هل الكتاب المقدس قدم ادلة على
مصداقيته
Holy_bible_1

شرحت سابقا في ملف
معايير مصداقية الكتاب المقدس
وقدمت فيه ليس  5معايير فقط مما يطبق على المراجع بل  12معيار توكد مصداقية هذا الكتاب
بطريقة منقطعة النظير
وفي هذا الملف أقدم جزء ثاني مكمل لهذا الموضوع وهو
هل الكتاب المقدس نفسه قدم ادلة على مصداقيته تصلح لكل زمان وكل شخص محايد؟
أي مصداقية الكتاب المقدس التي شهد بها على نفسه من نصوص الكتاب المقدس
الحقيقة هذا كثير جدا وسأقسمها الى عدة شهادات مصداقية

وسنجد ان الكتاب من داخله شهد
Accuracy
Currency
Authority
Objectivity
Relation to Other Sources
 1الدقة :هل معلوماته دقيقة وتنجح إلثبات دقتها باالختبار؟
 2حداثة :هل معلوماته حديثة وقت كتابتها؟
 3السلطة :هل الكاتب شاهد صحيح؟ هل يوجد شهود على صحة معلوماته؟
 4الهدفية :ما غرض ذكره لهذه المعلومات هل لذكر وقائع ام اراء شخصية؟
 5عالقته بالمصادر األخرى :فهل يتفق مع بقية المصادر المتاحة؟

فالكتاب المقدس ليس الشهادات الخارجية الكثيرة جدا فقط بل هو أيضا شهد بمصداقيته

 :Accuracy 1شهد على نفسه بصحة كالمه العلمي والتاريخي والبيئي وغيره الكثير

وهذا يوجد منه الكثير في الكتاب المقدس وقدت امثلة كثيرة في ملف
معايير مصداقية الكتاب المقدس
ولكن يكفي ان اضرب مثال واحد له وهو ما
وهو األسئلة التي سألها الرب أليوب ليعلن أليوب كم روعة وحي اهلل وكتابه عن إدراك االنسان
وهو بداية من اصحاح  38في سفر أيوب الى اصحاح .41
وفيه الرب يسأل أي انسان يتكبر ويفتخر بنفسه او ينقد وحي الرب في الكتاب المقدس
سفر أيوب 38
 1: 38فاجاب الرب ايوب من العاصفة وقال
 2: 38من هذا الذي يظلم القضاء بكالم بال معرفة
 3: 38اشدد االن حقويك كرجل فاني اسالك فتعلمني
ثم يصيغ الرب أكثر من  57هي من ادق واروع المعلومات المقدمة والتي قدمها اهلل بنفسه في
اسلوب اسئلة استنكارية من اي انسان يفتخر .فساق معلومات ال يعرفها اال االله الخالق الذي
صمم الكون في اسلوب اسئلة بعضها توصل العلماء اليها حديثا وأثبتها واجاب عليها وبعضها لم
يتوصل الي اجابة اسئلة الرب الدقيقة في هذا االصحاحات.
فمن يسأل عن هل شهد الكتاب المقدس بمصداقيته يق أر هذه االصحاحات ويرى من  4000سنة
وحتى االن كيف لو كتاب ليس له مصداقية يقول هذا وسيتأكد من مصداقية هذا الكتاب الرائع

في كل شيء

 :Currency 2شهد بصدق نبواته التي تغطي كل زمان وال يستطيع ان يأتي بنبوات مثل دقتها
فكل مرجع يحتاج كل بضعة سنين تحديثه اال الكتاب المقدس من وقت ما اكتمل وحيه المكتوب
فهو صالح لكل زمن وال يحتاج أي تحديث وتستمر نبواته تتحقق بوضوح وهو شهد على دقة
نبواته وال يستطيع أي كتاب اخر أي يكون فيه نبوات بدقة وروعة نبوات الكتاب المقدس .فهو
شهد على دقة نبواته
وهذا كثير جدا
ويكفي ما قاله اشعياء
سفر اشعياء 41
 22: 41ليقدموها و يخبرونا بما سيعرض ما هي االوليات اخبروا فنجعل عليها قلوبنا و نعرف
اخرتها او اعلمونا المستقبالت
 23: 41اخبروا باالتيات فيما بعد فنعرف انكم الهة و افعلوا خي ار او ش ار فنلتفت و ننظر معا
 24: 41ها انتم من ال شيء و عملكم من العدم رجس هو الذي يختاركم
 25: 41قد انهضته من الشمال فاتى من مشرق الشمس يدعو باسمي ياتي على الوالة كما
على المالط و كخزاف يدوس الطين

