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  یمالھاجس العظ
  
  ٢الفصل 

  ٢الدرس الصوتي رقم  الجدیدالعھد 
  

  أن نتعلم األغراض األساسیة من األناجیل األربعة: الھدف

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

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

رسالتھ تلخص الحل . خطیة آدم وحواء، والدینا –ھو نتیجة الخطیة  العھد القدیم یخبرنا أن ھذا االنفصال
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
یجب أن تقاس كل المعتقدات واآلراء األخرى على أساس . حق في العالمإن یسوع ھو أعظم إعالن لل

. 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

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

ھذا ھو . وقال أیضا أن هللا یرید أن یتواصل معنا بالطریقة التي یمكن أن نفھمھا. الذي أرسلني هللا ألعملھ
 .لفھم رسالة هللا ولنحصل على حل لمشكلة انفصالنا عنھ: ھ من المھم أن ندرس األناجیلالسبب أن
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 .أفضل إجابةاختر
.تغطي كل مرحلة من مراحل حیاة یسوعاألناجیل ؟ خاطئةصحیحة أو  -١
.ھي األناجیل الوحیدة التي تحكي عن والدة یسوعمتى ولوقا؟ أو خاطئةصحیحة -٢
.ربعة تؤكد موت یسوع وقیامتھ فوق كل اعتباراألناجیل األ؟ ئةأو خاطصحیحة -٣
 .؟ یسوع الذي یسكن في الذین آمنوا، ال یزال شفاء الیومأو خاطئةصحیحة -٤

.أفضل إجابة واحدة لكل سؤالاختر، ما لم یذكر خالف ذلك

یسوع مھم جدا؟خدمةلماذا األسبوع األخیر من -٥
.نعلم أي شيء عنھالذي الاة یسوع الجزء الوحید من حیألنھ -أ

.حتى ھذا األسبوع الم یفعل أي شيء مھمألنھ -ب
ولذلك صلبوه، لحكومة الرومانیة في ذلك األسبوعایتخلص منحاول أن  -ج
ذبیحة كاملة من أجل خطایاناقدم نفسھ و"حمل هللا"أصبح  -د

؟"ھاجس یسوع العظیم"ماذا كان  -٦
.راأن یصبح مشھورا ومؤث -أ

امستنیرأن یتعلم قدر ما یستطیع لیصبح  -ب
ینھي العمل الذي قد أعطاه لھ اآلبمشیئة هللا وأن یفعل  -ج
القوة ألغراض سیاسیة جیدةأن یستخدم  -د

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

معجزات الشفاء -ب
مثلھواب اثني عشر رجال لیكونتدری -ج
في المجتمعوعدیمي القوةالدفاع عن الضعفاء  -د

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

مجرد وھملیبین لنا أن الموت -ب
للمصالحة بین هللا واإلنسان -ج
البعضناضحي من أجل بعضلیعلمنا أن ن -د

انفصالنا عن هللا؟یسوع عالج كیف  -٩
.عائلة هللاوردنا إلى، فدانا -أ

.كما كان یعتقدلسنا سیئینهللا أننا أقنع -ب
.كما كنا نظنقدوسبأن هللا لم یكن أقنعنا -ج
.كسب فضل هللا باألعمال الصالحةنعلمنا كیف -د

؟بخالف الفداءفعل یسوع ذا ما -١٠
.أوضح لنا طریقة الحیاة -أ

.الحقیقةلمناكان یع -ب
فعل معجزات الشفاء، والحمایة، واإلمداد -ج
كل ما سبق -د
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 ما ھو أعظم دلیل على العھد الجدید؟  - ١١
 بھ ؤمنحقیقة أن كل من سمع یسوع ی -أ

 قیامة یسوع -ب
 تالمیذ یسوع ھافعل التي معجزاتال -ج
  . أعمىلدینا إیمان . لیس ھناك دلیل على ذلك -د
 

، تصالحت مع هللا؟ إذا كان األمر كذلكھل  التي وھبھا یسوع؟والحیاة الجدیدة  ھل اختبرت الفداء
خطایاك ویجعل حیاتك سألھ أن یغفر كذلك، ا ؟ إن لم یكنت حیاتك من خالل معرفتك لھكیف تغیر

 .طرقھ إتباعساعد على مستقیمة مع هللا وی
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

في حیاتك، وكل شيء آخر وقوتھ ووجوده جدیدة، الحیاة والالفداء، و على كل نعمھ، هللا أشكر
للقیام  كساعدی أن، وھاك أن تفعلالتي دعاالقیام بكل األعمال تحقیق مشیئتھ وة لسألھ عن فرصا .لك ھقدم
 .بھا
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   )  ٢١-١٨:٥كورنثوس ٢(؟ واإلنسانیسوع بین هللا صالح كیف  -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
من خالل موتھ على  أن یسوع جاء لیصالحناالواقع  اندعمیسفر الالویین سفر الخروج وكیف  -٢

الصلیب؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 تغطيالنصف الثاني ن حیاة یسوع واألولى م سنة ٣٣ أصحاحات إنجیل یوحنا تغطي اللماذا نصف  -٣

؟ لماذا ھذا األسبوع األخیر ھام جدافي حیاة یسوع؟  خیراأل األسبوع
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
لماذا جاء یسوع؟  تخبرنا عنكیف ھذه المالحظة  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ذا كان األمر كذلك ، ما ھي؟ حیاتك؟ إ إلىألن یسوع جاء  من خدمتكف رؤیة شخصیة وھدھل لدیك   -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
؟ ١٩-١٨:  ٥كورنثوس  ٢السابعة مع  یبةطوتدمج التكیف   -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  
   

  الذھاب إلى العمق


