل َونَْفَرَح،  ُموا الِْعْجَل الُْمَسمَّ يِف رِْجلَيِْه، َوقَدِّ
ألَنَّ ابِْني هَذا كَاَن َميًِّتا َفَعاَش، َوكَاَن َضاالًّ َفُوِجَد . فَابْتََدأُوا 
يَْفرَُحوَن.  وَكَاَن ابُْنُه األَكْرَبُ يِف الَْحْقِل.  فَلاَمَّ َجاَء َوقَرَُب ِمَن 

الْبَيِْت، َسِمَع َصْوَت آالَِت طَرٍَب َورَقًْصا.  فََدَعا َواِحًدا ِمَن 
الِْغلاَْمِن َوَسأَلَُه: َما َعَس أَْن يَُكوَن هَذا؟  فََقاَل لَُه: أَُخوَك َجاَء 

َن، ألَنَُّه قَِبلَُه َسالاًِم.  فََغِضَب َولَْم  فََذبََح أَبُوَك الِْعْجَل الُْمَسمَّ
يُرِْد أَْن يَْدُخَل.  فََخَرَج أَبُوُه يَطْلُُب إِلَيِْه.  فَأََجاَب َوقَاَل ألَِبيِه: 
َها أَنَا أَْخِدُمَك ِسِننَي هَذا َعَدُدَها، َوقَطُّ لَْم أَتََجاَوْز َوِصيَّتََك، 
َوَجْديًا لَْم تُْعِطِني قَطُّ ألَفَْرَح َمَع أَْصِدقَايِئ.  َولِكْن لاَمَّ َجاَء 

ابُْنَك هَذا الَِّذي أَكََل َمِعيَشتََك َمَع الزََّوايِن، َذبَْحَت لَُه الِْعْجَل 
َن!  فََقاَل لَُه: َ يَا بَُنيَّ أَنَْت َمِعي يِف كُلِّ ِحنٍي، َوكُلُّ َما  الُْمَسمَّ
، ألَنَّ أََخاَك  ِل َفُهَو لََك .  َولِكْن كَاَن يَْنبَِغي أَْن نَْفَرَح َونرَُسَّ

هَذا كَاَن َميًِّتا َفَعاَش، َوكَاَن َضااُل َفُوِجَد 

 )لوقا15: 32-11(.

قصة من الكتاب المقدس

البن الضال

إنَْساٌن كَاَن لَُه ابَْناِن.  فََقاَل أَْصَغرُُهاَم ألَِبيِه: يَا أيَِب أَْعِطِني 
الِْقْسَم الَِّذي يُِصيبُِني ِمَن الاَْمِل.  فََقَسَم لَُهاَم َمِعيَشتَُه.  

ٍء َوَسافََر  َوبَْعَد أَيَّاٍم لَيَْسْت ِبَكِثريٍَة َجَمَع االبُْن األَْصَغُر كُلَّ يَشْ
َر َمالَُه ِبَعيٍْش ُمرْسٍِف.  فَلاَمَّ أَنَْفَق  إِىَل كُورٍَة بَِعيَدٍة، َوُهَناَك بَذَّ
ٍء، َحَدَث ُجوٌع َشِديٌد يِف تِلَْك الُْكورَِة، فَابْتََدأَ يَْحتَاُج.   كُلَّ يَشْ

فََمىَض َوالْتََصَق ِبَواِحٍد ِمْن أَْهِل تِلَْك الُْكورَِة، فَأَرَْسلَُه إِىَل 
ُحُقولِِه لرَِيَْعى َخَناِزيَر.  وَكَاَن يَْشتَِهي أَْن مَيْألَ بَطَْنُه ِمَن 
الُْخرْنُوِب الَِّذي كَانَِت الَْخَناِزيُر تَأْكُلُُه، فَلَْم يُْعِطِه أََحٌد.  

فَرََجَع إِىَل نَْفِسه َوقَاَل: كَْم ِمْن أَِجريٍ أليَِب يَْفُضُل َعْنُه الُْخبُْز 
َوأَنَا أَْهلُِك ُجوًعا!  أَقُوُم َوأَْذَهُب إِىَل أيَِب َوأَقُوُل لَُه: يَا أَِب، 

ا بَْعُد أَْن أُْدَعى  اَمَك، َولَْسُت ُمْسَتِحقًّ َمِء َوُقدَّ أَْخطَأُْت إَِل السَّ
لََك ابًْنا. اِْجَعلِْني كَأََحِد أَْجرَاَك.  فََقاَم َوَجاَء إِىَل أَِبيِها.  َوإِْذ 

كَاَن لَْم يََزْل بَِعيًدا رَآُه أَبُوُه، َفَتَحنَّن ََوَركََض َوَوقََع َعىَل ُعُنِقِه 
اَمَك،  َمِء َوُقدَّ َوقَبَّلَُه.  فََقاَل لَُه االبُْن: يَا أَِب، أَْخطَأُْت إَِل السَّ

ا بَْعُد أَْن أُْدَعى لََك ابًْنا .  فََقاَل األَُب لَِعِبيِدِه:  َولَْسُت ُمْسَتِحقًّ
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الطاوية

السيخية
املسيحية

اليهودية

اإلسالم
البوذية

الهندوسية

اإللحاد

الالأدرية

 ديانات عديدة،

 هل تؤدي إىل إله واحد؟

لقد شاع بني الناس اعتقاد أن جميع الديانات تؤدي إىل الله، لكن بطرق 

مختلفة، وهذا يتناقض متاًما مع رسالة الكتاب املقدس الجوهرية التي نطق بها 

الرب يسوع: «أَنَا ُهَو الطَِّريُق َوالَْحقُّ َوالَْحيَاُة.  لَيَْس أََحٌد يَأيِْت إِىَل اآلِب إاِلَّ يِب« 

)يوحنا14: 6(.  لقد تم إنكار هذه الحقيقة يف أيامنا الحالية.

عىل سبيل املثال ال الحرص، املقارنة التالية توضح أن “الله ىف اإلسالم” ال ميكن 

أن يكون هو من نتقابل معه يف الكتاب املقدس:

َا اللَُّه إِلٌَه َواِحٌد  ﴿...فَآَِمُنوا ِباللَِّه َورُُسلِِه َواَل تَُقولُوا ثثاََلثٌَة ...  إمِنَّ
 ُسبَْحانَُه أَْن يَُكوَن لَُه َولٌَد﴾

 )النساء: 170(

»ألَنَُّه هَكَذا أََحبَّ اللُه الَْعالََم َحتَّى بََذَل ابَْنُه الَْوِحيَد، ليَِكْ الَ 

 يَْهلَِك كُلُّ َمْن يُْؤِمُن ِبِه، بَْل تَُكوُن لَُه الَْحيَاُة األَبَِديَُّة«
 )يوحنا3: 16( 

﴿َوقَْولِِهْم إِنَّا قَتَلَْنا الَْمِسيَح ِعيَس ابَْن َمْريََم رَُسوَل اللَِّه َوَما قَتَلُوُه 
 َوَما َصلَبُوُه َولَِكْن ُشبَِّه لَُهْم﴾

 )النساء:156(.

