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  أفضل كتب الكتاب المقدس
  
  ١الفصل 

  ١العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 
  

  المدخل للعھد الجدید وشرح لماذا األناجیل ھي  الغرض الرئیسي من الكتاب المقدس: الھدف

الً َكلَِمةَ اْلَحقِّ بِاالْستِقَاَمةِ اْجتَِھْد أَْن تُقِیَم نَ ١٥ ِ ُمَزُكى، َعاِمالً الَ یُْخَزى، ُمفَصِّ تیموثاوس ٢. (ْفَسَك ِ
١٥:٢( 
َليَّ َوالَ تُِریُدوَن أَْن تَأْتُوا إِ ٤٠. َوِھَي الَّتِي تَْشھَُد لِي. فَتُِّشوا اْلُكتَُب ألَنَُّكْم تَظُنُّوَن أَنَّ لَُكْم فِیھَا َحیَاةً أَبَِدیَّةً ٣٩

 )٣٩:٥یوحنا . (لِتَُكوَن لَُكْم َحیَاةٌ 
ةَ بِِھ فِي َجِمیعِ اْلُكتُبِ  ُر لَھَُما األُُموَر اْلُمْختَصَّ   )٢٧:٢٤لوقا . (ثُمَّ اْبتََدأَ ِمْن ُموَسى َوِمْن َجِمیعِ األَْنبِیَاِء یُفَسِّ

وغالبا ما یشار ". بر السارالخ"، والتي تعني "األناجیل"تسمى الكتب األربعة األولى من العھد الجدید 
إن ھذه السیرة لیست . إلیھا بالسیرة الذاتیة لیسوع ألننا سوف نحصل منھا على معلومات عن حیاة یسوع

فمثال إثنین . مثل النموذج الذي نراه الیوم، ألن الناس الذین كتبوا لم یحاولوا أن یقولوا قصة یسوع بأكملھا
  . األولى من حیاتھ عام ٣٠و المن ھذه األناجیل ال تذكر حتى والدة أ

ونحن نستطلع ھذه . ھذه األناجیل األربعة تخبرنا عن أعمال یسوع وتعالیمھ، والفداء الذي قدمھ إلى العالم
عاما فقط، ولكنھ أثر  ٣٣السیرة الموحى بھا ونلخصھا، سوف نكتسب نظرة شاملة على حیاة رجل عاش 

  . أي وقت مضى في تاریخ عالمنا أكثر من أي شخص آخر عاش في
وبالتالي فھي أھم . تبین لنا األناجیل أن كل الكتاب المقدس بعھدیھ القدیم والجدید یتحدث عن یسوع المسیح

كما سنرى، یسوع یعلن أنھ في صمیم خطة . كتب في الكتاب المقدس، والمفتاح لفھم كل الكتاب المقدس
  .إلیھ وإلى خطتھ لفداء وخالص البشریة كل سيء في الكتاب المقدس یشیر. هللا من البدایة للنھایة

كل شيء فعلھ یسوع، كل . األناجیل تعلن لنا عن هللا ألنھا تقدم لنا یسوع المسیح، أعظم إعالن عن الحق
 .ھذا ھو السبب في أن ھذه الدراسة في غایة األھمیة. شيء قالھ یسوع یعلن هللا لنا
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  .أفضل إجابة اختر
 .ا عن العھد القدیم، ھناك نوع واحد فقط من الكتب في العھد الجدیدصحیحة أو خاطئة؟ خالف -١
 .صحیحة أو خاطئة؟ تعتبر األناجیل األربعة قلب الكتاب المقدس -٢
 . صحیحة أو خاطئة؟ األناجیل ھي مثل السیر الذاتیة لیسوع -٣
  .الة األساسیةصحیحة أو خاطئة؟ إنھ لیس من المھم دراسة الكتاب المقدس طالما نحن نعرف الرس -٤
  

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر أفضل إجابة واحدة لكل سؤال
 
 كیف یحصل شخص على اإلیمان؟ -٥
 عن طریق االستماع أو قراءة كلمة هللا -أ

 بواسطة انتظار معجزة اإلیمان لتأتي -ب
 أن یولد من أبوین لدیھم اإلیمان -ج
  عمال الصالحةمن خالل الذھاب في رحلة إلى القدس والقیام باأل -د

