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  أفضل كتب الكتاب المقدس
  
  ١الفصل 

  ١العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 
  

  المدخل للعھد الجدید وشرح لماذا األناجیل ھي  الغرض الرئیسي من الكتاب المقدس: الھدف

الً َكلَِمةَ اْلَحقِّ بِاالْستِقَاَمةِ اْجتَِھْد أَْن تُقِیَم نَ ١٥ ِ ُمَزُكى، َعاِمالً الَ یُْخَزى، ُمفَصِّ تیموثاوس ٢. (ْفَسَك ِ
١٥:٢( 
َليَّ َوالَ تُِریُدوَن أَْن تَأْتُوا إِ ٤٠. َوِھَي الَّتِي تَْشھَُد لِي. فَتُِّشوا اْلُكتَُب ألَنَُّكْم تَظُنُّوَن أَنَّ لَُكْم فِیھَا َحیَاةً أَبَِدیَّةً ٣٩

 )٣٩:٥یوحنا . (لِتَُكوَن لَُكْم َحیَاةٌ 
ةَ بِِھ فِي َجِمیعِ اْلُكتُبِ  ُر لَھَُما األُُموَر اْلُمْختَصَّ   )٢٧:٢٤لوقا . (ثُمَّ اْبتََدأَ ِمْن ُموَسى َوِمْن َجِمیعِ األَْنبِیَاِء یُفَسِّ

وغالبا ما یشار ". بر السارالخ"، والتي تعني "األناجیل"تسمى الكتب األربعة األولى من العھد الجدید 
إن ھذه السیرة لیست . إلیھا بالسیرة الذاتیة لیسوع ألننا سوف نحصل منھا على معلومات عن حیاة یسوع

فمثال إثنین . مثل النموذج الذي نراه الیوم، ألن الناس الذین كتبوا لم یحاولوا أن یقولوا قصة یسوع بأكملھا
  . األولى من حیاتھ عام ٣٠و المن ھذه األناجیل ال تذكر حتى والدة أ

ونحن نستطلع ھذه . ھذه األناجیل األربعة تخبرنا عن أعمال یسوع وتعالیمھ، والفداء الذي قدمھ إلى العالم
عاما فقط، ولكنھ أثر  ٣٣السیرة الموحى بھا ونلخصھا، سوف نكتسب نظرة شاملة على حیاة رجل عاش 

  . أي وقت مضى في تاریخ عالمنا أكثر من أي شخص آخر عاش في
وبالتالي فھي أھم . تبین لنا األناجیل أن كل الكتاب المقدس بعھدیھ القدیم والجدید یتحدث عن یسوع المسیح

كما سنرى، یسوع یعلن أنھ في صمیم خطة . كتب في الكتاب المقدس، والمفتاح لفھم كل الكتاب المقدس
  .إلیھ وإلى خطتھ لفداء وخالص البشریة كل سيء في الكتاب المقدس یشیر. هللا من البدایة للنھایة

كل شيء فعلھ یسوع، كل . األناجیل تعلن لنا عن هللا ألنھا تقدم لنا یسوع المسیح، أعظم إعالن عن الحق
 .ھذا ھو السبب في أن ھذه الدراسة في غایة األھمیة. شيء قالھ یسوع یعلن هللا لنا
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  .أفضل إجابة اختر
 .ا عن العھد القدیم، ھناك نوع واحد فقط من الكتب في العھد الجدیدصحیحة أو خاطئة؟ خالف -١
 .صحیحة أو خاطئة؟ تعتبر األناجیل األربعة قلب الكتاب المقدس -٢
 . صحیحة أو خاطئة؟ األناجیل ھي مثل السیر الذاتیة لیسوع -٣
  .الة األساسیةصحیحة أو خاطئة؟ إنھ لیس من المھم دراسة الكتاب المقدس طالما نحن نعرف الرس -٤
  

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر أفضل إجابة واحدة لكل سؤال
 
 كیف یحصل شخص على اإلیمان؟ -٥
 عن طریق االستماع أو قراءة كلمة هللا -أ

 بواسطة انتظار معجزة اإلیمان لتأتي -ب
 أن یولد من أبوین لدیھم اإلیمان -ج
  عمال الصالحةمن خالل الذھاب في رحلة إلى القدس والقیام باأل -د

 
 من ھي الشخصیة الرئیسیة في الكتاب المقدس؟  -٦
 موسى -أ

 الملك داود -ب
 یسوع المسیح  -ج
  الرسول بولس - د

 
 ما ھو الغرض الرئیسي من الكتاب المقدس؟ -٧
 .ھو دلیل العلمي -أ

 . ھو تاریخ شامل للحضارة -ب
 .ھو كتاب عن الخالص - ج
 . فعلھھو قائمة بما یجب وینبغي أن ن -د

 
 أي جانب من جوانب خدمة یسوع تكشف بدقة عن حقیقة هللا؟  -٨
 ما قال وعلمھ -أ

 ما فعلھ -ب
 شخصیتھ وصفاتھ -ج
  كل ما سبق -د

 
 لماذا أتى لنا هللا في شكل رجل؟ -٩
 لیبین لنا أنھ كان رجال قبل أن یصبح إلھا -أ

 لتوصیل رسالتھ لنا بطریقة یمكن أن نفھمھا -ب
 ن أن یحكم علینا كملك إنسانيحتى یتمكن م -ج
  . لتصحیح التعالیم التي أعطانا إیاھا في العھد القدیم كروح -د
  

 ما ھو الفرق بین العھد القدیم والعھد الجدید؟ -١٠
 . العھد القدیم ھو للیھود، والعھد الجدید ھو من أجل الجمیع -أ

خبرنا أن یسوع المسیح جاء وسیأتي مرة العھد القدیم یخبرنا أن یسوع المسیح قادم، والعھد الجدید ی -ب
 .أخرى

 .العھد القدیم مليء بعدم الدقة، ولكن العھد الجدید ھو الصحیح تماما -ج
  .كتب العھد الجدید ُكتب العھد القدیم من قبل الناس، ولكن یسوع نفسھ -د
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 ماذا علینا أن نفعل بما نتعلمھ في الكتاب المقدس؟ -١١
 دراستھ بعنایة -أ

 مة هللا بطریقة صحیحة لآلخرینشرح كل -ب
 تعلیم اآلخرین حتى یتمكنوا بعد ذلك من تعلیم آخرین -ج
  كل ما سبق -د
 

في حیاتك؟ إلى من ) أو یمكن أن تغیر(لماذا تعتبر اإلنجیل خبر سار لك شخصیا؟ ماذا غیرت 
 ترید أن تشاركھ األخبار السارة؟  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 

اسألھ أن یعطیك أفكار عظیمة وأنت . أشكر هللا أنھ أرسل یسوع لیسد الفاصل بین البشر وهللا
اسأل هللا أن یمنحك الشجاعة لتبادل األخبار السارة بالخالص في  .یع القلیلة المقبلةتدرس كلمتھ في األساب

 .یسوع المسیح
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 لماذا األناجیل األربعة ال تعتبر سیر ذاتیة نموذجیة من حیاة یسوع؟   -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
انظر في یوحنا (كیف كان یسوع المسیح أعظم إعالن عن الحق فیھذا العالم أكثر من أي وقت مضى؟  -٢

١٨:١( 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
، ٤٤؛ ٢٧:٢٤؛ لوقا ٣٩:٥أنظر یوحنا (لماذا األناجیل األربعة ھي أھم كتب في الكتاب المقدس؟   -٣

٤٥ (
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
، لفھم كل ما الحقیقة التي شاركھا یسوع مع الرسل والتي فتحت فھمھم، أو عقولھم ٤٥:٢٤وفقا للوقا   -٤

الكتاب المقدس؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ثیر ذلك على العالم؟ ما تأ" جاء یسوع"وفقا إلنجیل مرقص،  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
في حیاتك  "جاء یسوع "صف خط التاریخ الروحي عندما   -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
فیھا؟ " جاء یسوع"ما االختالفات التي حدثت في حیاتك عندما   -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
  

  الذھاب إلى العمق



6 
 

  الھاجس العظیم
  
  ٢الفصل 

  ٢ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم
  

  أن نتعلم األغراض األساسیة من األناجیل األربعة: الھدف

َم َعَملَھُ «:قَاَل لَھُْم یَُسوعُ ٣٤   )٣٤:٤یوحنا (طََعاِمي أَْن أَْعَمَل َمِشیئَةَ الَِّذي أَْرَسلَنِي َوأُتَمِّ
. یَْھلَِك ُكلُّ َمْن یُْؤِمُن بِِھ، بَْل تَُكوُن لَھُ اْلَحیَاةُ األَبَِدیَّةُ  ألَنَّھُ ھَكَذا أََحبَّ هللاُ اْلَعالََم َحتَّى بََذَل اْبنَھُ اْلَوِحیَد، لَِكْي الَ ١٦
اَلَِّذي یُْؤِمُن بِِھ الَ یَُداُن، َوالَِّذي الَ ١٨. ألَنَّھُ لَْم یُْرِسِل هللاُ اْبنَھُ إِلَى اْلَعالَِم لِیَِدیَن اْلَعالََم، بَْل ِلیَْخلَُص بِِھ اْلَعالَمُ ١٧

  )١٨-١٦:٣یوحنا . (ِدیَن، ألَنَّھُ لَْم یُْؤِمْن بِاْسِم اْبِن هللاِ اْلَوِحیدِ  یُْؤِمُن قَدْ 
. یتناول الكتاب المقدس المشكلة األساسیة لإلنسانیة، وھي أننا انفصلنا عن هللا ویجب علینا أن نتصالح معھ

رسالتھ تلخص الحل . اخطیة آدم وحواء، والدین –العھد القدیم یخبرنا أن ھذا االنفصال ھو نتیجة الخطیة 
أما رسالة العھد الجدید فتصف حل المشكلة ". یسوع قادم: "لمشكلة االنفصال عن هللا في ھذه العبارة

 . والسبب ھو توفیر الصفح عن خطایانا ومصالحتنا مع هللا". یسوع جاء: "بمنظور مختلف
آلراء األخرى على أساس یجب أن تقاس كل المعتقدات وا. إن یسوع ھو أعظم إعالن للحق في العالم

. صورة هللا الكاملة) وال یزال(في الواقع إن العھد الجدید یخبرنا بأن یسوع كان . الحق الذي منحنا إیاه
وألن األناجیل ھي عن أقوال، . وبسبب اتحاده با أعطانا قدم لنا كل الحق الذي یمكن أن نفھمھ عن هللا

  .الكتاب المقدسوحیاة، وأعمال وتعالیم یسوع فھي أھم كتب 
أن أتمم كل العمل " طعامي"كان یسوع غیور على تتمیم مھمتھ في المصالحة بین هللا واإلنسان، وقال  

ھذا ھو . وقال أیضا أن هللا یرید أن یتواصل معنا بالطریقة التي یمكن أن نفھمھا. الذي أرسلني هللا ألعملھ
  . ولنحصل على حل لمشكلة انفصالنا عنھلفھم رسالة هللا: السبب أنھ من المھم أن ندرس األناجیل
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  .أفضل إجابة اختر
 . صحیحة أو خاطئة؟ األناجیل تغطي كل مرحلة من مراحل حیاة یسوع -١
 . صحیحة أو خاطئة؟ متى ولوقا ھي األناجیل الوحیدة التي تحكي عن والدة یسوع -٢
 .ھ فوق كل اعتبارصحیحة أو خاطئة؟ األناجیل األربعة تؤكد موت یسوع وقیامت -٣
  .صحیحة أو خاطئة؟ یسوع الذي یسكن في الذین آمنوا، ال یزال شفاء الیوم -٤
  

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر أفضل إجابة واحدة لكل سؤال
 
 لماذا األسبوع األخیر من خدمة یسوع مھم جدا؟ -٥
 .ألنھ الجزء الوحید من حیاة یسوع الذي ال نعلم أي شيء عنھ -أ

 .لم یفعل أي شيء مھما حتى ھذا األسبوعألنھ  -ب
  حاول أن یتخلص من الحكومة الرومانیة في ذلك األسبوع، ولذلك صلبوه -ج
  وقدم نفسھ ذبیحة كاملة من أجل خطایانا " حمل هللا"أصبح  -د

 
 ؟"ھاجس یسوع العظیم"ماذا كان  -٦
 . أن یصبح مشھورا ومؤثرا -أ

 یراأن یتعلم قدر ما یستطیع لیصبح مستن -ب
 أن یفعل مشیئة هللا وینھي العمل الذي قد أعطاه لھ اآلب -ج
  أن یستخدم القوة ألغراض سیاسیة جیدة -د

 
 ما ھو اإلنجاذ الكبیر الذي ناقشھ یسوع مع موسى وإیلیا على جبل التجلي؟   -٧
 موتھ على الصلیب -أ

 معجزات الشفاء -ب
 تدریب اثني عشر رجال لیكونوا مثلھ -ج
 الضعفاء وعدیمي القوة في المجتمع الدفاع عن -د

 
 ماذا كان الغرض األساسي من موت یسوع وقیامتھ؟ -٨
 إلثبات الھوتھ -أ

 لیبین لنا أن الموت مجرد وھم -ب
 للمصالحة بین هللا واإلنسان -ج
  لیعلمنا أن نضحي من أجل بعضنا البعض -د

 
 كیف عالج یسوع انفصالنا عن هللا؟ -٩
 . لة هللافدانا، وردنا إلى عائ -أ

 . أقنع هللا أننا لسنا سیئین كما كان یعتقد -ب
 . أقنعنا بأن هللا لم یكن قدوس كما كنا نظن -ج
  . علمنا كیف نكسب فضل هللا باألعمال الصالحة -د
  

 ماذا فعل یسوع بخالف الفداء؟ -١٠
 . أوضح لنا طریقة الحیاة -أ

 . كان یعلمنا الحقیقة -ب
 مایة، واإلمدادفعل معجزات الشفاء، والح -ج
  كل ما سبق -د
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 ما ھو أعظم دلیل على العھد الجدید؟  - ١١
 حقیقة أن كل من سمع یسوع یؤمن بھ -أ

 قیامة یسوع -ب
 المعجزات التي فعلھا تالمیذ یسوع -ج
  . لدینا إیمان أعمى. لیس ھناك دلیل على ذلك -د
 

ت مع هللا؟ إذا كان األمر كذلك، ھل اختبرت الفداء والحیاة الجدیدة التي وھبھا یسوع؟ ھل تصالح
كیف تغیرت حیاتك من خالل معرفتك لھ؟ إن لم یكن كذلك، اسألھ أن یغفر خطایاك ویجعل حیاتك 

 .مستقیمة مع هللا ویساعد على إتباع طرقھ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 

أشكر هللا على كل نعمھ، والفداء، والحیاة الجدیدة، وقوتھ ووجوده في حیاتك، وكل شيء آخر 
وأن یساعدك للقیام اسألھ عن فرصة لتحقیق مشیئتھ والقیام بكل األعمال التي دعاك أن تفعلھا،  .قدمھ لك

 .بھا
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   )  ٢١-١٨:٥كورنثوس ٢(كیف صالح یسوع بین هللا واإلنسان؟  -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
كیف سفر الخروج وسفر الالویین یدعمان الواقع أن یسوع جاء لیصالحنا من خالل موتھ على  -٢

الصلیب؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
سنة األولى من حیاة یسوع والنصف الثاني تغطي  ٣٣لماذا نصف أصحاحات إنجیل یوحنا تغطي ال  -٣

األسبوع األخیر في حیاة یسوع؟ لماذا ھذا األسبوع األخیر ھام جدا؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
كیف ھذه المالحظة تخبرنا عن لماذا جاء یسوع؟  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
  )٣٠:١٩؛ ٤:١٧؛ ٤:٩؛ ٣٤:٤أنظر یوحنا (ماذا كانت رؤیة وھدف خدمة یسوع كما قال ھو بنفسھ؟   -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ھل لدیك رؤیة شخصیة وھدف من خدمتك ألن یسوع جاء إلى حیاتك؟ إذا كان األمر كذلك ، ما ھي؟   -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
؟ ١٩-١٨:  ٥كورنثوس  ٢كیف تدمج التطویبة السابعة مع   -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
  

    

  الذھاب إلى العمق
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  الھاجس العظیم
  
  ٣الفصل 

  ٣العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  ت الرئیسیة الثالثة لخدمة یسوع أن نكتشف التركیزا: الھدف

  )٦:١٤یوحنا (لَْیَس أََحٌد یَأْتِي إِلَى اآلِب إِالَّ بِي . أََنا ھَُو الطَِّریُق َواْلَحقُّ َواْلَحیَاةُ «: قَاَل لَھُ یَُسوعُ ٦ 
: فِي ھَذا ِھَي اْلَمَحبَّةُ ١٠. َعالَِم لَِكْي نَْحیَا بِھِ أَنَّ هللاَ قَْد أَْرَسَل اْبنَھُ اْلَوِحیَد إِلَى الْ : بِھَذا أُْظِھَرْت َمَحبَّةُ هللاِ فِینَا٩

  )١٠- ٩:٤یوحنا ١. (لَْیَس أَنَّنَا نَْحُن أَْحبَْبنَا هللاَ، بَْل أَنَّھُ ھَُو أََحبَّنَا، َوأَْرَسَل اْبنَھُ َكفَّاَرةً لَِخطَایَانَا
ا ھي مھمتھ، وذكر أھدافھ في األناجیل نكتشف أن یسوع كان رجال لھ إرسالیة، كان یعرف بوضوح م

أرسلھ أبوه ، وھو أن یتمم العمل الذي "ھاجسھ العظیم"في الدرس السابق اكتشفنا . في كثیر من األحیان
: عندما وصل إلى نھایة الثالث سنوات من الخدمة العامة، ذھب إلى بستان جسیماني وصلى قائال. لیعملھ

ْدتَُك َعلَى األَْرضِ " وكانت كلماتھ األخیرة ). ٤:١٧یوحنا " (الَِّذي أَْعطَْیتَنِي ألَْعَمَل قَْد أَْكَمْلتُھُ اْلَعَمَل . أََنا َمجَّ
  . )٣٠:١٩یوحنا " (قَْد أُْكِملَ : " على الصلیب صرخة انتصار مدویة

ولكن ما العمل الذي أنجزه یسوع؟ عندما مقرأ األناجیل األربعة نجد أنھا تصف ثالث جوانب رئیسیة 
الحق  –ثلث األناجیل یخبرنا عن تعالیمھ . ھا تعطي اھتماما متساویا تقریبا لكل جانبمن خدمة یسوع، وأن