ا ِعْنَدنَا نَْحُن الُْمَخلَِّصنَي  لِيِب ِعْنَد الَْهالِِكنَي َجَهالٌَة، َوأَمَّ »فَِإنَّ كَلَِمَة الصَّ
ُة اللِه...  َولِكنََّنا نَْحُن نَْكِرُز ِبالَْمِسيِح َمْصلُوبًا: لِلْيَُهوِد َعرْثًَة،  فَِهَي قُوَّ

َولِلْيُونَانِيِّنَي َجَهالًَة!« )1كورنثوس1: 18، 23(

ينفي القرآن بوضوح أن “لله” ابن؛  ُمنِكرًا طبيعة الله مثلث األقانيم، وكذلك 
موت يسوع املسيح عىل الصليب.  لكن نرى الله يف الكتاب املقدس آبًا حيًا؛ يف 
م ابنه كذبيحة تكفريًا عن خطايانا حيث قاىس املسيح عقاب  محبته لك ويل، قدَّ

الله واخترب املوت.  ومن ثّم، ال ميكن أن يكون “الله” يف اإلسالم هو الله اآلب يف 
الكتاب املقدس.  

وبالمناسبة، المسيحية الكتابية ليست بديانة.
يف مختلف ديانات العامل، يحاول اإلنسان جاهًدا أن يجد طريًقا إىل الله من خالل 

أعامله.  

ح الكتاب املقدس أن الله القدوس تنازل إلينا من خالل ابنه يسوع  عىل النقيض، يوضِّ
املسيح، لذلك أصبح بإمكان كل من يؤمن به ويعرتف بخطاياه أن يحصل عىل الخالص.

ا الَِّذي الَ يَْعَمُل، َولِكْن يُْؤِمُن ِبالَِّذي يَُبُِّر الَْفاِجَر، َفإِيَانُُه يُْحَسُب لَُه ِبرًّا« »َوأَمَّ

 )رومية4: 5(.
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نظرة إىل المستقبل

يعطينا الكتاب املقدس إعالنات جادة فيام يخص 
املستقبل.

أصبحنا ُمحاطني يف أيامنا هذه بالقلق واألىس: موت، 
فساد أخالقي، عنف، مجاعات، حروب، كوارث 

طبيعية، أزمات اقتصادية، مآيس، إرهاب، ...!

إال أن يسوع املسيح سيأيت مرة أخرى قريبًا! يخربنا الله بوضوح أن األيام 
السابقة ملجيء املسيح الثاين تتصف مبثل هذه األحداث والفواجع، ويعرف 

قارئ الكتاب املقدس كيف ستسري األمور بعد ذلك أيًضا:

سيدين الله أُناس هذا العامل الذين ابتعدوا عنه وأصبحوا غارقني يف خطاياهم؛ 
إال أن »اللُه اآلَن يَأُْمُر َجِميَع النَّاِس يِف كُلِّ َمكَاٍن أَْن يَُتوبُوا، ُمَتَغاِضًيا َعْن أَزِْمَنِة 

الَْجْهِل.  ألَنَُّه أََقاَم يَْوًما ُهَو ِفيِه ُمزِْمٌع أَْن يَِديَن الَْمْسكُونََة ِبالَْعْدِل...«

)أعامل17: 30، 31(

سيحدث هذا من خالل ابنه يسوع املسيح يف مجيئه الثاين القريب من أجل القضاء.  

ُ ِمَن اللِه  فسيأيت هذا املُحتَقر واملصلوب ُمنترِصًا بسلطة قاٍض أعىل، فهذا هو »الُْمَعنيَّ

َديَّانًا لِألَْحَياِء َواألَْمَواِت«

 )أعامل10: 42(

القضاء أكيد - لكن هناك رجاء لك!

لقد تنبأ الكتاب املقدس بكل التفاصيل املُختصة مبيالد يسوع املسيح، وصلبه، 
وقيامته؛ قبل هذه األحداث بقروٍن عديدة.  وإذ بذل املسيح حياته من أجلك، 

فالله يعرض عليك نعمته وغفرانه حتى يومنا هذا.

ي أذنيك: تعاَل اليوم، فربما غًدا يكون متأخًرا: 
يهمس هللا �ن

جًد»ُهَوَذا الآَن َوْقٌت َمْقُبوٌل.  ُهَوَذا الآَن يَْوُم َخالٍَص«   
)2كورنثوس 6: 2(  

عندما تقبل عرض الله لك، ستحصل عىل الخالص األبدي من القضاء اإللهي.  
ولتنعم بخالصه، عليك أن تأيت إليه ُمعرتفًا بخطاياك.

ليس يف مقدرة أي إنسان أن ينبئ مبا هو آٍت، أما الله كيل القدرة فهو يخرب 
باملستقبل بدقة.  فلقد تحقَّقت مئات من نبوات الكتاب املقدس والتي ميكنك 

التحقق منها بنفسك مثل: اإلمرباطوريات العاملية قبل بدايتها بقرون، وميالد 
يسوع املسيح، وخراب أورشليم عام 70م، وتشتت اليهود حول العامل، ...  

وغريها من النبوات.

كل ما سبق يثبت عىل نحو فريد أن الكتاب 
المقدس كلمة هللا!

عىل سبيل املثال: نقرأ عن اليهود )شعب إرسائيل( يف الكتاب املقدس يف 
َرِْض ِإىَل  ُعوِب ِمْن أَْقَصاِء الأ ي َجِميِع الشُّ ِ

ُدَك الرَّبُّ �ن تثنية28: 64، 65: »َويَُبدِّ
ُّ َولَ يَُكوُن َقَراٌر ِلَقَدِمَك». ن ي ِتْلَك الأَُمِم لَ تَطَْم�أِ ِ

أَْقَصاِئَها...  َو�ن

<< احكم بنفسك إذا كانت قد تحققت هذه النبوءة أم ل!
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ة،  الحياة قص�ي
 تتوال أحداثها رسيًعا كم يف األفالم.

تأجيل قرار رجوعك لله؟ سيأيت اليوم الذي لن تلحق عليك أن تستعد للقاء الله اليوم. أتريد أن تستمر يف 
فيه بأي قرار!

صغري جًدا
ال يعول الهم جًدا

واثق من نفسه جًدا
سعيد جًدا

مشغول جًدا
قلق جًدا

طاعن يف السن جًدا
فات األوان

ولذلك: »تََصاَلُحوا َمَع هللاِ« 
)2كورنثوس5: 20(
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 تعليقات ُمدهشة
عن الكتاب الُمقدس   

الً منذ 40 عاًما؛ فأصبح إمياين أقوى مام كان  “قرأت الكتاب املقدس ُمفصَّ
عليه قبل تلك السنوات، جميع وعوده حقيقية وجديرة بالثقة”.

هدسون تايلور )1832-1905(، ُمرَسل يف الصني

“لقد قرأت الكتاب املقدس بتأمل وانتظام، فرأيت يف ذلك الكتاب القديم... 
فخامة وجامل لغة، مل أجده يف أي كتاب آخر، أيًا كان زمان ولغة كتابته”.