 26: 41من اخبر من البدء حتى نعرف و من قبل حتى نقول هو صادق ال مخبر و ال مسمع و
ال سامع اقوالكم

سفر اشعياء 43
 9: 43اجتمعوا يا كل االمم معا و لتلتئم القبائل من منهم يخبر بهذا و يعلمنا باالوليات ليقدموا
شهودهم و يتبرروا او ليسمعوا فيقولوا صدق
 10: 43انتم شهودي يقول الرب و عبدي الذي اخترته لكي تعرفوا و تؤمنوا بي و تفهموا اني انا
هو قبلي لم يصور اله و بعدي ال يكون
 11: 43انا انا الرب و ليس غيري مخلص
 12: 43انا اخبرت و خلصت و اعلمت و ليس بينكم غريب و انتم شهودي يقول الرب و انا اهلل

سفر اشعياء 45
 21: 45اخبروا قدموا و ليتشاوروا معا من اعلم بهذه منذ القديم اخبر بها منذ زمان اليس انا
الرب و ال اله اخر غيري اله بار و مخلص ليس سواي

سفر اشعياء 46

 9: 46اذكروا االوليات منذ القديم الني انا اهلل و ليس اخر االله و ليس مثلي
 10: 46مخبر منذ البدء باالخير و منذ القديم بما لم يفعل قائال رايي يقوم و افعل كل مسرتي

سفر اشعياء 48
 3: 48باالوليات منذ زمان اخبرت و من فمي خرجت و انبات بها بغتة صنعتها فاتت
 4: 48لمعرفتي انك قاس و عضل من حديد عنقك و جبهتك نحاس
 5: 48اخبرتك منذ زمان قبلما اتت انباتك لئال تقول صنمي قد صنعها و منحوتي و مسبوكي امر
بها
 6: 48قد سمعت فانظر كلها و انتم اال تخبرون قد انباتك بحديثات منذ االن و بمخفيات لم
تعرفها
وبالطبع لن أتكلم في هذا الملف عن روعة نبوات الكتاب المقدس الدقيقة والتي عددها ضخمة
وركزت في ملفات عن فقط نبوات العهد القديم عن الرب يسوع وأيضا نبوات اخر األيام التي تحدث
امام اعيننا
مع مالحظة عدد مهم
سفر اشعياء 41
 4: 41من فعل و صنع داعيا االجيال من البدء انا الرب االول و مع االخرين انا هو

أي ال يوجد اخر يعرف األجيال غير الرب ولهذا ال يوجد كتاب ذكر أجيال االنسان بأسمائها اال
الكتاب المقدس فقط.

 :Authority 3شهادته مصداقية وحيه وسلطته
وهذه شرحتها بشيء من التفصيل في ملف
الوحي .نظريات الوحي المختلفة .مفهوم الوحي من الفكر المسيحي.
وبعض االعداد فقط باختصار
رسالة بطرس الرسول الثانية 21 :1
ِ ِ
ْت ُنب َّوةٌ قَطُّ ِبم ِش َ ِ
ِ
سٍ
الرو ِح
ين ِم َن ُّ
سوِق َ
ِّيس َ
أل ََّن ُه لَ ْم تَأ ُ
ون َم ُ
اس اهلل ا ْلقد ُ
انَ ،ب ْل تَ َكلَّ َم أَُن ُ
يئة إِ ْن َ
َ
ا ْلقُ ُد ِ
س.

رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 16 :3
اهلل ،وَن ِ
اب ُهو موحى ِب ِه ِم َن ِ
ِ
يخ ،لِلتَّ ْق ِو ِيم َوالتَّأ ِْد ِ
يب الَِّذي ِفي ا ْل ِبِّر،
افعٌ لِلتَّ ْعلِ ِيم َوالتَّْوِب ِ
ُك ُّل ا ْلكتَ ِ َ ُ ً
َ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 1 :1

ِ
ِ ِ
يرٍة،
يماِ ،بأَ ْن َو ٍ
اَهللَُ ،ب ْع َد َما َكلَّ َم َ
اآلب َ
اع َوطُُرق َكث َ
اء ِباألَ ْن ِب َياء قَد ً

سفر التثنية 10 :4
ِفي ا ْليوِم الَِّذي وقَ ْف َ ِ ِ
اج َم ْع لِي َّ
ب إِل ِه َك ِفي ُح ِ
ب
الر ُّ
الر ِّ
ال لِي َّ
ام َّ
ين قَ َ
يب ِح َ
بْ :
الش ْع َ
ور َ
َْ
َ
ت فيه أ َ
َم َ
ِ
ِ ِ
اء َعلَى األ َْر ِ
ضَ ،وُي َعلِّ ُموا
ُس ِم َع ُه ْم َكالَ ِمي ،لِ َيتَ َعلَّ ُموا أ ْ
يها أ ْ
فَأ ْ
َن َي َخافُوِني ُك َّل األَيَّام الَّتي ُه ْم ف َ
َح َي ٌ
أ َْوالَ َد ُه ْم.

سفر التثنية 18 :18
ُوص ِ
َجع ُل َكالَ ِمي ِفي فَ ِم ِه ،فَي َكلِّمهم ِب ُك ِّل ما أ ِ
ِ
أ ُِقيم لَهم َن ِبيًّا ِم ْن و ِ
يه ِب ِه.
سط إِ ْخ َوِت ِه ْم م ْثلَ َكَ ،وأ ْ َ
َ َ
ُ ُ ُْ
ُ ُْ
َ

سفر التثنية 19 :18
ِ
ِ ِ ِ
اإل ْنس َ ِ
اس ِمي أََنا أُطَالِ ُب ُه.
ون أ َّ
َوَي ُك ُ
س َمعُ ل َكالَمي الَّذي َيتَ َكلَّ ُم ِبه ِب ْ
ان الَّذي الَ َي ْ
َن ِ َ

سفر التثنية 2 :32
الن َدى َكالَ ِمي َ .كالطَّ ِّل علَى ا ْل َك ِ
ط ِر تَعلِ ِ
ِ
يميَ ،وَي ْقطُر َك َّ
ش ِب.
الءَ ،و َكا ْل َوا ِب ِل َعلَى ا ْل ُع ْ
َ
َي ْهط ُل َكا ْل َم َ ْ
ُ

سفر إرميا 9 :1

ت َكالَ ِمي ِفي فَ ِم َك.
الر ُّ
الر ُّ
ال َّ
َو َم َّد َّ
س فَ ِميَ ،وقَ َ
ب لِي« َ :ها قَ ْد َج َع ْل ُ
ب َي َدهُ َولَ َم َ

سفر حزقيال 4 :3
ِ
ام ِ
يل َو َكلِّ ْم ُه ْم ِب َكالَ ِمي.
س َرِائ َ
فَقَ َ
آد َم ،اذ َ
ال لِيَ « :يا ْاب َن َ
ض إِلَى َب ْيت إِ ْ
ْه ِب ْ

إنجيل متى 35 :24
ض تَُزوالَ ِن و ِ
لك َّن َكالَ ِمي الَ َي ُزو ُل.
اَ َّ
اء َواأل َْر ُ
َ
لس َم ُ

إنجيل يوحنا 51 :8
ق ا ْل َح َّ
اَْل َح َّ
ت إِلَى األ ََب ِد».
َح ٌد َي ْحفَظُ َكالَ ِمي َفلَ ْن َي َرى ا ْل َم ْو َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ْن َك َ
ان أ َ

