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العلوم المطلوبه ( بعض من االتي )
الكتاب المقدس Bible.
دراسة الالهوت Biblical Theology
تفسير النصوص Exegesis
علم التفسير Hermeneutics
النقض النصي Textual Criticism
النقض التاريخيHistorical Criticism
علم القانونية Canonology
جغرافية الكتاب المقدس Biblical geography
تاريخ الكتاب Biblical history.
حضارات الكتاب المقدس Biblical civilizations

Biblical symbols رموز الكتاب المقدس
Biblical persons شخصيات الكتاب المقدس
Petrology االبائيات
Bible language لغات الكتاب المقدس
Bible codex مخطوطات الكتاب المقدس
Biblical chronology, انساب الكتاب
Synoptic Gospels ) االناجيل االزائية ( عالقتها
Sciences (As much possible)
Astronomy, فلك
Biology, االحياء
Theory of evolution نظرات التطور
Geology, الجيلوجيا
Prehistoric archeology. االثار
Religions. االديان
Pagan world, العالم الوثني
Supernatural ما فوق الطبيعة
And much more….

ولكن ال يتوقع ان يجمع احد كل هذا فكل علي قدر استطاعته ومن الممكن ان يكون شخص مدافع
في مجال واحد وايضا ممكن ان تستعين بكتابات من هم متخصصين في اي مجال من هذه العلوم.
ولكن ثق كل ما تقراءه الرب قادر ان يستخدمه من خاللك

مصادر الشبهات
في ايامنا هذه تاتي الشبهات من المبتدعين سواء من المشككين من خارج االيمان وايضا من بعض
المؤمنين الذين انحرفوا مثلما يقول الكتاب
رسالة بطرس الرسول الثانية 1 :2
ضا فِي ال َّ
ضا ُم َعلِّ ُمونَ َك َذبَةٌ ،الَّ ِذينَ يَ ُدسُّونَ
سيَ ُكونُ فِي ُك ْم أَ ْي ً
ب أَ ْنبِيَا ُء َك َذبَةٌَ ،ك َما َ
َول ِكنْ َ ،كانَ أَ ْي ً
ش ْع ِ
س ِري ًعا.
ب الَّ ِذي ا ْ
بِ َد َع َهالَ ٍكَ .وإِ ْذ ُه ْم يُ ْن ِك ُرونَ ال َّر َّ
س ِه ْم َهالَ ًكا َ
شت ََرا ُه ْم ،يَ ْجلِبُونَ َعلَى أَ ْنفُ ِ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 11 :11
ضا ،لِيَ ُكونَ ا ْل ُمزَ َّك ْونَ ظَا ِه ِرينَ بَ ْينَ ُك ْم.
ألَنَّهُ الَ بُ َّد أَنْ يَ ُكونَ بَ ْينَ ُك ْم بِ َد ٌع أَ ْي ً
وللرد عليهم نثق بعمل هللا
إنجيل متى 21 :11
وح أَبِي ُك ُم الَّ ِذي يَتَ َكلَّ ُم فِي ُك ْم.
ألَنْ لَ ْ
ستُ ْم أَ ْنتُ ُم ا ْل ُمتَ َكلِّ ِمينَ بَ ْل ُر ُ

إنجيل مرقس 11 :11
ْطيتُ ْم فِي تِ ْلكَ
ساقُو ُك ْم لِيُ َ
فَ َمتَى َ
سلِّ ُمو ُك ْم ،فَالَ تَ ْعتَنُوا ِمنْ قَ ْب ُل بِ َما تَتَ َكلَّ ُمونَ َوالَ تَ ْهتَ ُّموا ،بَ ْل َم ْه َما أُع ِ
ُس.
سا َع ِة فَبِذلِكَ تَ َكلَّ ُموا .ألَنْ لَ ْ
ستُ ْم أَ ْنتُ ُم ا ْل ُمتَ َكلِّ ِمينَ بَ ِل ُّ
ال َّ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ

