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لوقا
و
يوحنا

ب رقم 9 كتي

ل القائد دلي
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 قيادة مجموعة درس كتاب:

 

كتاب المقدس. عن الالكتب التأسيسية  ضمنهذه الدراسة العملية مدرسة الكتاب المصغرة  أعدتلقد 

دورك كمعلم هو توجيه مجموعتك من خالل الدورات الدراسية والتمارين، ومساعدتهم على فهم 

دراسة ما يقرب ستستغرق هذه الحياتهم.  تطبيقها في، واألهم، السرمديةالمفاهيم، واكتشاف المبادئ 

جزء من خطة استراتيجية وهي أكثر من مجرد دورة. فهي مصممة على أن تكون أشهر ثالثة من 

 تنمو روحيا وعدديا. م على أنكنيستك ةساعدمشخصيا ولنموكم األدوات الالزمة تهدف إلى مدكم ب

 األدوات التالية: نوفر لك لمساعدتك

 هذا الدليل للقائد 

 نماذج للتقارير 

  ( 37-16ية )الدروس الصوتإشعياء إلى دانيال سلسلة من التسجيالت الصوتية 

 مجموعة من كراسات التمارين للطالب 

 

 

 قبل الدرس

  فَاْذهَبُوا إِلَى َمفَاِرِق الطُُّرِق، َوُكلُّ َمْن "بدعوة الناس للحضور إلى هذه الوليمة الروحية. ابدأ أنت شخصيا

َوَجْدتُُموهُ فَاْدُعوهُ إِلَى اْلُعْرِس.
 

َوَجَمُعوا ُكلَّ الَِّذيَن َوَجُدوهُْم أَْشَراًرا َوَصالِِحيَن. فََخَرَج أُولئَِك اْلَعبِيُد إِلَى الطُُّرِق، 

 (.11-9:77")متى فَاْمتأَلَ اْلُعْرُس ِمَن اْلُمتَِّكئِينَ 

  عد نفسك بالصالة ألولئك الذين سوف يحضرون. كذلك سيكون من األفضل أن يحضر الزوج والزوجة معا

أن يأتي واحد من ال أحد. إذا كان ذلك ممكناً، صلي  ولكن إذا كان أحدهما فقط يمكنه الحضور فمن األفضل

من أجلهم باالسم. هللا فقط يستطيع تغيير قلوب الناس، والصالة هي أقوى أداة لذلك. َوقَاَل لَهُْم أَْيًضا َمثاَلً فِي 

حضور لدى رجال ونساء إذا كان هناك رغبة في ال (.:1:1أَنَّهُ يَْنبَِغي أَْن يَُصلَّى ُكلَّ ِحيٍن َوالَ يَُملَّ )لوقا 

 أزواجهم ال يرغبون في الحضور يمكن بدء مجموعة فقط للنساء وأخرى للرجال.  

  ادع شخص أو اثنين لمساعدتك في التسبيح والموسيقى مفردكالمساعدة. ال تحاول أن تفعل كل شيء بأطلب .

 والترحيب والتسجيل.

 .راجع الدرس وافهم هدفه 

 رس المسموع، والقراءات الكتابية، وادرس كل درس على حدا متذكرا كن على دراية بكل األدوات: الد

 النصوص الكتابية قبل الفصل الدراسي. 

 .يجب التأكد من أن جميع األدوات جاهزة 

    .تأكد أن مكان االجتماع مالئم ومريح للمجموعة 

 

  

 أثناء الدرس

 )تذكر أن تحافظ على وقت الدرس: ساعة ونصف( 

  تحية الجميع فور وصولهم. تذكر كيف كان لطيفا عندما تم الترحيب بك؟ خصص شخص ليرحب بالناس

 ويعرفهم بعضهم ببعض إذا كانوا ال يعرفون بعض.  

 .البداية بوقت للعبادة والصالة، واسأل هللا أن يساعدك ويساعد كل واحد ليفهم ويطبق كلمة هللا على حياته 

 .تسميع اآلية المحفوظة 

 تماع إلى الدرس المسجل.االس 

  استخدام كتيب الطالب، دعوة للمناقشة مع التركيز على التطبيق. ونحن نثق أن األسئلة سوف تجعل المناقشة

(، حاول 11مثيرة وسوف تقود إلى الفهم الذي سيؤدي إلى التطبيق. إذا كانت المجموعة كبيرة )أكثر من 

أشخاص لتشجيع المناقشة. تأكد من رصد الوقت وكن حذراً تقسيمها إلى مجموعات أصغر من ثالثة أو أربعة 
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 من أن المحادثة ال تحيد عن مضمون الدرس، ودراسة كلمة هللا.