إنجيل يوحنا 52 :8
ش ْيطَا ًنا .قَ ْد م َ ِ ِ
ان
:اآلن َعلِ ْم َنا أ َّ
فَقَ َ
َن ِب َك َ
اءَ ،وأَ ْن َ
ال لَ ُه ا ْل َي ُه ُ
ت تَقُو ُل:إِ ْن َك َ
ود َ
يم َواألَ ْن ِب َي ُ
َ
ات إ ْب َراه ُ
ت إِلَى األ ََب ِد.
وق ا ْل َم ْو َ
َح ٌد َي ْحفَظُ َكالَ ِمي َفلَ ْن َي ُذ َ
أَ

إنجيل يوحنا 23 :14

ِ ِ
ال لَ ُه« :إِ ْن أ ِ
سوعُ َوقَ َ
َح ٌد َي ْحفَ ْظ َكالَ ِميَ ،وُي ِحب ُ
َحبَّني أ َ
َ
َج َ
أَ
ص َنعُ
ُّه أَِبيَ ،وِالَ ْيه َنأْتيَ ،و ِع ْن َدهُ َن ْ
اب َي ُ
َم ْن ِزالً.

إنجيل يوحنا 24 :14
اَلَِّذي الَ ي ِحب ُِّني الَ ي ْحفَظُ َكالَ ِمي .وا ْل َكالَم الَِّذي تَسمعوَن ُه لَ ْيس لِي ب ْل لِ ِ ِ
سلَ ِني.
َ
َ
ُ
آلب الَّذي أ َْر َ
َ
َُْ
َ ُ

إنجيل يوحنا 20 :15
اُ ْذ ُكروا ا ْل َكالَم الَِّذي ُق ْلتُ ُه لَ ُكم :لَ ْيس ع ْب ٌد أ ْ ِ
اضطَ َه ُدوِني
س ِّي ِد ِه .إِ ْن َكا ُنوا قَِد ْ
َ َ
َعظَ َم م ْن َ
ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ون َكالَ َم ُك ْم.
س َي ْ
س َي ْحفَظُ َ
ضطَ ِه ُدوَن ُك ْمَ ،وِا ْن َكا ُنوا قَ ْد َحفظُوا َكالَمي فَ َ
فَ َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 4 :2
اإل ْنس ِاني ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َّة ا ْل ُم ْق ِن ِعَ ،ب ْل ِب ُب ْرَه ِ
الرو ِح َوا ْلقُ َّوِة،
ان ُّ
َو َكالَمي َوك َرَازِتي لَ ْم َي ُكوَنا ِب َكالَم ا ْلح ْك َمة ِ َ

سفر المزامير 1 :45
ش ِائي لِ ْلملِ ِك .لِس ِاني َقلَم َك ِات ٍب م ِ
ٍ
اه ٍر.
صالِ ٍحُ .متَ َكلِّ ٌم أََنا ِبِإ ْن َ
فَ َ
َ
اض َق ْل ِبي ِب َكالَم َ
َ
َ
ُ

سفر أيوب 14 :9
ُج ِ
َختَ ُار َكالَ ِمي َم َع ُه؟
اوُب ُه َوأ ْ
َك ْم ِباألَ َق ِّل أََنا أ َ

سفر المزامير 6 :17
ِ
أََنا َدعوتُ َك أل ََّن َك تَستَ ِج ِ
اس َم ْع َكالَ ِمي.
ْ ُ
يب لي َيا اَهللُ .أَم ْل أُ ُذ َن ْي َك إِلَ َّيْ .
َْ