فنحن لسنا المدافعين عن الكتاب بل هو يدافع عن نفسه وهو صمد امام كل انواع الهجوم الذي
ممكن ان تتخيلوا اكثر من اي كتاب اخر  .فهو صمد عبر كل االزمنة امام المشككين والرافضين
والالدينيين والملحدين وال تستهينوا بهم فقد كان منهم اعظم علماء عصرهم ولكن الكتاب المقدس
صمد امام كل هؤالء وسيستمر الي انقضاء الدهر
وفقط نشترك الخذ بركة االشتراك ولهذا علينا عند تناول ما يُقال له «تناقض في الكتاب» نحتاج
إلى روح الخشوع والوقار ،فنحني رؤوسنا إجالالً عندما يتكلم العلي اإلله الحكيم وحده .فمن اقترب
من الكتاب بروح االتضاع تتضح له األمور التي تظهر للناقد الطائش كأنها ألغاز .إن هللا يعلن ذاته
في كلمته كما في أعماله ،ففيهما معا ً نرى إلها ً يعلن ذاته ويخفيها ،وال يراه إال طالبوه بالحق .وفي
كلمة هللا وأعماله يرى اإلنسان ما يؤيد اإليمان ،وقد يرى فيهما أيضا ً (بسبب قِصر نظره) ما يدعوه
إلى الرفض .وقد يرى فيهما تناقضا ً ظاهريا ً ال يستطيع حله إال من يسلّم ذهنه إلرشاد الروح القدس
بالوقار .وقبول اإلنسان إعالنات هللا عن نفسه هو امتحان لقلبه .وايضا لو استخدمك الروح القدس
لكتابة حل وارشد له اليحسب لك اي مجد في ذلك علي االطالق ولكن المجد هلل وحده الذي اعطاك
هذا كهبة من عنده لتفرح بها بكل تواضع وخشوع.
وحينما يسالنا البعض عن اي نوع من الشبهات في الكتاب المقدس يلجأ البعض منا الي االتكال
علي االيمان
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين :11
اإليقَانُ بِأ ُ ُمو ٍر الَ ت َُرى.
اإلي َمانُ فَ ُه َو الثِّقَةُ بِ َما يُ ْر َجى َو ِ
َ 1وأَ َّما ِ
ش ِه َد لِ ْلقُ َد َما ِء.
 2فَإِنَّهُ فِي ه َذا ُ
ان نَ ْف َه ُم أَنَّ ا ْل َعالَ ِمينَ أُ ْتقِنَتْ بِ َكلِ َم ِة هللاَِ ،حتَّى لَ ْم يَتَ َك َّونْ َما يُ َرى ِم َّما ه َُو ظَا ِه ٌر.
اإلي َم ِ
 1بِ ِ
وهذا صحيح والرب هو الذي سيعطي حكمة الرب
إنجيل لوقا 11 :21
ضوهَا.
ْطي ُك ْم فَ ًما َو ِح ْك َمةً الَ يَ ْق ِد ُر َج ِمي ُع ُم َعانِ ِدي ُك ْم أَنْ يُقَا ِو ُموهَا أَ ْو يُنَاقِ ُ
ألَنِّي أَنَا أُع ِ
وهذا هو االساس
ولكن مع االيمان ايضا يجب ان اجاوب

