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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


