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  الغرض من الكتاب المقدس
 

  ٢الفصل 
  الدرس الثاني" مسح شامل للعھد القدیم : "الدرس الصوتي

 

  .إلینا الكتاب المقدس ولماذا أعطاه لنا هللا أن نفھم كیف وصل: الھدف

ةٌ قَطُّ بَِمِشیئَِة إِْنَساٍن، بَْل تََكلََّم أُنَاُس هللاِ الْقِدِّیُسوَن َمُسوقِیَن ِمَن الرُّ  . وحِ اْلقُُدسِ ألَنَّھُ لَْم تَأِْت نُبُوَّ
 ) ٢١:١بطرس ٢(
  
 

دعما لھذا الموضوع، فالكتاب المقدس . سیحمن البدایة إلى النھایة، یتحدث الكتاب المقدس عن یسوع الم
یقدم لنا السیاق ) ٢(أن یقدم السید المسیح كالمخلص والفادي للعالم؛ ) ١: (لدیھ أربعة أھداف رئیسیة

لیبین ) ٤(أن یقود غیر المؤمن إلى طریق اإلیمان بیسوع؛ و ) ٣(التاریخي الذي جاء فیھ یسوع؛ 
  .للمؤمنین كیف یریدھم هللا أن یعیشوا

 
فال یوجد شيء یمكن . وھو نوع خاص من الوحي الذي اكتمل اآلن. إن هللا ھو الذي كتب الكتاب المقدس

ملوك، : كان من بینھم. رجال مختلفا لكتابة الكتاب المقدس ٤٠استخدم هللا . كتابتھ اآلن أو إضافتھ
  . وصیادین، وكھنة، ورعاة غنم، وقادة حروب، وحتى جامعي الجمیز

 
م، على الرغم من أنھ قد استخدمت قبل ذلك بعدة  ١٠٠ھد القدیم رسمیا في حوالي عام تم تجمیع الع

  .وكانت مكتوبة باللغة العبریة. تم إدراج الكتب على حسب كتابھا الموثوق فیھم أنھم أنبیاء أو كتبة. قرون
 

قد استخدم قبل ذلك ، على الرغم أیضا من أنھ ٦٩٢أما العھد الجدید فقد تم تجمیعھ في مجلد واحد في سنة  
إذا كان الكاتب رسوال أو معاونھ؛ إذا كان : تم اختیار الكتب على أساس ثالثة معاییر. بقرون عدیدة

المحتوى الروحي یقدم النعمة للمؤمنین؛ وإذا اتفق مع باقي الكتب الموحاة أو الُمعترف بھا من قادة 
  .كتب العھد الجدید باللغة الیونانیة. الكنیسة
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  .أفضل إجابة واحدة ما لم یُطلب خالف ذلكاختر 
 
  .صواب أم خطأ؟ الكتاب المقدس ھو دلیل عن كیفیة العیش حیاة طاھرة -١
صواب أم خطأ؟ بعد الفصول القلیلة األولى یركز الكتاب المقدس في سفر التكوین على قصة إبراھیم  -٢

  .وذریتھ
  .لیبارك أبراھام ونسلھ فقط صواب أم خطأ؟ وفقا للكتاب المقدس، جاء یسوع المسیح -٣
 
  أي مما یلي یصف الكتاب المقدس؟ -٤
  تاریخ الحضارة البشریة -أ

  كتاب علوم -ب
  كتاب فلسفة -ج
  تاریخ الخالص -د
 
 :          ، أخبر یسوع تالمیذه أن الشخصیة المحوریة في كل الكتاب المقدس ھي٢٧-٢٥:٢٤في لوقا  -٥
  نفسھ -أ
  موسى - ب 
  آدم - ج 
  داود - د 
 
 في األناجیل، قصة حیاة یسوع، ما ھو الحدث الذي كتب بالتفصیل أكثر من باقي األحداث؟  -٦
  والدتھ -أ

  ولى في حیاتھالثالثون سنة األ -ب
  خدمتھ العامة -ج
  األسبوع األخیر، بما في ذلك الصلیب والقیامة -د
 
  ما ھي أنواع الرجال الذین كتبوا أسفار الكتاب المقدس؟ -٧
النبالء، الملوك، والمزارعین، والصیادین، واألنبیاء، كھنة، وموظفي الحكومة، (

