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 ال تريدون أن تأتوا
 

 12الفصل 

 21الصوتي رقم العهد الجديد الدرس 

 الهدف: أن نفهم طبيعة اإليمان الحقيقي، وكيفية االستجابة بشكل صحيح لتعاليم المسيح.

َوالَ يَأْتِي إِلَى اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َمْن يَْسَمُع َكالَِمي َويُْؤِمُن بِالَِّذي أَْرَسلَنِي فَلَهُ َحيَاةٌ أَبَِديَّةٌ، 

ْل قَِد اْنتَقََل ِمَن اْلَمْوِت إِلَى اْلَحيَاِة. ... َدْينُونٍَة، بَ 
39

فَتُِّشوا اْلُكتَُب ألَنَُّكْم تَظُنُّوَن أَنَّ لَُكْم فِيهَا َحيَاةًّ أَبَِديَّةًّ. َوِهَي 

الَّتِي تَْشهَُد لِي. 
12

 (12-39؛ 21:5َوالَ تُِريُدوَن أَْن تَأْتُوا إِلَيَّ لِتَُكوَن لَُكْم َحيَاةٌ. )يوحنا 
17

اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: َمْن يُْؤِمُن بِي فَلَهُ َحيَاةٌ أَبَِديَّةٌ. 
11

أَنَا هَُو ُخْبُز اْلَحيَاِة. ... 
51

أَنَا هَُو اْلُخْبُز اْلَحيُّ الَِّذي 

َماِء. إِْن أََكَل أََحٌد ِمْن هَذا اْلُخْبِز يَْحيَا إِلَى األَبَِد. َواْلُخبْ  ُز الَِّذي أَنَا أُْعِطي هَُو َجَسِدي الَِّذي أَْبِذلُهُ نََزَل ِمَن السَّ

 (51؛ 11-::17)يوحنا «. ِمْن أَْجِل َحيَاِة اْلَعالَمِ 

بعد شفاء الرجل األعرج عند بركة بيت حسدا، وقال يسوع عن نفسه ادعاءات جريئة عن نفسه، قال 

كابن هللا، والمسيا الموعود. قال أن موسى، يسوع للقادة الدينيين أن لديهم ما يكفي من األدلة لالعتراف به 

 ويوحنا المعمدان، وصوت من السماء، والكتب المقدسة كلها تدعم ادعائه.

شخص بطريقة معجزية، وعظ واحدة من أصعب عظاته في الفهم: "عظة  5222بعد أن أطعم يسوع ال 

ي نزل من السماء، وأن فقط من خبز الحياة"، حيث قال أن كالمه روح وحياة، وأنه هم الخبز الحقيقي الذ

أكل جسده وشرب دمه له الحياة األبدية. يسوع يعني أن أولئك الذين يسعون للحياة يجب أن يقبلوا كل ما 

علمه، ويعملوا به. ويجب أن يؤمنوا بمعنى موته على الصليب. كثير من الذين سمعوه لم يفهموا تماما ما 

الكلمات لدرجة أن العديد من أتباعه تركوه. لكن أقرب الناس  هو قصده. كان من الصعب جدا أن تُقبل هذه

 تلميذ، كانوا مخلصين له وبقوا معه.  12إليه، ال

إن يسوع لم يعلم أننا يجب أن نفهم كل شيء قبل طاعته، لكنه علم أن أولئك الذين يأتون إليه ويكونون 

 من هللا.على استعداد أن يفعلوا ما يقوله، سوف يعلمون أن تعاليمه تأتي 
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 .أفضل إجابة اختر
األعرج لرجل لبسعادة غامرة معجزة الشفاء عندما قال يسوع  قابل القادة الدينيينصحيحة أو خاطئة؟  -1

 .قم احمل سريرك وامشيعاما  31منذ 

 .شخص خاص أنهصحيحة أو خاطئة؟ يسوع لم يدع أبدا  -2

 .له من قبل هللالمت صحيحة أو خاطئة؟ قال يسوع أن كل سلطة قد سُ  -3

العديد من إال أن يسوع،  واصحيحة أو خاطئة؟ على الرغم من أن معظم الزعماء الدينيين عارض -1

 . ، ابن هللااالمسيأنه على  وهقبل األشخاص اآلخرين

 . بشكل جيد للغاية ةالكتب المقدس ونيعلمكانوا يسوع  أيام فيصحيحة أو خاطئة؟ الزعماء الدينيين  -5

