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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


