لغات الكتاب المقدس
العبرية وھى لغة العھد القديم ،وھى تدعى اللسان اليھودى
اآلرامية وھى اللغة الشائعة فى الشرق األوسط إلى أن جاء األسكندر األكبر
اليونانية لغة العھد الجديد ،فكانت اللغة الدولية فى زمن السيد المسيح

الترجمة
الكتاب المقدس ھو أول كتاب ترجم ،فقد ترجمت النسخة السبعينية من
اليونانية عام  250ق  .م واستمرت ترجمات الكتاب المقدس منذ ذلك التاريخ،
وقد ترجم منھا إلى اآلن أكثر من  1660لغة ولھجة وھذه الترجمات الموجودة
اآلن فى العالم

تقسيم الكتاب المقدس
ينقسم الكتاب المقدس إلى األقسام اآلتية

.الشريعة من التكوين إلى التثنية
التاريخ وھذا القسم يبدأ بسفر يشوع وينتھى بسفر أستير

الشعر وھذا القسم يحتوى على الكتب الشعرية الخمسة وھى أيوب و
المزامير و األمثال و الجامعة و نشيد األنشاد
النبوة وھى تنقسم إلى قسمين األنبياء الكبار من أشعياء إلى دانيال،
واألنبياءالصغار من ھوشع إلى مالخى
البشائر وھى أربعة من متى إلى يوحنا

الرسائل ويعتبر سفر األعمال مقدمة لھا وتنتھى برسالة يھوذا

اإلعالن األخير وھو مبين بسفر الرؤيا آخر أسفار ھذا الكتاب
أسفار العھد القديم ورموزھا
وتقسم إلى ثالثة أقسام وھى
أسفار الشريعة ) ( 1
اسم السفر الرمز
التكوين تك
الخروج خر
الالويين ال
العدد عد
األسفارالتاريخية ) ( 2
التثنية تث
يش يشوع
القضاة قض
راعوث را
صموئيل األول 1صم
صموئيل الثانى 2صم
الملوك األول1مل
الملوك الثانى 2مل
أخبار األيام األول 1أي
أخبار األيام الثانى 2أي
عزرا عز
نحميا نح
أستير أس
األسفار الشعرية ) ( 3
أيوب أي

المزامير مز
األمثال أم
الجامعة جا
نشيد األنشاد نش

األسفار النبوية ) ( 4
األنبياء الكبار ) الذين كتبوا أسفار طويلة (
إش اشعياء
ارمياء إر
مراثى ارمياء مرا
حزقيال حز
دانيال دا
األنبياء الصغار ) الذين كتبوا اسفارا صغيرة (
ھوشع ھو
يوئيل يوء
عا عاموس
عوبديا عو
يونان يون
ميخا مى
ناحوم نا
حبقوق حب
صف صفنيا
حجى حج
زكريا زك
مالخى مل

أسفار العھد الجديد ورموزھا
وتقسم إلى ثالثة أقسام وھى

األسفار التاريخية ) ( 1
انجيل متى مت
مر انجيل مرقس
انجيل لوقا لو
انجيل يوحنا يو
أعمال الرسل أع

الرسائل ) ( 2
الرسالة إلى أھل رومية رو
األولى إلى أھل كورنثوس 1كو الرسالة
الرسالة الثانية إلى أھل كورنثوس 2كو
أھل غالطية غل الرسالة إلى
الرسالة إلى أھل أفسس أف
الرسالة إلى أھل فيلبى في
إلى أھل كولوسى كو الرسالة
الرسالة األولى إلى أھل تسالونيكى 1تس
أھل تسالونيكى 2تس الرسالة الثانية إلى
الرسالة األولى إلى تيموثاوس 1تى
تيموثاوس 2تى الرسالة الثانية إلى
الرسالة إلى تيطس تي
الرسالة إلى فليمون فل
العبرانيين عب الرسالة إلى
رسالة يعقوب يع
رسالة بطرس األولى 1بط
بط 2رسالة بطرس الثانية
رسالة يوحنا األولى 1يو
رسالة يوحنا الثانية 2يو
يو 3رسالة يوحنا الثالثة
رسالة يھوذا يه

السفر النبوى ) ( 3
رؤيا يوحنا رؤ
ھذه ھى أقسام الكتاب المقدس من حيث اسمائھا ورموزھا ونجد أن كل
سفر يتكون من مجموعة من اإلصحاحات فعلى سبيل المثال سفر ) كتاب (
يونان يتكون من أربعة )  ( 4إصحاحات وكل إصحاح يتكون من مجموعة من
األعداد ،يتكون منھاالسفر

