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هذا الكتاب 

يساعدك  ولكي  الشخصية،  منفعتك  أجل  ومن  أجلك،  من   مكتوب 
جلسات  في  كتابي  كمشير  فاعلية  بأكثر  المقّدسة  األسفار  استخدام  على 

المشورة المبنية على كفاية الكتاب المقّدس.

قَْد َوهَبَْت لَنَا ُكلَّ َما هَُو لِْلَحيَاِة َوالتَّْقَوى، بَِمْعِرفَِة  اإِللِهيَّةَ  َكَما أَنَّ قُْدَرتَهُ 
اْلُعْظَمى  اْلَمَواِعيَد  لَنَا  َوهََب  قَْد  بِِهَما  اللََّذْيِن  َواْلفَِضيلَِة،  بِاْلَمْجِد  َدَعانَا  الَِّذي 
َوالثَِّمينَةَ، لَِكْي تَِصيُروا بِهَا ُشَرَكاَء الطَّبِيَعِة اإِللِهيَِّة، هَاِربِيَن ِمَن اْلفََساِد الَِّذي 
ُموا فِي إِيَمانُِكْم  ْهَوِة. َولِهَذا َعْينِِه  َوأَْنتُْم بَاِذلُوَن ُكلَّ اْجتِهَادٍ  قَدِّ اْلَعالَِم بِالشَّ فِي 
َصْبًرا،  التََّعفُِّف  َوفِي  تََعفُّفًا،  اْلَمْعِرفَِة  َوفِي  َمْعِرفَةً،  اْلفَِضيلَِة  َوفِي   فَِضيلَةً، 
ِة األََخِويَِّة َمَحبَّةً.  أََخِويَّةً، َوفِي اْلَمَودَّ ةً  ْبِر تَْقَوى، َوفِي التَّْقَوى َمَودَّ َوفِي الصَّ
ُمْثِمِريَن  َغْيَر  ُمتََكاِسلِيَن َوالَ  تَُصيُِّرُكْم الَ  َوَكثَُرْت،  فِيُكْم  َكانَْت  إَِذا  ألَنَّ هِذِه 
قَِصيُر  أَْعَمى  هَُو  هِذِه،  ِعْنَدهُ  لَْيَس  الَِّذي  ألَنَّ  اْلَمِسيِح.  يَُسوَع  َربِّنَا  لَِمْعِرفَِة 
الِفَِة. لِذلَِك بِاألَْكثَِر اْجتَِهُدوا أَيُّهَا اإِلْخَوةُ  اْلبََصِر، قَْد نَِسَي تَْطِهيَر َخطَايَاهُ السَّ
أَْن تَْجَعلُوا َدْعَوتَُكْم َواْختِيَاَرُكْم ثَابِتَْيِن. ألَنَُّكْم إَِذا فََعْلتُْم ذلَِك، لَْن تَِزلُّوا أَبًَدا. 
ُم لَُكْم بِِسَعٍة ُدُخوٌل إِلَى َملَُكوِت َربِّنَا َوُمَخلِِّصنَا يَُسوَع اْلَمِسيِح  ألَنَّهُ هَكَذا يُقَدَّ

. األَبَِديِّ

َرُكْم َدائًِما بِهِذِه األُُموِر، َوإِْن ُكْنتُْم َعالِِميَن َوُمثَبَّتِيَن  لِذلَِك الَ أُْهِمُل أَْن أَُذكِّ
فِي اْلَحقِّ اْلَحاِضِر. َولِكنِّي أَْحِسبُهُ َحقًّا   َما ُدْمُت فِي هَذا اْلَمْسَكنِ  أَْن أُْنِهَضُكْم 
اْلَمِسيُح  أَْعلََن لِي َربُّنَا يَُسوُع  أَنَّ َخْلَع َمْسَكنِي قَِريٌب، َكَما  بِالتَّْذِكَرِة، َعالًِما 
بِهِذِه  ِحيٍن  ُكلَّ  تَتََذكَُّروَن  ُخُروِجي،  بَْعَد  تَُكونُوا  أَْن  أَْيًضا  فَأَْجتَِهُد  أَْيًضا. 
ِة َربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيِح  ْفنَاُكْم بِقُوَّ األُُموِر. ألَنَّنَا لَْم نَْتبَْع ُخَرافَاٍت ُمَصنََّعةً، إِْذ َعرَّ
َوَمِجيئِِه، بَْل قَْد ُكنَّا ُمَعايِنِيَن َعظََمتَهُ. ألَنَّهُ أََخَذ ِمَن هللاِ اآلِب َكَراَمةً َوَمْجًدا، 