رسالة بطرس الرسول االولي 1
ب ال َّر َجا ِء الَّ ِذي
اوبَ ِة ُك ِّل َمنْ يَ ْ
اإللهَ فِي قُلُوبِ ُك ْمُ ،م ْ
سوا ال َّر َّ
 11بَ ْل قَ ِّد ُ
سأَلُ ُك ْم عَنْ َ
سبَ ِ
ستَ ِعدِّينَ دَائِ ًما لِ ُم َج َ
ب ِ
ف،
فِي ُك ْم ،بِ َودَا َع ٍة َو َخ ْو ٍ
يح ،يُ ْخز َْونَ فِي َما
صالِ ٌح ،لِ َك ْي يَ ُكونَ الَّ ِذينَ يَ ْ
يرتَ ُك ُم ال َّ
س َ
ض ِمي ٌر َ
َ 11ولَ ُك ْم َ
صالِ َحةَ فِي ا ْل َم ِ
شتِ ُمونَ ِ
س ِ
ش ّر.
يَ ْفتَ ُرونَ َعلَ ْي ُك ْم َكفَا ِعلِي َ
فنحن ال نجيب فقط لالجابة بل لكي اشهد بعجائب الرب للكل .يقول الكتاب
سفر التثنية 1
وصيكَ بِ َها ا ْليَ ْو َم َعلَى قَ ْلبِكَ،
َ 1و ْلتَ ُكنْ ه ِذ ِه ا ْل َكلِ َماتُ الَّتِي أَنَا أُ ِ
يقَ ،و ِحينَ تَنَا ُم َو ِحينَ
َ 7وقُ َّ
ص َها َعلَى أَ ْوالَ ِدكََ ،وتَ َكلَّ ْم بِ َها ِحينَ ت َْجلِ ُ
س فِي بَ ْيتِكََ ،و ِحينَ تَ ْم ِ
شي فِي الطَّ ِر ِ
تَقُو ُم،
اربُ ْ
ب بَيْنَ َع ْينَ ْيكَ،
َ 8و ْ
َصائِ َ
ط َها َعالَ َمةً َعلَى يَ ِدكََ ،و ْلتَ ُكنْ ع َ
ب بَ ْيتِكَ َو َعلَى أَ ْب َوابِكَ.
َ 1وا ْكتُ ْب َها َعلَى قَ َوائِ ِم أَ ْب َوا ِ

سفر التثنية 11
ب بَيْنَ
وس ُك ْمَ ،و ْ
َصائِ َ
اربُطُوهَا َعالَ َمةً َعلَى أَ ْي ِدي ُك ْمَ ،و ْلتَ ُكنْ ع َ
« 18فَ َ
ضعُوا َكلِ َماتِي ه ِذ ِه َعلَى قُلُوبِ ُك ْم َونُفُ ِ
ُعيُونِ ُك ْم،
يقَ ،و ِحينَ
َ 11و َعلِّ ُموهَا أَ ْوالَ َد ُك ْمُ ،متَ َكلِّ ِمينَ بِ َها ِحينَ ت َْجلِ ُ
سونَ فِي بُيُوتِ ُك ْمَ ،و ِحينَ تَ ْمشُونَ فِي الطَّ ِر ِ
تَنَا ُمونَ َ ،و ِحينَ تَقُو ُمونَ .
ب بَ ْيتِكَ َو َعلَى أَ ْب َوابِكَ،
َ 21وا ْكتُ ْب َها َعلَى قَ َوائِ ِم أَ ْب َوا ِ
وايضا اخبروا بها االمم
سفر أخبار األيام األول 22 :11
ب بِ َع َجائِبِ ِه.
َح ِّدثُوا فِي األُ َم ِم بِ َم ْج ِد ِه َوفِي ُك ِّل ال ُّ
ش ُعو ِ

سفر المزامير 17 :71

ايَ ،وإِلَى اآلنَ أُ ْخبِ ُر بِ َع َجائِبِ َك.
صب َ َ
اَلَّل ُه َّم ،قَ ْد َعلَّ ْمتَنِي ُم ْن ُذ ِ

سفر المزامير 21 :111
وك َوالَ أَ ْخزَى،
َوأَتَ َكلَّ ُم بِ َ
ش َهادَاتِكَ قُدَّا َم ُملُ ٍ

