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 لغة الروموز عند يوحنا
 

 7الفصل 

 25الدرس الصوتي رقم  جديدالعهد ال

 الهدف: تقديم إنجيل يوحنا، وفهم موضوعاته الرئيسية والغرض من كتابته 

91
اَم تاَلَِميِذِه لَْم تُْكتَْب فِي هَذا اْلِكتَاِب.  َوآيَاٍت أَُخَر َكثِيَرةً َصنََع يَُسوُع قُدَّ

91
ا هِذِه فَقَْد ُكتِبَْت  َوأَمَّ

 (91-91:71لِتُْؤِمنُوا أَنَّ يَُسوَع هَُو اْلَمِسيُح اْبُن هللاِ، َولَِكْي تَُكوَن لَُكْم إَِذا آَمْنتُْم َحيَاةٌ بِاْسِمِه. )يوحنا 
17

ا ُكلُّ الَِّذيَن قَبِلُوهُ فَأَْعطَاهُْم ُسْلطَانًا أَْن يَِصيُروا أَْوالََد هللاِ، أَِي اْلُمْؤِمنُوَن بِاْسِمِه.  َوأَمَّ
19

اَلَِّذيَن ُولُِدوا لَْيَس 

ةُ َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ بَْينَنَا، َوَرأَْينَا َواْلَكلِمَ  ِمْن َدٍم، َوالَ ِمْن َمِشيئَِة َجَسٍد، َوالَ ِمْن َمِشيئَِة َرُجل، بَْل ِمَن هللاِ.

 (11-17:1َمْجَدهُ، َمْجًدا َكَما لَِوِحيٍد ِمَن اآلِب، َمْملُوًءا نِْعَمةً َوَحق ًا. )يوحنا 

إن إنجيل يوحنا هو اإلنجيل المفضل عند ماليين من الناس ألن هللا استخدمه ليؤمنوا بيوع المسيح، ولبين 

لخم حقيقة نفسه. إن هذا اإلنجيل فريد من نوعه في نواح كثيرة، غرضه، أسلوبه األدبي، ومضمونه، فهو 

نا. وقد استخدم لغة اإلشارات يختلف عن األناجيل األخرى. كاتب اإلنجيل هو التلميذ المحبوب اسمه يوح

 وهذا يعطينا صورا ليسوع غير موجودة في األناجيل األخرى.والصور، 

ندرك أنه على الرغم من أنه مكتوب لتقوية وتثقيف المؤمنين إال أنه  أنفهم إنجيل يوحنا، نحن بحاجة ل

يسوع ة الهوتية عن قدم يوحنا حجأيضا موجه خصيصا ألولئك الذين ال يؤمنون ليقودهم إلى اإليمان. 

عن أسئلة أساسية حول من هو يسوع، ولماذا جاء. سجل يوحنا العديد من اآليات والمعجزات التي  وأجاب

يمكن كذلك هو يقدم العديد من اللوحات الجميلة ليسوع. تشجع وتعزز اإليمان وتثبت أن يسوع هو ابن هللا. 

للمرء أن يقرأ إنجيل يوحنا بطريقة سطحية ويتعلم الكثير عن يسوع، لكن اإلنجيل مكتوب بطريقة أعمق 

 بحيث يمكن للمرء أن يظل يستكشفه مدى الحياة ويظل ال يفهمه تماما. 

ة؟ الحظ أثناء دراسة إنجيل يوحنا أننا نجيب على ثالثة أسئلة: من هو يسوع؛ ما هو اإليمان؛ وما هي الحيا

 حاول أن تجد أجوبة لهذه األسئلة في كل أصحاح وأنت تقرأ.
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 .أفضل إجابة اختر
القصص األناجيل الثالثة األخرى، و يتضمن العديد من  جدا يشابهإنجيل يوحنا  ؟خاطئةصحيحة أو  -1

.هانفس

.الجديد العهدفي ثالث رسائل و سفر الرؤياكتب يوحنا  باإلضافة إلى إنجيله،؟ أو خاطئة صحيحة -7

.ألناجيل الثالثة األخرىلتب إنجيل يوحنا في وقت الحق ؟ كُ أو خاطئة صحيحة -9

 .، وليس لغير المؤمنينإنجيله حصرا للمؤمنين يوحناكتب  ؟خاطئةصحيحة أو  -1

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

؟في إنجيله المعجزات" أو اآلياتالعديد من " يوحنا شمللماذا  -5

إلثبات أن يسوع هو ابن هللا وتشجيع الناس على اإليمان به -أ

لجعل قصته أكثر إثارة -ب

دائما المعجزات إذا كان لديهم ما يكفي من اإليمان ونهداشيسوف أنهم لمؤمنين الحقيقيين ل ليظهر -ج