آخر لألناجیل یخبرنا عن معجزات الشفاء والتحریر التي تظھر أنھ ثلث . عن الحیاة ومقاصد هللا لشعبھ
ف أن ذبیحتھ والثلث الثالث من األناجیل یخبرنا عن فداء یسوع بموتھ وقیامتھ وكی. كان حقا من عند هللا
أَنَا ھَُو الطَِّریُق َواْلَحقُّ : "٦:١٤أعرب یسوع عن ھذه الخدمة الثالثیة في یوحنا . خلصتنا من خطایانا

 "لَْیَس أََحٌد یَأْتِي إِلَى اآلِب إِالَّ بِي. َواْلَحیَاةُ 
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  .أفضل إجابة اختر
 مھمةیة واألرواح الشریرة حقیق إخراج خدمةصحیحة أو خاطئة؟ یعتبر یسوع  -١
لما حاول أن یخرج الیوم،  حنصحیحة أو خاطئة؟ إذا فھم یسوع الكثیر عن المرض العقلي كما ن -٢

 .الشیاطین من الناس
 . صحیحة أو خاطئة؟ جاء یسوع فقط لتخلیصنا، ولیس لیعلمنا -٣
   .بحیاتھ لنا ھاأظھرلكنھ یسوع فقط الحقیقة، و ناعلملم یصحیحة أو خاطئة؟  -٤
 

 . أفضل إجابة واحدة لكل سؤال اخترخالف ذلك،  ما لم یذكر
  
 أي من العبارات التالیة استخدامھا یسوع لوصف نفسھ؟  -٥
 الطریق -أ

 الحق -ب
 الحیاة -ج
 كل ما سبق -د
  
 أي مما یلي یعتبر أحیانا أعظم خطاب لیسوع؟  -٦
 المأموریة العظمى -أ

 العظة على الجبل -ب
 محاكمتھأثناء دفاعھ في  -ج
 بعة أقوال على الصلیبسال -د
  
 یسوع؟لأي من التالي ھو أطول خطاب   -٧
 خطاب العلیة -أ

 العظة على الجبل -ب
 مثل االبن الضال -ج
 على جبل الزیتونالخطاب  -د

 
   الذي یریدنا یسوع ان ننخرط فیھ؟  حوارال) ق(ما ھو نوع  -٨

 الحوار الودي مع الناس  - أ
 عدائي مع الناسالالحوار  -ب
 هللا، أو الصالةحوار مع  -ج
 كل ما سبق -د

    - ب
 .مثلھایالتي  الخدمةطابق كل الشروط یسوع لنفسھ مع نوع  -٩
 )ج ( التعلیم  - أوال                  "الطریق " -أ

 ) أ(  المعجزات -ثانیا              "   الحق" -ب
 )ب (  فداءال -ثالثا                      "حیاةال" -ج
  

 الكتاب المقدس؟ حرفیا في" االعتراف"مةماذا تعني كل  - ١٠
 نفسھ" تبریر" -أ

 " أنا آسف"قول  -ب
 "قول نفس الشيء" – ج
  عقل ال" تغییر" -د
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 ؟ینخرأي اإلنجیل الثالثة ھو األكثر على عكس اآل - ١١
 متى -أ

 مرقس - ب
 لوقا -ج
 یوحنا – د
  

 .الرئیسي هطابق كل إنجیل مع تركیز  - ١٢
 )ج( یسوع كرجل -والأ               متى  -أ

 ) أ( یسوع ملك الیھود -ثانیا           مرقس- ب
 ) د( یسوع ھو هللا في الجسد -ثالثا             لوقا  -ج
  ) ب( یسوع كخادم  -رابعا             یوحنا -د
 

فدائھ أثر على ، وأعمالھ ، وتعلیمھشخصیا؟ كیف  ھا أنتیسوع قد واجھتل ةالثالث وظائفأي من ال
  اتك؟حی

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  

" االعتراف"ساعدك على یسألھ أن وا. فدائھأعمالھ، و ،یسوع، تعالیمھمن أجل وظائف   أشكر
سأل هللا أن یجعلك ا. حیاتك ا في تغییرسببتكون سألھ أن كلمتھ ا.  ھإلى كلمت أو تستمع تقرأعند  بالحق

 . بسبب فدائھ تغیرتشھادة قویة عن حیاة 
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؟ افیاواحدا ك لم یكنالكتاب المقدس، أعطانا أربعة أناجیل؟ لماذا  كاتبلماذا الروح القدس،  -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ألھم األناجیل التي تقدمھا ق األربعة ، ما ھي الطرة یسوععلى حیا ھیضعونالذي استنادا إلى التركیز  -٢

جوانب الحیاة؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
الخصائص الفریدة إلنجیل یوحنا؟  ما ھي بعض -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
؟ ٣/٣األناجیل األربعة إلى  فيیز الرسالة كیف یمكنك تقسیم محتوى أو ترك -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 . )٦:١٤یوحنا " ( أنا ھو الطریق والحق والحیاة: "ع إعالن یسوبربط ذلك أ -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
والتجدید؟  عالنالفداء ، واإل خدمتھ فيذا اإلعالن صف ھیكیف  -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
من خالل قراءة و دراسة ھذه األناجیل األربعة؟ یة ثالثال من خدمة یسوعبركات ال ھذهنلت كل كیف  -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
  

  الذھاب إلى العمق
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  المخلص  ةإستراتیجی
  
  ٤الفصل 

  ٤العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  تقدیم إنجیل متى وفھم إستراتیجیة یسوع في خدمتھ: الھدف

یَْشِفي َوَكاَن یَُسوُع یَطُوُف اْلُمُدَن ُكلَّھَا َواْلقَُرى یَُعلُِّم فِي َمَجاِمِعھَا، َویَْكِرُز ِببَِشاَرِة اْلَملَُكوِت، وَ ٣٥
ْعبِ  ا َرأَى اْلُجُموَع تََحنََّن َعلَْیِھْم، إِْذ َكانُوا ُمْنَزِعِجیَن َوُمْنطَِرِحیَن َكَغَنٍم ٣٦. ُكلَّ َمَرٍض َوُكلَّ ُضْعٍف فِي الشَّ َولَمَّ

فَاْطلُبُوا ِمْن َربِّ اْلَحَصاِد أَْن ٣٨. اْلَحَصاُد َكثِیٌر َولِكنَّ اْلفََعلَةَ قَلِیلُونَ «:ِحینَئٍِذ قَاَل لِتَالَِمیِذهِ ٣٧. الَ َراِعَي لَھَا
 )٣٨-٣٥:٩متى . (»یُْرِسَل فََعلَةً إِلَى َحَصاِدهِ 

ھذا صحیح ال سیما في . في جمیع األناجیل األربعة ُصور یسوع كرجل لھ إستراتیجیة إلنجاز مھمتھ
نجد صورة في كل مرة نقرأ فیھا إنجیل متى ونرى یسوع یتحرك بشفقة نحو الجموع، . إنجیل متى

في كل مرة ینظر فیھا یسوع إلى ھؤالء الجموع یفعل . لرحمتھ للعالم كلھ وإستراتیجیتھ لخالص كل العالم
  .شیئا إستراتیجیا

الجموع التي جاءت . الكثیر من إستراتیجیة یسوع ھي تدریب وتعلیم التالمیذ أن یلبوا احتیاجات العالم
ضع یسوع تالمیذه إستراتیجیا بینھ وبین الناس لیعلمھم كیف لیسوع تمثل العالم بكل مشاكلھ، وكثیرا ما و
إمداد هللا یمر إللى الماس من خالل أیدي تالمیذه، وال تزال . یستقبلون اإلمداد من هللا ویعطونھ للمحتاجین

یسوع المسیح الحي المقام یختار أن یستخدم تالمیذه لتمریر الحق والخبر السار . خطتھ ھذه إلى یومنا ھذا
 .الئك الذین ھم في حاجة إلى الخالصألو
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  .أفضل إجابة اختر
الدارسون الجادون للكتاب المقدس یجب أن یدرسوا الكتاب المقدس فقط ویتجنبوا صحیحة أو خاطئة؟  -١

  .أي كتب تفسیر أخرى
 .كان یعرف ما ھي مھمتھ بالضبط وما ھي إستراتیجیة إنجاز المھمةصحیحة أو خاطئة؟ یسوع  -٢
جاد جدا لدرجة أنھ لم یرد أن یظھر عواطفھ، ولم یبكي أبدا على حیحة أو خاطئة؟ كان یسوع ص -٣

  . مشاكل الناس
  . إنجیل متى طویل قدمھ یسوع في تعلیمصحیحة أو خاطئة؟ الموعظة على الجبل ھو أول  -٤
 

 . أفضل إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  

 وعظة على الجبل؟ما ھو الغرض من الم  -٥
 مشاكل الناسلصبح تالمیذه جزءا من حل هللا یكیف یمكن أن  إلظھار -أ

 لیعلمنا كیف یمكننا كسب خالصنا -ب
 إلظھار أن العھد القدیم لم یعد مھما -ج
 لیشرح لماذا جاء -د
  

 فعل یسوع في نھایة العظة على الجبل؟ ذاما -٦
 . إلى دیارھم واعودی أنلجمیع لقال  -أ

 . ام بتنظیم انتفاضةق - ب
 . االتزام أن یقدمواالمستمعین  حث -ج
 . ما سمعوهاآلخرین بتعلیم ل واذھبأن یالجمیع  طلب من -د
  

 الخبز؟تضاعف معجزة  تمت متى  -٧
 الكلمةبتكلم یسوع  فور أن -أ

 اإلیمان بأیدیھم الخبز لیسوع بالتالمیذ  عندما أعطى -ب
 اءصوت رعد هللا من السمجاء عندما  -ج
 یصلي یسوع أن حتى قبل  -د
  

 في المأموریة العظمى؟ وافعلییسوع تالمیذه أن  طلبماذا   -٨
 في القدس  ا أكبرمعبد وابنأن ی -أ

 للكنیسة أعضاءسرا  واحولأن ی -ب
 شریعة هللا في العالم وافرضی أن -ج
 تلمذوایالعالم اجمع و إلى واذھبأن ی -د
  

 عظمى؟یسوع في المأموریة ال وعدماذا ب -٩
 .سوف یؤمن بھكل من یسمع اإلنجیل  -أ

 . كل التالمیذ سیستشھد -ب
 .ن العدید من الدیانات تقود الناس إلى السماءأ -ج
 . ھمانھ سیكون دائما مع - د
  

 )اختر كل ما ینطبق(أي مما یلي جزءا من استراتیجیة یسوع في إنجیل متى؟  -١٠
 .حلل بشكل صحیح احتیاجات العالم -أ

 .تالمیذهتنظیم قام ب -ب
 . تالمیذهانھ انتدب  -ج
 .على تالمیذهأشرف  -د
  . سنة ٢،٠٠٠ مدةنیابة عن كنیستھ ل تألم -ه
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ترید ان تتبعھ على الرغم من صعوبتھا؟ لماذا أو إذا كنت قد سمعت عظة یسوع على الجبل، ھل 
؟ لماذا ال؟ كیف یمكنك أن تكون جزءا من حل یسوع لتلبیة احتیاجات الناس الیوم

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  

صبح جزءا من ن، وأنھ یریدنا أن ن لدیھ الحل لجمیع المشاكل واالحتیاجات في العالمأل هللا أشكر
  .التي سوف تحتاج إلیھم أثناء خدمتك ویعطیك الحكمة والحب ھسأل هللا أن تكون قوتا حلھ
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دراسة الكتاب المقدس  تستخدمھا فيدراسة الكتاب المقدس؟ ما ھي األدوات التي بملتزم  أنت ھل -١

 الدراسة؟ ماذا أكثر یجب أن تحصل علیھ لیساعدك على الخاص بك ؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 یسوع مثل رؤیةتسجل معجزة كبیرة، و  اھمعجزة إطعام الخمسة آالف باإلضافة إلى كون كانتكیف  -٢
؟تبشیریةال

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
الموعظة على الجبل؟  یعلمتراتیجیة یسوع عندما كان كانت إس ذاما -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
تعلیم على قمة الجبل؟ ھذا الف یسوع عندما أعطى ماذا كان ھد -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ین التلمیذ والرسول؟ ما ھو الفرق ب  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
سجلة في األناجیل األربعة، ما ھي قیم یسوع وكیف تختلف بناء على دراسة متأنیة لتعالیم یسوع الم  -٦

؟ نحن ناعن قیم
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
تعالیمھ لآلخرین؟  نعلمعلى التحدیات التي نواجھھا عندما ندرس أو  یركزمثل الزارع كان  كیف -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
   

    

  الذھاب إلى العمق
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   لیأتي ملكوتك
  
  ٥الفصل 

  ٥العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  تقدیم موضوع متى عن ملكوت السموات، وفھم میالد الملك: الھدف

َماِن اْبتََدأَ یَُسوُع یَْكِرُز َوَیقُولُ ١٧ َماَواتِ تُوبُوا ألَنَّھُ قَِد اْقتََرَب َملَُكوُت ال«:ِمْن ذلَِك الزَّ متى . (»سَّ
١٧:٤(  
َماَواِت، لِیَتَقَدَِّس اْسُمكَ : فََصلُّوا أَْنتُْم ھَكَذا« لِتَُكْن َمِشیئَتَُك َكَما فِي . لِیَأِْت َملَُكوتُكَ ١٠. أََبانَا الَِّذي فِي السَّ

َماِء َكذلَِك َعلَى األَْرِض   )١٠- ٩:٦متى (السَّ
فقد جاء یسوع إلى ھذا العالم ". لكوت السموات"واحدة من الموضوعات الرئیسیة إلنجیل متى ھي 

كملك، ولكنھ لم یسكن ملك أرضي یملك على حكومة أرضیة، ولكن ملك أبدي، مملكتھ روحیة ترحب بكل 
  .كل من یتبع یسوع ھو مدعو لتحقیق ملكوت یسوع في حیاتھ وفي العالم. من یؤمن بھ

ندما نتوب ونرجع لیسوع، نحن نبتعد عن ع. الخضوع لیسوع كملك یعني أنھ یصبح ربا على حیاتنا
وعندما نتعامل مع . عندما نصلي، نصلي أن یأتي ملكوتھ. أنانیتنا ورغباتنا وقیم العالم ونقبل قیم الملك

حیاتنا . الناس اآلخرین، نحن نقول لھم األخبار السارة عن الملكوت حتى یتمكنوا من إتباع یسوع أیضا
 .نرى ملك هللا الروحي على حیاتنا وعالمنا بقوة الروح القدسأن : كلھا تتمحور حول ھذا الھدف
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  .أفضل إجابة اختر
 . ملكوت السموات أحد المواضیع الرئیسیة في إنجیل متى ھوصحیحة أو خاطئة؟  -١
المسیح یعني أن تصبح جزءا من حل هللا  تالمیذمن  أن تصبحصحیحة أو خاطئة؟ وفقا إلنجیل متى،   -٢

 . العالم الحتیاجات
  .في العھد الجدید إنجیل متىمع  تبدأ" ملكوت هللا"صحیحة أو خاطئة؟ فكرة  -٣
 

 . أفضل إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
 )اختر كل ما ینطبق(ما ھو ملكوت السماوات ؟  -٤

 ھي دولة فیھا المسیحیة ھي الدیانة الرسمیة -أ
 األغلبیةھي دولة فیھا المسیحیین ھم  -ب
 إنشاء النظام السماویة في العالم -ج
 سیادة إرادة هللا في الشؤون اإلنسانیة -د
 عھد هللا على اإلنسانیة -ه
 الملك یعیشون داخل الناس یسوع  -و
 ةناإن الدیمقراطیة التي یوجد فیھا الحریة الدی -ز
  
 كون؟ییسوع أن  الذي یریدهما ھو نوع الملك  -٥

 حاكم إسرائیل -أ
 تسلطا على الحكومة في كل بلدم -ب
 رب الكنیسة فقط - ج
 رب قلب كل شخص -د

  
 كون أولویاتنا عندما نصلي؟تینبغي أن  ذاوفقا لیسوع، ما  -٦

 أن تتم إرادتنا -أ
 جمیع احتیاجاتنا أن یلبي هللا -ب
 ناملكوت هللا في عالم أن یأتي -ج
 أن یكون رئیس حكومتنا حكیما -د

  
 سماوات؟ما ھي قوة ملكوت ال -٧

 ما یبنیھ البشر -أ
 وحدة البشریة جمعاء -ب
 مقنعةال الوعظكلمات  - ج
 الروح القدس -د

  
 یعني؟" التوبة "ماذا تعني كلمة  -٨

 یستدیر ویذھب في االتجاه المعاكسأن  -أ
 أن یعتذر -ب
 أن یخلص -ج
 نتفق مع كلمات یسوع أن -د
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 التوبة؟ب الذي یتأثرحیاتنا  فيجزء ال وما ھ -٩
 عقولنا -أ

 إرادتنا -ب
 أسلوب حیاتنا -ج
 كل ما سبق -د

  
 المسیحیون؟ علیھا ینبغي أن یكونالتي ما ھي القیم  - ١٠

 نفس قیم ثقافتنا -أ
 قیم كنیستنا -ب
  قیم ملكنا یسوع -ج
 ذلك یعتمد على مزاجنا -د

  
 لماذا بعض الناس ال یعتقدون في والدة السید المسیح من عذراء؟  - ١١

 . لیس صحیحا ذلك ھمون البیولوجیا جیدا بما فیھ الكفایة لمعرفة أننھم یفأل-أ
 .حقیقة وجدت في الكتاب المقدس تمجرد أسطورة، ولیس يوالدة العذراء ھ -ب
 .أنھم ال یؤمنون بالمعجزات الخارقة للطبیعة -ج
 . مجرد رجل عادي انھنفسھ بقال یسوع  -د

  
 لرؤیة یسوع؟وصل المجوس متى  - ١٢

 سبوع قبل أن یولد حوالي أ -أ
  ھدتلحظة وال -ب
  ھدتوال من بعد عامین -ج
 المالئكة أن یأتوا ھمعندما دعا - د

  
 یسوع؟ بسبب والدةد یھدبالتالناس شعر  ھؤالءأي من  - ١٣

 مجوسال -أ
 الدینیین والسیاسیین قادةال -ب
 الفقراء والمظلومین -ج
  المالئكة - د

 