ولكي اجاوب يجب ان اعرف والمعرفة عن طريق توجيه القلب لها
سفر االمثال 22
س َم ْع َكالَ َم ا ْل ُح َك َما ِءَ ،و َو ِّج ْه قَ ْلبَكَ إِلَى َم ْع ِرفَتِي،
 17أَ ِم ْل أُ ْذنَكَ َوا ْ
شفَتَ ْيكَ .
سنٌ إِنْ َحفِ ْظتَ َها فِي َج ْوفِكَ ،إِنْ تَتَثَبَّتْ َج ِمي ًعا َعلَى َ
 18ألَنَّهُ َح َ
ولكي اقدم شهادة يجب ان افتش عنها
إنجيل يوحنا 11 :1
ش َه ُد لِي.
فَتِّشُوا ا ْل ُكت َُب ألَنَّ ُك ْم تَظُنُّونَ أَنَّ لَ ُك ْم فِي َها َحيَاةً أَبَ ِديَّةًَ .و ِه َي الَّتِي تَ ْ
مع مالحظة ان افتش الكتب هذا ليس عمل بسيط بل تدقيق وتمحيص لكي اقدم اجابة
ولهذا الكتاب المقدس وضع لنا منهجا وفكر في االجابة
فالكتاب المقدس قال
رسالة بولس الرسول الي أهل كلوسي 2
 1 :2اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت
 1 :2ليكن كالمكم كل حين بنعمة مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب ان تجاوبوا كل واحد
وما سنبدأ نتكلم عنه هو كيف تكون االجابة بنعمة الرب مصلحا بملح مثل االدلة التي سنفتش عنها
الكتب لنتعلم كيف نجاوب كل احد
ادلتك يجب ان تعتمد علي الحقيقة في كالم الرب
انجيل يوحنا 8

سو ُع لِ ْليَ ُهو ِد الَّ ِذينَ آ َمنُوا بِ ِه« :إِنَّ ُك ْم إِنْ ثَبَتُّ ْم فِي َكالَ ِمي فَبِا ْل َحقِيقَ ِة تَ ُكونُونَ تَالَ ِمي ِذي،
 11فَقَا َل يَ ُ
ق يُ َح ِّر ُر ُك ْم».
َ 12وتَ ْع ِرفُونَ ا ْل َحقََّ ،وا ْل َح ُّ
وال يوجد شيئ نخافه او نخفيه عن الحق الن كالم الرب ثابت ال يتزعزع وهو حق
سفر صموئيل الثاني 28 :7
ب أَ ْنتَ ه َُو هللاُ َو َكالَ ُمكَ ُه َو َحقٌَّ ،وقَ ْد َكلَّ ْمتَ َع ْبدَكَ بِه َذا ا ْل َخ ْي ِر.
سيِّ ِدي ال َّر َّ
َواآلنَ يَا َ

سفر المزامير 111 :111
س َكالَ ِمكَ َحقٌَّ ،وإِلَى ال َّد ْه ِر ُك ُّل أَ ْح َك ِام َع ْدلِكَ .
َر ْأ ُ

إنجيل يوحنا 17 :17
ق.
س ُه ْم فِي َحقِّكَ َ .كالَ ُمكَ ُه َو َح ٌ
قَ ِّد ْ
لتظهر االثم الذي به يحاولون ان يحجزوا الحق
رسالة بولس الرسول الي أهل رومية 1
 11 :1الني لست استحي بانجيل المسيح النه قوة هللا للخالص لكل من يؤمن لليهودي اوال ثم
لليوناني
 17 :1الن فيه معلن بر هللا بايمان اليمان كما هو مكتوب اما البار فبااليمان يحيا
 18 :1الن غضب هللا معلن من السماء على جميع فجور الناس و اثمهم الذين يحجزون الحق
باالثم
ولتسند الضعفاء
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 12 :1
الض َعفَا َء .
س .أَ ْ
سنِدُوا ُّ
َونَ ْطلُ ُ
ص َغ َ
ب .ش َِّج ُعوا ِ
اإل ْخ َوةُ :أَ ْن ِذ ُروا الَّ ِذينَ بِالَ ت َْرتِي ٍ
ار النُّفُو ِ
ب إِلَ ْي ُك ْم أَيُّ َها ِ
يع.
تَأَنَّ ْوا َعلَى ا ْل َج ِم ِ