الَِّذي  اْلَحبِيُب  اْبنِي  اْلَمْجِد األَْسنَى:»هَذا هَُو  ِمَن  َكهَذا  َعلَْيِه َصْوٌت  أَْقبََل  إِْذ 
َماِء، إِْذ ُكنَّا َمَعهُ  ِمَن السَّ ْوَت ُمْقبِلً   أَنَا ُسِرْرُت بِِه«. َونَْحُن َسِمْعنَا هَذا الصَّ
النَّبَِويَّةُ، َوِهَي أَْثبَُت، الَّتِي تَْفَعلُوَن َحَسنًا   فِي اْلَجبَِل اْلُمقَدَِّس. َوِعْنَدنَا اْلَكلَِمةُ 
يَْنفَِجَر  أَْن  إِلَى  ُمْظلٍِم،  َمْوِضٍع  فِي  ُمنِيٍر  ِسَراٍج  إِلَى  َكَما  إِلَْيهَا،  اْنتَبَْهتُْم  إِِن 
ِة  نُبُوَّ ُكلَّ  أَنَّ  الً:  أَوَّ هَذا  َعالِِميَن  قُلُوبُِكْم،  فِي  ْبِح  الصُّ َكْوَكُب  َويَْطلََع  النَّهَاُر، 
ةٌ قَطُّ بَِمِشيئَِة إِْنَساٍن، بَْل تََكلََّم  . ألَنَّهُ لَْم تَأِْت نُبُوَّ اْلِكتَاِب لَْيَسْت ِمْن تَْفِسيٍر َخاصٍّ
وِح اْلقُُدِس. )بطرس الثانية ١: ٣-٢١(. يُسوَن َمُسوقِيَن ِمَن الرُّ أُنَاُس هللاِ اْلقِدِّ
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الخالص

قيادة إنسان إلى المسيح

١- بعيًدا عن السيد المسيح نحن عاجزون وخطاة.

أ- جميعنا خطاة.

ب- نحن في قيود وعبودية روحية. 

ج- نحن بعيدون عن هللا.

د- معرفة الخطية تأتي بواسطة ناموس هللا.

هـ - هللا في عدله يعاقب الخطاة.

ز- ال يمكننا أن نخلّص أنفسنا بأية طريقة.

٢- الرب يسوع يخلّصنا بالنعمة وباإليمان.

أ- يسوع تألم ومات من أجل الخطاة.

ب- أمثلة للذين نالوا الخلص بالنعمة وبإيمانهم.

٣- الرب يدعو الخطاة مثلي ومثلك.

4- إننا ننال الخلص لكي نطيع الرب بفرح ونخدمه.

للمزيد عن هذا الموضوع الهام، انظر ص.٢٣٠.



المقّدمة

لماذا هذا الكتاب؟ 
للمشورة الكتابية

»ُكلُّ اْلِكتَاِب ُهَو ُموًحى بِِه ِمَن هللاِ، َونَافٌِع لِلتَّْعلِيِم َوالتَّْوبِيِخ، لِلتَّْقِويِم 
ُمتَأَهِّباً  َكاِمالً،  إِْنَساُن هللاِ  يَُكوَن  لَِكْي   ، اْلبِرِّ فِي  الَِّذي   َوالتَّأِْديِب 
لُِكلِّ َعَمل َصالٍِح« )تيموثاوس الثانية ١٦:٣-١٧(. »ألَنَّ َكلَِمةَ هللاِ 
ْيِن، َوَخاِرقَةٌ إِلَى َمْفَرِق  َحيَّةٌ َوفَعَّالَةٌ َوأَْمَضى ِمْن ُكلِّ َسْيٍف ِذي َحدَّ
وِح َواْلَمفَاِصِل َواْلِمَخاِخ، َوُمَميَِّزةٌ أَْفَكاَر اْلقَْلِب َونِيَّاتِِه.«     النَّْفِس َوالرُّ
                                                        )العبرانيين١٢:٤(