 

 . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم يذكر خالف ذلك، 

 

 يسوع حقا؟ ونرفضيالزعماء الدينيين  التي جعلتما األسباب الرئيسية  -:

 .به لإليمانلم يكن لديهم ما يكفي من األدلة  -أ

 .األدلة لذلك تجاهلواهم ال يريدون قبوله،  -ب

 .مستاءين جدا منهأصبحوا حتى أنهم  يهينهمفي كثير من األحيان  كان -ج

 . واحاول مل، على الرغم من أنهوقيفهم ما  وا منمكنتي مكانوا جهلة، ول -د

 

 القادة الدينيين؟ ى إليهايسع كانموافقة من  -7

 موافقة هللا -أ

 موافقة بعضهم البعض -ب

 موافقة عامة الناس فقط -ج

 ال أحدمن موافقة  -د

 

 "؟ي" و"شرب دميقال "أكل جسد مايسوع بعد والماذا كثير من الناس ترك -1

 . وبدت هجومية ةكانت كلماته صعب -أ

 .بها جدا على الوفاء ةطاعة صعبلكانت مطالبه ل -ب

 . نبي كذاب هنأان يتناقض مع شريعة هللا، لذلك اعتقد الجميع ك -ج

 . عنه تحدث الذيصدقائهم الخبر السار أل وا ويقولواأرادوا أن يذهب -د

 

 ؟مناهللا  الذي يطلبهما هو نوع اإليمان  -9

 عندما نرى معجزةفقط ؤمن ن أن -أ

 أن نؤمن بأي شيء يقوله لنا أي شخص.  -ب

 ؤمن إال عندما نفهمهن أن ال -ج

 أن نؤمن حتى إذا كنا ال نفهمه. -د

 

 تعاليمه؟بأين جاء من قال يسوع  -12

 آرائه الخاصة -أ

 السنوات التي قضاها في التعليم -ب

 من تالميذه بمشورة -ج

 هللا -د
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؟ كيف و؟ إذا كان األمر كذلك، ما هه اآلنينبغي أن تطيع كولكن ههللا أي شيء ال تفهم هل علمك

 ؟تطيعه؟ كيف تعتقد انه سيستجيب إذا كنت أن تستجيب لهذا التعليمهللا  كريدي

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 وأيضا عقال مطيعا اعطيك قلبيسأله أن . اعن نفسه، إرادته، وطرقه بالنسبة لنا إلعالنه هللا أشكر

 . هتفعلل ما يدعوكأن تفعل كل  هللا القوة والحكمة من سأل. الفهم كلمته
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لم  يسوع أنهمقال لهم براهين التي تثبت لهؤالء القادة ما يزعمه يسوع عن نفسه، بعد سرد العديد من ال -1

، كيف يجب أن نطبق هذا الواقع في حياتنا؟ (12، 39:5يشاؤا أن يأتوا )ال م يأتوا إليه ألنه

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

ت بين قوسين أعاله هي المفتاح لفهم ل أن اآليااالروحي العظيم، يق قائدلماذا أوزوالد تشيمبرز، ال  -2

الكتاب المقدس كله؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

رفضوا أن ناس مثل الفريسيين، الذين كانوا خبراء الكتاب المقدس، أأن  الحقيقة فيكننا تطبيق كيف يم -3

إلى يسوع؟  يذهبوا

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

؟ األربعة سجلت في األناجيل الوحيدة التيمعجزة يسوع هي  5،222 معجزة إطعام اللماذا  -1

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

يسوع المسيح"؟ لن الرؤية التبشيرية عمثل هي هذه المعجزة " كيف -5

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 ن)الذيوبين الناس الذين أطعمهم بينه تالميذه ا وضع كيف يمكن أن نطبق حقيقة أن يسوع استراتيجي -:

 ؟رمزا للعالم( ونيعتبر

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

والذي يظهر في ابتعاد العديد من التالميذ بعد حديث التطبيق لهذا السؤال: "ما هو اإليمان؟"  ما هو  -7

يسوع الصعب عن خبز الحياة، في حين أن تالميذ آخرين لم يتركوا يسوع حتى ولو لم يفهموا ما يقول. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 الذهاب إلى العمق