اول مبدأ
هل الكتاب به اخطاء ؟ هذا سؤال المشككين.
الكل سيقول ضد المشككين آل .فهذا محور الحديث كله الن المشككين هذا هو هدفهم ان يثبتوا ان
هناك اخطاء في الكتاب ونحن في المقابل نرفض مبدؤهم تماما مع مالحظة ان فيها حماس وانفعال
ولكن ال اريد الحماس بل الحكمة .فاسال لماذا قلت ال ؟
فلهذا اوجه هذا السؤال لنفسي واليماني اوال
لماذا قلت ان الكتاب ال يوجد به اخطاء؟.
الكتاب هو كلمة هللا الحي .وهللا ال يخطئ وال يكذب
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 18 :1
ب فِي ِه َما ،تَ ُكونُ لَنَا تَ ْع ِزيَةٌ قَ ِويَّةٌ ،نَ ْحنُ الَّ ِذينَ
َحتَّى بِأ َ ْم َر ْي ِن َع ِدي َم ِي التَّ َغ ُّي ِر ،الَ يُ ْم ِكنُ أَنَّ هللاَ يَ ْك ِذ ُ
وع أَ َما َمنَا،
سكَ بِال َّر َجا ِء ا ْل َم ْو ُ
ا ْلت ََجأْنَا لِنُ ْم ِ
ض ِ

رسالة بولس الرسول إلى تيطس 2 :1
ب ،قَ ْب َل األَ ْز ِمنَ ِة األَزَ لِيَّ ِة،
َن ا ْل َك ِذ ِ
َعلَى َر َجا ِء ا ْل َحيَا ِة األَبَ ِديَّ ِة ،الَّتِي َو َع َد بِ َها هللاُ ا ْل ُمنَ َّزهُ ع ِ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 11 :2
سهُ.
إِنْ ُكنَّا َغ ْي َر أُ َمنَا َء فَ ُه َو يَ ْبقَى أَ ِمينًا ،لَنْ يَ ْق ِد َر أَنْ يُ ْن ِك َر نَ ْف َ
واذا كان الرب امر االنسان ان ال يشهد شهاده زور
سفر الخروج 11 :21
 11 :21ال تشهد على قريبك شهادة زور
فكيف يكون شهادة الرب وهو كتابه المقدس به شهادة زور
انجيل يوحنا 21

 11 :21و اما هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن هللا و لكي تكون لكم اذا امنتم حياة
باسمه
لذا كتاب هللا ال يخطئ الن هللا لن يكذب في كتابه.
سفر المزامير 111
 111 :111راس كالمك حق و الى الدهر كل احكام عدلك

ثانيا بعد ان عرفنا ان هللا ال يخطئ وان كالم هللا ليس به خطأ .اسأل نفسي هل الكتاب المقدس هو
كلمة هللا ؟
االجابه نعم والسبب الن الرب يسوع المسيح اخبرنا بذلك
اوال عن العهد القديم
انجيل متي 22
 21 :22فاجاب يسوع و قال لهم تضلون اذ ال تعرفون الكتب و ال قوة هللا

انجيل لوقا 11
 11 :11كان الناموس و االنبياء الى يوحنا و من ذلك الوقت يبشر بملكوت هللا و كل واحد يغتصب
نفسه اليه

وهو اكد
 1سلطانه
انجيل متي
 21 :22قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائال
وايضا
انجيل متي 22

 11 :22فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم
القارئ

 2مصداقيته
فهو مكتوب بالروح القدس
انجيل مرقس 12
 11 :12الن داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك
موطئا لقدميك