السري وليم جونز )1746-1794(، مسترشق بريطاين وأحد أعظم علامء اللغة املوهوبني )28 لغة(

"“يا لها من كلامت عاجزة وجديرة باإلزدراء ما نطق به فالسفتنا عىل 
اختالفهم، إذا ما قارناها بكلامت الوحي املقدس.  أميكن أن يحتوي كتاب 

بسيط وكامل يف نفس الوقت عىل كلامت برشية فقط؟”

جان جاك روسو )1712-1778(، فيلسوف

“الكتاب املقدس مبثابة وثيقة تاريخية، وكمرجع تاريخي ميكنك الوثوق به.  
كان سببًا يف كثري من االكتشافات األثرية وإبداع قدر ليس بقليل من اآلداب 

القامئة عىل الثقافات القدمية.  دامئًا ما يربهن الكتاب املقدس عىل صحته، أينام 
حل البحث واالستقصاء، سواء يف التفاصيل الصغرية أو األحداث الكبرية”.

ديف بالزيرن وتشارلز سيلر، علامء آثار أمريكيون

“تجد يف الكتاب املقدس الكثري من الحقائق التي تتجاوز نطاق عقولنا 
البرشية، وتوضح ضعف مستوى إدراكنا.  وعىل الرغم من ذلك، فال يعرس 

علينا فهم أهم ما جاء فيه من إعالنات جوهرية”.

تشارلز سبريجون )1834-1892(، ُمبرشِّ

“الكتاب املقدس مبثابة الوثيقة الوحيدة التي لنا من الله بصورة مطبوعة 

ومكتوبة بلغاتنا البرشية؛ لذلك يَُعد الكتاب املقدس فريًدا من نوعه وجديرًا 

بالثقة يف جميع إعالناته.  ال ينتظر الكتاب املقدس العلم، أو الفلسفة، أو 

بعض النظريات أو املذاهب األخرى لتقوم مبراجعته وتصحيحه؛ لكن عىل 

النقيض متاًما، فالكتاب املقدس جدير بتنظيف عقولنا مام علق بها من أفكار 

مغلوطة”.

أ.د. فرينر جيت، الرئيس السابق لقسم تكنولوجيا املعلومات باملعهد الوطني للعلوم 

والتكنولوجيا بربانشفيج بأملانيا

من السهل إتهام الكتاب المقدس بعدم الدقة، لكن 
هذا يختلف تماًما عن إثبات هذه التهمة.
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جمة من النص الأصىلي    ال�ت
ترجمة الكتاب املقدس ليست مبهمة سهلة.

كالً من حروف اللغة العربية، التي كُِتب بها العهد القديم، واليونانية، التي 
ُسِطر بها الوحي يف العهد الجديد، تُكتب بصورة منفردة، أي أنها ال تتصل 

ببعضها البعض، وترتاص كلامتها بجوار بعضها البعض بدون أي عالمات 
ترقيم؛ هذا ما جعل من متييز بداية الجملة مهمة صعبة عىل اللُغويني.

باإلضافة إىل أنه مل يتم استخدام عالمات ضبط حركة الحروف يف العربية يف 
ذلك الحني، بل كان نُطق الكلامت يُنقل شفاًها من جيل إىل جيل.

ومن ثم، فعند إطالعك عىل تكوين 1:1، عىل سبيل املثال، ستبدو لك بهذا 

الشكل:

ف ي ا ل ب د ء خ ل ق ا ل ل ه ا ل س م ا وا ت وا ل أ ر ض

أميكنك أن تستنتج الجملة اآلتية من هذا الشكل: »يِف الْبَْدِء َخلََق اللُه 

اَمَواِت َواألَرَْض«؟  ولذلك، فنحن مدينون بالشكر واالمتنان لهوالء العلامء  السَّ

الذين بحثوا عن تلك املخطوطات القدمية حتى وجدوها وقاموا برتجمتها. 

ال ميكن أن نغفل الدور الكبري الذي قام به الكثريون يف ترجمة الكتاب 
املقدس إىل لغات عديدة، منها العربية؛ لنتمكن من قراءته بلغتنا بسهولة.  

فعىل سبيل املثال، الرتجمة العربية األشهر، والتي راعت دقة نقل معاين 
الكلامت من مخطوطات دقيقة للكتاب املقدس، أنجزها اثنان قّدما عمرهام 

إلمتامها.  فقد بدأ عايل سميث، وهو مسترشق أمرييك، يف األربعينيات من 
القرن التاسع عرش، يف ترجمة العهد الجديد إىل العربية من اليونانية.  لكنه 

تويف سنة 1848 وتسلم العمل كرنيليوس فاندايك، وهو أيًضا مسترشق 
أمرييك أتقن عدة لغات وعلوم يف عرصه.  أنجز، مبعاونة آخرين، الرتجمة 

الكاملة للكتاب املقدس سنة 1864، 
ليكون متاًحا للماليني من ناطقي العربية 

عىل مر السنني.

زاد عدد اللغات التي تُرِجم إليها الكتاب املقدس أو بعض من أسفاره يف 
وقتنا الحايل إىل 2900 لغة؛ مام أتاح إمكانية قراءته إىل ما يقرب من %97 

من سكان العامل.
وعىل الرغم من ذلك، ما زال هناك َمن يكابدون مشقة ترجمة الكتاب 

املقدس إىل لغات أخرى يف أكرث املناطق بُعًدا يف العامل، وغالبًا ما يكون هذا 
غاية يف الصعوبة إذ يضطرون البتكار كتابة لتلك اللغات أوالً.

ي العالم، 
أصبح الكتاب المقدس أك�ش الكتب الأدبية انتشاًرا �ن

وزاد عدد ترجمات الكتاب المقدس )أحيانًا بعض أجزائه( 
. ن ي عام السابق�ي

ة خالل المئ�ت برسعة كب�ي

قبل عام 1800: تم ترجمة الكتاب املقدس إىل 75 لغة.
قبل عام 1900: أصبح هناك 567 ترجمة.

قبل عام 1953: 1167 ترجمة.
قبل عام عام1978،: زاد العدد إىل 1600.

وبحلول عام2017: متت ترجمة الكتاب املقدس إىل ما 
يقرب من 3000 لغة!
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كتاٌب ُموَجه إىل الناس كافة

َّ بََذَل ابَْنُه  َنَُّه هَكَذا أََحبَّ هللاُ اْلَعاَلَم َح�ت
»لأ

ْ لَ يَْهِلَك ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن ِبِه، بَْل  اْلَوِحيَد، ِلَكي
َبَِديَُّة«. تَُكوُن َلُه اْلَحَياُة الأ

يُطلق عىل هذه اآلية “قلب الكتاب املقدس”، حيث تُلِخص أخبار الله 
السارة نحو البرشية:

    •   هللا يحبك جًدا ح�ت أعطاك ابنه وحيده.
    •   ستحصل عىل الخالص إذا آمنت به.

أثيوبيا الأمهرية 

Bengali Indienالبنغالية  الهند

Burmesisch Myanmar

Chinesisch China

你从未听到过如此怜悯饶恕的伟大案例这伟大
的爱付出了最昂贵的代价这伟大的爱是人人都
可以享有的拥有这爱的条件出乎意外的宽厚这
爱提供了伟大的救恩这爱是你能得到的最美好
礼物

البورمية  ميانمار

ن الصينية  الص�ي

الألمانية  ألمانيا
So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebo-
renen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 
verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.

