
2 

 

  ما ھو الكتاب المقدس؟
 

  ١الفصل 
  الدرس األول" مسح شامل للعھد القدیم : "الدرس الصوتي

  

  .لفھم ما ھو الكتاب المقدس، وكیف تم تنظیمھ: الھدف

، لَِكْي ُكلُّ اْلِكتَاِب ھَُو ُموًحى بِِھ ِمَن  هللاِ، َونَافٌِع لِلتَّْعلِیِم َوالتَّْوبِیِخ، لِلتَّْقِویِم َوالتَّأِْدیِب الَِّذي فِي الْبِرِّ
                )١٧-١٦:٣تیموثاوس ٢ (..یَُكوَن إِنَْساُن هللاِ َكاِمالً، ُمتَأَھِّبًا لُِكلِّ َعَمل َصالِحٍ 

  
 

" الكتاب المقدس"كلمة . ستة وستون: من الكتب یتكون من مجموعة" الكتاب المقدس"في الواقع إن 
Bible أنھ یأتي من "أو " أنھ ینتمي إلى هللا"تعني " المقدس"، وكلمة "الكتب"تي من الكلمة الالتینیة تأ
  .یعني مجموعة من الكتب القادمة من هللا"  الكتاب المقدس"ولذلك حرفیا ". ھند هللا

 
وھم یؤكدون لنا أن ھذه الكلمات . سنة ١.٥٠٠على مدى فترة حوالي أربعون رجل كتبوا الكتاب المقدس 

وقد حمل وساق الروح القدس ھؤالء الرجال . ، مستوحاة من روحھ وصاغھا البشر"هللا نفسھ"ھي كلمات 
  .كما تحمل الریاح القارب وتسوقھ في البحر

 
. عھد القدیم والعھد الجدیدالقسمان الرئیسیان ھما ال. الستة والستون كتابا مرتبین حسب نوعھم ورسالتھم

رسالة العھد القدیم ھي یسوع قادم؛ ھل سوف تؤمن بھ؟ ورسالة العھد الجدید ھي یسوع جاء؛ ھل سوف 
اإلنفصال  –" المطلقین"تثق بھ؟ العھد القدیم یروي كیف، من خالل مجيء المخلص، هللا سوف یصالح 

صالح هللا المطلقین إذ جاء یسوع لیصلح بین هللا ویخبرنا العھد الجدید كیف . الروحي بین هللا ومخلوقاتھ
  ". هللا القدوس"والناس ونحن یجب أن نؤمن بھ ونثق أنھ غفر آثامنا إلى األبد فیعید عالقتنا مع 

 
خمسة كتب للقانون أو الناموس، واثنا عشر كتاب : العھد القدیم یحتوي على خمسة أنواع من الكتب

، واثنا )واحد منھم كتب كتابین(ة كتب ألربعة من األنبیاء الكبار تاریخ، وخمسة كتب من الشعر، وخمس
  .عشر كتاب لألنبیاء الصغار

 
، وكتاب )األناجیل(أربعة كتب عن حیاة یسوع : العھد الجدید أیضا یحتوي على خمسة أنواع من الكتب

  ). الرؤیا(د نبوي وثالثة عشر رسالة لبولس، وثمانیة رسائل عامة، وسفر واح) سفر األعمال(تاریخ واحد 
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  الكتاب المقدس

  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یُطلب منك غیر ذلك
 
  ؟"المقدس"ماذا نعني عندما نصف الكتاب المقدس ب  -١
  .الذي یقرأه یجب ان یكون مقدس -أ

  .أنھ یأتي من هللا -ب
  .من الصعب جداً أن نفھمھ -ج
  .جمیع الذین كتبوه كاملین -د
 
  عن الكتاب المقدس؟ ١٧- ١٦:٣تیموثاوس ٢ماذا یقول  -٢
  .أنھ موحى بھ من هللا -أ

  .أنھ مفید للتصحیح والتقویم -ب
  .ویعلمنا التبریر -ج
  .أنھ یؤھلنا للعمل الصالح -د
  .كل ما ذكر أعاله - ه
 