 قیم الخاص نفس كقیم لمواطنا في ملكوت هللا؟ ھ تبحصألك؟ ھل  بالنسبة تعني التوبة ذاما
 الملك؟

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  

عن یسوع حتى نتمكن  واكتب متىناس مثل أ أنھ أرسل یسوع إلى العالم لیخلصنا وأن أشكر هللا
  . لتكن مشیئتھ على األرض كما في السماء، الیم وكل یومملكوتھ وأن یأتي سأل هللا ا. تھمن معرف
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هللا في األناجیل األخرى؟  ملكوتالسماء في إنجیل متى و لكوتما ھو الفرق بین م -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ت ھذه رة ملكوت هللا، لماذا كانببشا انیكرز كاناعندما یقال لنا في األناجیل أن یسوع ویوحنا المعمدان  -٢

الرسالة خیر سار؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
جدیدة وفقا لیسوع الوالدة الالغرض من  ھوما  .٥، ٣:  ٣مألوف في یوحنا ال بالنصفھوم ربط ھذا المأ -٣

) ٣٣:٦ي تركیز یسوع على ملكوت هللا في إنجیل متى إلالنظر (لنیقودیموس؟  قالھاعندما 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 " ... ملكوت السماء ھو مثل" بعبارة ھشرح لماذا بدأ یسوع كثیر من أمثالا -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ملكوت هللا ھو في داخلك؟  أنعلم  ماذا یعني یسوع عندما  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 . مخلصكو كعترف بأن یسوع ھو ملكتجاھر وتأن  معنىشرح ما ا -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 مخلصك وتختار أن یكون ملكك وربك؟یسوع لیكون  في ثقتفي ضوء ھذا التعلیم، ھل من الممكن أن  -٧

اشرح
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
    

  الذھاب إلى العمق
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  أزمات المسیح
  
  ٦الفصل 

  ٦ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم
   

  اة یسوعتقدیم خدمة یوحنا المعمدان، واستكشاف بعض األحداث الھامة في حی: الھدف

َماَواُت قَِد اْنفَتََحْت لَھُ، فََرأَى ُروَح هللاِ ١٦ ا اْعتََمَد یَُسوُع َصِعَد لِْلَوْقِت ِمَن اْلَماِء، َوإَِذا السَّ نَاِزالً فَلَمَّ
َماَواِت قَائِالً ١٧ِمْثَل َحَماَمٍة َوآتِیًا َعلَْیِھ،  متى . (»بِِھ ُسِرْرتُ  ھَذا ھَُو اْبني اْلَحبِیُب الَِّذي« :َوَصْوٌت ِمَن السَّ

١٧- ١٦:٣(  
بِّ إِلِھَك تَْسُجُد َوإِیَّاهُ َوْحَدهُ تَْعبُدُ : ألَنَّھُ َمْكتُوبٌ ! اْذھَْب یَا َشْیطَانُ «:ِحینَئٍِذ قَاَل لَھُ یَُسوعُ ١٠   )١٠:٤متى . (»لِلرَّ

في الكتاب األناجیل األربعة تصف یوحنا المعمدان بإیجاز شدید، لكنھ واحد من الناس األكثر أھمیة 
أنبیاء العھد القدیم بشروا . فھو لم یكن فقط أعظم األنبیاء لكنھ أیضا كان آخر األنبیاء قبل یسوع. المقدس

الخبر السار أن المسیح آت، ولكن یوحنا المعمدان رآه فعال وفد كان الشخص الذي قدم المسیح لشعب هللا 
  )٢٩:١ا یوحن" (ھوذا حمل هللا الذي یرفع خطیة العالم : "قائال

ھناك العدید من األحداث الھامة في حیاة یسوع المسیح التي تم وصفھا في اإلصحاحات األولى من متى 
واحدة من تلك األحداث ھي معمودیتھ، التي كانت بمثابة االفتتاحیة التي قدمت بدایة خدمتھ . ومرقس ولوقا

روح هللا قاد یسوع إلى . ٤في متى حدث آخر ھام ھو تجربتھ التي جاءت مباشرة بعد معمودیتھ . العامة
قاوم یسوع إغراء الشیطان من خالل معرفتھ بالكتاب المقدس . البریة حیث جربھ الشیطان ثالث مرات

 .  خالفا آلدم لم یخطئ یسوع عندما ُجرب، فأثبت أنھ ھو ابن هللا الذي انتصر على الخطیة. وحفظھ لھ
  

  
 
 
 



23 
 

  .أفضل إجابة اختر
 .جدا في الكتاب المقدس شخصیة ھامةیوحنا المعمدان  م یكنلصحیحة أو خاطئة؟  -١
  . تشیر إلیھ على أنھ المسیحیعتقد یوحنا المعمدان أن جمیع األنبیاء كان صحیحة أو خاطئة؟  -٢
 .اعظیم ااعظونبیا عظیما وكان صحیحة أو خاطئة؟ یوحنا المعمدان  -٣
  .أكبر المدن ألنھ عاش و بشر في یوحنا صحیحة أو خاطئة؟ سمع الكثیر من الناس وعظ -٤
 

 . أفضل إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
 المعمدان؟ یوحنا خدمةما ھو الغرض من  -٥
 تقدیم یسوع المسیح -أ

 الناس من الوعظ الصعب أن یُغضب -ب
  .أن یعیش جمیع المسیحیین یجب مثاال لكیف أن یكون -ج
 تأسیس دین جدید -د
  
 تمثل معمودیة یوحنا؟ ماذا -٦
 توبةال -أ

 راھبا أو كاھنا تكون -ب
 كالتخلي عن ممتلكات -ج
 صبح مسیحیات . د
  
 على ید یوحنا؟ لیعتمدحدث عندما جاء یسوع  ذاما -٧
 .یسوع عمد یوحنا بدال من ذلك -أ

 . الروح القدس نزل على یسوع -ب
 یوحناالجمیع غادر یسوع لمتابعة  -ج
 . لقاء القبض على یسوعإلیین الدین قادةجاء ال -د 

 
 یسوع؟ اعتمدلماذا   -٨
 یغفر ذنوبھل -أ

 كان أكثر أھمیة یوحناإلثبات أن  -ب
 حتى یصبح ابن هللا -ج
 بدایة خدمتھ العامةل -د
  
 كیف استجاب یسوع إلغراء الشیطان؟ -٩
 .نآدم في سفر التكوی التي ُخدع بھا استجاب بنفس الطریقة -أ

 .الكتاب المقدس من باالقتباس ھقاوم -ب
 .لیھربالبریة  إلى فر -ج
 .دمر الشیطان على الفور  -د
  

 یسوع في البریة؟ بھاالشیطان  بكم طریقة جرب - ١٠
 واحد -أ

 ثالثة - ب
 عشرة -ج
  أربع وعشرین -. د
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 أھم أولویاتنا؟ -ینبغي أن یكون دائما في المقام األول في حیاتنا  ذاما - ١١
 عائلتنا -أ

 كنیستنا -ب
 عملنا -ج
 هللا -د
  

 ؟التجربةماذا یعني بالنسبة لنا انتصار یسوع على  - ١٢
 . نجرب أبدانحن لن  -أ

 . نحن لن نستسلم أبدا للتجارب -ب
  . الرب قادر أن یحفظنا من السقوط في التجربة ألنھ یعیش فینا- ج
 .خطئ بقدر ما نرید ألنھ ھزم الشیطاننیمكننا أن  - د
  

 في الحیاة؟ اتكأولویھي ما . من أن نقضیھا في أي شيء أفضل من هللاجدا  ر وأثمنقصأالحیاة 
 أن تفعلیجب  ذاأي شيء أو أي شخص أكثر أھمیة بالنسبة لك من هللا؟ إذا كان األمر كذلك، ما ھل ھناك

 ؟أولویاتك لتضع هللا أواللضبط 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

من حفظك نھ قادر على ألأشكره . وھزم الشیطان انتصر على التجربةن یسوع أ هللا أشكر
أن ساعدك یأسأل هللا أن . روحھ في داخلك عن طریق قوة تجاربكساعدك على مقاومة یسألھ أن ا. السقوط

 . تضعھ أوال في حیاتك
 
 

  

١٣ نلك ،ةرِبجي تا فلْنخدالَ تو
 )١٣:٦مىت ( .نجنا من الشريرِ
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 یسوع على ید یوحنا المعمدان في البریة؟معمودیة أھمیة  ما -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
جعلھا جزءا من المأموریة العظمى للتبشیر باإلنجیل  التين المعمودیة عكانت معمودیتھ مختلفة  كیف -٢
؟ وتعمید كل تالمیذه، ةتلمذالو

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
یسوع في البریة؟  تجربةما ھو المغزى من  -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ما تطبیق ذلك علیك شخصیا الیوم؟ ، التي ُجرب بھا یسوع في البریةالطرق الثالث تدرس عند   -٤

 وكیف؟
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
یوما؟  ٤٠ صیامتحویل الحجارة إلى خبز بعد  لتجربةتطبیق الشخصي الما ھو   -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
؟ في تجربةوضع هللا  تجربةطبق نكیف لنا أن  -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
بھا استجاب  ة التي، وخاصة الطریقلھا عالقة بي وبكعبادة هللا في ھذا العالم  تجربةشرح كیف ا -٧

طریقة تأمل وطبق الكتاب المقدس،  االقتباسات منى باإلضافة إل. أن تعبد الرب إلھك وحدهیسوع 
 .التجاربیسوع إلى كل من ھذه  ةاستجاب

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
    

  الذھاب إلى العمق
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  امتحان العقل
  
  ٧الفصل 

  ٧ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم

  تقدیم الموعظة على الجبل، ونتعلم التطویبات: الھدف

َماَواتِ «٣ وحِ، ألَنَّ لَھُْم َملَُكوَت السَّ ْونَ ٤. طُوَبى لِْلَمَساِكیِن بِالرُّ . طُوبَى لِْلَحَزانَى، ألَنَّھُْم یَتََعزَّ
، ألَنَّھُْم یُْشبَُعونَ ٦. ى لِْلُوَدَعاِء، ألَنَّھُْم یَِرثُوَن األَْرضَ طُوبَ ٥ طُوبَى ٧. طُوبَى لِْلِجیَاعِ َواْلِعطَاِش إِلَى اْلبِرِّ

َحَماِء، ألَنَّھُْم یُْرَحُمونَ  الَِم، ألَنَّھُْم أَْبنَاَء طُوبَى لَِصانِِعي السَّ ٩. طُوبَى لِألَْنقِیَاِء اْلقَْلِب، ألَنَّھُْم یَُعایِنُوَن هللاَ ٨. لِلرُّ
َماَواتِ ١٠. هللاِ یُْدَعْونَ  ، ألَنَّ لَھُْم َملَُكوَت السَّ   )١٠-٣:٥متى . (طُوبَى لِْلَمْطُروِدیَن ِمْن أَْجِل اْلبِرِّ

كان أعظم خطاب لیسوع ھو الموعظة على الجبل، فھو ملخص للتعلیم األخالقي الذي في الكتاب المقدس 
واحدة من أوائل . قرب الناس إلیھ لیسمعوا ھذه العظة حتى یتمكنوا من تعلیم اآلخرینیسوع دعا أ. بأكملھ

  .األشیاء التي علمھا یسوع لتالمیذه ھي التطویبات، فھي جمال للعقل وخصائص المؤمن الحقیقي
بمعنى، أن " ھل أنت جزءا من المشكلة ام جزءا من حل یسوع؟: "سؤال مھم في الموعظة على الجبل

أوالئك . ات ھي الرسالة وباقي الموعظة على الجبل ھي عن كیفیة تطبیق تلك الرسالة في الحیاةالتطویب
الذین یخدمون في الملكوت یجب أن یكون لھم نفس طابع الملك، التطویبات تظھر لنا الطباع التي یجب أن 

 . من الحلنكون علیھا ونحن ذاھبون إلى هللا ثم ذاھبون من عند هللا إلى العالم لنكون جزءا 
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  .أفضل إجابة اختر
 .عطینا جوھر كل شریعة هللاتصحیحة أو خاطئة؟ الموعظة على الجبل  -١
 . أكبر المشاكللدیھم صحیحة أو خاطئة؟ دعا یسوع قلة مختارة لسماع رسالتھ ألنھم ھم الذین كان  -٢
 تتطلب فقط اتخاذ قرار، وال ھو امسیحی تكونبین لنا أن تصحیحة أو خاطئة؟ في الموعظة على الجبل  -٣

  .تغییر في الحیاة
  . صحیحة أو خاطئة؟ التطویبات ھي حول مواقفنا -٤
 

 . أفضل إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
 یعني؟" طوبى"ماذا تعني كلمة  -٥
 سعید -أ

 ثري -ب
 مریح -ج
 مثالي -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(سیحیا؟ كون مأن تأي من المواقف أو الخصائص التالیة ھي  -٦
 جائع للبر -أ

 فخور -ب
 قوي -ج
 مساكین بالروح -د
 رحیم - ه
 خالیة من المتاعب -و
 أنقیاء القلب -ز
  
 من ھو الحل لتلبیة احتیاجات الناس؟ -٧
 نوالمسیحی -أ

 الحكومات -ب
 یسوع -ج
 كل شخص لھ أو لھا حل خاص -د
  
 في الروح؟ مسكیناماذا یعني أن یكون المرء  -٨
 ةالخاص بعدم كفایتھعترف یأن یكون متواضعا و -أ

 على القیام بأي شيء جید اتكون قادرأن  -ب
 أن یكون جاھال تماما -ج
 لتخلي عن ممتلكاتھم لیسوعا -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(؟ طوبى للحزانىلماذا  -٩
 .المبتھجینأكثر من الناس  الجادینهللا یحب الناس  -أ

 .آلخرینا طفوا ویخدموایتعاأن  واتعلم الحزانى -ب
 . یسوع مستعدین لقبولالخطیئة و المعاناة و ب ونعترفی الحزانى -ج
 .هللا یعلمنا دروسا قیمة من خالل اإلخفاقات التي تحزننا -د
 . معاناتناب نخلصنحن  -ه
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 ن الوداعة؟عمفھوم الكتاب المقدس  ھو ما - ١٠
 ضعف ال-أ

 حیاءال -ب
 ترددم -ج
 مثل الحصان یروض -د
  

 ؟الجیاع والعطاش لبرهماذا وعد یسوع ب -١١
 الكمال االخالقي -أ

 أن یشبعون -ب
 عبثال -ج
 غذاءال -د
  

 ؟المملوئین براأتي من ی سلوكأي  - ١٢
 الرحمة والحب -أ

 دوافع نقیة -ب
 تصالحال -ج
 كل ما سبق -د
  

 ؟طیبةالمواقف وخصائص  للذین یظھرونیحدث عموما ماذا  - ١٣
 .لمتاعبمن ا ینھم دائما خالی -أ

 .أصدقاء مع الجمیع -ب
 . یتعرضون لالضطھاد -ج
  . أقدس من أن نقترب منھم ونصبحی -د
 

تناسب مع ثقافتك؟ كیف تصف المسیحیین تالتطویبات  ھل خصائص ؟المسیح كیف یسلك تالمیذ
تعبر عن ھذه الخصائص في حیاتك؟ كیف تستطیع أن ؟ الذین تعرفھم

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

یمنحك خصائص سألھ أن روح یسوع ا. ألنھ كشف لنا طریقا أفضل من طرق العالم هللا أشكر
  .ویساعدك أن تكون حال لمشاكل العالمالتطویبات 
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عند تجنیده لتالمیذه الذین سوف یكونون حال لمشاكل الناس في ھذا العالم بتعلیمھم لماذا بدأ یسوع  -١

 )٢٣- ٢٢:٦متى : أنظر(ثمانیة سلوكیات وتطویبات؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
؟ اأولئك الذین سمعوھبین ثمانیة إلى العالقات الالعظیمة  سلوكیاتیسوع ھذه الربط كیف  -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
حیاتك على األولى  ةبیطوتال هفي الروح، وكیف یمكن تطبیق ھذ مسكیناماذا یعني أن یكون المرء  -٣

الخاصة؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
الثانیة؟  ةبیطوتال فيیسوع  الذي یتحدث عنھ الحزنما نوع  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
لودعاء یرثون األرض؟ ا وكیفالوداعة في الكتاب المقدس،  يما ھ  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
نقي؟  ھقلبوكون رحیم یالبر، ماذا یعني یسوع عندما قال انھ سب یمتلئ تلمیذعندما   -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
؟ من أجل البري إلى التعرض لالضطھاد ؤدیسالم ال ناعةص عنیسوع  كیف تعلیم -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
  

  الذھاب إلى العمق



30 
 

  سلحفاة فوق السور
  

  ٨فصل ال
  ٨ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم

  .مواصلة فھم التطویبات، ومناقشة أربع صور یستخدمھا یسوع في وصف تالمیذه: الھدف

َوالَ یُوقُِدوَن ِسَراًجا َویََضُعوَنھُ ١٥الَ یُْمِكُن أَْن تُْخفَى َمِدینَةٌ َمْوُضوَعةٌ َعلَى َجبَل، . أَْنتُْم نُوُر اْلَعالَمِ ١٤
اَم النَّاِس، لَِكْي ١٦. ْلِمْكیَاِل، بَْل َعلَى اْلَمنَاَرِة فَیُِضيُء لَِجِمیعِ الَِّذیَن فِي اْلبَْیتِ تَْحَت ا فَْلیُِضْئ نُوُرُكْم ھَكَذا قُدَّ

َماَواتِ  ُدوا أَبَاُكُم الَِّذي فِي السَّ   )١٦-١٤:٥متى . (یََرْوا أَْعَمالَُكُم اْلَحَسنَةَ، َویَُمجِّ
. ، أي السلوكیات  العقلیة للشخص الذي یأتي إلى هللا"القادمة"األولى ھي التطویبات التطویبات األربعة 

، أي السلوكیات العقلیة للشخص الذي یرسلھ هللا إلى "الذاھبة"أما التطویبات األربعة التالیة ھي التطویبات 
  . نیةمعا ھذه التطویبات جمیعھا تصف الشخص الذي یُعتبر حل هللا لمشاكل اإلنسا. العالم

یسوع یلي تعلیمھ عن السلوكیات بأربع صور، وأربع استعارات تُظھر لنا تأثیرنا في العالم عندما نحیا فیھ 
فقد علم تالمیذه أنھم ملح األرض، ونور العالم، ومدینة موضوعة على جبل، وشمعة : بھذه السلوكیات