•    ُكِتب بواسطة 40 شخًصا،
•    تُرِجم بواسطة المئات،
•    طُِبع من خالل الآلف،

. ن •     قرأه المالي�ي

مل يلَق أي كتاب انتشاًرا واسًعا هكذا بني لغات وثقافات مختلفة مثلام فعل 
الكتاب املقدس؛ إنه أكرث الكتب قراءة يف العامل.

يف الصفحات الثالثة التالية، ميكنك أن ترى كيف تُرِجَمت إحدى آيات الكتاب 
املقدس )يوحنا3: 16( إىل لغات مختلفة:
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تغال تغالية  ال�ب ال�ب

الروسية  روسيا

Japanisch Japan

最も高価な支払いかつてない最大のあわれみ
想像できる一番簡単な条件可能な限りの数こ
の上ない救いが得られる全てにまさって価値の
ある贈り物が

Kikongo Kongo

Kadi muna nzola kazolele nza o Nzambi i kavanin'o 
Mwan'andi amosi, kimana konso on okwikilanga muna 
yandi ke vila ko, moys a mvu ya mvu kevwa.

Polnisch Polen

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, 
nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Portugiesisch Portugal

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu 
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nEle 
crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

Russisch Russland

Ибо так воэлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную.

الأسبانية  أسبانيا
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dadoa su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en élcree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna.

التيليجو  الهند

Spanisch Spanien

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dadoa su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en élcree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.

Telugu Indien

Türkisch Türkei

Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlu‘nu verdi. Şöyle 
ki, O‘na her kim iman ederse mahvolmasın, ama hepsi 
sonsuz yaşama kavuşsun.

Ungarisch Ungarn

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyetlen Fiát 
adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne kárhozzon, 
hanem örök életet nyerjen.

كية  تركيا  ال�ت

Spanisch Spanien

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dadoa su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en élcree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.

Telugu Indien

Türkisch Türkei

Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlu‘nu verdi. Şöyle 
ki, O‘na her kim iman ederse mahvolmasın, ama hepsi 
sonsuz yaşama kavuşsun.

Ungarisch Ungarn

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyetlen Fiát 
adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne kárhozzon, 
hanem örök életet nyerjen.

المجرية  المجر
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyetlen Fiát 
adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne kárhozzon, 
hanem örök életet nyerjen.

بريطانيا العظمي ية  ن نجل�ي الإ

الفرنسية  فرنسا
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il 
ait la vie éternelle.

ان ون ي ة  ال ي ان ون ي ال

            

اليابانية  اليابان

البولندية  بولندا
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie 
zginął, ale miał żywot wieczny.
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 تستطيع قراءة الكتاب
 المقدس بطرق مختلفة:

م
ما

هت
لال

 
�ي
 أصغر كتاب مقدس مطبوعُمث

   <  كتاب كامل
أصغر كتاب مقدس مطبوع لدينا يزيد حجمه عن عملة فئة 2 جنية اسرتليني بقليل.  

يبلغ طوله 2.8 سم، وعرضه 3.4 سم، وسمكه 1سم، ويتكون من 1514 صفحة.  من 
خالل عدسة ُمكربة،  تستطيع قراءة كل يشء بشكل واضح.  

طالق  أصغر عهد قديم عىل الإ
    <  عىل رشائح رقمية دقيقة

سنة 2008، متكن علامء يهود من معهد التكنولوجيا يف حيفا، من نقش 
كلامت العهد القديم، البالغ عددها 300,000 كلمة، عىل رشائح سيليكون 

دقيقة جًدا بحجم نصف ملليمرت مربع )كحجم ذرة السكر(.  من خالل 
تقنية النانو، أُتيحت قراءة الكتاب املقدس بنسخة النانو فقط بواسطة 

مجهر )ميكروسكوب( يتيح إمكانية التكبري بعرشة آالف ضعف.

 أيمكن الحصول عىل ما هو أصغر؟
    <  الدي إن إيه DNA - وسط التخزين املُستقبيل

صمم الله، الخالق املُبدع، َوَسط تخزين ُمدهش يف جميع خاليا جسم 
اإلنسان، تتجاوز سعته كل ما هو معروف لدينا حتى اآلن، يحمل بداخله 
عدًدا ال نهايئ من معلومات املادة الوراثية الخاصة بكل منا؛ إنه رشيط الـ

DNA البالغ قطره ما يقرب من 2 نانومرت.

إذا امتلكنا مادة الحمض النووي املَُصَنعة بحجم حبة السكر مبا يُصاحبها من 
مهارات كتابة وقراءة، ميكننا “تخزين” ما يقرب من مليار نسخة كاملة من 

الكتاب املقدس.  يعتقد العلامء أن وسائط تخزين الحمض النووي العمالقة 
ستكون متاحة يف غضون سنوات قليلة.

 ميكنك قراءته

رضاء فضولك ي قديم لإ     ككتاب أد�ب

 ميكنك قراءته

    ككتاب تاريخ للتعرف عىل العصور السالفة. 

 ميكنك قراءته

    عقالنًيا فقط لتحليل ونقد إعالناته.

 מلكنك ميكنك أيًضا قراءته
ة. هة لك أنت مبا�ش         بإيمان كرسالة هللا الموجَّ

إذا قرأت الكتاب املقدس كرسالة الله لك، فإن محبة الله، التي 
ميكنك أن تراها يف يسوع املسيح، ستُخاِطب قلبك.  ومن ثّم، 

سيستنري ويتطهر ضمريك كام سبق وأضاء الرب يسوع بنور 
أعامله وكلامته عىل أرضنا هذه.
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لكن يا له من فرح!  مل ميسكه املوت، بل قام املسيح من القرب؛ ُمنترًَصا 
عىل املوت.  إنه حي، وهو يف السامء اآلن.  يرانا، ويتحنن علينا.  يعرفك 
باسمك، ويريد أن يغفر ذنوبك، إذا ندمت عليها واعرتفت له بها مثلام 

فعلت املرأة التي ذكرناها سابًقا.

ستكون إجابته: “نعم، تستطيع الحصول عىل غفراين اآلن؛ ألين تحملت عنك 
عقوبة خطاياك عىل الصليب”.

يسوع – أفضل صديق

كان جاِذبًا لألطفال؛ فحمل هؤالء الصغار بني ذراعيه فرًحا.

لقد كان قويًا! أثارت العاصفة األمواج، وأضحت السفينة 

التي كان يسوع جالًسا فيها يف خطٍر ُمميت.  انتهر الرياح، 

وصار البحر هادئًا.

شفى املرىض، وتحنن عىل الجميع؛ فقراء وأغنياء.

رأى الخطية، مصدر كل شقاء، يف قلوبهم، ومع ذلك، مل 

تَخف امرأة ذات سمعة سيئة من أن تأيت إليه باكية تائبة؛ فغفر لها جميع 

خطاياها.

ذات يوم، اتخذوه كأسريٍ، ُمفِضلني بُعِده عنهم.  لقد كان طاهرًا وصالًحا؛ فلم 

يتوافق مع حالتهم النجسة.  لذلك، قرروا التخلص منه.