  عندما كتب أناس الكتاب المقدس، من أین أتت أفكارھم ؟ -٣
  .إبداعھم وفھمھم الخاص -أ

  .التقلید -ب
  .ا الكثیر من الدراسات البحثیةفعلو -ج
  .أرشدھم روح هللا القدوس -د
 
  .المكتوبة" كلمة هللا"الحي، والكتاب المقدس ھو " كلمة هللا"صواب أم خطأ؟ یسوع ھو  -٤
  

  العھد القدیم
ھذا االنفصال بین هللا . ، والسبب في االنفصال بین هللا ولنا )أخطأوا(العھد القدیم یخبرنا كیف تمرد البشر 

الرسالة األساسیة للعھد القدیم ھي أن . والناس ھو المشكلة األساسیة التي یتعامل معھا الكتاب المقدس
  .یسوع قادم لیصالحنا على هللا

  
  األنبیاء  الشعر  التاریخ  الناموس
  التكوین
  الخروج
  الالویین
  العدد
  التثنیة

  یشوع
  القضاة
  راعوث

  صموئیل األول
  صموئیل الثاني
  الملوك األول

  لوك الثانيالم
  أخبار األیام األول
  أخبار األیام الثاني

  عزرا
  نحمیا
  أستیر

  أیوب
  مزامیر
  األمثال
  الجامعة

  نشید النشاد

  إشعیاء
  إرمیاء

  مراثي إرمیاء
  حزقیال
  دانیال
  ھوشع
  یوئیل

  عاموس
  عوبدیا
  یونان
  میخا
  ناحوم
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  حبقوق  
  صفنیا
  حجي
  زكریا
  مالخي

  
  .مرتب حسب زمن الكتابة –سب التسلسل الزمني صواب أم خطأ؟ العھد القدیم مرتب ح  -٥
  .صواب أم خطأ؟ العھد القدیم یحتوي على خمسة أنواع من الكتب -٦
  .صواب أم خطأ؟ الفرق الرئیسي بین األنبیاء الكبار واألنبیاء الصغار ھو طول كتابتھم -٧
 ارسم خطا یوصل بین كل فئة وعدد كتبھا -٨
  القانون      ٥
  التاریخ      ٥
  رالشع      ٥

  األنبیاء الكبار      ١٢
 األنبیاء الصغار      ١٢

 
  في أي مجموعة من أسفار العھد القدیم أخبرنا هللا عن الفرق بین الحق والباطل؟ -٩
  )الناموس، والتاریخ، والشعر، واألنبیاء الكبار، األنبیاء الصغار(
  

  الرسالة األساسیة للعھد القدیم - ١٠
  .ویعیش حیاة مثالیة لیكون مقبوال من هللا الكمال یحتاج اإلنسان أن یطیع قوانین هللا -أ

  .هللا محبة، وسوف یبارك جمیع الناس  -ب
  .یسوع قادم، وسوف یصالح بین هللا ومخلوقاتھ -ج
  .المھم ھو العھد الجدید. لیس مھما -د
 

  العھد الجدید
 

روي لنا كیف جاء كما ی. یخبرنا العھد الجدید عن حیاة یسوع، ومعجزاتھ، وتعالیمھ، وصلبة وقیامتھ
أكثر من نصف العھد الجدید یتألف من . الروح القدس في حیاة المؤمنین، وكیف كانت الكنیسة األولى

  .معظم ھذه الرسائل كتبھا بولس. رسائل ُكتبت إلى الكنائس التي أنشئت بعد القیامة
  

  نبوات  رسائل عامة  رسائل بولس  التاریخ
  متى

  مرقس
  لوقا

  یوحنا
  أعمال الرسل

  یةروم
  كورنثوس١
  كورنثوس٢

  غالطیة
  أفسس
  فیلیبي

  كولوسي
  تسالونیكي١
  نسالونیكي٢
  تیموثاوس١
  تیموثاوس٢

  تیطس

  عبرانیین
  یعقوب

  بطرس١
  بطرس٢
  یوحنا١
  یوحنا٢
  یوحنا٣

  یھوذا

  رؤیا یوحنا
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  فلیمون
  .صواب أم خطأ؟ الرسالة األساسیة للعھد الجدید ھي أن یسوع جاء - ١١
  .دید ھو الجزء الوحید من الكتاب المقدس الذي یتحدث عن یسوعصواب أم خطأ؟ العھد الج - ١٢
  ".اإلنجیل"صواب أم خطأ؟  السیر الذاتیة لیسوع في الكتاب المقدس، یُطلق علیھا اسم  - ١٣
  :ارسم خطا یوصل بین كل فئة وعدد كتبھا - ١٤