سفر أعمال الرسل 25 :18
ط ِري ِ
ص
ان ه َذا َخ ِب ًا
الر ِّ
الرو ِح َيتَ َكلَّ ُم َوُي َعلِّ ُم ِبتَ ْد ِقيق َما َي ْختَ ُّ
ير ِفي َ
ان َو ُه َو َحار ِب ُّ
ق َّ
ب َ .و َك َ
َك َ
ارفًا م ْعم ِ
وحنَّا فَقَ ْط.
الر ِّ
ِب َّ
وديَّ َة ُي َ
ب َ .ع ِ َ ُ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 4 :2
اإل ْنس ِاني ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َّة ا ْل ُم ْق ِن ِعَ ،ب ْل ِب ُب ْرَه ِ
الرو ِح َوا ْلقُ َّوِة،
ان ُّ
َو َكالَمي َوك َرَازِتي لَ ْم َي ُكوَنا ِب َكالَم ا ْلح ْك َمة ِ َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 13 :2
ِ
س ،قَ ِ
ين
س ِان َّي ٌةَ ،ب ْل ِب َما ُي َعلِّ ُم ُه ُّ
ارِن َ
الَِّتي َنتَ َكلَّ ُم ِب َها أ َْي ً
الر ُ
وح ا ْلقُ ُد ُ
ضا ،الَ ِبأَق َْوال تُ َعلِّ ُم َها ح ْك َم ٌة إِ ْن َ
وحي ِ
الر ِ
وحي ِ
الر ِ
َّات.
َّات ِب ُّ
ُّ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 40 :7
ضا ِع ْن ِدي روح ِ
ِ
ِ
اهلل.
س ِب َأْرِييَ .وأَظُ ُّن أ َِّني أََنا أ َْي ً
ُ ُ
َولك َّن َها أَ ْكثَُر غ ْبطَ ًة إِ ْن لَ ِبثَ ْت ه َك َذاِ ،ب َح َ

رسالة بطرس الرسول الثانية 15 :3
ضا ِبحس ِب ا ْل ِح ْكم ِة ا ْلمعطَ ِ
وْ ِ
اة
ب إِلَ ْي ُك ْم أَ ُخوَنا ا ْل َح ِب ُ
صاَ ،ك َما َكتَ َ
َ ُْ
س أ َْي ً َ َ
يب ُبولُ ُ
احس ُبوا أََناةَ َرِّب َنا َخالَ ً
َ
لَ ُه،

سفر العدد 4 :24
ال ِ
ِ
اهلل( وليست افكار اهلل ) .الَِّذي َي َرى ُر ْؤَيا ا ْلقَِد ِ
وحا َو ُه َو
يرَ ،م ْ
س َمعُ أَق َْو َ
ط ُر ً
َو ْح ُي الَّذي َي ْ
وف ا ْل َع ْي َن ْي ِن:
َم ْك ُ
ش ُ

سفر العدد 16 :24
ير س ِ
ِ
ِ
ِ
ال ِ
ِ
وف
س َمعُ أَق َْو َ
اقطًا َو ُه َو َم ْك ُ
ش ُ
اهلل َوَي ْع ِر ُ
َو ْح ُي الَّذي َي ْ
ف َم ْع ِرفَ َة ا ْل َعل ِّي .الَّذي َي َرى ُر ْؤَيا ا ْلقَد ِ َ
ا ْل َع ْي َن ْي ِن:

سفر صموئيل الثاني 2 :23

ِ
ِ
س ِاني.
الر ِّ
وح َّ
ُر ُ
ب تَ َكلَّ َم ِبي َو َكل َمتُ ُه َعلَى ل َ

إنجيل يوحنا 63 :6
ِ
ِ
وح َو َح َياةٌ،
وح ُه َو الَِّذي ُي ْح ِيي .أ َّ
يد َ
س ُد فَالَ ُي ِف ُ
ش ْي ًئا .اَْل َكالَ ُم الَّذي أُ َكلِّ ُم ُك ْم ِبه ُه َو ُر ٌ
اَ ُّلر ُ
َما ا ْل َج َ

