
هل تريد أن تبدأ القراءة في الكتاب المقدس ؟

الكاتب: دعوة للجميع

كتبت كاترين كهلر

  

" َفَكِلَمُة اللِه َحّيٌَة َوَفّعاَلٌة. إّنَها أمَضى ِمْن أّيِ َسيٍف ِذي َحّدَْيِن، َفَتخَتِرَق الُحدوَد الفاِصَلَة َبيَن الّنَفِس َوالّرُوِح، َوَبيَن الَمفاِصِل
َوالّنُخاِع. َوِهَي َتْحُكُم َعَلْى أفكاِر الَقلِب َوَمشاِعِرِه " عبرانيين 12:4

  

 " كنت دائما أؤمن بالله ، لكن لم أكن أعرف" أين أنت ؟كتبت ليندا " أتذكر أول مرة قرأت الكتاب المقدس ، صرخت الى الرب سالته 
الكثير عنه . شخص ما نصحني بقراءة  انجيل يوحنا ( الانجيل الرابع في العهد الجديد ) و قد فعلت . عرفت يسوع كم يحبني، يهتم بي
و يعرفني الهدف الحقيقي من الحياة. بدأت أقضى الكثير من الوقت في قراءة كلمته و سجلت كل ما يلمس قلبي في دفتري... كتبت
عن كل ما كان يحدث من حولي، و معي و كل ما أشعر به. بعد أن صليت صلاة  قبول الرب كمخلص ، شعرت براحة أكثر في قلبي و

الظلام الذي كان من حولي تحول الى نور "  
في الحقيقة أصبحت سعيدة  و فرحة " .

      

  

قد يكون اختبار ليندا مشابه لك. عند الامساك لأول مرة  بالكتاب المقدس ، ترهب كونه كتاب كبير . هناك 66 سفر في الكتاب
bible living The المقدس و 40 كاتب . أشجعك لشراء نسخة مبسطة من الكتاب المقدس . أوصي بنسخة

  

ينقسم الكتاب المقدس إلى قسمين - العهد القديم ( الجزء الأول ) والعهد الجديد ( الجزء الثاني ). وقد كتب العهد القديم قبل مجيء
الانجيالسيد المسيح إلى الأرض، وقد كتب العهد الجديد بعد ولادة يسوع المسيح. ويطلق على أول الاسفار الأربعة في العهد الجديد " 

 " ول
كتب الكتاب أربعة في هذه الكتب عن حياة يسوع على الأرض و كلماته .

  

 1 / 3



هل تريد أن تبدأ القراءة في الكتاب المقدس ؟

الكاتب: دعوة للجميع

لبدء قراءة الكتاب المقدس ، أنصح أن تبدأ بإنجيل " يوحنا " - الانجيل الرابع في العهد الجديد . بعد قراءة أنجيل" يوحنا " ، أوصى
بقراءة أنجيل ' مرقس ' و بالتتابع : رسالة يوحنا الاولى ، رسالة يوحنا الثانية ، رسالة يوحنا الثالثة ، سفر التكوين  ( العهد القديم ) ،

رسالة أفسس ، رسالة غلاطية ، أنجيل لوقا و انجيل متى .

  

الكتاب المقدس لن يصبح أبدا مملا بغض النظر عن عدد المرات التي تقرأه فيها.

  

دراسةان كانت بعض الاجزاء صعبة الفهم أطلب من الله ان يفتح عقلك و قلبك لفهم كلمته.  يمكنك شراء كتب تفسيرية في " 
الكتاب المقدس

" هي كتب نافعة تعطى تفسيرات لأى أسئلة قد تكون لديك .

  

  

قبل البدء في القراءة، صلى ليعطيك الله قدرة على فهم كلمته.

  

- استخدم قلم رصاص للتأكيد على الآيات التي لمست قلبك و اكتبها في الاسفل في كراستك .

  

- أحرص على قراءة الكتاب المقدس بشكل يومي. هذا هو الطعام الروحي لروحك .

  

" يارب ، شكرا على كلماتك التي ترشدنا ، تعرفنا بك ،  تشجعنا  ، تعلمنا و تحمينا من الخطية ، أملائنا برغبة أعمق في معرفة المزيد
عنك  . آمين "

  

  

هل أخذت فرصة للصلاة من اجل قبول المسيح و الامتلاء بالروح القدس ؟
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http://www.thoughts-about-god.com/
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