  
  اإلنجیل/ السیرة الذاتیة      واحد
  التاریخ      واحد
  خطابات بولس      أربعة

  ل عامةرسائ      ٨
  نبوات      ١٣

  
  

  ) األناجیل، التاریخ، رسائل بولس، رسائل عامة، النبوءة(أین نجد قصة حیاة وموت وقیامة یسوع؟   - ١٥
 
 

في الرسالة التي استمعنا إلیھا، ما ھي القصة المشتركة بین العھد القدیم والعھد الجدید؟ ماذا 
  الموضوع مھم بالنسبة لك؟یقول لك ھذا عن أھمیة ھذا الموضوع؟ لماذا دراسة ھذا 

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  

 
.  علمنا كیف نعرفھ ونحبھ أكثر عن طریق دراسة كلمتھأشكر هللا من أجل كلمتھ، وأسألھ أن ی

  .اسألھ أن یساعدك على فھم ما یقول وما یعنیھ، وكیفیة تطبق كلمتھ على حیاتك كل یوم
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  ؟"كلمة هللا"استناداً إلى ما كتب بولس إلى تیموثاوس، ما ھي بعض أھداف  -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
على تقییمنا لما یجب تطبیقھ في الكتاب المقدس؟ ١كیف تؤثر  األھداف في السؤال رقم  -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ) ٠١٧:٧؛ ١٧:١٧ناقش یوحنا (ما ھي الحقیقة التي نتوقع أن نجدھا في الكتاب المقدس؟   -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
 عندما نجد حقیقة في الكتاب المقدس، ماذا ینبغي أن نفعل ولماذا؟ -٤

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  ما ھو تعریفك الشخصي للوحي فیما یتعلق بكلمة هللا؟  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  حیاتك عندما تقرأھا؟" كلمة هللا"كیف تتوقع أن تغیر  -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  . ھل غرض كلمة هللا أن تباركنا، أو أن تجعلنا بركة؟  اشرح -٧

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  ما ھي المشكلة األساسیة التي یتناولھا العھد القدیم؟  -٨

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  

  الذھاب إلى العمق
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  ) یمكنك اإلجابة في ثالث كلمات؟(ماھو لب رسالة العھد القدیم ؟   -٩
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  كیف ینبغي أن نتناول الخمسة أنواع من الكتب المختلفة للعھد القدیم؟  - ١٠

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

  ) ١١:١٠كورنثوس  ١ناقش (لماذا ینبغي أن ندرس التاریخ العبري؟   - ١١
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  . ؟  اشرح"كتب القانون"ھل ھناك أي تاریخ في  - ١٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

. صف ما ستكون علیھا.  تخیل أمة  بال قوانین على اإلطالق - ١٣
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
لماذا؟  ما عندما تذھب إلى الكنیسة، ھل تفضل أن تسمع عن األنبیاء الكبار أم عن األنبیاء الصغار؟   - ١٤

ھو وجھ االختالف وما ھو وجھ التشابھ؟ 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

  ، ما ھو مضمون العھد الجدید ؟في كلمتین - ١٥
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
؟  كیف نعتبرھا أكثر من "اإلنجیل"األولى من العھد الجدید اسم  لماذا أطلق على الكتب األربعة - ١٦

مجرد سیرة ذاتیة؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
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  ما ھو الفرق بین رسائل بولس والرسائل العامة؟  - ١٧
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
  كیف یعدنا سفر أعمال الرسل  لدراسة رسائل العھد الجدید؟  - ١٨

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

ھل .  ، سوف نجد تاریخ في األناجیل، والرسائل، وفي الرؤیا"كتب الناموس"كما یوجد تاریخ في  - ١٩
لماذا أو ) ١١:١٠كورنثوس  ١(ینبغي أن نتناول ھذه المقاطع التاریخیة كما نتناولھا في العھد القدیم؟  

لماذا ال؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  ) ٤٠- ٣٩:٥ناقش یوحنا (ما ھو المفتاح الذي أعطانا إیاه یسوع لجمیع الكتاب المقدس؟  - ٢٠

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

  ما ھي أنواع الكتب الخمسة في العھد الجدید؟  - ٢١
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  


