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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
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  .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