 
 من ھي الشخصیة الرئیسیة في الكتاب المقدس؟  -٦
 موسى -أ

 الملك داود -ب
 یسوع المسیح  -ج
  الرسول بولس - د

 
 ما ھو الغرض الرئیسي من الكتاب المقدس؟ -٧
 .ھو دلیل العلمي -أ

 . ھو تاریخ شامل للحضارة -ب
 .ھو كتاب عن الخالص - ج
 . فعلھھو قائمة بما یجب وینبغي أن ن -د

 
 أي جانب من جوانب خدمة یسوع تكشف بدقة عن حقیقة هللا؟  -٨
 ما قال وعلمھ -أ

 ما فعلھ -ب
 شخصیتھ وصفاتھ -ج
  كل ما سبق -د

 
 لماذا أتى لنا هللا في شكل رجل؟ -٩
 لیبین لنا أنھ كان رجال قبل أن یصبح إلھا -أ

 لتوصیل رسالتھ لنا بطریقة یمكن أن نفھمھا -ب
 ن أن یحكم علینا كملك إنسانيحتى یتمكن م -ج
  . لتصحیح التعالیم التي أعطانا إیاھا في العھد القدیم كروح -د
  

 ما ھو الفرق بین العھد القدیم والعھد الجدید؟ -١٠
 . العھد القدیم ھو للیھود، والعھد الجدید ھو من أجل الجمیع -أ

خبرنا أن یسوع المسیح جاء وسیأتي مرة العھد القدیم یخبرنا أن یسوع المسیح قادم، والعھد الجدید ی -ب
 .أخرى

 .العھد القدیم مليء بعدم الدقة، ولكن العھد الجدید ھو الصحیح تماما -ج
  .كتب العھد الجدید ُكتب العھد القدیم من قبل الناس، ولكن یسوع نفسھ -د
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 ماذا علینا أن نفعل بما نتعلمھ في الكتاب المقدس؟ -١١
 دراستھ بعنایة -أ

 مة هللا بطریقة صحیحة لآلخرینشرح كل -ب
 تعلیم اآلخرین حتى یتمكنوا بعد ذلك من تعلیم آخرین -ج
  كل ما سبق -د
 

في حیاتك؟ إلى من ) أو یمكن أن تغیر(لماذا تعتبر اإلنجیل خبر سار لك شخصیا؟ ماذا غیرت 
 ترید أن تشاركھ األخبار السارة؟  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 

اسألھ أن یعطیك أفكار عظیمة وأنت . أشكر هللا أنھ أرسل یسوع لیسد الفاصل بین البشر وهللا
اسأل هللا أن یمنحك الشجاعة لتبادل األخبار السارة بالخالص في  .یع القلیلة المقبلةتدرس كلمتھ في األساب

 .یسوع المسیح
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 لماذا األناجیل األربعة ال تعتبر سیر ذاتیة نموذجیة من حیاة یسوع؟   -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
انظر في یوحنا (كیف كان یسوع المسیح أعظم إعالن عن الحق فیھذا العالم أكثر من أي وقت مضى؟  -٢

١٨:١( 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
، ٤٤؛ ٢٧:٢٤؛ لوقا ٣٩:٥أنظر یوحنا (لماذا األناجیل األربعة ھي أھم كتب في الكتاب المقدس؟   -٣

٤٥ (
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
، لفھم كل ما الحقیقة التي شاركھا یسوع مع الرسل والتي فتحت فھمھم، أو عقولھم ٤٥:٢٤وفقا للوقا   -٤

الكتاب المقدس؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ثیر ذلك على العالم؟ ما تأ" جاء یسوع"وفقا إلنجیل مرقص،  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
في حیاتك  "جاء یسوع "صف خط التاریخ الروحي عندما   -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
فیھا؟ " جاء یسوع"ما االختالفات التي حدثت في حیاتك عندما   -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
  

  الذھاب إلى العمق