  .طبیق للتطویباتھذه االستعارات األربعة ھي ت). ١٦- ١٣:٥متى . (موضوعة على المنارة
ال یمكن ألحد من تالمیذ المسیح أن یكتسب كل ھذا السلوكیات بعیدا عن عمل الروح القدس فیھ ومن 

لذلك یجب على المسیحیین أن یكونوا دائما في حالة من االمتنان والتواضع ألن قوة هللا تُمكنھم من . خاللھ
 .مع نعیش فیھ من أجل المسیحفقط بقوتھ نستطیع أن نؤثر في المجت. خدمتھ بطریقة جیدة
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  .أفضل إجابة اختر
التي تواجھك تحدیات الاع، وبعن األزمات، والط يصحیحة أو خاطئة؟ الموعظة على الجبل ھ -١

 . كمسیحي
التوضیحیة التي تتبعھا ھي  الصورصحیحة أو خاطئة؟ كثیر من الناس یشعرون بأن التطویبات و  -٢

 . بلالج على التعالیم الرئیسیة للعظة
 . كون ملح األرض ھو أن نعیش بین شعوب العالمنصحیحة أو خاطئة؟ الطریقة الوحیدة ل -٣
ھو في واقع األمر  لكن أنھم اختاروا یسوع،اعتقدوا التالمیذ  أنصحیحة أو خاطئة؟ على الرغم من   -٤

 . اختارھم الذي
لتوصل إلى ل مر متروك لنااألإال أن یسوع یختار أتباعھ، أن صحیحة أو خاطئة؟ على الرغم من  -٥

 . منارةشمعة على ال تجعلنااستراتیجیة 
على  امسیحي، فلن تكون قادراإلنسان الوخصائص  سلوكیاتصحیحة أو خاطئة؟ إذا كان لدیك حقا  -٦

  .إخفائھ
 

 . أفضل إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
 )ما ینطبقاختر كل (الملح؟ بیسوع تالمیذه قارن لماذا   -٧
 العالم الفاسد وسط المادة الحافظةمثل  واكونی ألنھم یجب أن -أ

 .التالمیذ إعادة الحیاة إلى العالم دورالملح ضروري للحیاة، و -ب
 .عمال مناجم الملح یجب أن یعملوا مثل -ج
 .التالمیذقبول الملح یجعل من المستحیل شرب المیاه، وسیكون من المستحیل  -د
  
 ؟لنورمثل ا لتالمیذیكون اكیف  -٨
 .بسرعة وارقتیح مأنھ -أ

 .بسھولة بالغة أن یشتعلوا وینطفئواأنھم  - ب
 . الكثیر من الطاقة یستخدمون - ج
 .ظلممعالم الالضوء الحقیقة إلى  یشیعون -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(أي مما یلي ھي بیانات حقیقیة عن دور المسیحیین كحل هللا؟  -٩
 " .، وھو معيستطیعكن هللا یال أستطیع، ولأنا  "-أ

 " .أنا ال أرید ، و لكن هللا یرید، وھو معي "-ب
 " .أن هللا یستخدمنيأستطیع، لذلك یمكن  "-ج
 " كون معيیإذا لم أستطع، هللا لن " -د
 " .، ولكن هللا ھو، وھو معيلست شیئاأنا " - ه
 " .فعلت ذلك ألن هللا قال لي ذلك" - و
  " فعل ألنھ كان معي هللا، لكنھ أفعللم  " -ز
 

 هللا لعملھ؟ ناكیف ینبغي علینا أن نستجیب عندما یستخدم - ١٠
 كبیر لما قمنا بھ فخرب -أ

 ما فعلھ هللابتواضع، ب - ب
 ي لم أكن أھتم بال مباالة ألن -ج
 وجھ االنتباه إلى كنیستناأ حتىبصوت  -د
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  ؟ ٥ من الموصوف في كل من التطویبات والمثلة التوضیحیة في متى - ١١
 یسوع تالمیذالذین آمنوا و -أ

 یسوع نفسھ -ب
 كل من أ و ب - ج
 ال أ وال ب - د
  

 )اختر كل ما ینطبق(مثل سلحفاة على السور؟  ھم كیف تالمیذ - ١٢
 .استراتیجیة بطریقةیتم وضع التلمیذ  -أ

 .التلمیذ عالق وعاجز حقا -ب
 . صل الى حیث ھو أو ھي من دون هللایالتلمیذ ال  -ج
 . االختباء في قوقعةفي طابع السالحف  لھلتلمیذ ا . د
  

، النورالملح،  :التالمیذ أنتالعالم؟ أي نوع من  في ھھل قبلت دعوة هللا أن تكون جزءا من حل
نفسك؟ ماذا ترید ب هال یمكن أن تنجزوأنجزه هللا في حیاتك  الذي ؟ ماعلى المنارة، شمعة جبلمدینة على 

ال یمكنك القیام بھ بنفسك؟  تأنومنھ أن یفعل من خاللك 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

أغراضھ فیك ومن  أن یحققسألھ ا .لتي تعمل في الذین آمنوانھ ھو صاحب القوة األ هللا أشكر
ضوء ساطع، وجزء من حلھ وملح، یساعدك على أن تكون ملح یسألھ أن ا. عتمد علیھاخاللك كما ثق بھ و

 .العالم لھذا
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ألرض؟ لتجعل التلمیذ ملح  كیف ھذه التطویبات -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
؟ ةالصحیح أنھاتعتقد  أي منھم، "الملح"من ھذه االستعارة  ةما ھي التطبیقات الممكنة العدید -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
مة الجبل التي ال یمكن ، أو مدینة على قالمنارةمثل شمعة على یكونون التالمیذ مع ھذه المواقف  كیف -٣

أن تكون مخفیة؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
تلمیذ یسوع المسیح؟ ل ذاھبةالتجارب القادمة والتجارب البثمانیة تتصل الواقف كیف یمكن لھذه الم -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
؟ "طوبى لصانعي السالم" ةالسابع قال التطویبة مایسوع عند في ذھن كانالذي السیاق  ھوما تحدید بال -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ننظر و، في الداخلننظر  لكينا اتحدت متىالخامس من  صحاحاألولى من ھذا األ ١٦كیف اآلیات  -٦

ننظر فوقنا؟ حولنا و
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
عقولنا وقلوبنا؟  إنجیلنا إلى فيمن الورق والحبر  تنتقلثمانیة ال التطویباتكیف یمكن لھذه   -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
    

  الذھاب إلى العمق
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  بر العالقات
  
  ٩الفصل 

  ٩ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم

  أن نفھم كیف یرید یسوع أن نطبق تعالیمھ في عالقاتنا: الھدف 

ْغَرى َوَعلََّم النَّاَس ھَكَذا، یُْدَعى أَْصَغَر فِي َملَُكوِت فَمَ ١٩ ْن نَقََض إِْحَدى ھِذهِ اْلَوَصایَا الصُّ
َماَواتِ  َماَواتِ . السَّ ا َمْن َعِمَل َوَعلََّم، فَھَذا یُْدَعى َعِظیًما فِي َملَُكوِت السَّ   )١٩:٥متى . (َوأَمَّ

األول ھو أنھ جاء لیتمم ناموس هللا ولیس : بیانین ھامینال یزال یسوع یعطي تطبیقات لعظتھ بإعطاء 
والثاني ھو أنھ بر أولئك الذین یتبعوه ینبغي أن یكون أكبر من بر الكتبة والفریسیین والمعلمین . لینقده

فقد نسي المعلمون أن الناموس أعطي . الدینیین في وقتھ، الذین لم یفھموا حقا الناموس أو لماذا هللا أعطاه
یجب . برھم كان في سلوكھم الخارجي، ولیس في قلوبھم. ل الناس ولیس الناس من أجل الناموسمن أج

  .على تالمیذ یسوع أن یكون لدیھم أكبر وأعمق برا ألنھ من القلب
بعد إعطاء ھذه البیانات . ثم قال یسوع لكي تكون جزءا من حلھ وجزءا من جوابھ یجب أن تعرف كلمة هللا

العالقة األولى . لكتاب في حیاة تلمیذ یسوع، یبین لھم كیف یطبقون تعالیمھ في عالقاتھمفیما یتعلق بأھمیة ا
ثم یشرح لتالمیذه كیف . ثم یعلمھم كیف یردون على العدو. تتناول العالقة مع إخوتھم أو زمالئھم التالمیذ

. أصل الخطیة رسالة یسوع تساعدنا على فھم. یتعاملون مع عطیة هللا الرائعة عن طریق إرشاد هللا
 .ویعلمنا یسوع أننا نستطیع أن نسیطر على عواطفنا قبل أن تؤثر علینا ونعصي هللا
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  .أفضل إجابة اختر
 . صالحین أن یكونواصحیحة أو خاطئة؟ لیس مھم بالنسبة للمسیحیین  -١
 .بملكوتھ عد ذات صلةیصحیحة أو خاطئة؟ قال یسوع لتالمیذه أن العھد القدیم لم   -٢
 . تتعارض مع شریعة موسى محة أو خاطئة؟ تعالیم یسوع لصحی -٣
یرید أن كل واحد یقرأ أو یسمع الكتاب المقدس أن یكون قادرا على فھمھ صحیحة أو خاطئة؟ هللا  -٤

  . بنفسھ
  

 . أفضل إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك ، 
  
 تعالیم من كان یصحح؟ "  مل لكأقوف أما أنا،  . .سمعتم أنھ قیل"عندما قال یسوع  -٥
 هللا اآلب -أ

 موسى -ب
 الكتبة والفریسیون - ج
 تالمیذه -د
  
 ؟الناموسهللا  نالماذا أعط -٦
 ینیجعلنا بائسل -أ

 ألنھ یحبنا -ب
 فرض إرادتھمن حكوماتنا تتمكن حتى  -ج
 حتى نتمكن من انتقاد الناس الذین یخالفون القانون - د
  
 كون تالمیذه الصالحین؟نقال یجب أن ماذا یعني یسوع عندما  -٧
 هللا نكون صالحین مع -أ

 هللا نأخذ صالحنا من -ب
 هللا نصنع الصالح من أجل -ج
 كل ما سبق -د

 
 عالقاتنا مع اآلخرین؟ على ةالروحی ناعاكیف ینبغي أن تؤثر طب -٨
 . من الناس ناینبغي أن تعزلنا عن غیر -أ

 .الحینن صن نقول للناس كیف نحأتتیح لنا  -ب
 . في عالقاتنا ھذه الطباعیجب أن نعیش  -ج
 .أي تأثیرلھا ینبغي أن یكون ال تماما و ةمنفصل يھ -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(هللا ؟  ةعیطبق شرنكیف یرید یسوع منا أن  -٩
 . من القانون هتذكر غرض هللا وقصدن -أ

 .لناموسأن الناموس جاء من أجل اإلنسان ولیس اإلنسان من أجل اتذكر ن -ب
 .أن نطبق شریعة هللا بمحبةتذكر ن -ج
   . نتذكر أن نضرب الناس على رؤوسھم بشریعة هللا -د
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 ؟من یقول لنا هللا أن نحب -١٠
 عائلتنا وأصدقائنا -أ

 خریناآلمسیحیین ال-ب
 أعدائنا -ج
 كل شخص -د
  

 ؟تكون أعیننا السبب في خطیتناما ھو الحل عندما  - ١١
 . قلعھان -أ

 .مجتمع تماماتجنب الن -ب
 .الحجاب الذي یغطي أعیننانرتدي  -ج
 .كل ما یدعونا إلى الخطیئة إلىعن النظر  متوقف -د
  

 الجنسیة؟ رغباتناكون حل هللا لمشاكل العالم، كیف ینبغي علینا التعامل مع نإذا أردنا أن  - ١٢
 . بطرقھ وإرضائھارغباتنا على  أن نجعل هللا یسیطرعلینا أن نتعلم  -أ

 . علینا أن نعترف بأن لدینا رغبات جنسیة یجب -ب
 .وسعنا كلما كان فيیجب علینا تلبیة رغباتنا  -ج
 . أي رغبات نالدی أال تكونیجب أن ندرب أنفسنا  -د
  

 لماذا یعارض هللا الزنا؟ - ١٣
 .لھ آثار ضارة جدا على جمیع المعنیین، وخصوصا األطفال -أ

 .األسر یمزق -ب
 .یاح والوفاءإنھ ال یؤدي إلى االرت -ج
 . كل ما سبق -د
  

من أعداء،  ،إخوة: الكثیر من تعلیم یسوع ھو حول عالقاتنا؟ ھل لدیك أي عالقاتأن لماذا تعتقد 
 كیف؟ في عالقاتناالمسیح مثال لحفاظ على امن الصعب  كیفالجنس اآلخر، شریك الزواج، الجیران، 

ساعدك في ھذه العالقة؟ أن یتعلیم یسوع لیمكن 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

نمو لتكون مثل یسوع تلكي ساعدك أن یسألھ ا .اختار أن یكون لھ عالقة معك نھأل أشكر هللا
 . محبتھ لآلخرین وتكون جزءا من حلھ تظھر حتى تستطیع أن
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سمعتم أنھ قیل، ولكن "التي تبدأ ب  ٥متى من ست فقرات الیسوع الكتبة والفریسیین في  كیف واجھ -١

 ؟"ماآلن أقول لك
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
یضع  ولماذا ھو، "أخوتنا" بلنا  ھمیصف منیسوع على عالقتنا مع  الكبیرة التي وضعھا قیمةالصف  -٢

؟ العالقةكبیرة على تلك القیمة المثل ھذه 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
لجنسي؟ لتعامل مع مشكلة اإلغراء ااكیف ولماذا یقول لنا یسوع   -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
لك الخطیئة؟  تسبب نتاالعین إذا ك قلعماذا یعني یسوع عندما تحدث عن  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

______ 
لقانون هللا؟  الفھم السلیم ھلدی لماذا ھو مھم لتلمیذ یسوع أن یكون -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
جاره والعدو؟ و هبین تلمیذ علم یسوع بشأن العالقة ذاما -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
في جمیع عالقاتھم؟  التطویباتجدا لتالمیذه تطبیق  من المھملماذا علم یسوع أنھ  -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
  

    

  الذھاب إلى العمق
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  الداخل، أنظر في الخارج، أنظر إلى فوق أنظر في
  
  ١٠الفصل 

  ١٠ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم

  .أن ننظر إلى المناظیر الثالثة للتلمیذ وكیف نعیش في سبیل هللا: الھدف

كَ : َسِمْعتُْم أَنَّھُ قِیلَ « ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ ٤٤. تُِحبُّ قَِریبََك َوتُْبِغُض َعُدوَّ بَاِرُكوا . بُّوا أَْعَداَءُكمْ أَحِ : َوأَمَّ
لَِكْي تَُكونُوا أَْبنَاَء أَبِیُكُم ٤٥أَْحِسنُوا إِلَى ُمْبِغِضیُكْم، َوَصلُّوا ألَْجِل الَِّذیَن یُِسیئُوَن إِلَْیُكْم َویَْطُرُدونَُكْم، . الَِعنِیُكمْ 

َماَواِت، فَإِنَّھُ یُْشِرُق َشْمَسھُ َعلَى األَْشَرا الِِحیَن، َویُْمِطُر َعلَى األَْبَراِر َوالظَّالِِمینَ الَِّذي فِي السَّ متى " (ِر َوالصَّ
٤٥- ٤٣:٥(  

ْف ِشَمالََك َما تَْفَعُل یَِمینَُك، ٣ ا أَْنَت فََمتَى َصنَْعَت َصَدقَةً فَالَ تَُعرِّ . لَِكْي تَُكوَن َصَدقَتَُك فِي اْلَخفَاءِ ٤َوأَمَّ
  )٤-٣:٦متى . (َو یَُجاِزیَك َعالَنِیَةً فَأَبُوَك الَِّذي یََرى فِي اْلَخفَاِء ھُ 

عندما علم یسوع التطویبات، تحدى تالمیذه للنظر في داخلھم أي النظر إلى طریقة تفكیرھم وسلوكھم 
وفي النصوص التالیة للتطویبات حثھم على النظر حولھم وتطبیق التطویبات على . الذي یقود حیاتھم

، یحث یسوع تالمیذه أن ینظروا إلى ٦اآلن في متى . وأعدائھم عالقاتھم بما في ذلك عالقتھم مع أسرھم،
  . فوقویھتموا بالقیم الروحیة األصیلة للتلمیذ

. لكن یسوع یحث تالمیذه على العیش إلرضاء هللا. یمارس الفریسیون  برھم الذاتي إلقناع اآلخرین
. یذه أكبر من بر الكتبة والفریسیینھذا ھو على األقل جزءا مما كان یعنیھ بقولھ أنھ یرید أن یكون بر تالم

تالمیذ المسیح الحقیقیین یسلكون وأعینھم مثبتة على هللا إلرضائھ وھم یجعلونھ حل العالم لتسدید 
 . احتیاجاتھ

  

  
 
 
 
 



39 
 

  أفضل إجابة اختر
 .لدیھم أبدا أي مشاكل مع أشخاص آخرینلیس ن في عالقاتھم وصحیحة أو خاطئة؟ الصالح  -١
إذا كان كلمتھم، حتى  على دائما أن یحافظوالم یسوع تالمیذه أنھ من المھم جدا صحیحة أو خاطئة؟ ع -٢

  ھذا صعب 
أنھا لیست سوى وصفا  .أن نعیش الیوم یجبصحیحة أو خاطئة؟ الموعظة على الجبل ال تصف كیف   -٣

 .علیھ السماء تكونلما سوف 
 . نحب أصدقائنا ونكره أعدائنایوافق على التعلیم أننا ینبغي أن صحیحة أو خاطئة؟ یسوع لم   -٤
  . أموالنا وعطاءنا إدارة یةكیفبرتبط ارتباطا مباشرا تالروحیة  حالتناصحیحة أو خاطئة؟   -٥
 

 . أفضل إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
 ؟تم تعلیمھا ألول مرة العداءأین فكرة محبة  -٦
 في العظة على الجبل -أ

 في العھد القدیم -ب
 في جنة عدن- ج
 بعد صعود یسوع إلى السماء . د
  
  مسیحي؟ال ما ھي أسمى وصیة للتلمیذ -٧
 الحفاظ على الذات وصیة -أ

 أن یموت شھیدا -ب
 هللا و یفعل مشیئة یسوع أن یمجد -ج
 تفریغ النفس من جمیع الرغبات -د
  
