
 

 

 

 

 

 

 

 

كي يكون اي كتاب على افضل قائمة المبيعات، يجب ان ال ُيملَى بعدد النسخ التي بِيعْت، الن ذلك يعود الى تفضيالت 
مثل هذه الكتب، الن القُّراء الي موضوع كان، من حيث ان تسويق بعض هذه الكتب ال يحدُد او يفرُض معايير منفعة 

 .اغلبيتها تخدم المستهلك في مجال الترفيه اكثر من دنيا الحكمة والمعرفة
 

تتطرق معضم الكتب الى . الفصول واالزمنة معظم الكتب وقتية في محتواياتها، بينما قلة منها تنجح في بقائها رغم مرور
ئع او خيال او مواضيع اجتماعية او تاريخية، الى موضوع واحد، ان كان دين او علوم او رياضيات او احصاءت او وقا

 ...آخره
 

ر وحياة ورؤية وهدف ومبرر، ومن غير ذلك، ال يعدو الكتاب عن مسودة  يجب ان تمنَح فحوى كل كتاب حكمة وتبصُّ
ام والملوك والعقالء  والمؤرخين ُملطخة بالحبر؛ بنفس الوقت، يجب على اي كتاب ان يسمح للقارئ ان يقف امام الحكَّ

ليناقش حكمتهم وليتحدث معهم وليجادل ارائهم واعمالهم، ومن غير ذلك، ال يعدو الكتاب ايضا عن قبر من رخام تفيح 
 .منه رائحة الموت

 

م العلم، وتخيالت الفالسفة، وتعنت الحضارات، ولون كتاب واحد غلب تجارب الزمان والمكان، وتقدّ 
 .وضحالة المرتبةالساللية العرقية، وحماقة األساطير 

 

هذا الكتاب الفريد يحتوي على الصحة والغنى، على المعرفة ما هو اسمى من الكليات والجامعات، على الحكمة 
، على بعد الرؤية لكل قرار سليم، على النور للتبُصر اليومي، على العظمة في التواضع، على الهداية دولةلكل 

على لكرامة، في االنعمة على االنسانية،  (سمو) لوهيةعلى إ ،االلوهيةفي في الرحلة الميمونة، على تقوى 
 .الرحمة للمذنب، على الكفارة للخالص، على حياة كفاح وعلى حب من الُعلى

 

كتاب كل الكتب، وموسوعة كاملة ": بالكتاب المقدس"هللا القدير مؤلف هذا الكتاب وموحيه، لهذا ُسمَي 
كتاب مجيد تسرُد حبه ورحمته وتشريعاته، وتحتوي، على كل ( ٦٦) ٧٣معجم واحد مؤلف من . لالنسانية

صفحاته وفي كل سطر منه، كلمة الحياة، موقعة ومختومة من الخالق نفسه، وحيث نجد من خالله الصليب 
: مها لنا هدية لحياة واحدةبيده وقدّ  شعار فيه يبثنا خطته للغفران التام والفداء، والتي خّطها ووقعها شخصيا  

 .االبدية الحياة
 

في العالم كله، ينكبون  ليومنا هذا، يترأس الكتاب المقدس قائمة المبيعات الفُضلى، الن كل الجواعى والعطشة روحيا   
 .على مطالعته ليغرفوا منه المعرفة والراحة والعزاء والحل والهداية والتكفير والخالص

 

يخاطر الناس بارواحهم، في بعض الدول، للحصول على الكتاب المقدس، وهم سعداء اذا حصلوا على صفحة 
على صفحات كتابه المقدس، يخاطب ويناجي الخالق بنفسه . واحدة من هذا الكتاب المقدس ليقرؤها ويعتزوا بها

ان تدعوه الى قلبك وبيتك  خصيا  الرب منك شيطلب من خالل صفحاته كلها، . وأنت أناوشخصه خليقته التي هي 
بجبروته وسيادته ومجده، يمد هللا يده اليك . وحياتك كي يعيش حياته في حياتك، وكي تطرح كل همومك عليه

 . ليكون مصباح لجسدك وروحك ونفسك
 

ومن ضمن كل صفحاته تستمد روعة الُبشرة السعيدة الّسارة، ومنها تتعلم كيف تنقش وصاياه على قلبك، 
لدخول حياتك، ستكون مكافأتك في هذه  عندما تدعوه شخصيا  . م ستهديك في مسيرتك وتعبُّدكومن ث

في ملكوته لتشاركه حياته االبدية في  وسيأتي يوم عندما سيستقبلك سخصيا  . الحياة راحة البال والقلب
 .مجده السرمدي

 

، ُمقدٌس ُمكّملٌ "يعات كلهارأس قائمة المب"من يقدر ان يكتب اسمى كتاب الكتب مشهود له كونه على 
يجب على كل مخلوق ان يقرأ ويعيش هذا الكتاب النه يحوي في طياته كل . وُمنّزهٌ؟ فقط الخالق بنفسه

 .الشؤون الروحية واالجتماعية والتهذيبية والزمنية للمعرفة والبصيرة
 

 :ني استعين بقول السير جان دنهامعلّ 
 :االهداف االربعةعلى الكتب ان تحثَّ على واحد من هذه "

 استعمال وأ – متعة –تقوى  –حكمة 
 

اقدم لكم الكتاب الوحيد الذي يحتوي ليس فقط على هذه االربع اهداف بل ايضا الحياة والخلود واكثر، 
 :وبنفس الوقت الكتاب الوحيد الذي ال مثيل له من حيث انه قُلَِّد ولكن ال احد استطاع انتاج مثيل له

 الكتاب المقدس :الخالصكتاب ُبشرة 

 

 

 َناأَْعِطَنا ُخْبَزَنا َكَفاَف َيْومِ 
  