  )الطبیب، الجنراالت، محصلي الضرائب
 
  ت الموجودة لدینا الیوم من الكتاب المقدس ؟ما ھي السجال -٨
  المخطوطات األصلیة -أ

  نسخ دقیقة جداً تم الحفاظ علیھا بعنایة -ب
  النسخ المماثلة لألصول، ولكن لیست دقیقة تماما -ج
  النسخ التي تم تغییرھا عدة مرات على مر القرون -د
  
، ما ھو )الكتاب المقدس(الخاص  مع الوحي) كلمة هللا للفرد(عندما یتعارض الوحي الشخصي  -٩

  الصحیح؟
  الوحي الخاص -أ

  الوحي الشخصي -ب
  .إنھ یعتمد على الحالة -ج
ً  -د   .ال یمكننا أن نعرف حقا
  
  

ُر لَھَُما ثُمَّ ابْتََدأَ ِمْن مُ ٢٧ وَسى َوِمْن َجِمیِع األَْنبِیَاِء یُفَسِّ
ةَ بِِھ فِي َجِمیعِ الُْكتُبِ    ٢٧:٢٤لوقا . األُُموَر اْلُمْختَصَّ
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  ؟"كلمة هللا"كیف یمكن أن نعرف إذا كان الكتاب المقدس ھو حقاً  - ١٠
  .أننا ال نستطیع -أ

  .علینا القیام بالكثیر من األبحاث -ب
  .سوف یكتشف ذلك فورا كل من یقرأه -ج
  ".كلمة هللا"إذا كانت لدینا اإلرادة للطاعة وأن نفعل ما یقول، وأنھ سیغیر حیاتنا، سوف نعلم أنھ ھو  -د

 
                         

تذكر في الرسالة عندما تحدثنا عن الوحي؟  ما ھو الفرق بین الوحي العام، والنوع من اإللھام   
  ؟ كیف یكشف هللا لنا الحقیقة الیوم؟"اصالوحي الخ"الذي یُسمى 

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

                 
  

. أطلب من هللا أن یعلمك كیف تطبق ما تعلمتھ على حیاتك.  ر  من أجل ھذه الدراسةاشك  
اسألھ أن یجذب البعیدین عنھ من خالل ھذه الدراسة، واسأل هللا من یمكنك أن تدعو یشترك و

  .في ھذه الدراسة
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ذھنھم لفھمھم الكتاب  ، ما ھي الحقیقة التي ذكرھا یسوع للرسل لتفتح٤٥، ٤٤؛ ٢٧-٢٥: ٢٤في لوقا  -١

  ) ٤٠-٣٩:٥أنظر یو (المقدس؟  كیف یمكن فتح تلك الحقیقة فھمك للكتاب المقدس؟  
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
سفر التكوین، نجد أن بقیة  من ١٢عندما نصل إلى الفصل : كیف یمكنك أن تربط ھذه الحقیقة باآلتي -٢

الكتاب المقدس كلھ یتحدث عن إبراھیم و نسلھ، الذي من خاللھ یتبارك جمیع أمم األرض؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
؟ كیف یؤثر ھذا على طریقتنا في )١٧:٧یو(كیف طلب منا یسوع أن نثبت أن تعالیمھ ھي تعالیم هللا؟   -٣

تعالیم المسیح ھي من هللا بل أیضا كل الكتاب موحى بھ من هللا؟ إثبات أن لیس فقط 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
باإلضافة إلى البحث عن المسیح في كل الكتاب المقدس، ماذا أیضا ینبغي أن نبحث عنھ أثناء قراءتنا  -٤

  )١٧:١٧أنظر یو(للكتاب المقدس؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
عالمین أن الورق ال یدوم، ماذا كان ینبغي أن یحدث حتى یصل الكتاب المقدس لنا الیوم؟  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  . قدم واشرح أربعة أغراض للكتاب المقدس -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
یسوع المسیح،  ما ھو األسبوع األكثر أھمیة في حیاة"في األناجیل األربعة، اشرح كیف نعرف  -٧

  ولماذا؟
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
    

  الذھاب إلى العمق