وأنت تؤدي عمل الرب فإن الروح القدس هو دائًما المشير األول لك، 
إدانة  إلى  الناس  يُحضر  إنه  الكلمة.  خلل  من  وبسيادة  بقوة  يعمل  وهو 
المقّدسة.  بكلمته  المسيح  يسوع  الرب  من  الخلص  كلمة  وإلى   الخطية 
مثل  القريب  ومحبة  هللا  محبة  كيفية  الناس  يعلّم  المقّدسة  األسفار  فمن 
النفس، والحياة باإليمان والطاعة تجاوبًا مع نعمته التي للخلص. الروح 
البر.  في  ويقّوم  ويعلّم  ويوبّخ  يعّزي  المقّدسة،  األسفار   القدس، من خلل 
مسالك  مختلف  وفي  العصور  كل  في  الناس  مساعدة  تتم  الطريقة  وبهذه 
الحياة؛ ويتم حل كل المشلت الشخصية والزوجية واألسرية؛ فيتمّجد هللا.

ولذلك فمن الضروري لك أن تكون »مؤهلً تماًما وبالكامل« باألسفار 
المقّدسة، ومستعًدا »لكل عمل صالح«. وكلما أحسنت تأهيل نفسك صرت 

أكثر فاعلية في مساعدة اآلخرين.
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المقدمة

االحتياجات الشخصية والزوجية واألسرية

 صدر هذا المرجع السريع للمشورة أوالً في مارس ١988. وبصدور 
باللغة  نسخة  ألف   ١7٥ نحو  السوق  في  هناك  تكون  الثالثة  الطبعة 
المشورة.  مجرد  من  أكثر  في  مستخدم  أنه  واضًحا  وصار  اإلنجليزية. 
بما  واألسرية  والزوجية  الشخصية  احتياجاتهم  لسد  الكثيرون   فيستخدمه 
في ذلك حل المشاكل والنزاعات داخل البيت. والبعض يستخدم هذا الدليل 
)مذبح  والعائلية  الشخصي(  الصلة  )مذبح  الشخصية  العبادة  أوقات  في 

الصلة العائلي(.

تفّرد هذا الكتاب

استخدامهم  في  هللا  شعب  لمساعدة  خاصة  بصفة  مصمم  الكتاب  هذا 
للكتاب المقّدس بأكثر فاعلية في خدمات المشورة. وفيه عدة سمات متميزة. 
فقد تم تسجيل فقرات الكتاب المقّدس ونصوصه تحت عناوين موضوعات 
)أكثر من 8٥ موضوع(، تم ترتيبها بحيث يسهل عليك في لحظة التقاط 
النص أو الفقرة التي ترتبط بالموضوع الذي وردت تحته. وفي كثير من 
األحيان يتم تسجيل نص اآليات المنتقاة حتى تكون أمامك مباشرة. وعندما 

نورد فقرات طويلة نكتفي بتسجيل الشاهد الكتابي للفقرة. 

ولزيادة فائدة استخدام هذا الكتاب تم ترقيم مداخل الموضوعات ليسهل 
عليك استخلصها. فمثلً عند بحثك لكي تقود إنساًن إلى الغفران فيمكنك 

أن تكتب في مفكرتك على سبيل المثال: 

غفران الخطايا – صفحة ١٠4

وتسجل الملحوظات والشواهد التالية: 

١( المؤمن يبيض كالثلج. إشعياء ١:١8
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6( هللا ال يحتقر روًحا منكسرة أو قلبًا منفطًرا. مزمور ٥١:١7

إشعياء  بالغفران.  الوعد  لهم  ويقدم  وطلبه،  إليه  للسعي  الخطاة  يدعو  9( هللا 
7-6:٥٥

١١( الرب يسوع غفر للمرأة التائبة. لوقا ٣6:7-٥٠

يسوع  ابنه  بدم  خطايانا،  كل  وغفر  واختارنا  علينا  نعمته  أفاض  هللا   )٢6
المسفوك على الصليب. أفسس ٣:١-١٠

هذه الطريقة ستساعدك كذلك في إعداد تكليفات الفروض المنزلية التي تلبّي 
االحتياجات الخاصة لكل إنسان طالب للمشورة.

اآليات  ليستخدموا  والكثيرات  للكثيرين  معينًا  الكتاب  هذا  يكون  أن  صلتي 
الكتابية فيه بأكثر فاعلية أثناء تقديم المشورة لآلخرين، من أجل راحتهم 

وفرحهم وسلمهم وحياتهم األبدية، وفوق كل ذلك من أجل مجد هللا.