 1تحقيق كلماته
انجيل متي 21
 12 :21فكيف تكمل الكتب انه هكذا ينبغي ان يكون

 2دقة كلماته
انجيل متي 2
 2 :2فاجاب و قال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا االنسان بل بكل كلمة تخرج من فم هللا

 7 :2قال له يسوع مكتوب ايضا ال تجرب الرب الهك

 11 :2حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان النه مكتوب للرب الهك تسجد و اياه وحده تعبد

 1كلماته كافية
انجيل لوقا 11

 11 :11فقال له ان كانوا ال يسمعون من موسى و االنبياء و ال ان قام واحد من االموات يصدقون

 1ال تنقض وال تزول كلماته
انجيل متي 1
 17 :1ال تظنوا اني جئت النقض الناموس او االنبياء ما جئت النقض بل الكمل
 18 :1فاني الحق اقول لكم الى ان تزول السماء و االرض ال يزول حرف واحد او نقطة واحدة من
الناموس حتى يكون الكل

انجيل يوحنا 11
 11 :11ان قال الهة الولئك الذين صارت اليهم كلمة هللا و ال يمكن ان ينقض المكتوب

 7وحدته
انجيل لوقا 22
 22 :22و قال لهم هذا هو الكالم الذي كلمتكم به و انا بعد معكم انه ال بد ان يتم جميع ما هو
مكتوب عني في ناموس موسى و االنبياء و المزامير

 8وضوحه وسهولة تفسيره
انجيل لوقا 22
 27 :22ثم ابتدا من موسى و من جميع االنبياء يفسر لهما االمور المختصة به في جميع الكتب

 1دقة رموزه ونبواته
انجيل متي 12

 21 :12النه كما كان يونان في بطن الحوت ثالثة ايام و ثالث ليال هكذا يكون ابن االنسان في قلب
االرض ثالثة ايام و ثالث ليال

 11ثبوت وصاياه
انجيل متي 11
 2 :11فاجاب و قال لهم اما قراتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا و انثى

 11عدم معرفته تضل
انجيل متي 22
 21 :22فاجاب يسوع و قال لهم تضلون اذ ال تعرفون الكتب و ال قوة هللا

 12يقدس
انجيل يوحنا 17
 17 :17قدسهم في حقك كالمك هو حق

والرب يسوع كرر كثيرا مكتوب والعهد القديم ايضا فالكتاب المقدس هو كلمة هللا
وايضا الرب يسوع المسيح سبق فاخبر بالعهد الجديد
انجيل يوحنا 12
 21 :12بهذا كلمتكم و انا عندكم
 21 :12و اما المعزي الروح القدس الذي سيرسله االب باسمي فهو يعلمكم كل شيء و يذكركم
بكل ما قلته لكم

والرب اكد

انجيل متي 1
 18 :1فاني الحق اقول لكم الى ان تزول السماء و االرض ال يزول حرف واحد او نقطة واحدة من
الناموس حتى يكون الكل

إنجيل متى 11 :22
ض تَ ُزوالَ ِن َول ِكنَّ َكالَ ِمي الَ يَ ُزو ُل.
اَل َّ
س َما ُء َواألَ ْر ُ

والكتاب اكد
سفر األمثال 1 :11
ُك ُّل َكلِ َم ٍة ِمنَ هللاِ نَقِيَّةٌ .ت ُْر ٌ
س ه َُو لِ ْل ُم ْحتَ ِمينَ بِهِ