 .اشكر الجميع على حضورهم وشجعهم على الحضور في المرة القادمة 

 .تحدى الدارسين لدعوة آخرين لالنضمام إلى دراسة الكتاب المقدس 

 ع الكتابية من الدروس كل أسبوع.تشجيع الدارسين على حفظ المقاط 

 

 بعد الدرس

  .جمع جميع األدوات 

 .اعد غرفة االجتماع إلى الترتيب الصحيح. ترك المكان أكثر تنظيماً مما كان عليه 

 .امأل ملف التقرير 

 .إذا كان االجتماع في منزل شخص ما، تأكد من أن تشكرهم على كرم ضيافتهم 

 

 غير القراء –سمعيا تعليمات خاصة لتدريس المتعلمين 

من المهم أن نتذكر أن أولئك الذين ال يعرفون القراءة والكتابة يحتفظون بالمعلومات بطريقة مختلفة عن 

المتعلمين. حتى بالنسبة للمتعلمين فالتعلم عن طريق االستماع والمناقشة والمشاركة بما تعلموه أفضل بكثير. 

يد أن نتذكر وحتى أن نقول لمجموعة الدارسين أن معظم التالميذ األمية لم تكن عقبة في أيام يسوع. فمن الج

 وأغلبية الناس الذين أوال ساهموا في انتشار اإلنجيل لم يكونوا يعرفون القراءة والكتابة.  

من نواح عديدة، إن المتعلمين سمعيا لديهم قدرة على تعلم ما يسمعون أكثر مننا نحن الذين يجب أن نكتب كل 

وقت الكافي لالستماع الجيد، يمكنك أن توقف التسجيل وأن ترجعه إلى الوراء ال.  لذلك امنح شيء لنتذكره

لالستماع مرة أخرى إلى جزء إذا كان غير مفهوم. ثم اسمح لهم بالرد على األسئلة، أو أن يتلوا القصة التي 

اطرح األسئلة بصوت عال،  سمعوها وتعلموها باسلوبهم، إذا فعلوا ذلك فهذا دليل على معرفتهم الجيدة. ثم

وشجع الجميع على المشاركة فهذا سوف يقودهم إلى فهم أعمق لتعاليم هللا وعالقة أقوى مع "ابنه"، يسوع 

 المسيح.
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 بيان المسيا
 

 1الفصل 

11الدرس الصوتي رقم الجديد العهد 

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

1:
َ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

 (7-1::1( )إش 19-1::1لوقا «.)اْلَمْقبُولَةِ 

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

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

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

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 

  موهوبا وقد كتب التاريخ بطريقة دقيقة ومنظمة جدا.   

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

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

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 

 وابن اإلنسان كما كان وكما هو اآلن. كما يعطينا لوقا بيان عن يسوع المسيح التي توضح ابن هللاذهنية 

المسيح، بيان مهمته، ومفتاح خدمته. 
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 .أفضل إجابة اختر
.ميذتل 17كان لوقا واحدة من ؟ خاطئةصحيحة أو  -1

.سفر أعمال الرسل أيضا كتب لكنه، لوقا لم يكتب فقط إنجيل لوقا؟ أو خاطئة صحيحة -7

.جدا اجيدا جدا، و تظهر كتاباته أنه لم يكن مؤرخا دقيق يتعلم لم؟ كان لوقا خاطئةصحيحة أو  -9

وإعطاء  ،مجانا ليطلق األسرىلفقراء، ه" انه جاء ليبشر ل؟ قال يسوع في "بيانخاطئةصحيحة أو  -1

