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 تأومالت وميالدية
 

 4الفصل 

22الدرس الصوتي رقم  جديدالعهد ال

وإعداد قلوبنا لقبول يسوع عندما يأتي  –ميالد يسوع  –الهدف: فهم معجزة أول عيد ميالد 

 مرة أخرى 

 
:

يَن يَْحُرُسوَن ِحَراَساِت اللَّْيِل َعلَى َرِعيَّتِِهْم،  َوَكاَن فِي تِْلَك اْلُكوَرِة ُرَعاةٌ ُمتَبَدِّ
9

بِّ  َوإَِذا َمالَُك الرَّ

بِّ  أََضاَء َحْولَهُْم، فََخافُوا َخْوفًا َعِظيًما.  َوقََف بِِهْم، َوَمْجُد الرَّ
11

ُرُكْم »فَقَاَل لَهُُم اْلَمالَُك: الَ تََخافُوا! فَهَا أَنَا أُبَشِّ

بِفََرٍح َعِظيٍم يَُكوُن لَِجِميِع الشَّْعِب: 
11

. )لوقا أَنَّهُ ُولَِد لَُكُم اْليَْوَم فِي َمِدينَِة َداُوَد ُمَخلٌِّص هَُو اْلَمِسيُح  بُّ -7::الرَّ

11) 

 

وفقا إلنجيل لوقا، عندما دخل هللا في التاريخ البشري وأصبح إنسانا، دعا بعض الناس ليشاركوه هذه 

المعزة الكبيرة. بعث مالكا ليخبر كاهنا، زكريا وزوجته أليصبات، بأنهم سيكون لديهم ابن يعد الطريق 

مريم، والتي التزال بكرا، أنها سوف تلد المسيح. وفي  أمام المسيح. بعث مالكا ليقول إلمرأة شابة تدعى

ليلة والدة يسوع، أرسل هللا للمالئكة إلى الرعاة ليقول لهم أن يذهبوا لرؤية الملك المولود حديثا. كل هؤالء 

 الناس اختبروا معجزة أعظم حدث في تاريخ البشرية. 

ع التاريخ البشري مرة أخرى في معجزة مجيئه العهد القديم والعهد الجديد يخبرانا أن يسوع المسيح سيقط

الثاني. تماما كما كان مجيئه األول رجاء خالصنا، كذلك مجيئه الثاني هو رجاء الكنيسة المبارك، وأمل 

 العالم. لذلك يجب علينا أن نحذو حذو الرعاة ونخبر الجميع بهذا الخبر السار قبل أن نراه بأنفسنا.
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 .أفضل إجابة اختر
.مجيء المسيح وا إلى الذين أشاراألنبياء ؟ كان يوحنا المعمدان آخر أو خاطئة حيحةص -1

.آمن وفرح جدا، ن المالك جبرائيل أن يوحنا سيولدلما سمع زكريا إعال ؟خاطئةصحيحة أو  -7

 ت تتساءل، ولكن كانآمنت، ريم إعالن جبرائيل أن يسوع سيولد؟ عندما سمعت مأو خاطئة صحيحة -9

.كيف يمكن أن يحدث

 .األعمى هو يطالبنا باإليمان ،السؤال عن أي شيءبهللا ال يسمح لنا  ؟خاطئةصحيحة أو  -1

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

العهد القديم ميخا تنبأ عن يسوع؟نبي ماذا ب -5

 أين سيولد -أ
سيولد متى -ب

كيف سيولد  -ج

 ه تلدس من التي – د

؟لمن ولد يسوع، وا والدة يسوع للرعاةأعلن نوفقا للمالئكة الذي -:

اليهود -أ

المرضى و المظلومين -ب

الصالحين -ج

 الناسكل  - د

؟هو المسيا عندما ولديسوع  عرف أنكم من الناس  -2

الجميع تقريبا في اإلمبراطورية الرومانية -أ

كل اليهود، ولكن ال أحد آخر -ب

عدد قليل ومن الناسفقط  -ج

 فقط والديه -د

؟ما هو األمل الوحيد لهذا العالم -:

.تحسين نفسهاتواصل الطبيعة البشرية  -أ

.على ذلك مكن التغلب على جميع مشاكلنا عندما نعمل معانا يأن يعلمنا التاريخ -ب

.شأنها القضاء على مشاكلنامن الهامة  يةالعلماالكتشافات  -ج

 .ومن األياميوم في سوف يأتي ومرة أخرى حياة جديدة اليوم و وع يعطينايس -د

يسوع ثانية؟ متى سيعود -9

.كل شخص في العالم مسيحيايصبح  عندما سيعود في أقرب وقت -أ

.لذلك ينكون ومستعدومن المفترض دائما أن نال أحد يعرف على وجه اليقين، ولكن  -ب

.سيأتي مباشرة بعد فترة الضيقة العظيمةالالهوتيين جميعا متفقون تقريبا أنه  -ج

.الالهوتيين جميعا متفقون تقريبا انه سوف يأتي مباشرة قبل فترة المحنة العظيمة - د
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اختر كل ما )؟ بالخبر السارخبار اآلخرين إل لنتبعهاأمثلة جيدة  همص في قصة الميالد اشخمن هم األ -11

(ينطبق

زكريا -أ

الرعاة -ب

سمعان -ج

 مريم العذراء -د

يسوع مرة أخرى؟ لماذا لمجيء بسبب عيد الميالد؟ هل أنت مستعد  أملنااآلخرين عن  أخبرتهل 

؟لتستعد لعودتهأو لماذا ال؟ ماذا يمكنك أن تفعل 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

بهذا  تشاركعطيك الشجاعة لاسأله أن ي .لعالم من خالل يسوعاألمل ل نه قد أعطىألأشكر هللا 

إخبار  في وأن تكون جريئايسوع عودة ل ساعدك على أن تكون مستعدايأسأل هللا أن . مل مع اآلخريناأل

مجيء يسوع األول والثاني. الناس عن



20 

 

 

 

أن معجزة الميالد معجزة عيد الميالد الذين أشركهم في  هللا كلأخبر ، لماذا الدقيق لوقامؤرخ وفقا لل -1

ستحدث اآلن؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

؟ رعاة مختلفينكيف كان ال عظم هؤالء الناس لديهم مشتركا؟مكان  الشيء الذي ما -7

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

قاطع التاريخ مرة أخرى عن طريق عودة  سوف يالواقع المجيد أن هللاكيف يمكننا تطبيق هذا إلى   -9

يسوع المسيح في مجيئه الثاني؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

"عيد الميالد الذي سيكون" وي ذعيد الميالد ال"، و"ي كانعيد الميالد الذق "أنت شخصيا تطبكيف   -1

"؟ اآلن هو

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 مثلمثل مريم، أو ما أم أنت مثل زكريا، هل " الذي سيكون" عيد الميالد عندما يتعلق األمر ب  -5

 . شرح إجابتكاالرعاة؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

لعالم؟ هو األمل الوحيد في ل" سيكوني عيد الميالد الذ" كيف أن -:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 ؟الرجاء المبارك للكنيسةهو " الذي سيكون" عيد الميالد  كيف أن  -2

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

  

 الذهاب إلى العمق