 یعلم عن السالم؟لماذا قال یسوع  -٨
 أن الحرب ھي دائما على خطأ -أ

 الطریق الوحید للسالم يالحرب ھ أن -ب
 في الحروب واقتالیأن المسیحیین یجب أن ال  -ج
 للمصالحة والسالم في جمیع عالقاتھم مع اآلخرین واسعیأن المسیحیین ینبغي أن  -د
  
 ثقافتھم؟ معن والمسیحی یتناسبكیف   -٩
 .ینمختلف واكونیأن یجب  -أ

 .ھممع المحیطین ب واتوافقی یجب أن -ب
 ھمكل شيء في ثقافت واعارضیأن  یجب -ج
 .ھمتماما عن ثقافت ھمأنفس واعزلیأن  یجب - د
  

 ؟وا إلیھنظریاتجاه كلف یسوع تالمیذه أن أي في الموعظة على الجبل،  - ١٠
 داخل أنفسھم ینظروا إلى -أ

 خرینلآل ھمحول وانظری -ب
 إلى هللا وانظری -ج
 كل ما سبق -د
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 عدائھم؟أل ھمحب في، وملحفاظ على كلمتھفي ان العالم، ع ینمختلف واكونیكیف یمكن للمسیحیین أن  -١١
 .لدینا إرادة كبیرة تكون یجب أن -أ

 . كثیر من االنضباطب نتدربیجب علینا أن  -ب
 .نحتاج إلیھاالتي قوة النعمة والهللا یعطینا  -ج
 .ال نستطیع أن نفعل ھذه األشیاء حتى نصل إلى السماء -د
  

 لماذا یجب أن نعطي للمحتاجین؟ - ١٢
 أعمالنا الصالحةعلى كافأ من اآلخرین نل -أ

 لمساعدة جمیع المحتاجین -ب
 حتى نظھر صالحنا لآلخرین -ج
 كافأ من هللانل -د
  

 ؟نصلي أنهللا أن نعطي و نایرید كیف -١٣
 كم نحن صالحینلجمیع ا حتى یرى -أ

 التي یراھا هللاكعمل من أعمال العبادة  -ب
 یعرفھسر ال أحد یمكن أن ك -ج
 رضاهباعتبارھا وسیلة لكسب  -د
  

ما ھو اھم من خاللك؟ كیف یمكنك إظھار نعمة هللا على عدوك؟  ھھل لدیك عدو هللا یرید أن یحب
كم تعطي، أم ما ھي دوافعك في العطاء؟ ما ھو أكثر أھمیة للرب؟ ولماذا؟ : في عطائك 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أن  اسألھ. حب لھوبقلب نقي  أن تعطي اسألھ أن یساعدك . لك عطایاهعلى كل  أشكر هللا
 .أن تعطي أنت أیضا أكثر تقدر حتىأكثر من ذلك،  یعطیك
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من حلول  اكون واحدیل ھامارسییجب أن التي ثالثة أو االتجاھات في حیاة التلمیذ ال المناظیرما ھي  -١

وأجوبة یسوع ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
الطریق  إلىأھمیة النظر  نع علمیمھم أن یسوع ال من، لماذا مأعدائھب هبعد تعالیمھ عن عالقة تلمیذ -٢

الصحیح؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یسوع وبر الكتبة والفریسیین، وفقا لتعالیم یسوع في النصف األول من  بین بر تلمیذ فرقال وما ھ -٣
السادس من إنجیل متى؟  صحاحاأل

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لتلمیذ یسوع، وفقا لھذا المقطع من الكتاب  ةالروحیة العمودیة الثالث نضباطاتماذا ولماذا ھي اإل -٤

المقدس نفسھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 وكیفقیم تلمیذ یسوع،  مباشرا سألھم یسوع لیوضحسؤاال ضمنیا أو  ٢٠ على زأن ترك یمكنھل  -٥

  ؟ ٣٤-١٩:٦لمتى قلوبنا، وفقا إتجاه ثرواتنا تبین لنا 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یسوع وفقا لتلمیذ أصیل ك" ھدفك األول"ینبغي أن یكون  ذا، مامھمإذا كنت تفكر في األولویات كھدف  -٦

لھذا المقطع نفسھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  والقیم العمودیة في حیاتھ؟ مبادئھذه الب یحتفظعندما  حل یسوعالتلمیذ األصیل لیسوع  یصبح كیف  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
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  القواعد اإللھیة والقیم العمودیة
  
  ١١الفصل 

  ١١ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم

  .أن نفھم تعالیم یسوع عن القواعد الروحیة للصالة وقیم ملكوتھ: الھدف

ا أَْنَت فََمتَى َصلَّْیَت فَاْدُخْل إِلَى ِمْخَدِعَك َوأَْغلِ ٦ . ْق بَابََك، َوَصلِّ إِلَى أَبِیَك الَِّذي فِي اْلَخفَاءِ َوأَمَّ
ُروا اْلَكالََم بَاِطالً َكاألَُمِم، فَإِنَّھُْم یَظُنُّوَن ٧. فَأَبُوَك الَِّذي یََرى فِي اْلَخَفاِء یَُجاِزیَك َعالَنِیَةً  َوِحینََما تَُصلُّوَن الَ تَُكرِّ

 .ألَنَّ أَبَاُكْم یَْعلَُم َما تَْحتَاُجوَن إِلَْیِھ قَْبَل أَْن تَْسأَلُوهُ . فَالَ تَتََشبَّھُوا بِِھمْ ٨. لَھُمْ  أَنَّھُ بَِكْثَرِة َكالَِمِھْم یُْستََجابُ 
َماَواِت، لِیَتَقَدَّسِ اْسُمكَ : فََصلُّوا أَْنتُْم ھَكَذا«٩ َماِء لِتَُكْن َمِشیئَتَُك َكَما فِ . لِیَأِْت َملَُكوتُكَ ١٠. أَبَاَنا الَِّذي فِي السَّ ي السَّ

. َواْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا َكَما نَْغفُِر نَْحُن أَْیًضا لِْلُمْذنِبِیَن إِلَْینَا١٢. ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْلیَْومَ ١١. َكذلَِك َعلَى األَْرضِ 
یرِ ١٣ نَا ِمَن الشِّرِّ ةَ، َواْلَمْجَد، إِلَى األَبَدِ ألَنَّ لََك اْلُملْ . َوالَ تُْدِخْلنَا فِي تَْجِربٍَة، لِكْن نَجِّ - ٦:٦متى (آِمیَن . َك، َواْلقُوَّ

١٣(  
َماِء، َحْیُث الَ یُْفِسُد ُسوٌس َوالَ َصَدأٌ، َوَحْیُث الَ یَْنقُُب َساِرقُوَن َوالَ ٢٠ یَْسِرقُوَن،  بَِل اْكنُِزوا لَُكْم ُكنُوًزا فِي السَّ
 )٢١-٢٠:٦متى . (ُن قَْلبَُك أَْیًضاألَنَّھُ َحْیُث یَُكوُن َكْنُزَك ھُنَاَك یَُكو٢١
  

. لذلك علم یسوع تالمیذه قواعد الصالة. ال یمكننا أن نعیش الحیاة المسیحیة إذا كنا ال نعرف كیف نصلي
والنقطة الرئیسیة في تعالیمھ ھو أننا یجب أن نكون على یقین من أننا نتحدث إلى هللا عندما نصلي، وال 

وقد وعد هللا، الذي یرى في الخفاء، أنھ یكرم ویستجیب لصلواتنا . ثیر علیھمنحاول تعلیم  اآلخرین أو التأ
  .  الصادقة الخاصة

، كما نطلق علیھا في كثیر من األحیان، على الرغم "الصالة الربانیة"علم یسوع تالمیذه كیف یصلون في 
ماوي، أشار یسوع إلى بعد التوجھ إلى هللا بصفتھ أبینا الس". صالة التالمیذ"من أن وصفھا األدق ھو 

ثالثة تعترف أولویاتنا لیكن هللا أوال في كل مجال من مجاالت الحیاة، وأربعة لتلبیة : سبعة التماسات
  ".أعطنا، اغفر لنا، قدنا، ونجنا: "االحتیاجات الشخصیة لدینا
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  .أفضل إجابة اختر    
 . صحیحة أو خاطئة؟ الصالة ممارسة أساسیة لتالمیذ یسوع -١
یحة أو خاطئة؟ كما ھو الحال مع العطاء، یسوع یرید منا أن نصلي إلى هللا وحده، ولیس لمحاولة صح -٢

 .أشخاص آخرین التأثیر على
 صحیحة أو خاطئة؟ نحن ال نصلي سرا إال عندما نعثر على حجرة صغیرة تختبئ فیھا -٣
والتي ینبغي لنا دائما أن ، "الصالة الربانیة"صحیحة أو خاطئة؟ الصالة الوحیدة المصرح بھا ھي  -٤

  . نقولھا كلمة كلمة
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر أفضل إجابة واحدة لكل سؤال
 
 لمن یسوع یقول لنا أن نوجھ الصالة؟  -٥
 لراعینا -أ

 لسیدنا -ب
 لخادمنا -ج
  ألبینا-د

 
 لمن أولویة اإلرادة في صالتنا؟ -٦
 هللا -أ

 الكنیسة -ب
 احتیاجاتنا -ج
  دیھ احتیاجكل من ل -د

 
 على ماذا ینبغي أن یكون تركیزنا الرئیسي عندما نصلي من أجل احتیاجاتنا؟ -٧
 كل ما نرید في كل األوقات -أ

 كل ما نرید الیوم -ب
 كل ما نحتاجھ في جمیع األوقات -ج
 كل ما نحتاجھ الیوم -د

 
 لماذا نحتاج أن نطلب مغفرة هللا؟ -٨
 ما بناألن هللا ال یرغب في أن یكون رحی -أ

 ألننا ال نعیش دائما حسب معاییر هللا وال نمثل اسمھ كما ینبغي -ب
 ألننا أشرار ونخطئ في كل وقت -ج
  ألنھ ال یعرف أننا نرید أن یغفر لنا حتى نطلب منھ -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(؟ " صالة التالمیذ "یوجد الطلبات الشخصیة التالیة في  -٩
 أعطنا -أ

 باركنا -ب
 ااغفر لن -ج
 اسمع لنا - د
 یحرسنا -ه
 قدنا - و
 نجنا -ز
  أتركنا وشأننا -ح

بُوَن . لَْم تُِصْبُكْم تَْجِربَةٌ إِالَّ بََشِریَّةٌ ١٣ َولِكنَّ هللاَ أَِمیٌن، الَِّذي الَ یََدُعُكْم تَُجرَّ
ْجِربَِة أَْیًضا اْلَمْنفََذ، لِتَْستَِطیُعوا أَْن فَْوَق َما تَْستَِطیُعوَن، بَْل َسیَْجَعُل َمَع التَّ 

 )١٣:١٠كورنثوس ١. (تَْحتَِملُوا
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 كیف نتعامل مع التجارب؟  - ١٠
 . نواجھھا بتھور وبدون خوف -أ

 . بالشعور بالخجل بسبب التجربة -ب
 .أسأل هللا أن یقودك بعیدا عن التجربة وثق بھ دائما أنھ سیعطیك الوسیلة للنجاة -ج
  . سعي لمزید من التجاربنثبت مدى قوتنا من خالل ال -د

 
 ما ھي الرسالة المتضمنة في صومنا؟ -١١

 !" انظر إلى قداستي" -أ
 " .یا رب، إرادتك ھي أكثر أھمیة بالنسبة لي حتى من الغذاء" - ب
 " . أنا أكثر انضباطا وأكثر تدینا من أھل األدیان األخرى الذین ال یصومون" -ج
  " د برفضي لتناول الطعامیمكنني إجبار الرب أن یفعل ما أری" -د

 
 بأكثر حكمة؟) بكل أنواعھا(أین یمكن أن نستثمر ثرواتنا  - ١٢

 في بنك محترم -أ
 في المشاریع طویلة األجل -ب
 في أي نوع من األعمال الخیریة -ج
  في ملكوت هللا -د
 

لحیاة ماذا تكنز باألكثر في حیاتك؟ ھل تقیم األمور على أساس الحیاة في ھذا العالم أم على ا
األبدیة؟   ماذا یمكنك القیام بھ الیوم لتحویل قلبك أكثر نحو ملكوت هللا؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

 .وفكر ملیا في كل جملة -  ١٣-٩:٦صلي صالة التالمیذ، متى 
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 ما ھي طلبات العنایة اإللھیة الثالثة في الصالة التي علمھا یسوع لتالمیذه؟ -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھي االلتماسات الشخصیة األربعة في تلك الصالة؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 "لیأت ملكوتك"، یمكن أن تكون لھا نفس المعنى للطلبة "لتكن مشیئتك "اشرح كیف الطلبة،  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ "أعطنا"لماذا من المھم أن نصلي طلبات العنایة اإللھیة الثالثة قبل صالة  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 لماذا أضاف یسوع إلى ھذه الصالة، إن لم نغفر للناس ذالتھم ال یغفر لنا؟ -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھل ھذه صالة أم نموذج للصالة، أم ال ھذا وال ذاك أم كالھما؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
أن نصلیھا في سیاق كیف نعرف أنھ یجب  -٧

المجموعة؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  خیارات الملتزم
  
  ١٢الفصل 

  ١٢ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم
  

 التلمذة جبل وفھم الفرق بینعلى ال استكشاف المزید من التطبیقات العملیة للعظة: الھدف
 ئةطاوالخ حیحةالص

ُكلَّ َمْن یَْسأَُل یَأُْخُذ، َوَمْن یَْطلُُب یَِجُد، َوَمْن  ألَنَّ ٨. اِْقَرُعوا یُْفتَْح لَُكمْ . اُْطلُبُوا تَِجُدوا. اِْسأَلُوا تُْعطَْوا«
 )٨-٧:٧متى (یَْقَرُع یُْفتَُح لَھُ 

متى . (األَْنبِیَاءُ فَُكلُّ َما تُِریُدوَن أَْن یَْفَعَل النَّاُس بُِكُم اْفَعلُوا ھَكَذا أَْنتُْم أَْیًضا بِِھْم، ألَنَّ ھَذا ھَُو النَّاُموُس وَ ١٢
١٢:٧(  

 
كان  ،والنظر إلى فوق، والنظر حولنا، الداخل في بالنظرعلى ما یعنیھ  یركز، ال یزال یسوع ٧متى  في

متوقعین أن هللا . وأن یسألوا، ویطلبوا، ویقرعوا على باب صالح هللا. یعلم تالمیذه أال یدینوا اآلخرین
وان الطریق الوحید . وا بھاوأن یعاملوا اآلخرین بنفس الطریقة التي یریدون أن یتعامل. یجیب صلواتھم

  .للدخول إلى ملكوت السموات ھو من خاللھ
واحد بنى بیتھ على الصخر، : یسوع یلخص الموعظة على الجبل بإعطاء صورة لنوعین من التالمیذ

طاعة تعالیمھ ھو مثل البناء على الصخور الصلبة، وعدم طاعة تعالیمھ ھو . وآخر بنى بیتھ على الرمل
ولكن الجاھل ال یفعل أبدا ما تعلمھ، أما الحكیم ھو الذي . االثنان سمعا تعالیمھ. الرملمثل البناء على 
نوع واحد من الحیاة یمكن أن تصمد قي وجھ عواصف الحیاة وتعیش إلى األبد في . یطبق ما تعلمھ

 .ملكوت هللا
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  .أفضل إجابة اختر    
لدینا أي  لن یكونفھم حقا أن هللا یعتني بنا، نو بطریقة صحیحةاألمور  یمصحیحة أو خاطئة؟ عندما نق -١

 .سبب للقلق
 .حیاتنا الیومیة علىصحیحة أو خاطئة؟ ال تنعكس قیمنا الحقیقیة  -٢
 . یجب أن نبحث عن أخطاء اآلخرین ونخبرھم بھاصحیحة أو خاطئة؟ هللا یخبرنا بأننا  -٣
  .نا بشكل واضحئخطاصحیحة أو خاطئة؟ هللا یریدنا أن نكون قادرین على رؤیة أ -٤
 

 .أفضل إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
  أننا ال یجب أن ندین اآلخرین؟  ماذا یعني یسوع عندما قال  -٥
 .قول على وجھ الیقین ما ھو صواب وما ھو خطأنال یمكن أبدا أن  -أ

 .ینبغي لنا أن نوافق على سلوك الجمیع -ب
 .آلخرینلن ینتقدوممنافقین نكون ال ینبغي لنا أن  -ج
 .في ھیئات المحلفین ونعملیصبح المسیحیین محامین أو قضاة أو یال ینبغي أن  -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(قیمنا الروحیة؟ لأي مما یلي مؤشرات جیدة  -٦
 إیمان أسالفنا -أ

 ھابالثقافة التي نعیش  -ب
 كیف ننفق أموالنا -ج
 یومال طوالنفكر  ذامافي  -د
 ھانتكلمالتي غة لال -ه
 كیف نقضي وقتنا -و
 مدى صحة نحن -ز
 ناومھارات ناكیف نستخدم مواھب -ح
 القرارات التي نتخذھا -ط
 أثریاء  م نحنك -ي
 ناوطموحات نارغبات -ك
 مكان والدتنا -ل
  
 هللا في الصالة؟ ینتظرونماذا وعد یسوع أولئك الذین ب -٧
 .سمع لھمیقد ال   -أ

 .جیدةالسیئة بدال من  عطایاقرر منحھم ی قد ب
 .سوف یتعب من اإلستجابة لھم -ج
 .صالحةسوف یجیب دائما صلواتھم بطریقة  -د
  
 ؟"القاعدة الذھبیة" يما ھ -٨
 .بھا اآلخرین بالطریقة التي ترید أن تعامل املع -أ

 .بھا كونالطریقة التي یعاملباآلخرین عامل  -ب
 .نوریدیكما  بطریقة سیئةك ونترك الناس یعاملأ -ج
 .فقط انتقكال تغضب،  -د
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 ؟ینوالزائف حقیقیینیسوع بین التالمیذ ال یمیز كیف  -٩
 قلیلالجزء من  مأ كثیرھم جزء من الھل  -أ

 ونكاذب مأم أنھ م صادقونھل ھ -ب
 ھم أولئك الذین یقولون أو أولئك الذین یفعلونھل  -ج
 كل ما سبق -د
  

