
2 

 

 بيان المسيا
 

 1الفصل 

 19العهد الجديد الدرس الصوتي رقم 

 الهدف: تقديم الكاتب، والغرض، والموضوعات الرئيسية في إلنجيل لوقا.

11
َر اْلَمَساِكيَن، أَْرَسلَنِي ألَْشفَِي اْلُمْنَكِسِري اْلقُلُوِب، ألُنَادِ » ، ألَنَّهُ َمَسَحنِي ألُبَشِّ بِّ َعلَيَّ َي ُروُح الرَّ

يَِّة،  لِْلَمأُْسوِريَن بِاإِلْطالَِق ولِْلُعْمِي بِاْلبََصِر، َوأُْرِسَل اْلُمْنَسِحقِيَن فِي اْلُحرِّ
19

بِّ َوأَْكِرَز بَِسنَِة ا لرَّ

 (2-1::1( )إش 19-11:1لوقا «.)اْلَمْقبُولَةِ 

درسنا للتو إنجيل متى، وسوف نمضي قدمت لدراسة األناجيل األخرى، ولكننا لن ندرس تحديدا إنجيل 

مرقص ألن كل شيء موجود في إنجيل مرقص موجود أيضا في األناجيل األخرى. اآلن نبدأ في دراسة 

، سافر في كثير من األحيان مع الرسول بولس، وتعلم عن حياة إنجيل لوقا، وهو رجل مثقف، طبيب

المسيح من العديد من شهود العيان. لم يكن واحدا من اإلثنى عشر رسوال وربما لم يكن حتى يهوديا. لقد 

الذي كان أيضا يونانيا. لوقا كان كاتبا  –الذي يعني حبيب هللا  –كان يونانيا ووجه إنجيله إلى ثاوفيلوس 

 وقد كتب التاريخ بطريقة دقيقة ومنظمة جدا.     موهوبا

إن إنجيل لوقا هو المفضل عند الكثيرين ألنه وصفه ليسوع يركز على إنسانيته فهو هللا اإلنسان. هذا يظهر 

 تعاطفه وكيف عرف نفسه معنا. في كل إنجيل لوقا نستطيع أن نرى لمسة اإلنسان يسوع المسيح.

إنجيل لوقا ينفرد بقصصه. مثال قصة االبن الضال والسامري الصالح موجودين فقط في إنجيل لوقا.  

كذلك يخبرنا لوقا عن والدة يسوع وحياته المبكرة أكثر من أي إنجيل آخر. لوقا يعطينا وصفا وصورة 

ما يعطينا لوقا بيان ذهنية عن يسوع المسيح التي توضح ابن هللا وابن اإلنسان كما كان وكما هو اآلن. ك

 المسيح، بيان مهمته، ومفتاح خدمته. 
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 .أفضل إجابة اختر
 . تلميذ 12صحيحة أو خاطئة؟ كان لوقا واحدة من  -1

 . صحيحة أو خاطئة؟ لوقا لم يكتب فقط إنجيل لوقا، لكنه كتب أيضا سفر أعمال الرسل -2

 . تظهر كتاباته أنه لم يكن مؤرخا دقيقا جداصحيحة أو خاطئة؟ كان لوقا لم يتعلم جيدا جدا، و  -3

صحيحة أو خاطئة؟ قال يسوع في "بيانه" انه جاء ليبشر للفقراء، ليطلق األسرى مجانا، وإعطاء  -1

 .البصر للعميان، لكنه لم يفعل حقا هذه األشياء

 

 . ما لم يذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال

 

 . ركيز كل واحد منهم على يسوعطابق األناجيل التالية مع ت -5

 يسوع كخادم -1               متى  -أ

 يسوع هو هللا - 2مرقص           - ب

 يسوع هو الملك - 3لوقا                - ج

 يسوع هو اإلنسان -1يوحنا               - د

 

 ما الجوانب األخرى لخدمة يسوع  أكد عليها لوقا؟ )اختر كل ما ينطبق( -:

 الدينونة -أ

 الشفاء -ب

 األمور االجتماعية - ج

 العظات الطويلة - د

 الروح القدس - ه

 

 ماذا كان الروح على يسوع يفعل؟ -7

 الشفاء، الوعظ، و تحرير الناس -أ

 تحسين دخل الناس ومستوى معيشتهم - ب

 اإلفراج عن السجناء السياسيين  - ج

 لبدء الثورة -د

 

 دلوه أصدقاؤه من السقف؟ كيف جاوب يسوع الرجل الذي   -1

 .وبخهم إلتالف السقف -أ

 .قال لهم إنهم سوف يضطرون النتظار دورهم - ب

 . غفر خطايا الرجل ثم شفاه  -ج

 قال للرجل أن يتوب أوال، حتى يكون مستحقا للشفاء -د

 

 لماذا شفى يسوع الرجل المدلى من السقف؟ -9

 ليظهر أنه يهتم حقا وأراد أن يشفي الجميع -أ

 ليثبت لألصدقاء أنهم فعلوا الشيء الصحيح -ب

 . في الواقع، كانت تبدو وكأنها معجزة؛ ولكن لم يكن الرجل مشلوال -ج

 إلثبات أنه هللا وله السلطان على غفران الخطية -د
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ما هو جانب خدمة يسوع، الشفاء ، والوعظ ، وتحرير الناس في رايك أنت في أشد الحاجة 

أي شيء تحتاج أن تتحرر منه وتضعه أمام هللا؟ هل هناك أي مجال من مجاالت  لتختبره اآلن؟ هل هناك

حياتك تحتاج إلى شفاء؟ هل هناك أي جانب من جوانب إرادة هللا وطرقه تحتاج إلى معرفة المزيد عنها؟ 

 إذا كان األمر كذلك، ما هي؟
______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 اآلن، هل هناك أي شخص تحتاج إلى أن تكون صديقا له وتقدمه بمحبة إلى يسوع؟ من هو؟

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

ض أشكر هللا ألنه أرسل يسوع ليظهر الرحمة لشعبه وحررهم من عبودية الخطيئة والمر

اسأله أن يساعدك على فهم له بطريقة أفضل من خالل هذه الدراسة إلنجيل لوقا ويوحنا. اسأل  .والظالم

 . أيضا يسوع أن يلبي احتياجاتك وفقا لمشيئته وأن يساعدك على تلبية احتياجات اآلخرين باسمه
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؟ 5( ، كيف أثبت هذا البيان في لوقا 11:1بعد أن أعلن يسوع بيانه في )لوقا  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

في ما قال انه طرق ممارسة برنامجه االنتخابي ، و الذين كانوا فقراء الذين وعظ األخبار الجيدة ؟   -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

كيف تحدي اآلخرين ليشاركوه في تنفيذ بيانه؟  -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

يثبت أنه تحدى  15كيف السياق الذي صاحب يسوع في عظته عن األشياء المفقودة في اإلصحاح   -1

للمشاركة معه في تنفيذ بيانه؟  الناس
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

( مثاال إيجابيا للشخص الذي قبل دعوة المشاركة معه في تنفيذ بيانه؟  :1كيف مثل وكيل الظالم )لوقا  -5
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف قصة الرجل الغني ولعازر توضح السلبية لتلك الحقيقة نفسها؟  -:
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

كيف أظهر لوقا إنسانية يسوع، وحقيقة أنه كان إنسانا كامال وإلها كامال؟   -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

 الذهاب إلى العمق