سفر أعمال الرسل 38 :7
ِ
ِ
ان ِفي ا ْل َك ِنيس ِة ِفي ا ْلبِّري ِ
اءَ ،و َم َع
َّةَ ،م َع ا ْل َمالَ ِك الَِّذي َك َ
ه َذا ُه َو الَِّذي َك َ
َ
ان ُي َكلِّ ُم ُه في َج َب ِل سي َن َ
َ
َّاها.
آب ِائ َنا .الَِّذي قَ ِب َل أَق َْواالً َح َّي ًة( وليست افكار ) لِ ُي ْع ِط َي َنا إِي َ
َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 2 :3
َما أ ََّوالً فَأل ََّنهم استُ ْؤ ِم ُنوا علَى أَقْو ِال ِ
ِ
اهلل.
ير َعلَى ُك ِّل َو ْج ٍه! أ َّ
َ
ُُ ْ
َ
َكث ٌ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 17 :6
ِِ ِ
ِ
هلل ،أ ََّن ُكم ُك ْنتُم ع ِب ً ِ ِ ِ ِ
ش ْك ارً ِ
وها.
فَ ُ
سلَّ ْمتُ ُم َ
ْ ْ َ
ورةَ التَّ ْعليم الَّتي تَ َ
يدا ل ْل َخطيَّةَ ،ولك َّن ُك ْم أَطَ ْعتُ ْم م َن ا ْل َق ْل ِب ُ
ص َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 13 :2

ِ
س ِان َّي ٌةَ ،ب ْل ِب َما ُي َعلِّ ُم ُه
الَِّتي َنتَ َكلَّ ُم ِب َها أ َْي ً
ضا ،الَ ِبأَق َْوال (اقوال وليست افكار ) تُ َعلِّ ُم َها ح ْك َم ٌة إِ ْن َ
وحي ِ
الر ِ
وحي ِ
الر ِ
س ،قَ ِ
َّات.
َّات ِب ُّ
ين ُّ
ُّ
ارِن َ
الر ُ
وح ا ْلقُ ُد ُ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 23 :11
ع ِفي اللَّْيلَ ِة الَِّتي أ ِ ِ
ِ
َخ َذ
الر َّ
الر ِّ
ضا :إِ َّن َّ
ت ِم َن َّ
يها ،أ َ
سو َ
سلَّ ْم ُ
سلَّ ْمتُ ُك ْم أ َْي ً
ْ
ُسل َم ف َ
ب َي ُ
ب َما َ
أل ََّنني تَ َ
ُخ ْب ًاز

رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 9 :4
ون َم َع ُك ْم.
له َّ
س ِم ْعتُ ُموهَُ ،و َأر َْيتُ ُموهُ ِف َّي ،فَه َذا اف َْعلُواَ ،وِا ُ
السالَِم َي ُك ُ
سلَّ ْمتُ ُموهَُ ،و َ
َو َما تَ َعلَّ ْمتُ ُموهَُ ،وتَ َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 13 :2
اع ،أل ََّن ُكم إِ ْذ تَسلَّمتُم ِم َّنا َكلِم َة َخب ٍر ِم َن ِ
اهلل،
ش ُك ُر اهللَ ِبالَ ا ْن ِقطَ ٍ
ضا َن ْ
َج ِل ذلِ َك َن ْح ُن أ َْي ً
ِم ْن أ ْ
َ َ
َ ْ ْ
ْ
اس ،ب ْل َكما ِهي ِبا ْلح ِقيقَ ِة َك َكِلم ِة ِ
ِ ِ
ضا ِفي ُك ْم أَ ْنتُ ُم
قَ ِب ْلتُ ُم َ
اهلل ،الَِّتي تَ ْع َم ُل أ َْي ً
وها الَ َك َكل َمة أَُن ٍ َ َ َ َ
َ
ين
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 16 :3