 )اختر كل ما ینطبق( صف یسوع أولئك الذین ھم جزء من حلھ؟یكیف  - ١٠
 .فقط ن، ال یتحدثوعاملونھم ال -أ

 .یسألون، ویطلبون، ویقرعون أنھم -ب
 .قیمھیتعلمون  أنھم -ج
 .صالة جمیلة ویتلونسة اقدبیتصرفون  .د
  

 ملكوت السماوات؟ ونیدخل ناس الذینما ھو نوع ال - ١١
 نشطون جدا في الكنیسةالأولئك  -أ

 "یا رب یا رب،"أولئك الذین یقولون،  -ب
 أبدایخطئ  أولئك الذین ال -.ج
 الذین یثقون حقا في یسوع كمخلص ورب -د
  

 ھو التلمیذ الحقیقي لیسوع؟ من ھؤالءأي  -١٢
 الشیاطین یخرجالشخص الذي یمكن أن  -أ

 .الذي یبني بیتھ على الصخر -ب
 االشخص الذي یسمع كلمات یسوع ویطیعھ -ج
  یسوعالمعجزات في اسم  یصنعالذي یمكن أن  -د
 

منزل بني على الصخر؟ كیف یمكنك أن ب ممنزل بني على الرمل أبأشبھ  تفي الماضي، ھل كن 
الضبط ترید أن تكون؟ لماذا؟ بتعرف؟ أي نوع 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  

 .وعده أن یجعلك الشخص الذي یمثلھ ویكون جزءا من حلھتھ ووإلى ملك دعاك ألنھأشكر هللا 
 .طاعةللللثقة و مستعداقلبا محبا،  یعطیكیعلمك وفي أن ستمر یسألھ أن ا
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؟ تجعلنا ننظر للداخل ةموعظ من إنجیل متى ٧ صحاحاإلكیف اآلیات الخمس األولى من  -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
التي بدأت  بالسؤالین یفكر فیھالشخص المنافق  یجعلكان یسوع یحاول أن  ذا، مااه اآلیات نفسھفي ھذ -٢
 "كیف؟"و " لماذا؟" ب

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
؟ ٧ اإلصحاحفي  ١١إلى  ٧اآلیات من ب یلتزمونمیذ التال جعلكان یسوع یحاول أن ی كیف -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 تحث التالمیذ على النظر من حولھم؟ ) ١٢اآلیة (القاعدة الذھبیة  كیف -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
تحدي أولئك الذین حضروا تعالیمھ على الجبل ی، كیف كان ١٣في دعوة یسوع، والتي تبدأ في اآلیة  -٥
 ؟ال التي وصفھااألشكثالثة الوما ھي " ؟ترید أن تكونھما ھو نوع الحل أو التلمیذ أنت : "ھذا السؤالب

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
عواصف؟ وكیف نطبقھما على أولئك الذین یقولون وأولئك مثل البیتین اللذین تعرضا للما ھو جوھر   -٦

 الذین یفعلون؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
مجرد عالمة استفھام أخرى؟ إذا كنت  مجزء من المشكلة، جزء من جوابھ أ مھل أنت جزء من الحل أ  -٧

 حال وجوابا من یسوع، أي نوع من الحل والجواب أنت؟
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
  
  
 

  الذھاب إلى العمق
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  مأموریة الملتزم
  
  ١٣الفصل 

  ١٣ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم

   .التلمذةمكافأة تكلفة و وفھم التالمیذ االثني عشر تقدیم :الھدف

ھَا َواْلقَُرى یَُعلُِّم فِي َمَجاِمِعھَا، َویَْكِرُز ِببَِشاَرِة اْلَملَُكوِت، َویَْشِفي َوَكاَن یَُسوُع یَطُوُف اْلُمُدَن ُكلَّ 
ْعبِ  ا َرأَى اْلُجُموَع تََحنََّن َعلَْیِھْم، إِْذ َكانُوا ُمْنَزِعِجیَن َوُمْنطَِرِحیَن َكَغَنٍم ٣٦. ُكلَّ َمَرٍض َوُكلَّ ُضْعٍف فِي الشَّ َولَمَّ

فَاْطلُبُوا ِمْن َربِّ اْلَحَصاِد أَْن ٣٨. اْلَحَصاُد َكثِیٌر َولِكنَّ اْلفََعلَةَ قَلِیلُونَ «:ِحینَئٍِذ قَاَل لِتَالَِمیِذهِ ٣٧. الَ َراِعَي لَھَا
 )٣٨-٣٥:٩متى ( .»یُْرِسَل فََعلَةً إِلَى َحَصاِدهِ 

 
 كان على. ص، لیصلوا إلى اعالم بالخبر السار ورسالة الخال"أو رسوال"اثنى عشر تلمیذا  درب یسوع

، وطھرون یشفون المرضى كانوا . ویظھروا ملكوت هللا باآلیات والعجائب أن یبشروا باالنجیل الرسل
لكن كان علیھم . لم یكونوا دائما یُستقبلون بطریقة حسنة. ، ویخرجون الشیاطین، ویقیمون الموتىالبرص

كانوا یثقون في هللا لتلبیة كل  .دائما أن یبشروا باإلنجیل مجانا دون أن یطلبوا أي شيء من الناس
  .  كان التالمیذ یعیشون باإلیمان. احتیاجاتھم

 
كذلك . السار بعد قیامتھ وصعوده الخیر نشروا بإخالص ثم لمدة ثالث سنوات عن كثب تالمیذ یسوعال تبع

 . نحن أیضا یجب علینا أن نكون مخلصین في توصیل رسالة المسیح للعالم الذي نعیش فیھ
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  .أفضل إجابة خترا    
 "الذي تم إرسالھ" "الرسول" تعني كلمة؟ صحیحة أو خاطئة -١
  .معھ دائما ألنھم كانوا یسوع من دائما كانوا یتعلمون الرسل االثني عشر؟ صحیحة أو خاطئة -٢
  .الرسل االثني عشر في المقام األول قدمت إلى كبیرةال یسوع خطابات معظم؟ صحیحة أو خاطئة -٣
   .بعد اآلن الناس ال یرسل یسوع؛ حدثا فریدا من نوعھكان  التالمیذ تكلیف؟ أو خاطئة صحیحة  -٤
 

   .لكل سؤال واحدة أفضل إجابة، اختر یذكر خالف ذلك ما لم
 
 ؟ قیامة یسوع یشك في الذي الفلسفي المفكر كان تلمیذ أي -٥
  بطرس -أ

  توما -ب
  فیلیبس -ج
   یعقوب -د

 
 ؟ متى مھنة كانت ماذا  -٦
  جابیا للضرائب -أ

  صیاد سمك -ب
  كاھن -ج
   كاتب -د

 
 )ما ینطبق اختر كل(؟ إخوة كانوا تالمیذ أي -٧
 برتلماوس و فیلیب -أ

  وأندراوس بطرس -ب
  وشمعون یھوذا -ج
  یعقوب ویوحنا -د
  ومتى  توما -ه

 
  أوال ان یذھبوا؟ للتالمیذ قیل لمن  -٨
  األمم -أ

  الیھود -ب
  الفریسیین -ج
   كل شخص -د

 
 إلى تالمیذه أنھم سوف ینالوه؟  یسوعأشار إلیھ  الترحیب من أي نوع  -٩
  .اإلنجیل لسماع من حولھم جتمعست الحشود أن -أ

  .أن یالحظھم ال یمكن ألحد -ب
  سوف یصبحون شھداء -ج
   وسوف یرفضھم العدید من الناس الذئاب، بین الخراف سوف یكونون مثل -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(فوق  یسوع لوضع على استعداد یجب أن نكون بحیثضخمة  ذةالتلم تكلفة  - ١٠

  الناس ومعارفنا -أ
  ممتلكاتنا -ب
  الخاصةرغباتنا أحالمنا و -ج
  عائالتنا-د
   الحیاةب الخاصة خططنا -ه
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 ؟ نقضي حیاتنا أننا یجب أن یقول یسوع كیف - ١١
  بأي ثمن نخلصھا -أ

  بعیدا ینفقھا -ب
  من اجل المسیح بھا، أو تضحي، ھاتنفق -ج
  أبدا تسترح، ال اعمل دائما -د

 
 ؟ یسوع شركة مع إذا كان لدینا نؤمن بھا التالیة یمكن أن الوعود أي من - ١٢

  .في الحیاة عواصف لن تمر بنا -أ
 .أن تطیع أوامرنا العواصف یجب على جمیع -ب
  .اةعواصف الحیب یتم تدمیرنا في نھایة المطاف سوف نحن -ج
  . یسوع معنا في السفینة تتغلب علینا مدامأن العواصف  ال یمكن -د

 

 وعد كیف؟ ما ھي، إذا كان األمر كذلك؟ حیاتك تدمرأنا  شعرت مشكلة واجھت سبق لك أن ھل
 ؟تعزیزوال بكل وسائل الراحة أن یكون معك یسوع

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 

 ألنھ دائما معنا أشكر هللا. لآلخرین األخبار السارة استخدامك لتوصیل ألنھ یرید هللا أشكر
 أن یقوي اسألھ .شركة معھ أولئك الذین ھم في یمكن أن یغرق وال شيء في الحیاة عاصفةفوق كل و

 اسأل هللا .األخبار السارةب تشاركھ یجب أن إذا كان ھناك شخص اسألھ اآلن .یقوي إیمانكو معھ عالقتك
  .معھ اإلنجیل لتشارك فرصةو وشجاعةحكمة، 
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 ماذا كان، عن الرسلالكتب تفاسیر ووال الكتاب المقدس القوامیس مثل، لدیك جمیع الموارد استخدام  -١

 عندما توفي كان یفعل، ماذا یسوع التقى النھ ھذا التغییر حدث، كیف یسوعب التقى عندما رسول یفعل كل
 ؟ كیف ماتأین وو

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
تكلفة " اللوثري ب بونھوفر دیتریش األلماني القس الشھیرسماه  مثاال لما التالمیذ كیف كان مصیر -٢

؟ "التلمذة
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
؟ لرحلتھم معھم طعامعدم أخذ أي ب أمرھم لماذا .للتبشیر تالمیذه أرسل یسوع  -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 عندما حول كبیرة، عاصفةل القارب الذین تعرضوا في الرسل قصة تطبیق لك شخصیا یمكن كیف -٤

؟ ھدوء عظیم ليإ كبیرةال عاصفةال یسوع
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
على  أن یمشي یسوع بطرس دعا عندما ١٤متى  فيعاصفة ال من قصة الشخصیة ما ھي التطبیقات -٥

؟ الماء
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
: یسوع على سؤال إجابة بطرس ھي الصحیحة، كانت ١٦متى بطرس في و بین یسوع لحوارا في -٦
. الشیطان هدعابطرس و، وبخ یسوع الجملة التالیةبعد ذلك، في ثم . فمدحھ الرب  "إني أنا؟ تقولونمن "

؟ یسوععالقتنا بإیماننا و الخاصة بنا في التناقضات عن ماذا یعلمنا ھذا
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 أصبحوا یناإلخوة الذ مجموعتین من مع ١٩:٤ متى في أنشأه یسوع العھد الذي نطبق كیف یجب أن -٧

؟ "... سوف أجعلك وأنااتبعني " ب أساسا بدأالذي و، الرسل
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق



54 
 

  بذور، أراضي، وأبناء
  
  ١٤الفصل 

  ١٤ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم
  

  تقدیم أمثال یسوع وكیف استخدمھا یسوع: الھدف

َماَواِت َكْنًزا ُمْخفًى فِي َحْقل، َوَجَدهُ إِْنَساٌن فَأَْخفَاهُ « َوِمْن فََرِحِھ َمَضى َوبَاَع . أَْیًضا یُْشبِھُ َملَُكوُت السَّ
َماَواِت إِْنَساًنا تَاِجًرا یَْطلُُب آللَِئ َحَسنَةً، ٤٥. ا َكاَن لَھُ َواْشتََرى ذلَِك اْلَحْقلَ ُكلَّ مَ  ا ٤٦أَْیًضا یُْشبِھُ َملَُكوُت السَّ فَلَمَّ

  )٤٦- ٤٤:١٣متى . (َوَجَد لُْؤلَُؤةً َواِحَدةً َكثِیَرةَ الثََّمِن، َمَضى َوبَاَع ُكلَّ َما َكاَن لَھُ َواْشتََراَھا
اِْحِملُوا نِیِري َعلَْیُكْم َوتََعلَُّموا ِمنِّي، ألَنِّي ٢٩. تََعالَْوا إِلَيَّ یَا َجِمیَع اْلُمْتَعبِیَن َوالثَّقِیلِي األَْحَماِل، َوأَنَا أُِریُحُكمْ ٢٨

  )٣٠- ٢٨:١١متى .(»ي َخفِیفٌ ألَنَّ نِیِري ھَیٌِّن َوِحْملِ ٣٠. َوِدیٌع َوُمتََواِضُع اْلقَْلِب، فَتَِجُدوا َراَحةً لِنُفُوِسُكمْ 
  
  

ومن ضمن األسباب . غالبا ما كان یسوع یعلم باألمثال، وھي عبارة عن قصص بسیطة بھا حقائق عمیقة
فقط أولئك الذین لھم الروح القدس لیعلمھم كانوا . أنھ لم یكن یُعتقل أن السلطات لم تفھم ھذه القصص

. كان یسوع سید ھذه الطریقة في التعلیم. وا األمثالأولئك الغیر جوعى للحق لم یفھم. یفھمون األمثال
  .ینبغي دائما أن نبحث عن الحقیقة وسط كل مثل ألن أمثال یسوع دائما تعلم حقیقة أساسیة واحدة

یحتوي على العدید من أمثال یسوع المعروفة، واحدة منھا عبارة ھو مثل الزارع الذي تناثرت  ١٣متى  
. البذور تمثل كلمة هللا، وأنواع التربة تمثل الذین یسمعون الكلمة. من التربة منھ البذور على أنواع مختلفة

یوجد أولئك الذین ھم مثل التربة . بعض الذین یسمعون ھم مثل التربة الصلبة التي ال یمكن أن تقبل الكلمة
كما تحرق الصخریة وھم یسمعون الكلمة وتبدأ تنمو ولكن إذا تعرضوا لالضطھاد سریعا ما یتخلوا عنھا 

وأولئك الذین ینصرفون إلى األشیاء التي في العالم ھم مثل التربة الجیدة المملوءة . الشمس المحرقة الثمار
وأخیرا، البعض مثل التربة العمیقة . باألعشاب واألشواك التي ال تسمح للنبتات المثمرة أن تنمو وتكبر

 . ھم السامعون الذي یسعى إلیھم یسوع ھؤالء. الغنیة التي تقبل الكلمة وتنتج الكثیر من الثمر
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  .أفضل إجابة اختر    
 .ثقیل أن تحمل حمل أداة تجعل من الممكن ھو النیر؟ صحیحة أو خاطئة -١
  .بالنسبة لنا كل شيء سھل یجعل یسوع؟ صحیحة أو خاطئة -٢
  .فیھ أي حملنكون قادرین على تحمل القوة ل یعطینا یعد بأن یسوع؟ صحیحة أو خاطئة -٣
  .لوقا وال متى یحتویھا ال الھامة التي المواد لدیھا الكثیر من إنجیل مرقس؟ صحیحة أو خاطئة -٤
 

   .لكل سؤال واحدة أفضل إجابة، اختر یذكر خالف ذلك ما لم
 
 ؟ تلمیذخدمة الالحیاة الروحیة و في المقام األول عن من ھو المسؤول -٥
  .كل في الكلال ھو - هللا -أ

   .كل في الكلھو ال -التلمیذ -ب
  .في الكتاب المقدس الحقیقةیتم تعلیم ھذه و أ و ب كل من -ج
   .ھذه المسألة الكتاب ال یعالج -د

 
 ؟ بأمثال یعلم یسوع لماذا -٦
  الرومانیة مع السلطات الوقوع في مشاكل لیتجنب -أ

  مفھومة بطرق العمیقة الحقائق الروحیة للتعبیر عن -ب
  أعاله كل من -ج
   یعرف حقا  أحدال -د

 
 ؟ في الحقل مخفي كنز بماذا قارن یسوع -٧
  المعجزات -أ

  الفضیة العمالت الرومانیة -ب
  في القدس المعبد -ج
  ملكوت السموات -د
  

 ؟ مثل الزارع موضوع ما ھو  -٨
  كلمة هللا یسمعون الناس عندما كیفیة استجابة -أ

  فعالال التبشیر كیفیة -ب
  الحق بذور لزرع سممو كیفیة تحدید -ج
   من األراضي الزراعیة یحتوي على الكثیر سوف السماء ملكوت كیف -د

 
 )ما ینطبق اختر كل(؟ لھا تأثیرھاكلمة هللا  لحیاة اإلنسان حتى نكون یجب أن یحدث ماذا -٩
 قادرا على فھمھا یجب أن یكون -أ

  یضطھدأن  ال بد من -ب
  لھا ویطیعھا یستجیب یجب أن -ج
   .یفھمھا أم ال النظر عما إذا كان بغض تأثیر لھا -د

 
 )ما ینطبق اختر كل(أن نستجیب لكلمتھ عندما نسمعھا؟  هللا یریدنا كیف -١٠

 طاعتھا لقبولھا و على استعداد یریدنا أن نكون -أ
 نفسنا نحتفظ بھا أل یریدنا أن -ب
  ونؤمن بھا یریدنا أن نفھمھا -ج
   تكون مثمرة یرید منا أن انھ -د
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 الزوان؟ و القمح في مثل الشرینتسب  لمن -١١
 )هللا( الزارع -أ

 )الشیطان( عدوال -ب
  الشوك -ج
  الحصادین -د

 
 ؟ المسیحیین الحقیقیین عن كاذبینال المسیحیین هللا فصلسی متى - ١٢

  یكتشفھم حالما -أ
  من الكنیسة عندما یقرر عزلھم -ب
  عند الحصاد األخیر -ج
   أبدا لن یفصلھم -د
 

؟ ھم األكثر شیوعا تظن، من مثل الزارع في لإلنجیل الذین سمعوا الناس ربعة أنواع مناأل من
؟ للتغلب علیھا ماذا یمكنك أن تفعل؟ أن تثمر تمنعك من ما ھي العقابات التي أنت؟ أي نوع