ر عىل الصليب ليموت. ُسمِّ

لكنهم مل يفهموا أنه كان عىل علم ُمسبَق بهذه كلها.  لقد أراد أن يخلصنا من 
موتنا األبدي؛ فأىت ابن الله من أعىل سامه ليموت عنا.

ومن هنا، ستبدأ قصة جديدة: 

 قصة حياتك التي ستختلف كليًا عام كانت عليه سابًقا.  سيصبح صديقك 

ل؛ ستتمكن من مناقشته يف كل يشء )هذا ما نَُسميه “الصالة”(.  ومن  املُفضَّ

ثّم، سرتغب يف قراءة الكتاب املقدس؛ حتى تتمكن من معرفته بشكل 

أفضل.

سيصبح الكتاب املقدس مثريًا الهتاممك؛ سرتغب يف قراءة يشء عن الرب 

يسوع يوميًا.

ُجلُّ ما يريده

 أن يكون

 صديقك الُمفضل!

47
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تطه�ي كامل

كم كان بشًعا منظر الحائط يف غرفة نوم ذلك الشاب الصغري عندما زاره عمه 
الفنان! لقد كان مليئًا بالصور وامللصقات غري الالئقة؛ حزن العم لرؤيته هذا 

املنظر القبيح، لكنه مل يتفوه بيشء.

بعد أياٍم قليلة، استلم هذا الشاب لوحة قيّمة وجذابة من عمه.  وضعها يف 
أفضل مكان عىل حائط غرفته، ُمتَخليًا عن بعض ُملصقاته القدمية ليفسح 

املجال لهذا العمل الفني البديع.

منذ تلك اللحظة، ساد يف الغرفة جو نقي مختلف، واختفت امللصقات واحًدا 
تلو اآلخر، مل يعد لها مكان.

رمبا سيختفي أيًضا هذا وذاك من حياتك، إذا بدأت يف قراءة الكتاب املقدس.  
رمبا ستتخىل عن بعض ما تقرأه أو تسمعه، وبعض األلعاب، والبيانات، أو 

الروابط اإللكرتونية، من جهاز الحاسوب الخاص بك أو هاتفك الذيك.  وَمْن 
يعرف!  رمبا سيتالىش أيًضا يشٌء ما من زوايا قلبك املظلمة.

ي اْلَمِسيِح َفُهَو َخِليَقٌة َجِديَدٌة: الأَْشَياُء  ِ
»ِإًذا ِإْن َكاَن أََحٌد �ن

َكٍة  ِ َ اْلَعِتيَقُة َقْد َمَضْت، ُهَوَذا اْلُكلُّ َقْد َصاَر َجِديًدا. َوأَيَُّة �ش
ِللنُّوِر َمَع الظُّْلَمِة؟«

 )2كورنثوس 5: 17؛ 6: 14(

 الكتاب القصصي
ي العالم!

 الأك�ش تشويًقا �ن

“أمي، ال تتوقفي، استمري يف القراءة!  القصة مثرية؛ اقرأيها حتى نهايتها من 
فضلك!”  القصة مثرية حًقا:

أُلقي يوسف، املكروه من إخوته، يف برئ عميق، 
وبيع فيم بعد كعبد إل مرص، حيث أُلقي يف 

السجن رغم كونه بريًئا متاًما.  وعىل رغم من ذلك، 
أصبح رئيس وزراء مرص، الذي أنقذ أرسته والعامل 

ق أثناء املجاعة. أجمع من املوت املَُحقَّ

الكتاب املقدس حافل بالقصص املُثرية، مثل هذه، والتي تحّث العقل عىل 
التفكري وتناشد القلب.

فقط فكر يف أصدقاء دانيآل الثالثة، الذين مل 
يرغبوا يف الركوع أمام معبود امللك، وتم 

إلقائهم يف الفرن امللتهب؛ وبالرغم من ذلك، 
وألجل أمانتهم، خرجوا منه ساملني.

الكتاب المقدس قادر عىل إثارة جميع الناس، ح�ت 
الشباب منهم!
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«؟ ه إل كل شخص.  أهناك أفضل من أن تقول »الرب راعيَّ هذا املزمور ُموجَّ

يف وقت االحتياج، وحتى يف مواجهة املوت، يستطيع املرء أن يجد الراحة 
الحقيقية: »أَيًْضا إَِذا رِسُْت يِف َواِدي ِظلِّ الَْمْوِت...  أَنَْت َمِعي«

وال ترتك أي منها يف منزلك!  تجنب أي يشء ال يتوافق مع أفكار الله.  الله 
يرغب يف أن يحفظنا من أي تأثريات نجسة وطرق رشيرة، وسيفعل ذلك من 

خالل قراءتنا للكتاب املقدس.  كلمة الله طاهرة، حقيقية، حية، وخالدة.  إنها 
تُشري بوضوح إىل طريق السعادة الحقيقية وكذلك السالم.

هل َسبق لك أن   
  أكلت البالدونا؟

  (Atropa belladonna نبات ست الحسن)

البالدونا نبات سام َخِطر عىل حياتك!  “لكني أريد تجربته؛ فأنا متأكد أنه لن 
يؤذيني مثلام يفعل باآلخرين”.

إذا تحدث أي شخص بهذه الطريقة، سيحق لنا الشك يف سالمة عقله.  وعىل 
الرغم من ذلك، أال نترصف نحن أحيانًا بطريقة مامثلة؟  ننغمس بإفراط يف 

وسائل اإلعالم العاملية حيث انقلبت مبادئ الله وغرضه من جهة الزواج والعائلة 
رأًسا عىل عقب، نقرأ روايات تصف أعامل السحر والشعوذة، وتتخذ من الكذب 

والخداع روتيًنا يوميًا.  نرغب يف تجربة مثل هذه األشياء؛ لنثبت ألنفسنا أننا 
أسمى من أن نتأذي منها.

يقول الكتاب املقدس أنه يتوجب علينا أن “نسد” أذاننا، و“نُغمض أعيننا”؛ فال 
نسمع أو ننظر إىل الرش )إشعياء33: 15(.  ولذلك، من الجيد أن ننصحك بأن:

<<< ل تأكل نبات البالدونا!

»  »ِ�َاٌج ِلِرْجىِلي َكالَُمَك َونُوٌر ِلَسِبيىِلي
)مزمور119: 105(

مزمور 23 <<نص معروف من الكتاب املقدس>>

ٌء. الرَّبُّ َراِعيَّ فاَلَ يُْعِوُزيِن يَشْ
يِف َمرَاٍع ُخرْضٍ يُْرِبُضِني.  إِىَل ِميَاِه الرَّاَحِة يُورُِديِن.

يَرُدُّ نَْفِس.  يَْهِديِني إِىَل ُسبُِل الرِْبِّ ِمْن أَْجِل 
اْسِمِه.