اهلل ،وَن ِ
اب ُهو موحى ِب ِه ِم َن ِ
ِ
يخ ،لِلتَّ ْق ِو ِيم َوالتَّأ ِْد ِ
يب الَِّذي ِفي ا ْل ِبِّر،
افعٌ لِلتَّ ْعلِ ِيم َوالتَّْوِب ِ
ُك ُّل ا ْلكتَ ِ َ ُ ً
َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 19 :22
صيب ُه ِم ْن ِس ْف ِر ا ْلحي ِ
ِ
اب ِ
هذ ِه ُّ
ف ِم ْن أَق َْو ِال ِكتَ ِ
اةَ ،و ِم َن
الن ُب َّوِةَ ،ي ْح ِذ ُ
َح ٌد َي ْح ِذ ُ
َوِا ْن َك َ
ََ
ف اهللُ َن َ
ان أ َ
ِ ِ
وب ِفي ه َذا ا ْل ِكتَ ِ
َّس ِةَ ،و ِم َن ا ْلم ْكتُ ِ
اب.
ا ْل َمدي َنة ا ْل ُمقَد َ
َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 9 :19
الِ « :
س ا ْل َخر ِ
ين إِلَى ع َ ِ
وقَ َ ِ
هذ ِه ِه َي أَق َْوا ُل
وف!»َ .وقَ َ
وبى لِ ْل َم ْد ُع ِّو َ
َ
ال ل َي« :ا ْكتُ ْب :طُ َ
َ
شاء ُع ْر ِ ُ
ِ
الص ِادقَ ُة».
اهلل َّ

إنجيل يوحنا 10
ين صار ْت إِلَ ْي ِهم َكلِم ُة ِ
ِ َِّ
 35إِ ْن قَ َ ِ
وب،
اهللَ ،والَ ُي ْم ِك ُن أ ْ
َن ُي ْنقَ َ
ض ا ْل َم ْكتُ ُ
ال آل َه ٌة ألُولئ َك الذ َ َ َ
ْ َ
فاعتقد كل هذه االعداد توضح ان الكتاب شهد عن وحيه وشهد ان سلطان هذا الوحي من الرب
االله الخالق مباشرة

 :Objectivity 4شهد بمعايير األنبياء الصادقين ليؤكد صدق كالم انبياؤه وموضعيتهم في
كالمهم

وهذه شرحتها تفصيال في ملفات
كيف نفرق بين النبي الكاذب والنبي الصادق ؟
وذكره فيه ما يزيد عن  40خاصية ذكرها الكتاب المقدس للتفرقة بين النبي الصادق والنبي الكذاب
وال احتاج ان اكررهم هنا فهم موجودين في الملف بالتفصيل

Relation to Other Sources 5
شهادات داخلية من كتاب االسفار لبقية االسفار وتأكيدهم لمصداقية بقة االسفار
وهذه شرحتها أيضا في
معايير مصداقية الكتاب المقدس
في  cross reffrencesاو شهادتهم لبعضهم بعض
أي ان كاتب كل سفر في الكتاب المقدس يستشهد بالسابق له ويشهد لوحيهم ويؤكد مصداقيتهم
وهذا معيار هام جدا يؤكد انه ال يوجد تناقض فكري وال الهوتي ولم يهاجم كاتب أي سفر السابقين
ويتهمهم باي شيء خطأ
وهذا أيضا قدمته تفصيال في ملف قانونية كل سفر وشهادة بقية االسفار له
وباختصار شديد

تكلم السيد المسيح كثي ارً عن وحي الكتاب المقدس ،وشهد أن كل الكتاب هو موحى به من اهلل،
وقد تناول عدة أمور ليشهد بها أن
وكالم اهلل ال يزول "فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء واألرض ال يزول حرف واحد أو
نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل" (متى  ،)18 : 5وأكد ذلك حين قال "ولكن زوال
السماء واألرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس" (لوقا .)17 : 16
وهناك إحصائية تقول أنه يوجد  2,559آية في العهد الجديد (من أجمالي  7,964آية  ،أي
بنسبة  )%32تستشهد بالعهد القديم وتقتبس منه وتشير إليه

ولي الكثير ان اضيفه ولكن اكتفي بهذا القدر البسيط من األمثلة لتأكيد ان من يطبق معايير
مصداقية أي مرجع على الكتاب المقدس يجد انه يتفوق بطريقة ال تقارن
وأخي ار ارجو الرجوع لملف
الكتاب المقدس
لنعرف ما قيمة هذا الكتاب ليس للمؤمنين به وهم ثلث البشرية بل حتى لثلثي البشرية التي ال
تؤمن به

والمجد هلل دائما

