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 ثالث ومراحل للوالدة الجديدة
 

 11الفصل 

 21العهد الجديد الدرس الصوتي رقم 

أن نفهم الصراع الذي كان بين يسوع والزعماء الدينيين، ونتعرف على يسوع كنور  الهدف:

 للعالم، وكالراعي الصالح، وكالقيامة والحياة. 

نُوُر  أَنَا هَُو نُوُر اْلَعالَِم. َمْن يَْتبَْعنِي فاَلَ يَْمِشي فِي الظُّْلَمِة بَْل يَُكوُن لَهُ »ثُمَّ َكلََّمهُْم يَُسوُع أَْيًضا قَائاِلً:

اْلَحيَاةِ 
91
َكالَِمي فَبِاْلَحقِيقَِة تَُكونُوَن تاَلَِميِذي، إِنَُّكْم إِْن ثَبَتُّْم فِي »فَقَاَل يَُسوُع لِْليَهُوِد الَِّذيَن آَمنُوا بِِه:«. ... 

97
ُرُكمْ  ، َواْلَحقُّ يَُحرِّ  (97، 91؛ ::17)يوحنا «.  َوتَْعِرفُوَن اْلَحقَّ

9
أَنَا هَُو اْلبَاُب. إِْن َدَخَل بِي أََحٌد فَيَْخلُُص َويَْدُخُل َويَْخُرُج َويَِجُد َمْرًعى. 

11
اَلسَّاِرُق الَ يَأْتِي إاِلَّ لِيَْسِرَق َويَْذبََح 

ا أَنَا فَقَْد أَتَْيُت لِتَُكوَن لَهُْم َحيَاةٌ َولِيَُكوَن لَهُْم أَْفَضُل. )يوحنا   (11-9:11َويُْهلَِك، َوأَمَّ
75

أَنَا هَُو اْلقِيَاَمةُ َواْلَحيَاةُ. َمْن آَمَن بِي َولَْو َماَت فََسيَْحيَا، »قَاَل لَهَا يَُسوُع:
7:

َوُكلُّ َمْن َكاَن َحي ًا َوآَمَن بِي فَلَْن 

 (:7-75:11)يوحنا « يَُموَت إِلَى األَبَِد. أَتُْؤِمنِيَن بِهَذا؟

ت في الزنا، تحدث بقسوة جدا إلى الزعماء الدينيين، واصفا إياهم بعد أن أظهر يسوع الرحمة إلمرأة أُمسك

ب "أوالد إبليس" بعض من هؤالء الزعماء آمنوا بيسوع، فأكد لهم أن الحق سيحررهم. ثم بعد أن أعطى 

البصر لرجل أعمى، بشر أنه هو نور العالم، ففهم الكثير من الزعماء الدينيين أنه يتهمهم بأنهم رفضوه، 

 ، هو يبقوا في خطيتهم. وأوضح أنه يعطي البصر لمن يعرف أنه أعمى. هو النور

يسوع قارن نفسه بالراعي الصالح، وقال ألتباعه أن خرافه تعرف صوته. وأكد لهم بما أنه هو الباب 

 الوحيد لحظيرة الخراف، فهو الراعي الصالح الذي سوف يحمي الخراف.

ندما سمح لثالثة أشخاص أن يجربوا أكبر مشكلتين في واحدة من معجزات المسيح األكثر مأسوية هي ع

أراد يسوع أن أصدقاءه مريم ومرثا ولعازر وجميع الذين يقرأون الحياة ليس لهما حل: المرض والموت. 

القصة أن يتعلموا أنه انتصر على الموت وأنه هو مفتاح الحياة األبدية. وأن الذين يؤمنون بيسوع 

 توا أبدا.ويعيشون في وحدة معه لن يمو
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 .أفضل إجابة اختر
فعال، لكنه  تقد أخطأوفي الزنا  توقعقد مرأة لتكون ا أنلم ينفي أبدا ؟ يسوع أو خاطئة صحيحة -1

.الرحمةب حال ةعلى أي هامعتعامل 

.نسى خطاياناي، لكنه يختار أن ؟ هللا ال ينسى أبدا أننا خطاةأو خاطئة صحيحة -7

.إلى السماءون من السماء و سيعود واعلم يسوع أن جميع البشر قد نزل ؟خاطئةصحيحة أو  -9

إلى أي  إال إنه لم يتكلم بعنفالحقيقة دائما،  يقوليسوع ؟ على الرغم من أن صحيحة أو خاطئة -1

 .شخص

 

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

 

:ترتيبا صحيحاجديدة الوالدة الالمراحل التالية من  رتب -5

9 اختبر -1

7  اتبع -7

 1 صدق -9

 

؟"كائن يعني يسوع عندما قال، "قبل أن يكون إبراهيم أناكان ماذا  -:

 ا وقد عاش العديد من األعمار.قديم اكان روح هنأ -أ

أبديهو  وبالتالي كان هللا هنأ -ب

كان قد عاش في ذلك الوقت كما لوكان يعلم أن العهد القديم  -ج

 ال ينطبق على المستنيرالوقت هو مجرد وهم وذلك  -د

 

؟أعمىمع  وفقا ليسوع، لماذا الرجل األعمى ولد -2

.استحق العمى بسبب طبيعته الخاطئة -أ

.فولد أعمى عقابا لهم، هوالدي خطأأ -ب

.في حياة سابقة، و كان هذا عقابه تسبب في أن شخص يصبح أعمى -ج

 .عمله ومن خالل حياة هذا الرجل أن يظهرأراد هللا  -د

 

(اختر كل ما ينطبق)ماذا يعني يسوع عندما قال: "أنا هو نور العالم " ؟  -:

.؛ هو هللانه ال يوجد لديه ظالم أو خطيئةأ -أ

.عمى روحي لديهم ولئك الذينأل ةروحي بصيرةنه يعطي أ -ب

.انه يزيل ظلمة الخطية -ج

 الناس. يظهر خطيةوونوره ينير حياته  -د

 

(اختر كل ما ينطبق)؟ بالنسبة لنا أن يسوع هو بوابة حظيرة الخرافماذا يعني  -9

.حريةكان ضيق في الحياة مع عدم وجود م هو أن يضعنا فيه قواعد -أ

.هو السبيل الوحيد لدخول وملكوت هللا -ب

نتأثر به وال نؤثر على اآلخرين. ال  حتىعن العالم  ينبقينا منفصلي أننه يريد أ -ج

.نه يحمينا ومن الحيوانات المفترسةأ -د

 .لكوتهمن دخول م مغير مرغوب فيهالالناس  يمنعنه أ -ه
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 يسوع حيث كان عندما سمع أن صديقه لعازر كان مريضا؟ظل لماذا  -11

 . أن مرض لعازر كان جادا ال يدرك نهأل -أ

 . إذا مات لعازر ألن الموت هو مجرد وهم تمنه ال يهأل -ب

 .على المرض والموت هانتصار علىأراد أن يبرهن  -ج

 .ستطعيلم  هأراد في محاولة شفاء لعازر من مسافة بعيدة ولكن -د

 

 يسوع عندما نمر بوقت صعب في الحياة؟كيف ينبغي علينا أن نستجيب ل -11

 . به الوثوقالبقاء على ومقربة في عالقتنا ومعه واالستمرار في  -أ

 ألنه سمح لنا أن نمر بهذه المعاناة. غضب، ن -ب

 .ذلكبشعر نندما ال ندعي أننا سعداء على أي حال، حتى ع -ج

  لدرجة أننا ال يمكن أبدا أن نتصل به. درك أن طرقه غامضة ن -د

 

 يؤمن بي لن يموت أبدا "؟ماذا يعني يسوع عندما قال: "من   -17

 .الموت الجسدي مثل اآلخرين ونواجهيال  ينأن أتباعه الحقيقي -أ

 سوف يتجسدون مرة أخرى بحالة جيدة ومرتبة عالية. تالميذه  -ب

 .روحيا واثقتهم به لن يموتضعوا وكل الذين آومنوا و -ج

 . على المزيد من األتباعذلك ليحصل قال هو ، ال أحد يعرف -د

 

أن تستجيب يسوع  ريدكي، كيف تعاني من أي صعوبات في حياتك اآلن؟ إذا كان األمر كذلك هل

 من خالل ظروفك؟ منهقرب جذبك بالعمل على ي كيف هوله في خضم تلك الصعوبات؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

؟ إذا كان من هو القيامة والحياة، في يسوع يفأو وضعت إيمانك في نور العالم،  أي وقت مضى هل في

يسوع المسيح في ، ضع إيمانك األمر كذلككن لم يإذا  أثرت هذه الحقيقة على حياتك؟ كيف  ،األمر كذلك

 .اليوم

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

تعامل مع مشاكلك يسأله أن ا .غير قابلة للحلالاكل الحياة لمشحل النه هو ألأشكر يسوع  

 يجذبك بالقرب منه في كل ظرف تمر به في حياتك.سأله أن . اثق به تماماعلى أن تك ساعديو
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أنه إن البئر عن كيفية  عندمع ما قاله يسوع للمرأة  99-92:  2كيف يمكنك مقارنة وتطبيق يوحنا  -1

شري أحد من ماء الحياة يتحول إلى ينبوع )داخل الشخص الذي شرب(، يأتي إليه اآلخرين ليشربوا؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

؟ جديدة، وفقا ليسوعالوالدة للثالث المراحل ال، ما هي  :9-91:  :استنادا إلى يوحنا   -7

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

قال: "لَْو ُكْنتُْم ُعْميَانًا لََما َكانَْت حيث  11:9واضح في يوحنا يسوع التفسير وتطبيق بيان  ككيف يمكن  -9

 .لَُكْم َخِطيَّةٌ. َولِكِن اآلَن تَقُولُوَن إِنَّنَا نُْبِصُر، فََخِطيَّتُُكْم بَاقِيَةٌ"
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

؟ 11::مع يوحنا  9:11كيف يمكنك مقارنة وتطبيق يوحنا   -1

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

جعل ث كان، مما يسوع حيظل ، لماذا يوحناالعاشر والحادي عشر من  صحاحاتكما ورد في اإل  -5

 هم يختبرون مشاكل صعبة للغاية من المرض والموت؟ثالثة أشخاص كان يحب

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

ا االقتناع بأن مبني عليه لذي، وا11::7ي قدمها يسوع في إنجيل يوحنا ذشرطين الالق صف وطب -:

 َوُكلُّ َمْن َكاَن َحي ًا َوآَمَن بِي فَلَْن يَُموَت إِلَى األَبَِد()؟ دما نموت سنعيشحتى عن

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

ويقول انه جاء  .رها حتى يموتثمابيسوع أوضح أن البذور ال تؤتي  :7-79:17في يوحنا  جاءكما   -2

ِد اْسَمكَ ، "ساعة ثم صليال هالعالم لهذ إلى "أيها اآلب مجد  :" لقد سمعت هذه الصالةأَيُّهَا اآلُب َمجِّ

 هذه الصالة، صليتهل سبق لك أن " !د نفسك، فقط مجاألب يا أيها أي شيء .رسل لي الفاتورةانفسك و

؟ ذلكأنت اآلن على استعداد ل هل

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 الذهاب إلى العمق