أَيًْضا إَِذا رِسُْت يِف َواِدي ِظلِّ الَْمْوِت الَ أََخاُف 
رَشًّا، ألَنََّك أَنَْت َمِعي.  َعَصاَك َوُعكَّازَُك ُهاَم 

يَانِِني. يَُعزِّ
.  َمَسْحَت  اِمي َمائَِدًة تَُجاَه ُمَضاِيِقيَّ تُرَتُِّب قُدَّ

ْهِن َرأيِْس.  كَأيِْس َريَّا. ِبالدُّ
َا َخرْيٌ َورَْحَمٌة يَتْبََعانِِني كُلَّ أَيَّاِم َحيَايِت، َوأَْسُكُن  إمِنَّ

يِف بَيِْت الرَّبِّ إِىَل َمَدى األَيَّاِم.
 مزمور لداود
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يف إحدى األسواق، اعتادت بائعة فاكهة، يف عدم تواجد زبائن، أن تجلس خلف 
بضاعتها تقرأ يف الكتاب املقدس الذي يشكل أهمية كبرية بالنسة لها.  

يف إحدى املرات، سألها أحد زبائنها الدامئني: “ما الكتاب الذي تواصلني قراءته 
هناك؟” أجابت: “كتاب املقدس؛ كلمة الله.” “حسًنا، كيف تتأكدين أنه كلمة 

الله؟  من أخربك بذلك؟” “الله نفسه.” سأل ُمتهكاًم: “وهل يتحدث الله بنفسه 
إليِك؟”

لثواٍن، كانت السيدة يف حرية من أمرها؛ ال تدري كيف تثبت أن الكتاب 
املقدس كلمة الله.  لكنها مل تتواَن حتى أشارت بإصبعها إىل الشمس وسألته: 
“أتستطيع أن تثبت أن هذه هي الشمس؟” أجاب: “هذا بسيط جًدا.  أفضل 

دليل أنها متنحني الضوء والحرارة.”

ردت السيدة: “أصبت، وكذلك أفضل ما يثبت أن الكتاب املقدس هو كلمة 
الله أنه ينحني االستنارة، ويبعث الدفء بداخيل.”

أفضل إثبات

الكتاب المقدس المخبوز

انفتحت عيون الكثريين عىل كامل عمل املسيح الكفاري من خالل “جان ُهّس”، املُلَقب 
باملُصلِح وشهيد بوهيميا، وشهادته الحية.  

لكن مل تستمر الكرازة باإلنجيل ملدة طويلة يف هذا البلد؛ فقد تم احراق جان هس ُمقيًَّدا يف 
أحد األعمدة، وسالت دماء مسيحيني آخرين، وبدأت حمالت التفتيش عن الكتب املقدسة 

لتدمريها.

ي ِمْن ُكلِّ الَِّذيَن  ِ
»يَا رَبُّ ِإلِهي، َعَلْيَك تََوكَّْلُت.  َخلِّْص�ن

« )مزمور7: 1(   ي ِ
�ن ي َونَجِّ ِ

يَطْرُُدونَ�ن

يف تلك األوقات، وأثناء إعدادها الخبز، سمعت امرأة، تتخد 

من الكتاب املقدس كنزها الثمني، أن رجال التفتيش 

ميشطون القرية ليلقون القبض عىل كل َمن يجدون 

الكتاب املقدس يف حوزته.  

أخذت كتابها املقدس برسعة شديدة ودثرته يف كتلة كبرية 

من العجني؛ دافعًة إياه يف الفرن أمام األرغفة األخرى.  

مل ميِض الكثري حتى فُِتش منزلها، وتم البحث يف كل مكان ابتداًء من الرسداب 

وحتى الدور العلوي لكن ُدون جدوى.

بعدما غادر هؤالء املُضطَِهدين املنزل، كان الخبز قد أُِعدَّ وأُخِرج من الفرن.  

وللدهشة، مل يعاِن الكتاب املقدس سوى القليل من التلفيات مبا يشبه ما حدث 

مع الفتية الثالثة؛ شدرخ، ميشخ، وعبدنغو الذين أُلقوا يف األتون.  يخربنا 

الكتاب كيف أخرجهم الله من أتون النار دون أدىن أذى.

 )دانيآل3(
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نقطة الهدف الرئيسية

ه يل.”  شارك بيرت صديقه بهذا اإلدعاء  “الكتاب املقدس غري موجَّ

وتابع: “ألن به الكثري مام ال أستطيع فهمه”.

فكر “كني” قليالً، ُمدركًا أن بيرت يريد فقط أن يختلق األعذار، 

وإذ كان يعرف أن بيرت رسق باألمس من ممتلكات جريانه، أجابه: 

“مؤكد أن هناك شيئًا ما تستطيع فهمه.” “حسًنا، ماهو؟” “ال 

ترسق.”

كانت تلك اإلجابة مبثابة سهم اخرتق قلب بيرت، تذكر فعلته 

باألمس؛ فمىض يف طريقه صامتًا.

ًا، َواْلُمَتَقلُِّب  ْ »اْلُمْلَتِوي اْلَقْلِب لَ يَِجُد َخ�ي

وِء«   )أمثال17: 20( ي السُّ ِ
اللَِّساِن يََقُع �ن

كتاب مقدس ُملقى بعيًدا 

يف طريقهم ملنازلهم، ُمستقلني القطار، يف إحدى العطالت األسبوعية، ترصف 
الجنود عىل نحو غري الئق؛ مضايقني بعضهم البعض وُمتبادلني النكات.

كان أحد الجنود الشباب جالًسا يف إحدى زوايا مقصورة القطار، يقرأ يف كتابه 
املقدس الذي يحمله معه دامئًا، عندما وثب آخر قائالً: “لنحَظ معه ببعض 

املرح”.  ما إن نطق بذلك، حتى انتزع الكتاب من بني يدي زميله، ُملقيًا إياه 
من النافذة.  هل هاجمه الزميل يف غضب؟  ال، بل تذكر كلامت الرب يسوع: 

»... ألين وديع ومتواضع القلب ...« )متى11: 29(.  َحزن، لكن ظل صامتًا.

بعد أسابيع قليلة، استلم هذا الجندي الشاب طرًدا، بداخله كتابه 
املقدس، ُمرفَق معه رسالة ُمشوقة.  لقد عرث عىل الكتاب املقدس أحد عامل 

السكة الحديد، تحدث الله إىل قلبه عندما فتح الكتاب وبدأ يف قراءته.  ومنذ 
تلك اللحظة، خوٌف عظيم اجتاح قلبه بسبب ضمريه غري الطاهر.  لكن من 
خالل قراءته للكتاب املقدس، حصل عىل غفراٍن من جميع خطاياه بإميانه 

بعمل املسيح الكفاري.  ومن هنا، فهم الجندي ملاذا كان عليه أن يقيض أسابيع 
قليلة بدون كتابه املقدس.  وكابد الشيطان، أكرب عدو لله، الهزمية مجدًدا؛ فلله 

طرقه العجيبة يف الوصول لقلوب البرش.

ًا...«  ْ ا هللاُ َفَقَصَد ِبِه َخ�ي ًّا، أَمَّ َ »أَنُْتْم َقَصْدتُْم ىِلي �ش
)تكوين50: 20(



57 56

منذ عقود سالفة، ويف إحدى املدن الصغرية، كان هناك مزاد علني لبعض 
البضائع املنزلية، من بينها كتاب مقدس قديم، مل يعبأ أحد برشائه.  يف النهاية، 

عرض أحد تجار املدينة سعرًا واستطاع رشائه مقابل القليل من املال.
أراد هذا التاجر، ومن وجهة نظره، أن 
يستخدم صفحات الكتاب املقدس يف 

لف بضائعه عند بيعها، غري ُمباليًا 
بالقيمة العظمى لصفحات هذا 

الكتاب.  أما الله فيُعلن: »كَلَِمِتي ... الَ 
تَرْجُع إَِلَّ َفاِرَغًة« )إشعياء 55: 11(.

