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  المخلص  ةإستراتیجی
  
  ٤الفصل 

  ٤الدرس الصوتي رقم  الجدیدالعھد 

  تقدیم إنجیل متى وفھم إستراتیجیة یسوع في خدمتھ: الھدف

ھَا، َویَْكِرُز ِببَِشاَرِة اْلَملَُكوِت، َویَْشِفي َوَكاَن یَُسوُع یَطُوُف اْلُمُدَن ُكلَّھَا َواْلقَُرى یَُعلُِّم فِي َمَجاِمعِ 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. اُد َكثِیٌر َولِكنَّ اْلفََعلَةَ قَلِیلُونَ اْلَحصَ «:ِ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
إنجیل متى ونرى یسوع یتحرك بشفقة نحو الجموع، نجد صورة في كل مرة نقرأ فیھا . إنجیل متى

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

ءت الجموع التي جا. الكثیر من إستراتیجیة یسوع ھي تدریب وتعلیم التالمیذ أن یلبوا احتیاجات العالم
وكثیرا ما وضع یسوع تالمیذه إستراتیجیا بینھ وبین الناس لیعلمھم كیف لیسوع تمثل العالم بكل مشاكلھ، 

إمداد هللا یمر إللى الماس من خالل أیدي تالمیذه، وال تزال . یستقبلون اإلمداد من هللا ویعطونھ للمحتاجین
یستخدم تالمیذه لتمریر الحق والخبر السار  یسوع المسیح الحي المقام یختار أن. خطتھ ھذه إلى یومنا ھذا

 .ألوالئك الذین ھم في حاجة إلى الخالص
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  .أفضل إجابة اختر
الدارسون الجادون للكتاب المقدس یجب أن یدرسوا الكتاب المقدس فقط ویتجنبوا ؟ خاطئةصحیحة أو  -١

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

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

 . ابة واحدة لكل سؤالأفضل إج اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
  
 ؟ا ھو الغرض من الموعظة على الجبلم  -٥
 الناس مشاكللحل هللا جزءا من صبح تالمیذه یكیف یمكن أن  إلظھار -أ

 لیعلمنا كیف یمكننا كسب خالصنا -ب
 إلظھار أن العھد القدیم لم یعد مھما -ج
 لیشرح لماذا جاء -د
  
 ؟ى الجبلفعل یسوع في نھایة العظة عل ذاما -٦
 . إلى دیارھم واعودی أنلجمیع لقال  -أ

 . قام بتنظیم انتفاضة - ب
 . االتزام أن یقدمواالمستمعین  حث -ج
 . ما سمعوهاآلخرین بتعلیم ل وابذھأن یالجمیع  طلب من -د
  
 ؟الخبزتضاعف معجزة  تمت متى  -٧
 الكلمةبتكلم یسوع  فور أن -أ

  اإلیمانب بأیدیھم الخبز لیسوعالتالمیذ  عندما أعطى -ب
 هللا من السماءرعد صوت جاء عندما  -ج
 یسوع یصلي أن حتى قبل  -د
  
 ؟في المأموریة العظمى وافعلییسوع تالمیذه أن  طلبماذا   -٨
 في القدس  ا أكبرمعبد وابنأن ی -أ

 للكنیسة أعضاءسرا  والحویأن  -ب
 شریعة هللا في العالم وافرضی أن -ج
 تلمذوایو العالم اجمع إلى وابذھأن ی -د
  
 ؟في المأموریة العظمىیسوع  وعدماذا ب -٩
 .سوف یؤمن بھكل من یسمع اإلنجیل  -أ

 . التالمیذكل  سیستشھد -ب
 .ن العدید من الدیانات تقود الناس إلى السماءأ -ج
 . ھمانھ سیكون دائما مع - د
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 )بقاختر كل ما ینط(أي مما یلي جزءا من استراتیجیة یسوع في إنجیل متى؟  -١٠
 .حلل بشكل صحیح احتیاجات العالم -أ

 .تالمیذهقام بتنظیم  -ب
 . تالمیذهانھ انتدب  -ج
 .على تالمیذهأشرف  -د
 . سنة ٢،٠٠٠ مدةنیابة عن كنیستھ ل تألم -ه
  

ترید ان تتبعھ على الرغم من صعوبتھا؟ لماذا أو على الجبل، ھل یسوع  عظةإذا كنت قد سمعت 
كون جزءا من حل یسوع لتلبیة احتیاجات الناس الیوم؟ لماذا ال؟ كیف یمكنك أن ت

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 

صبح جزءا من نع المشاكل واالحتیاجات في العالم، وأنھ یریدنا أن ن لدیھ الحل لجمیأل هللا أشكر
  .التي سوف تحتاج إلیھم أثناء خدمتك الحبویعطیك الحكمة و ھن قوتسأل هللا أن تكوا ھحل
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دراسة الكتاب المقدس  تستخدمھا في؟ ما ھي األدوات التي دراسة الكتاب المقدسب ملتزم أنت ھل -١

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

 
 یسوع مثل رؤیةتسجل معجزة كبیرة، و  امعجزة إطعام الخمسة آالف باإلضافة إلى كونھ كانتف كی -٢
؟تبشیریةال

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
؟ الموعظة على الجبل یعلمإستراتیجیة یسوع عندما كان كانت  ذاما -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
تعلیم على قمة الجبل؟ ھذا الماذا كان ھدف یسوع عندما أعطى  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
الرسول؟ ما ھو الفرق بین التلمیذ و  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

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

؟ نحن ناعن قیم
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
تعالیمھ لآلخرین؟  نعلمعلى التحدیات التي نواجھھا عندما ندرس أو  یركزالزارع  مثلكان  كیف -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

   
   

  الذھاب إلى العمق


