
 

  

 مسيح  
 سواالت

 
 دست نوشته مسيحا قابل دسترسی به زبانهای مختلف از طريق وب سايت زير ميباشد
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از اين کتاب ميتوان برای اعمال بشارتی استفاده نمود همچنين اين کتاب ميتواند نمونه مناسبی برای 
مسيحيان  برای رساندن مزده (خبر خوش) به مسلمانان استفاده شود.طی سالهای گذشته اين کتاب ما 

در بحثهای مسيحی و جلسات اموزشی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و از دل اين مباحث سواالت 
 ذيل مطرح شده.

يار مناسبی از پيام اين دست نوشته از ديدگاه جهانبينی اسالمی تهيه و تدوين گرديده است و مثال بس
 عهد جديد ميباشد بدون انکه محوريت کتاب مقدس را از دست بدهد.

 سواالت :
 
 

 بره خدا
 

.چگونه معنی قربانی را از طريق داستان ابراهيم و اسحاق در ميابيم؟1  
.چگونه فرد مسيحی داستان(مهدی)به احمد شخصيت مسلمان داستان ميقبوالند که وی نيز يک 2

ميباشد؟گناهکار   
.چگونه ميتوان معنی عيسی قربانيی برای همه را از طريق کالم يحيا تعميد دهنده دريافت نمود؟3  
.مهدی چگونه به احمد اهميت دريافت هديه از عيسی مسيح را تشريح ميکند؟4  

 

 

 کالم خدا
 

.ديدگاه مشترک مسلمانان در مورد کتاب مقدس چيست؟1  
کتاب مقدس را ميدهد؟.مهدی چگونه جواب اتهامات به 2  
.مهدی چگونه وحدانيت کتاب مقدس را تشريح ميکند؟3  

 

 

 قربانی خدا
 

.مهدی چگونه تشريح ميکند که کليه پيامبران از طريق قربانی خداوند را ميپرستيدند؟1  
.خود مهدی  چگونه خداوند را از طريق قربانی ميپرستد؟2  
؟ .چرا ايين تقديم قربانی دارای اهميت خاصی بود3  
اشعيا (پيامبر خدا)ميتوانيم معنی عيسی قربانی برای ما را دريافت کنيم؟ 53.چگونه از طريق ايه 4  

 



 

 گناه
 

.چگونه منشاء گناه را از طريق داستان ادم و هوا در ميابيم؟1  
.مهدی چگونه مرگ از طريق گناه را تشريح ميکند؟2  
اگاه ميشوند؟.ادم و هوا از چه طريقی از تولد يک نجات دهنده 3  

 

 

 پسر ابراهيم
 

.مهدی چگونه توضيح ميدهد که عيسی پسر ابراهيم ميباشد؟1  
.همچنين چگونه ثابت ميکند که عيسی فرزند داوود نيز ميباشد؟2  

 

 

 خدا يکيست
 

.برداشت احمد از تثليث چه بود؟1  
.مهدی چگونه تثليث را از طريق شخصيتهای مختلف احمد بيان ميکند؟2  
مسيحيان در مورد پسر خدا را چگونه درک ميکند؟ .احمد کالم3  
.مهدی چگونه تشريح ميکند که مسيح همان کالم جاودانه خداوند است که جسم بر خود گرفته است ؟4  
.مهدی چگونه از طريق مثال دريا وليوان نامحدود بودن خداوند در عيسی مسيح  را توضيح ميدهد ؟5  
ی يعنی "کالم خدا "و "روح هللا" استفاده ميکند؟.مهدی چگونه از  عناوين اسالمی عيس6  

 

 

 خدا و انسان
 

.چگونه ممکن بود که مسيحيان گناهکار باشند اگر که ميسح فنا پذير ميبود؟1  
.مهدی چگونه الوهيت عيسی مسيح را از طريق وجود ازلی عيسی تشريح ميکند؟2  
ا.ذکريا.جبرييل )توضيح ميدهد؟.مهدی چگونه الوهيت عيسی مسيح را از طريق پيشگوييها (اشعي3  
. از نظر مهدی درخواستهای عيسی از ما چه ميباشد؟4  
.مهدی چگونه به احمد ميگويد که او نيز ميتواند عيسی را به عنوان  خداوند و نجات دهنده خود 5

 انتخاب  نمايد؟
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