ب نتيجة شعوره الدائم بالذنب تجاه  يقطن أيًضا يف هذه املدينة رجل ُمَعذَّ
موت شخص ما؛ كثريًا ما يرى كلمة “قاتل” أمام عينيه بحروف ُمتوِهجة.  يف 

يوٍم، أرسل ابنه إىل املتجر، الذي ميتلكه التاجر السالف ذكره، ليبتاع له شيئًا ما.  
عاد الفتى ومعه السلعة املطلوبة ملفوفة بإحدى صفحات الكتاب املقدس 

القديم.  وفجأة ملعت أمام عيني الرجل كلامت هذه آية: »ِبُدوِن َسْفِك َدٍم الَ 
تَْحُصُل َمْغِفرٌَة« )عبانيني 9: 22(

الكتاب المقدس الُمَمَزق

يف البداية، مل تكن تلك الكلامت مفهومة بالنسبة له.  لكنه أرص عىل إيجاد 
الغفران مهام كانت التكلُفة؛ لذلك، أرسل الرجل ابنه مجدًدا إىل التاجر الذ 
كان قد بدأ يف متزيق صفحات رسالة يوحنا األوىل.  وعندما قرأ هذا الرجل 
ُمَعذب الضمري تلك الصفحة، تحررت روحه من هذا الحمل الثقيل؛ حيث 

رُنَا ِمْن كُلِّ َخِطيٍَّة« و»إِِن اْعَتَْفَنا ِبَخطَايَانَا  قرأ: »َوَدُم يَُسوَع الَْمِسيحِ ابِْنِه يُطَهِّ
رَنَا ِمْن كُلِّ إِثٍْم«  َفُهَو أَِمنٌي َوَعاِدٌل، َحتَّى يَْغِفَر لََنا َخطَايَانَا َويُطَهِّ

 )1يوحنا1: 7، 9(

أرشقت تلك الكلامت بضوئها الساطع خالل روحه املُظلِمة.  لقد اخترب أن دم 
يسوع املسيح، الذي ُسِفك عىل عود الصليب، قادر أن يُطَِهر من كل خطية.  
وبذلك، يستطيع كل من يعرتف لله بخطاياه أن يجد السالم الحقيقي لقلبه 

وضمريه.

ًا ما تغ�ي منحى  ن من الناس؛ كث�ي إن كلمة هللا بركة لمالي�ي
ين من خالل آية واحدة أو صفحة من الكتاب  حياة الكث�ي

المقدس.  كلمة هللا »حية وفعالة...« هكذا يث�ي هللا 
مشاعر القلوب القاسية والَخِربة ويعيد تنظيمها.  

يستطيع الكتاب المقدس، وإن كان ُمَمزًَقا، أن يقود الناس 
إىل طريق السعادة الحقيقية.
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صادقة هي الكلمة

كلمة الله هي الحق، وهي تنخس ضامئر قارئيها، موضحة لهم أين سقطوا، 
فتجعلهم ال يشعرون بالراحة؛ ولذلك يخاف منها البعض، بل حاول البعض 

منهم إزالتها للتخلص منها.

كلمة هللا تبقى لالأبد

لكن الله يسهر عىل كلمته؛ فلن تفنى أبًدا.

ي تنتقض 
اجمع كل الكتب ال�ت

الكتاب المقدس، واجعلها 
اصة بعضها فوق بعض؛  ُم�ت
ستحصل عىل كومة أعىل من 

ة.  ثم ضع  ن أهرامات الج�ي
الكتاب المقدس بجوار تلك 

الكومة، فلن يصيبه أي أذى.  
سيبقى ُمنترصًا، صامًدا 

أمام جميع ُمعاديه.

،  »َرأُْس )كل( َكالَِمَك َحقٌّ
ْهِر ُكلُّ أَْحَكاِم َعْدِلَك«.   َوِإىَل الدَّ

                                                )مزمور119: 160(

ا َكِلَمُة الرَّبِّ َفَتْثُبُت ِإىَل الأَبَِد.  َوهِذِه ِهَي  »َوأَمَّ
ْتُْم ِبَها.« ِّ ي برُسش ِ

 اْلَكِلَمُة الَّ�ت

                                                      )1بطرس1: 25(

َبَِد يَا رَبُّ َكِلَمُتَك  »ِإىَل الأ
َماَواِت.« ي السَّ ِ

َتٌة �ن  ُمَثبَّ

                                              )مزمور119: 89(
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الكتاب المقدس مثل...

ن نالخ�ب الخ�ب
اَمِء، ليَِكْ  هَذا ُهَو الُْخبُْز النَّازُِل ِمَن السَّ

 يَأْكَُل ِمْنُه اإلِنَْساُن َوالَ مَيُوَت.  )يوحنا6: 50(

النارالنار

أَلَيَْسْت هَكَذا كَلَِمِتي كََناٍر.  )إرميا23: 29(

النورالنور

رِسَاٌج لِرِْجيِل كَالَُمَك َونُوٌر لَِسِبييِل.  )مزمور119: 105(

ن نالل�ب الل�ب

وكَأَطَْفال َمْولُوِديَن اآلَن، اْشتَُهوا اللََّبَ الَْعْقيِلَّ الَْعِديَم 

الِْغشِّ ليَِكْ تَْنُموا ِبِه.  )1بطرس2:2(

العسلالعسل

َهاِد.  )مزمور19: 10( ... أَْحىَل ِمَن الَْعَسِل َوقَطِْر الشِّ

الذهبالذهب

َهِب َواإِلبِْريِز الَْكِثريِ.  )مزمور19: 10( أَْشَهى ِمَن الذَّ

الفضةالفضة
اٍة يِف بُوطٍَة يِف األَرِْض،  ٍة ُمَصفَّ ، كَِفضَّ كَالَُم الرَّبِّ كَالٌَم نَِقيٌّ

َمْمُحوَصٍة َسبَْع َمرَّاٍت.  )مزمور12: 6(

المرآةالمرآة
ألَنَّ كَلَِمَة اللِه ...  ُمَميِّزٌَة أَفَْكاَر الَْقلِْب َونِيَّاتِِه.  َولَيَْسْت َخلِيَقٌة َغرْيَ ظَاِهرٍَة 

ٍء ُعْريَاٌن َوَمْكُشوٌف لَِعيَْنْي ذلَِك الَِّذي َمَعُه أَْمرُنَا.  اَمُه، بَْل كُلُّ يَشْ قُدَّ

)عربانيني4: 12، 13( 

المطرقةالمطرقة
ْخَر؟  أَلَيَْسْت هَكَذا كَلَِمِتي ... كَِمطْرَقٍَة تَُحطُِّم الصَّ

  )إرميا23: 29(

السيفالسيف  
 ... َسيَْف الرُّوِح الَِّذي ُهَو كَلَِمُة اللِه.