سفر إشعياء 8 :21
ْبَ ،ذبُ َل ال َّز ْه ُرَ .وأَ َّما َكلِ َمةُ إِل ِهنَا فَتَ ْثبُتُ إِلَى األَبَ ِد».
س ا ْل ُعش ُ
يَبِ َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 11 :2
سلَّ ْمتُ ْم ِمنَّا َكلِ َمةَ َخبَ ٍر ِمنَ هللاِ ،قَبِ ْلتُ ُموهَا
ضا نَ ْ
اع ،ألَنَّ ُك ْم إِ ْذ تَ َ
ِمنْ أَ ْج ِل ذلِكَ نَ ْحنُ أَ ْي ً
ش ُك ُر هللاَ بِالَ ا ْنقِطَ ٍ
ضا فِي ُك ْم أَ ْنتُ ُم ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ .
س ،بَ ْل َك َما ِه َي بِا ْل َحقِيقَ ِة َك َكلِ َم ِة هللاِ ،الَّتِي تَ ْع َم ُل أَ ْي ً
الَ َك َكلِ َم ِة أُنَا ٍ
وايضا
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 11 :1
ب الَّ ِذي فِي ا ْلبِ ِّر،
ب ُه َو ُم ً
يم َوالتَّأْ ِدي ِ
ُك ُّل ا ْل ِكتَا ِ
يخ ،لِلتَّ ْق ِو ِ
وحى بِ ِه ِمنَ هللاَِ ،ونَافِ ٌع لِلتَّ ْعلِ ِ
يم َوالتَّ ْوبِ ِ

رسالة بطرس الرسول الثانية 21 :1

ت نُبُ َّوةٌ قَ ُّ
س.
سوقِينَ ِمنَ ُّ
سونَ َم ُ
اس هللاِ ا ْلقِدِّي ُ
ان ،بَ ْل تَ َكلَّ َم أُنَ ُ
شيئَ ِة إِ ْن َ
ط بِ َم ِ
ألَنَّهُ لَ ْم تَأْ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
س ٍ
الر ِ

بل نجد ان تكرر كثيرا ان يقول العهد القديم قال الرب والعهد الجديد يقول قال الكتاب الن الكتاب هو
قول الرب نفسه
تكوين 12
 1 :12و قال الرب البرام اذهب من ارضك و من عشيرتك و من بيت ابيك الى االرض التي اريك
 2 :12فاجعلك امة عظيمة و اباركك و اعظم اسمك و تكون بركة
 1 :12و ابارك مباركيك و العنك العنه و تتبارك فيك جميع قبائل االرض

غالطية 1
 8 :1و الكتاب اذ سبق فراى ان هللا بااليمان يبرر االمم سبق فبشر ابراهيم ان فيك تتبارك جميع
االمم

الخروج 1
 11 :1ثم قال الرب لموسى بكر في الصباح و قف امام فرعون و قل له هكذا يقول الرب اله
 11 :1و لكن الجل هذا اقمتك لكي اريك قوتي و لكي يخبر باسمي في كل االرض

رومية 1
 17 :1النه يقول الكتاب لفرعون اني لهذا بعينه اقمتك لكي اظهر فيك قوتي و لكي ينادى باسمي
في كل االرض

مزمور 11
 7 :11النه هو الهنا و نحن شعب مرعاه و غنم يده اليوم ان سمعتم صوته

عبرانيين 1
 7 :1لذلك كما يقول الروح القدس اليوم ان سمعتم صوته

مزمور 2
 1 :2لماذا ارتجت االمم و تفكر الشعوب في الباطل

اعمال 2
 21 :2القائل بفم داود فتاك لماذا ارتجت االمم و تفكر الشعوب بالباطل

فان كنت تؤمن باهلل وتؤمن بان هللا ال يخطئ وتؤمن بان هذا كتاب هللا وكلمة هللا الحقيقية النتيجة
الطبيعية اليمانك ان كتاب هللا ال يخطئ .فهي عن ايمان وعن ايضا اعالن مكتوب في الكتاب
المقدس .وهذا سيكون اسلوبنا في الرد وهو التاكد مما يقول الكتاب اوال بتفتيشه فنستطيع بااليمان
ان نقول من البداية ال بااليمان فقط وهو كافي لنا وليس لالخرين ولكن ايضا بتحليل منطقي من
الكتاب المقدس اجبنا آل ولكن بادلة لالخرين.

والمجد هلل دائما