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 

یساعدك على أن  اسألھ أن. تالمیذه من خالل حیاة األبدیة یأتي بثماره قد اختار أن أنھ أشكر هللا
  . متھ أینما تذھبوأن تساعده على نشر كل. أفضل نوع أرض سمعت كلمتھ تكون
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؟  )١٣متى ( كلمة هللا عندما نسمعمثل الزارع  تطبیقاتالتي تواجھنا ل ما ھي التحدیات -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
التي تواجھنا من نفس ھذا المثل عندما نبشر أو نعلم كلمة هللا؟  ما ھي التحدیات -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 یعلمنا نفسھ ھذا المثل كیف"؟الشر یأتيمن أین "یجیب على السؤالالزوان و القمح مثل تطبیق كیف  -٣
 الیوم؟ في الكنیسة قمح نعتقد أنھممن و زوان نعتقد أنھم على من نحكم أال

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
المسیح و  ام الكاملأن االلتز تعلمنا في الحقلالكنز المخفي الغالیة الثمن و لؤلؤةا مثل تطبیقات كیف -٤

؟ في المسیح إیماننا یظھر قیمة
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
التي تمنع  األعشاب أوالزوان و الصخریة،، والتربة األرض الصلبة تمثلھ ماذا، مثل الزارع في -٥

 الثمار؟ إنتاج البذور من
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
؟ ونیره قلبھ،، وحملھ أن نعرفھ عن یسوع یرید منا، ماذا ١١متى  في نھایة النص الذي في -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 ؟یسوع نیر، وما ھو ھذا السیاق في نیرال التي أرادنا أن نعرفھا عن األساسیة ما ھي الحقیقة -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  البر الداخلي المعلن
  
  ١٥الفصل 

  ١٥ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم
  

  استكشاف تعالیم المسیح في محادثاتھ مع األشخاص اآلخرین: الھدف

إِْن أََراَد أََحٌد أَْن یَأْتَِي َوَراِئي فَْلیُْنِكْر نَْفَسھُ َویَْحِمْل َصلِیبَھُ َویَْتبَْعنِي، «:یَُسوُع لِتَالَِمیِذهِ  ِحینَئٍِذ قَالَ ٢٤
ْنتَفُِع اِإلْنَساُن لَْو َربَح ألَنَّھُ َماَذا یَ ٢٦. فَإِنَّ َمْن أََراَد أَْن یَُخلَِّص نَْفَسھُ یُْھلُِكھَا، َوَمْن یُْھلُِك نَْفَسھُ ِمْن أَْجلِي یَِجُدھَا٢٥

  )٢٦-٢٤:١٦متى (اْلَعالََم ُكلَّھُ َوَخِسَر نَْفَسھُ؟ أَْو َماَذا یُْعِطي اِإلْنَساُن فَِداًء َعْن نَْفِسِھ؟ 
  

كان سیاق ھذا التصریح أن یسوع . أعلن یسوع أنھ سیبني كنیستھ، كما أن أبواب الجحیم لن تقوى علیھا
  . مما یعني المسیا الموعود"! أنت ھو المسیح: "فكان رد بطرس" إني أنا من تقولون: "سأل تالمیذه

أوضح یسوع جیدا أن . على قدر أھمیة إجابة بطرس، كانت استجابة یسوع لھذا االعتراف أكثر أھمیة
یسوع سیبني كنیستھ على أساس أن رجل عادیا . بطرس لم یأت بھذا اإلجابة من نفسھ، لكن اآلب كشف لھ

في الواقع، الكنیسة ملیئة بأناس عادیین یفعلون أشیاء غیر . ال شیئا رائعا على ھذا النحومثل بطرس ق
  .  عادیة بقوة الروح القدس

نحتاج أن . من المھم جدا أن یكون لدینا اإلجابة الصحیحة على نفس ھذا السؤال الذي سألھ یسوع لتالمیذه
 . العالم نعرف أنھ یسوع المسیح، المسیا، المخلص الموعود ومخلص
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  أفضل إجابة اختر    
اإلیمان ب على الفور امتلئوا، على الماء یمشي یسوع رأى التالمیذ عندما؟ صحیحة أو خاطئة -١
 .الشجاعةو
  .دعاهكان  الرب نأوثق  الماء حتى على بطرس یمشي لم؟ صحیحة أو خاطئة -٢
  .هنقذأو مد یدهف ،صرخ بطرسأن  یسوع حتى انتظر؟ صحیحة أو خاطئة -٣
  .فقط األمثالب ة أخرى ولیسعدید بطرق علم یسوع؟ صحیحة أو خاطئة -٤
   .وودیةة دائما مھذب الزعماء الدینیین مع یسوع محادثات كانت؟ صحیحة أو خاطئة -٥
 

  .لكل سؤال واحدة أفضل إجابة اختر، یذكر خالف ذلك ما لم
  
 ؟ العاصفة أثناء في القارب التالمیذ صفت الكلمات التالیة أي من -٦
  كاملال اإلیمان -أ

  ساحمال -ب
  ذعرال -ج
  في یسوع الثقة -د
  
 ؟ الفریسیین بر صفت الكلمات التالیة أي من -٧
  نقي -أ

  خارجي -ب
  داخلي -ج
  هللا من ىمستوح -د
  
 ؟ الزعماء الدینیین تقلید قال یسوع عن ماذا -٨
  .الكتاب المقدس من كنلم ت -أ

  .المقدسفي الكتاب  اعثر علیھ -ب
  .الكتاب المقدس أفضل من تكان -ج
  .جدا مفیدة دائما تكان -د
  
  الیوم؟ على المسیحیین التقلید تطبق كیف -٩
  .في الكتاب المقدس فقط ما ھو نمارس. تقلید أي لیس لدینا -أ

  .خطیئةو دائما على خطأ ھي التقلید -ب
       .الكتاب المقدس أھم من عتبری أنأبدا یمكن  ال ولكنھ، في بعض األحیان كون التقلید مفیدی یمكن أن -ج
 .للبشریة وحي هللاستمراریة  عالمة علىوھو ، مقدس تقلیدال - د 
  

 ؟ البشرفي فساد  سببتما الذي ی -١٠
  الظروف المؤسفة -أ

  أشخاص آخرین ضغوط من -ب
  فقرال -ج
  في داخلنا ةخاطئال طبیعةال -د
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  "إني أنا؟ تقولونمن ": یسوع لعلى سؤا بطرس جواب ماذا كان - ١١
  معلم عظیم -أ

  المستنیرالروح  -ب
  ابن هللا، المسیح -ج
  إیلیاتناسخ  -د
  

 ؟ لبطرس یسوع ھویة الذي كشف من - ١٢
  هللا اآلب -أ

  التالمیذ اآلخرین واحد من -ب
  الخاصة بطرس حكمة -ج
  .مجرد كان ترجیح صحیح ،ال أحد -د
  

 أي ھل تواجھ لك؟ كیف أعلن نفسھ؟ علیھ اإلجابة كیف یمكنك ھو، نھأ تعتقد من یسوع سألك إذا
 ؟تستجیب أن ریدك یسوعی كیف؟ في حیاتك عواصف

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 نھأل هللا أشكر. الخارج إلىمن الداخل طھرنا یسوع و ،خطایانامشكلة ل حال لدیھ نأل هللا أشكر
حتى  قلبك أن یستمر في تطھیر سألھا .التي تواجھنا العواصف خضم حتى في، دائما معنا عد بأن یكونو

  .أكثر بھ تثق یتسنى لك أن
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 رأسي، خارجي بدال من داخلي :الفریسیین وبر یسوع ھعلمالذي  البر بین االختالفات كیف أن اشرح -١

 تقلیدي بدال من كتابيو، أفقي بدال من
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
خارج من ال لیست الخطیئة لنا التي تسبب شیاءأن األ :١٥متى في  جاءتكما  تعالیم یسوع طبقنكیف  -٢

 القلب؟ أو قضایا، من الداخل إلى الخارج ھي البیئة، ولكن مثل، للداخل
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
ن أن تحل أن سلطة األمور الخارجیة إلعالن وممارسة اإلیمان ال یمك نفسھ ھذا السیاق تطبق في كیف -٣

فكر في العلماء المسیحیین، والمورمون . (محل سلطة الكتاب المقدس في إعالن وممارسة اإلیمان
  ). وغیرھم الذین لدیھم مصادر خارج الكتاب المقدس لإلیمان

  
 ھ یجدھا؟حیات یفقدومن ، نحمل صلیبنا ونتبعھ، أنفسنا ننكر أردنا أن إذ تعالیم یسوع طبقنأن  كیف لنا  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
 لھ كشف من حول بطرسمع  في حواره تعلیم یسوع عن الشخصي تطبیقنا ینبغي أن یكون كیف -٥

  "إني أنا؟ تقولونمن : "اإلجابة على السؤال
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
قد دعاه  ربھ وأن أنھ الرب تأكد حتى ءالما مشي علىی لم أن بطرس واقعال على الحقیقة كیف نطبق -٦
 الماء؟ مشي علىیل

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
؟ حنااروبأ یعني كانماذا و حنااروأ الرب على التي وضعھا قیمةال ما ، ٢٦-٢٤:١٦ في متى جاء ماك -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
    

  الذھاب إلى العمق
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  اإلیمان الغفران العائلة
  
  ١٦الفصل 

  ١٦ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم

  شرح أكثر لتعالیم یسوع في إنجیل متى: الھدف

بَِّة َخْرَدل لَُكْنتُْم تَقُولُوَن لَْو َكاَن لَُكْم إِیَماٌن ِمْثُل حَ : فَاْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ . لَِعَدِم إِیَمانُِكمْ «:فَقَاَل لَھُْم یَُسوعُ ٢٠
  )٢٠:١٧متى . (اْنتَقِْل ِمْن ھُنَا إِلَى ھَُناَك فَیَْنتَقُِل، َوالَ یَُكوُن َشْيٌء َغْیَر ُمْمِكٍن لََدْیُكمْ : لِھَذا اْلَجبَلِ 

َماَواتِ  إِْن لَْم تَْرِجُعوا َوتَِصیُروا ِمْثَل األَْوالَِد فَلَنْ : اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ «:َوقَالَ    تَْدُخلُوا َملَُكوَت السَّ
  )٥، ٣:١٨متى . (َوَمْن قَبَِل َولًَدا َواِحًدا ِمْثَل ھَذا بِاْسِمي فَقَْد قَبِلَنِي

  
واحدة . علم یسوع تالمیذه أشیاء عظیمة عن طریق المواعظ الكبیرة، واألمثال، ومحادثاتھ في إنجیل متى

في مرة لم یستطیعوا أن یخرجوا الروح الشریر من صبي،  .من تعالیمھ المتكررة ھي عن أھمیة اإلیمان
وعندما سأل والد الطفل المزید من اإلیمان، أجابھ یسوع أن كل . فقال لھم یسوع أن لدیھم قلیل من اإلیمان

  . شيء مستطاع للذین یؤمنون
: ذه أن یصلواففي الموعظة على الجبل قال یسوع لتالمی. كما علم یسوع في كثیر من األحیان عن الغفران

كما علمھم أنھم یجب أن یظھروا رحمة هللا بأن ". اغفر لنا ذنوبنا كنا نغفر نحن أیضا للمذنبین إلینا"
بعد ذلك، قال مثل عن رجل ُغقر لھ دین . وبما أنھ قد ُغقر لنا، فإنھ یجب أن نغفر باستمرار. یكونوا رحماء

قال یسوع أن ھذا النوع من . كل قرش مستحق علیھكبیر، ولكنھ أصر أن مدین لھ بمبلغ صغیر أن یدفع لھ 
  .  األشخاص ال یفھم معنى الغفران، ولن یختبر الغفران

ثم علم یسوع عن الزواج والطالق، مؤكدا أن الزواج ھو عھد مقدس ال یمكن حلھ إال إذا شریك الحیاة 
 .ا أن تؤخذ على محمل الجدمسئولیات الزواج وتربیة األطفال یجب دائم. كسر ھذا العھد بالعیش في الزنا
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  .أفضل إجابة اختر    
  حارسینالمالئكة ال أي شيء عن أبدا یقللم  الكتاب المقدس؟ صحیحة أو خاطئة -١
 .أن یزیدیماننا إل ولكن من الممكن الكمال، اإلیمان لدیھ ال أحد منا؟ صحیحة أو خاطئة -٢
ھام ككوننا جزء  ھي الوحدة ألن نواآلخر صليی عندما أن نتفق لنا  جید ألمرانھ ؟ صحیحة أو خاطئة -٣

 .مسیحیین
  .سبع مرات حتى غفر لھن یجب أن، مرارا وتكرارا ضدنا شخص یخطئ عندما؟ صحیحة أو خاطئة  -٤
 

  .لكل سؤال واحدة أفضل إجابة اختر، یذكر خالف ذلك ما لم
 
  اإلیمان؟ عن وجود یسوع علم ماذا -٥
  نؤمن بھ الذيمن ھو ولكن ، إیماننا حجم المھم  لیس من -أ

  حیاتنا جمیع مجاالت هللا فيفي  أن نثق أن نتعلم نحتاج نحن -ب
  لدینا إیمان أن قولنو ینكافر كوننال یمكن أن  نحن -ج
   كل ما سبق -د

 
 ؟ ینصبح مسیحیننؤمن و عندما هللا یغفر لنا قدر ماذا -٦
  إلیھ نأتي لذلك أناس طیبون نا، ألن معظمقلیال -أ

  حتى یتثنى لنا أن ندفع ثمن خطایانا الصغیرة یكفيما  -ب
  آلخرینلبھا  ندین كل دیوننا المالیة التي -ج
  .خطایانا ھاخلقتالتي ، الدیون الضخمة كل شيء  -د

 
 اآلخرین؟  أن یسامحواعلى استعداد  أولئك الذین لیسوا عن یقول یسوع ماذا -٧
  .ئمھمیفلتون بجرا السماح للناس عدمل ھم حكماء -أ

  .تھوملك في قضاة یجعلھم سوف -ب
  لن یختبروا غفران هللا ألنھم لم یفھموا رحمتھ -ج
  .في السجن وقت قضاءو دفع غرامة طلب منھمی سوف -د

 
 ؟ في أي عالقة أساسیة من التالي عبارةأي  -٨
 "؟ لي ھل سوف تغفر. أنا آسف .كنت مخطئا"  -أ

 "؟ تخطئ لي عندما تعتذرلماذا ال ' -ب
  "لم أخطئ ي، ولكنكنت سأعتذر لو كنت مخطئ " -ج
  ؟ أن تتعامل معي كیف یمكن .خطأي ھو دائما. دائما على خطأ أنا"  -د

 
 ؟ عن الزواج یسوع علمماذا  -٩
  .مقدسو دائم عھد ھو  -أ

 . الزوج بناء على طلب إال یمكن حلھال -ب
 .الیوم بھ یسمح هللا، لذلك رالزمن قد تغی، ولكن شریعة موسى في كان الطالق ممنوعا -ج
في  شخص واحد فقط متزوجة من ھو أو ھي أن طالما اشخص فیھا تزوجت عدد المرات التي ال یھم -د

   .المرة الواحدة
 

  ؟صالح) أو والدة(والد  تصبح كیف - ١٠
 إنجاب األطفال و الزواج ببساطة عن طریق -أ

  بعون هللا المالئم الشخص فقط أن تصبح -ب
  كثیرا الكتاب المقدس ل قراءةمن خال -ج
   أن یفعلوا ما یریدونطفال عن طریق السماح لأل -د
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  األبدیة؟الحیاة  لیرث لشاب الغنيل ماذا قال یسوع - ١١
  .فضل هللا كسبیل وصایاال یحفظ -أ

 .للخالص ھو السبیل الوحید الفقر الطوعي -ب
 .هللا محبة أكثر من غناه محبة عن التوبة -ج
   .الجنة لوادخأن ی األغنیاء تحیل علىالمس من -د

 
  األبدیة؟الحیاة  ناتكون لل أن نفعل یجب علینا ذاما - ١٢

  فضل هللا لكسب وصایاال جمیع حفظ -أ
  فقراءصبح نالثروة و التخلي طوعا عن -ب
  من محبتنا أكثر  ھنحب أي شيء التوبة من -ج
  ونُعمد صالة خاصة نتلو -د
  

 بالنسبة لك عنيت ماذا  .أعلى من هللا في مرتبة مالھوضع  ألنھ یتوب غنيالشاب الأن  البد كان
 عندما وثقت خطایاككل ما  لك هللا قد غفرأن هللا لھ األولویة في حیاتك؟  كم مرة تحتاج أن تتأكد؟ التوبة

؟ لھ غفرتأن  تحتاج اآلن شخص ھناكھل  . على حیاتك ومخلصا ربا وجعلتھ بھ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 

فران، الغ( لك عطایاه أیضا على شكرهأ. واستعداده للغفران العظیمة رحمتھ  علىهللا أشكر
 كعالقات أن یعزز أسألھ ).المؤمنین اآلخرینمع الشركة و، األبدیةوالصحة، واألسرة، والزواج، والحیاة 

  .لمحبة هللا صورة عائلتكتكون  حتى الیوم األسریة
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لكن . في اإلنجیل عن طریق مسح شامل لإلنجیل یسوع تعالیم كل لتطبیق الكافي الوقت لیس لدینا -١

 ألعلى؛ عندما ننظر ؟إنجیل متى في الغفران التي علمھا یسوع عن األبعاد الثالثة نطبق كیف، بشكل عام
؟ الداخل فيعندما ننظر و؛ عندما ننظر حولناو

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
كم مرة ینبغي أن یسامح الذین أساؤا إلیھ ھل إلى سبع مرات؟ أجاب یسوع  بطرس یسوع لأوعندما س -٢

كیف نطبق التعلیم األساسي لھذا المثل في عالقتنا مع الذین یسیؤن . ٣٥-٢١:١٨علیھ بمثل عظیم في متى 
إلینا؟

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
؟ سبعین مرة سبع مرات غفرن أنب تعالیم یسوع نطبقكیف  ھذا النص،نفس  بالنظر إلى -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
؟ إلى األبد وامرأة واحدة رجل واحدل ن الزواج ھوأ  19في متى تعالیم یسوع طبقن كیف -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 صبحت كیف .. هللا نایساعد عندما ھذا ممكن فقط نفسھ أن المقطع في ھذا علم یسوع، ذالتنفیذ ھ -٥