إنجيله أكثر من األناجيل األخرى ليجعل الناس يقرأون -د
 

(اختر كل ما ينطبق)؟ من نوعه ايوحنا فريدإنجيل  كيف -:

.كان لديه حجة ومنهجية -أ

.غير المؤومنينكل المؤومنين ولومكتوب  -ب

.يسوع يعطي الكثير من التفاصيل حول والدة وطفولة -ج

.ومع رسائل عميقة ومستوى أعمقفهم بسهولة، وي ي، ومستوى سطحهو ومكتوب على ومستويين - د

.القيامة تالميذه والكنيسة األولى بعديسوع ل ظهورركز على يألنه  - ه

.لم يتم العثور على ومعظم ومحتوياته في األناجيل األخرى -و
 

(اختر كل ما ينطبق)؟ عنهالإلجابة  يوحنا الذي يسعى إنجيلما هي األسئلة الكبرى  -2

؟اتيسوع النبو تمم كيف -أ

؟ومن هو يسوع -ب

سيأتي يسوع ثانية؟ متى -ج

؟كانت الكنيسة األولىكيف  -د

وما هو اإليمان؟ -ه

وما هي الحياة؟ - و

(اختر كل ما ينطبق) ما هي صور يسوع التي تم العثور عليها في إنجيل يوحنا؟ -:

الماء الحي -أ

قاض قاسية -ب

الراعي الصالح -ج

العليقة المشتعلة - د

ضوء العالمنور  -ه

خبز الحياة -و

القياومة و الحياة -ز

الكرومة -ح

حمل هللا -ط

القلعة العظيمة -ي

خادم -ك

كاهن - ل

 حبة حنطة – م
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؟إنجيله اإلصحاح األول منيسوع في  دعى يوحناماذا ب -9

مفكر متألق -أ

كلمة هللا في الجسد -ب

معلم عظيم -ج

زعيم روحي عظيم -د

 

(اختر كل ما ينطبق)يسوع ؟  عناألشياء األخرى حول  بعضاألول أيضا لنا  صحاحاإليروي  -11

يسوعلالشعب اليهودي رفض  -أ

لمن قبله سلطانأعطى يسوع  -ب

سيشفي كل من آمنوا بيسوع -ج

  بيسوع ولدوا ومن جديد جميع الذين آومنوا -د
 

خطوة ريدك يسوع أن تستجيب له؟ ما هي ييهودي رد على يسوع؟ كيف كيف كثير من الشعب ال

 للتحرك نحو يسوع وتظهر الثقة فيه؟ها يمكنك أن تأخذالتي اإليمان 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

 ظهر في ، هللانؤمن بيسوع لكيتاب الذي يروي لنا كل ما نحتاجه  على منحنا هذا الكهللا أشكر

إيمان قودك إلى ي، وبالحياة األفضل حقا هظهر لك ما يعنييله أن سأا. الحياة األبدية نال وباإليمان بهالجسد، 

.نجيل يوحناإل أثناء دراستكأعمق 
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، لماذا أخبرنا يوحنا بالعديد من اآليات؟ 71آليتين األخيرتين من اإلصحاح الوفقا ل -1

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 غير المؤمن؟يوحنا إلى يُوجه إنجيل  كيف -7

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

عن العديد من اآليات التي صنعها اآلية األخيرة من إنجيل يوحنا  تخبرنا ماذاب"، و آليةا" يما ه -9

يسوع؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

   وله لنا في إنجيله؟يوضح لنا يوحنا أنه سوف يق ، ماذاألول لها :1لألعداد ال وفقا  -1

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

، كلمةبالخلق كل شيء و، وكان الكلمة هللا الكلمة، كان بدءالفي  أنعندما يقول لنا  يعني يوحناماذا  -5

؟ حل بيننا حتى يمكننا أن نرى مجدهالكلمة صار جسدا وو

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

؟ ما يخبرنا بأن هؤالء الذين قبلوه، حتى أولئك الذين آمنوا به، ولدوا من هللاعند يوحناماذا يعني  -:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

ل يعني أنه عندما كان يسوع هنا في ، فهةالصحيح ةالطريقب ن أولئك الذين "قبلوه"ع يوحناكتب عندما  -2

 . شرحا؟ منه أن يأتي إلى قلوبهم وارؤوسهم وطلب أحنوا الجسد

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

  

 الذهاب إلى العمق