  )أفسس6: 17؛ عربانيني4: 12(

الزرعالزرعَ 
 الَ ِمْن َزْرٍع يَْفَنى ...  ِبَكلَِمِة اللِه الَْحيَِّة الْبَاِقيَِة إِىَل األَبَِد.

  )1بطرس1: 23(
العسل



63 62

 

63 62

نصائح لقراءة سليمة للكتاب المقدس َ

اقرأ الكتاب املقدس لتتواصل مع الله مبارشة.  ميكنك أن تبدأ، عىل سبيل 
املثال، بإنجيل لوقا يف العهد الجديد، حيث ميكنك قراءة قصة حياة الرب 
يسوع.  باإلضافة إىل ذلك، فإن العهد الجديد مفتاح أسايس لفهم العهد 

القديم.

إذا أردت أن تقرأ الكتاب املقدس لتحصل عىل 
الفرح واملنفعة الحقيقية، فالنقاط السبعة التالية 

ستساعدك عىل ذلك:

1.   استخدم ترجمة جيدة 
<  استخدم ترجمة مفهومة للكتاب القدس، لكن، يف نفس الوقت، كن حريًصا 

أن تكون الرتجمة دقيقة يف نقل معاين النص األصيل.

)لألسف هناك طبعات للكتاب املقدس، نجد فيها بعض االنحرافات عن رسالة الكتاب الحقيقية.(

 2.   خذ وقتك
<  اعقد النية عىل تخصيص أفضل ُربع ساعة يف يومك للمقابلة مع الله.

يحتوي اليوم عىل 96 ُربع ساعة: اعِط واحدة فقط منهم لله؛ فهو يريد محادثتك.

3.   اهدأ
<  اقرأ كتابك املقدس يف مكاٍن هادئ.

بالطبع، ميكنك قراءة الكتاب املقدس من خالل مواقع اإلنرتنت، أو بعض التطبيقات املجانية؛ لكن إذا 

قرأته يف شكله الورقي، ستحظى برتكيز أفضل، دون أي ُمشتِّتات.

4.  صلِّ إىل هللا
 <    اطلب عونًا من الله لتفهم ما تقرأ.

ال يوجد من يستطيع رشح الكتاب املقدس أفضل من كاتبه.

 <    اسأل الله: “ماذا تريد أن تقول يل؟  كيف يل أن أحيا ما أقرأه؟”
هو وحده يرى ما يف قلبك، ويعرف الصعوبات والظروف التي متر بها.

 <    أشكر من أجل كلمته الغالية.
قراءة الكتاب املقدس تستحرض الربكات واملنافع العظيمة. )انظر مزمور119: 162(

5.  تأملها
 <    فكر فيام تقرأ.

لن تستفيد الكثري إذا قرأت الكتاب املقدس بعجلة. )انظر مزمور119: 15، 27، 48(

 <    ضع خطًا تحت النصوص الهامة والحظ النصوص املتامثلة.
ستتمكن من إيجادهم وتذكرهم فيام بعد بسهولة.

6.  احفظها عن ظهر قلب.
 <    احفظ اآليات الهامة بالنسبة لك.

 ستتمكن من استدعائها إىل ذاكرتك حينام تحتاجها يف مواقف الحياة املختلفة.

 )انظر مزمور119: 11؛ كولويس3: 16(

ن التنفيذ ي ح�ي
7.  ضعها �ن

 <    افعل كام قال الله لك يف كتابه املقدس.

بطاعتك لله، تصبح سعيًدا وتتعمق يف عالقتك معه. )انظر يعقوب1: 22(

َ ِللَِّذيَن يَْسَمُعوَن َكالََم هللاِ َويَْحَفظُونَُه« »طُو�ب
 )لوقا11: 28(
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ل بد من قرار!

لقد تلقيت الكثري من االقرتاحات واملعلومات عن الكتاب املقدس، “رسالة” الله 
إليك؛ من فضلك، اعِط الله إجابه اآلن.  ال تتجاهل القرار!  عليك أن تدرك اآلن 

ًدا. أهمية اإلصغاء إىل الله؛ رمبا لن تحصل عىل تلك الفرصة ُمجدَّ

يريد الله أن يأتيك بلطفه ونعمته، وليس كقاٍض، فهو يدعوك أن تلتفت وتعود 
إليه، لكن إذا واصلت طريقك، غري ُمباٍل ورافًضا لرسالة الله؛ فلن يقودك 

طريقك هذا سوى إىل االنفصال األبدي عن الله، أي جهنم.

يتقدم هللا إليك بعرض ُمذهل من خالل ابنه، يسوع المسيح:

يمكنك التحرر من خطاياك بكلمات بسيطة وصادقة أثناء 
افك له، سيمنحك الغفران بكل �ور.   صالتك هلل.  عند اع�ت

ه أنك انفصلت عنه وأخطأت إليه.  إذا فعلت ذلك  اخ�ب
بصدق، ثق أن يسوع المسيح دفع عقوبة خطاياك عندما مات 

عنك عىل عود الصليب.  

إذا قبلت عرض هللا لك، سينفتح لك باب السماء، حيث 
الخلود الأبدي السعيد برفقة هللا، ويصبح لحياتك هدف 

  . ومع�ن

الله يهتم بك؛ ولذلك، فهو يتحدث إليك من خالل رسالته: الكتاب املقدس.  
يرغب يف أن يحررك ومينحك سالمه الحقيقي؛ فهو يحبك بإخالص ويعتني بك.

من فضلك اقرأ الكتاب املقدس بال ريب وبقلب مفتوح.  تجاوب مع الله.  
اشكره، يف صالة، عىل أن كلمته الصالحة وصلت إليك، وأنك قبلتها.  ستكون 

صالتك تلك مبثابة الفرح األعظم لله.

 َ َ
َماِء ِبَخاِطٍئ َواِحٍد يَُتوُب أَْك�ش ي السَّ ِ

»هَكَذا يَُكوُن َفَرٌح �ن
ا لَ يَْحَتاُجوَن ِإىَل تَْوبٍَة« َ بَارًّ ن ِمْن ِتْسَعٍة َوِتْسِع�ي

 )لوقا15: 7(.
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ستصبح فرحة عارمة لك أنت أيًضا، إذا قلت لله:

ُف  ِ َ
ي َولَ أَْكُتُم ِإثِْمي.  ُقْلُت: “أَْع�ت ِ

ُف َلَك ِبَخِطيَّ�ت ِ َ
»أَْع�ت

» ي ِ
” َوأَنَْت رََفْعَت أَثَاَم َخِطيَّ�ت ي  ِللرَّبِّ ِبَذنْ�بِ

 )مزمور32: 5(

ستنطبق عليك أنت أيًضا وعود الله الصالحة األبدية:

»َوأَنَا أُْعِطيَها َحَياًة أَبَِديًَّة، َوَلْن تَْهِلَك ِإىَل الأَبَِد، َولَ 
يَْخطَُفَها أََحٌد ِمْن يَِدي«

 )يوحنا10: 28(

ْهِر« َيَّاِم ِإىَل انِْقَضاِء الدَّ
»َوَها أَنَا َمَعُكْم ُكلَّ الأ

)20 :28  )م�ت

ميكنك طلب

“رسالة إليك”
 والكث�ي من المطبوعات بلغات

 متعدد من العنوان أدناه:
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