؛ متى ٢، ١:١٢٧مزمورتأمل (؟ یستمر إلى األبد تكوأسر كزواج جعلتل ووالدا صالحا، اشریكو، اشخص
 ) . ٥، ٣:٣؛ یوحنا ١٢، ١١:١٩

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 "أعن عدم إیماني، ؤمنأنا أیا رب ": أن یشفوا ابنھ یسوع تالمیذ لم یستطع الرجل الذي ما قالعند -٦
 ؟ لدیناالذي  الشك قدرخفض و إیماننا قدر رفع لكو يل كیف یمكن . استجاب الربو

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 كانوا وكیف من قواسم مشتركة، لدیھم ذاما .١٩ في لوقا زكا قصة مع الشاب الغني قصة بین نقار  -٧

؟ عن التوبة ماذا یعني ھذا؟ ینمختلف
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 

  الذھاب إلى العمق
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  الدعوة لاللتزام
  
  ١٧الفصل 

  ١٧ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم

  .أن نفھم دعوة یسوع للتالمیذ، والإللتزام الذي یتوقعھ منھم: الھدف

َوَمْن أََراَد أَْن ٢٧َعِظیًما فَْلیَُكْن لَُكْم َخاِدًما،  بَْل َمْن أََراَد أَْن یَُكوَن فِیُكمْ . فَالَ یَُكوُن ھَكَذا فِیُكمْ ٢٦
الً فَْلیَُكْن لَُكْم َعْبًدا،  َكَما أَنَّ اْبَن اِإلْنَساِن لَْم یَأِْت لِیُْخَدَم بَْل لِیَْخِدَم، َولِیَْبِذَل نَْفَسھُ فِْدیَةً َعْن ٢٨یَُكوَن فِیُكْم أَوَّ

  )٢٨-٢٦:٢٠متى . (»َكثِیِرینَ 
  )٣٢:٤أفسس . (لُطَفَاَء بَْعُضُكْم نَْحَو بَْعٍض، َشفُوقِیَن ُمتََساِمِحیَن َكَما َساَمَحُكُم هللاُ أَْیًضا فِي اْلَمِسیحِ ُكونُوا 

ركب یسوع على حمار ودخل أورشلیم اإلسبوع قبل صلبھ، وعندما وصل إلى المدینة طھر الھیكل، ولعن 
  .ل الصراع بین یسوع والزعماء الدینیین أكثر حدةخلقت ھذه األعمال سیاق لمثل قوي جع. شجرة التین

، وذلك عندما یثول یسوع ٢١بعض كلمات یسوع القاسیة نجدھا في ختام ھذا الفصل الطویل من متى 
ویعطى آلخرین ) الیھود(لزعماء الدینیین أن ألنھم لم یجلبوا ثمر الملكوت، فإن الملكوت سینزع منھم 

  .لیأتوا ھم بالثمر المطلوب) كل من ھم لیسوا یھودا –األمم (
ھذا الموقف الزال ینطبق . علم یسوع تالمیذه أن یكون لھم قلب الخادم ویلتزموا بإتباعھ تحت أي تكلفة 

  .على أتباعھ الیوم
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  .أفضل إجابة اختر    
 نأولئك الذین یقبلو. كمخلص المسیح یسوع لقبول بدا وقت متأخرأ ال یوجدانھ ؟ صحیحة أو خاطئة -١

  .طوال حیاتھم أولئك الذین یتبعونھ تماما مثل إلى السماء ونذھبی الحیاة في وقت متأخر من سیحالم
أتي نأن  من المسیح إلىأتي ن أنقبل  للغایة خاطئة حیاة نایكون ل من األفضل أن؟ صحیحة أو خاطئة -٢

  .قلیال مخطئین لاطفكأاإلیمان  إلى
  .الحكیمة تھاومشور كبیرإلیمانھا ال ویوحنا عقوبأم ی السید المسیحمدح ؟ صحیحة أو خاطئة -٣
   .مأدبة إلى رعایاه الملك دعوی كما معنا لھ عالقةیرید أن یكون و یدعونا یسوع؟ صحیحة أو خاطئة -٤
 

 .لكل سؤال واحدة أفضل إجابة اختر، یذكر خالف ذلك ما لم
  

 ؟ المعبد یسوعطھر  كیف -٥
  .القمامة لك واالتقطتالمیذه ھو و -أ

  .غیر الیھود كل طرد -ب
  .بعیدا طردھمو الصیارفة قلب موائد -ج
 .تطھیر صالة صلى -د
  

 الملعونة؟ التینةذا ترمز ماإلى   -٦
  الیھود -أ

  نواألممی -ب
  المعبد -ج
  شریعة موسى -د
  

 ؟ سلطتھفي  الزعماء الدینیین شكك عندما كبرھان عن نفسھ یسوع دمماذا ق -٧
  ككاھن وضعھ -أ

  نسبھ -ب
  أعمالھ -ج
  علمھ -د
  

  یفعل؟سوماذا  یسوع قالابن هللا، ماذا و األنبیاء أساءت معاملة إسرائیل قد ألن -٨
  .أیدي إسرائیل هللا من ملكوت یأخذس -أ

  .سیرسل لھم أنبیاء أكثر -ب
 .صالحة األخرى جمیع األدیانأن  یعلنس -ج
  .كل قادة الیھود ھامن طردیو سیأخذ أورشلیم -د
  

  الیوم؟ هللا مقر وأین ھ -٩
  المتحدة الوالیات -أ

  في العالم أكبر كنیسة -ب
  القدس -ج
  بثمر ملكوتھ شعبھیأتي  أینما -د
  

؟ ولیمة دعوة إلىال قبول لعدم الناس اھاأعطالتي  األعذار، ما ھي عرسالولیمة  نع یسوع مثل في - ١٠
 )ما ینطبق اختر كل(
 .تھلرؤی أذھب أنحتاج أو حقل اشتریت -أ

  .ختبرھاأ أنحتاج أو الثیران بعض اشتریت -ب
 . ي أستحق الدعوةلم أكن أعتقد أن -ج
 .تزوجت للتو -د
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 ؟ یتبعوه أولئك الذین من یسوع یطلبماذا  - ١١
 یتبعوه و صلیبھم أن یحملوا -أ

  أن یبیعوا كل ممتلكاتھم ویعطوھا لخدمتھ -ب
  المعجزاتیصنعون  كیف أن یتعلموا -ج
  ألناجیل األربعةا ایحفظو أن -د
  
  
 
  
 
 

 كیفبماذا تشعر عندما تعرف أن یسوع یرید أن یقضي وقت ممتع معك؟ ؟ كیف تقیم إتباعك 
 ؟ مع هللا بعالقة االستمتاع یمنعك من ذاماأقوى؟ أعمق و تنمو معھ الخاص عالقتك ترى ترید أن

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  

أن  سألھا .معھ عالقةنكون في  أننحن نرید  أكثر مما معنا عالقة یرغب في نھأل هللا نشكر
  .اجیوخار داخلیا أن تأتي بثمر ملكوتھ ساعدكی
 

  

 .ْلبَاَب، أَْدُخُل إِلَْیِھ َوأَتََعشَّى َمَعھُ َوھَُو َمِعياْوتِي َوفَتََح إِْن َسِمَع أََحٌد صَ . ْلبَاِب َوأَْقَرعُ اھَئَنََذا َواقٌِف َعلَى 
)٢٠:٣رؤیا (  



69 
 

 
عشاء على عالقتك الشخصیة مع ملك الملوك ورب  مأدبة إلى مثل دعوة الملك یمكنك تطبیق كیف -١

)  ٢٠، ١٩:٣أنظر رؤیا (األرباب؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 ؟ ٢١كیف ذبول التینة یجسم أصعب األمور التي قالھا یسوع إلى الزعماء الدینیین في نھایة متى  -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
طلب من أتباعھ أن یحملوا صلیبھم ویتبعوه، بالنسبة ، عندما الرب التي استخدمھا االستعارة ماذا تعني -٣

 للذین سمعوا ھذه الدعوة الرھیبة والصعبة؟  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 خدمیل جاء فقد، الخدمة في تمامایكونوا مثلھ ینبغي أن  أتباعھ أن تعلیم یسوع شخصیا نطبق كیف  -٤

 )٢٨، ٢٧:٢٠ متى(؟ فدیة عن كثیریننفسھ  ویبذل
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
ھل سیقلب ، الیوم عاد إذا. الزعماء الدینیینیسوع و عدائي بینال الحوار ذروة تطھیر الھیكل یصف -٥

 ال؟ أو لماذا لماذاالموائد في الكنائس؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
ي أ، والكنیسة تنطبق على الزعماء الدینیین الیھود إلى یسوع اھاأعط صعوبة التي الرسالة األكثر كیف -٦

 الیوم؟ أخرى خدمةأي و، أو جامعة مسیحیةي كلیة أ، وتبشیریةمنظمة 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 ھذه الرسالة تطبقكیف  ،ملكھم یكونلیسوع  توجوا أولئك الذین في قلوب ھو اآلن ملكوت هللا منذ -٧
ویعطیھا آلخرین یأتون  ثمارب اإلتیانفي  فرصتنا یسلبس ھل، وبعبارة أخرى الیوم؟ علي وعلیك واقعیةال

بثمر؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق
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  مواجھة وأزمة ومھمة
  
  ١٨الفصل 

  ١٨العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  وصف األحداث األخیرة لخدمة وحیاة یسوع على األرض: الھدف

َماِء َوَعلَى األَْرِض، ُدفَِع إِلَيَّ ُكلُّ ُسلْ «:فَتَقَدََّم یَُسوُع َوَكلََّمھُْم قَائِالً ١٨.  فَاْذھَبُوا َوتَْلِمُذوا ١٩طَاٍن فِي السَّ
وحِ اْلقُُدسِ  ُدوھُْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ . َوَعلُِّموھُْم أَْن یَْحفَظُوا َجِمیَع َما أَْوَصْیتُُكْم بِھِ ٢٠. َجِمیَع األَُمِم َوَعمِّ

  )٢٠-١٨:٢٨متى . (آِمینَ . »قَِضاِء الدَّْھرِ َوھَا أَنَا َمَعُكْم ُكلَّ األَیَّاِم إِلَى انْ 
أثناء ما كان یسوع یعلم في أورشلیم في األسبوع األخیر قبل صلبھ، واجھ الزعماء الدینیین عدة مواجھات 

قال یسوع كلمات قاسیة جدا للقیادة الیھودیة الفاسدة وأخبرھم بأن الملكوت سیُأخذ منھم ألنھم . عدائیة
  .رفضوا المسیح

قال أن مجیئھ الثاني سوف یكون . سوع العدید من النبوات حول مستقبل أورشلیم وحول عودتھأعطى ی
ومع . ولكنھ لم یتنبأ متى سیعود إنما ھذا سیحدث في وقت ال نتوقعھ. مذھل، مثل ومضة البرق عبر السماء

ن مجیئھ سوف أل. ذلك، علینا مراقبة األزمنة، والتأكد من أنھ عندما یأتي سوف یجدنا نخدمھ بإخالص
  . یكون دینونة لغیر المؤمنین، واحتفال كبیر للمؤمنین

ولكنھم عادوا بعد قیامتھ، وقبل أن یتركھم صنع . عندما تم القبض على یسوع وصلبھ، جمیع تالمیذه فروا
  .العدید من التالمیذ وكلفھم أن یذھبوا إلى العالم لیكرزوا باإلنجیل
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  .أفضل إجابة اختر    
أو خاطئة؟ بعد تطھیر المعبد، عالقة یسوع مع السلطات الدینیة أصبحت على نحو أفضل صحیحة  -١

 . بكثیر
 . صحیحة أو خاطئة؟ علم یسوع أن تالمیذه ال یدفعون الضرائب -٢
 . صحیحة أو خاطئة؟ ال یمكن أبدا أن یفكر یسوع في استجابة جیدة ألراء الزعماء الدینیین -٣
 . یة العظمى بالذھاب والتبشیر باالنجیل ھي فقط للقساوسة والمبشرینصحیحة أو خاطئة؟ المأمور -٤
  

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر أفضل إجابة واحدة لكل سؤال
 

  أي وصیة قالھا یسوع كانت ھي األعظم؟  -٥
  . إعطاء عشرة في المئة من الدخل الخاص بك إلى الكنیسة -أ

  . محبة هللا ومحبة جارك -ب
  . ال تزن -ج
  .  تدین لكي ال تدانال -د

  
  ما ھي فلسفة یسوع في القیادة؟  -٦
  . ینبغي أن یكون للكنیسة تسلسل ھرمي صارم -أ

  . جمیع المسیحیین ھم إخوة وأخوات على قدم المساواة -ب
  . ألن الجمیع خادم ال یجب أن یكون للكنیسة أي معلم أو قائد من أي نوع -ج
  . فقط قادة في الكنیسةینبغي أن یكون الكھنة المدربین ھم  -د

  
  ) اختر كل ما ینطبق(ماذا دعى یسوع القیادات الدینیة الفاسدة؟  -٧
  المنافقین  -أ

  القبور البیضاء  -ب
  رجال شرفاء ولكنھم أخطئوا -ج
  أبناء الجحیم  -د
  أنبیاء یستحقون االحترام  - ه

  
  وفقا لیسوع، متى ستكون نھایة العالم؟   -٨
  عبد عندما یتم تدمیر الم -أ

  عندما یقبلھ كل إنسان في العالم  -ب
  عندما یقرر الشیطان االستسالم  -ج
  . انھ لم یقل، لكنھ أعطى العدید من العالمات للمراقبة -د

  
  ) اختر كل ما ینطبق(؟ )٢٤-١٤:٤انظر متى (ما ھي العالمات أن عودة یسوع قریبة   -٩
  . سیأتي كثیرة ویقولون أنھم المسیح -أ

  ار حروب حروب وأخب -ب
  المجاعات  -ج
  الزالزل  -د
  اضطھاد أتباعھ  - ه
  . أنبیاء كذبة یضلون كثیرین - و
  . سیتم التبشیر باالنجیل في العالم كلھ -ز
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  كیف ستكون عودة یسوع؟  - ١٠
  . سریة جدا -أ

  مذھلة واضحة للجمیع  -ب
  في احتفال كبیر للعالم كلھ  -ج
  عملیة تدریجیة  -د

  
  یسوع یصلي من أجلھ في اللیلة التي سبقت ذھابھ إلى الصلیب؟ أي مما یلي كان  - ١١

  . لتكن ال إرادتي بل إرادتك -أ
  . أنا أرفض أن أن أشرب ھذه الكأس -ب
  . إرادتي ھي نفس إرادتك -ج
  . عرفني إرادتك حتى أقرر ما إذا كنت أفعلھا أم ال -د

  
  ما ھو معنى التناول، أو العشاء الرباني؟  - ١٢

  . سري في الكنیسةطقس دیني  -أ
  . ذكرى لذبیحة یسوع المسیح -ب
  . تعویذة الستحضار یسوع -ج
  . صالة فقط القساوسة والكھنة یصلوھا -د

  
  ما ھو أعظم دلیل یثبت أن یسوع ھو هللا؟  - ١٣

  . صنع غذاء إلطعام اآلالف من الناس -أ
  . شفى جمیع الذین لدیھم أمراض -ب
  . قام من األموات كما قال  -ج
  . خرج الشیاطینأ -د

  
  ماذا تخبرنا المأموریة العظمى أن نفعل؟  - ١٤

  إقامة حكومات مسیحیة  -أ
  إجبار الناس على إطاعة الوصایا  -ب
  اذھبوا إلى العالم أجمع وتلمذوا  -ج
  زیادة عضویة الكنیسة  -د
 

ك ھل تتطلع إلى عودة یسوع؟ لماذا؟ كیف ترى أن المأموریة العظمى یجب أن تتحقق؟ في رأی
كیف ترى أن هللا یرید منك أن تشارك في المأموریة العظمى؟ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

   

أشكر هللا لعمل . هللا على وعده بأنھ سوف یأتي مرة أخرى لیأخذ تالمیذه إلى السماء أشكر
اسألھ أن یرسل المزید من الفعلة للحصاد ویساعدك على . تالمیذه وھو نشر اإلنجیل في جمیع أنحاء العالم

  . اكتشاف دورك في المأموریة العظمى واشكره ألنھ سیكون دائما معك
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، أنھ حتى ھو ال یعرف متى سیأتي، ویقول في الفصل ٢٤یقول یسوع، كما ھو مسجل في متى  عندما -١

األول من سفر األعمال أنھ لیس لتالمیذه أن یعرفوا األوقات والمواسم التي یعرفھا اآلب فقط، كیف ینبغي 
أن یؤثر ذلك على موقفنا تجاه التسلسل الزمني لھذه األحداث؟ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  

ال أن یُبشر بھ في ضوء حقیقة أن یسوع قال لنا أن واحدة من عالمات األزمنة ھي أن اإلنجیل یجب أو -٢
في جمیع العالم، وبطرس یخبرنا في رسالتھ الثانیة اإلصحاح الثالث أنھ ینبغي أن نعیش بطریقة تسریع 

مجیئھ مرة أخرى، ماذا یمكن أن نفعلھ لإلسراع بذلك الیوم؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  

إذا كان المجيء الثاني ھو األمل الوحید لھذا العالم واألمل المبارك للكنیسة، ھل تقول للعالم والكنیسة  -٣
ل األول من سفر األعمال الذین یحدقون في الھواء انھ قادم مرة أخرى، أم أنك تعمل مثل الرجال في الفص

عندما أعطیت لھم المأموریة العظمى؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
  

كلف یسوع تالمیذه أن یصنعوا تالمیذا، ویعمدوھم، ). ٢٠-١٨: ٢٨متى (في المأموریة العظمى  -٤
ھل تممنا تلك الوصایا التي ھي في ھذه المأموریة حتى . ویعلموھم كل شيء، وأمر تالمیذه أن ینتظروه

نعلم بالضبط كل شيء أخذناه من یسوع المسیح؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  

ینبغي من وجود عالقة مع كم من الوقت یستغرق لتعلیم تلمیذ جدید ھذه األشیاء، أال یعني ھذا أنھ  -٥
ھؤالء التالمیذ؟ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  

ت وأنا وننفذ ونطیع ھذه الوصایا في المأموریة العظمى؟ ھل الكنیسة، وأن -٦
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

   
كیف أطاع الرسل ھذه الجوانب من المأموریة العظمى، كما ھو مسجل في الفصل الثاني من سفر  -٧

أعمال الرسل؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  الذھاب إلى العمق