 .حقا هذه األشياء يفعلالبصر للعميان، لكنه لم 

 .احدة لكل سؤالإجابة و اختر، ما لم يذكر خالف ذلك

.على يسوع منهمتركيز كل واحد ناجيل التالية مع طابق األ -5

يسوع كخادم -1               (3) متى -أ

يسوع هو هللا - 7         (1) مرقص -ب

يسوع هو الملك - 9              (4)لوقا  -ج

 يسوع هو اإلنسان -1             (2) يوحنا - د

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

الدينونة -أ

شفاءال -ب

االجتماعية وموراأل -ج

طويلةالعظات ال - د

 الروح القدس - ه

؟يفعلكان الروح على يسوع  ذاما -2

ر الناسيلشفاء، الوعظ، و تحرا -أ

مستوى معيشتهمتحسين دخل الناس و -ب

السجناء السياسيين اإلفراج عن  -ج

 لبدء الثورة -د

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

.تالف السقفوبخهم إل -أ

.النتظار دورهمون ضطريسوف  إنهمقال لهم  -ب

.شفاهغفر خطايا الرجل ثم   -ج

 حتى يكون مستحقا للشفاءلرجل أن يتوب أوال، قال ل -د

 

؟المدلى من السقفالرجل  شفى يسوعلماذا  -9

ليظهر أنه يهتم حقا وأراد أن يشفي الجميع -أ

فعلوا الشيء الصحيحأنهم صدقاء ليثبت لأل -ب

.مشلواللم يكن الرجل ولكن تبدو وكأنها معجزة؛  كانتفي الواقع،  -ج

ةإلثبات أنه هللا وله السلطان على غفران الخطي -د
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في أشد الحاجة  في رايك أنتالناس  وتحرير، الشفاء ، والوعظ ، يسوعما هو جانب خدمة 

ل هناك أي مجال من مجاالت هأمام هللا؟  أن تتحرر منه وتضعهاآلن؟ هل هناك أي شيء تحتاج  ختبرهلت

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

 ألمر كذلك، ما هي؟إذا كان ا
______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

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

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

رهم من عبودية الخطيئة والمرض حرليظهر الرحمة لشعبه ول يسوع ألنه أرسأشكر هللا 

سأل . الوقا ويوحناإلنجيل أفضل من خالل هذه الدراسة  له بطريقة ساعدك على فهماسأله أن ي .الظالمو

 . ك على تلبية احتياجات اآلخرين باسمهوفقا لمشيئته وأن يساعد احتياجاتكأن يلبي أيضا يسوع 
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؟ 5بيان في لوقا ال هذات ( ، كيف أثب1::1)لوقا  بيانه فيبعد أن أعلن يسوع  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

في ما قال انه طرق ممارسة برنامجه االنتخابي ، و الذين كانوا فقراء الذين وعظ األخبار الجيدة ؟   -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

؟ بيانهفي تنفيذ  ليشاركوهتحدي اآلخرين  كيف -9
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 أنه تحدىثبت ي 15صحاح عن األشياء المفقودة في اإل في عظتهيسوع صاحب كيف السياق الذي   -1

؟ بيانهالناس للمشاركة معه في تنفيذ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

إنسانا كامال وإلها كامال؟ حقيقة أنه كان ولوقا إنسانية يسوع،  أظهر كيف  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

 الذهاب إلى العمق
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 اصطياد الناس
 

 2الفصل 

22الدرس الصوتي رقم  الجديدالعهد 

 

المزيد من استكشاف إنجيل لوقا، وفهم دعوة يسوع لمشاركته في خدمته، وفهم األمثلة  الهدف:

 15الثالثة في لوقا 

« الَتََخْف! ِمَن اآلَن تَُكوُن تَْصطَاُد النَّاَس!»فَقَاَل يَُسوُع لِِسْمَعاَن:  
11

فِينَتَْيِن إِلَى  ا َجاُءوا بِالسَّ َولَمَّ

 (11-11:1اْلبَرِّ تََرُكوا ُكلَّ َشْيٍء َوتَبُِعوهُ.)لوقا 

 .! الَّ اْفَرُحوا َمِعي، ألَنِّي َوَجْدُت َخُروفِي الضَّ
2

إِنَّهُ هَكَذا يَُكوُن فََرٌح فِي السََّماِء بَِخاِطٍئ َواِحٍد أَقُوُل لَُكْم: 

ا الَ يَْحتَاُجوَن إِلَى تَْوبٍَة. )لوقا   (2-15::يَتُوُب أَْكثََر ِمْن تِْسَعٍة َوتِْسِعيَن بَار ً

يسوع يعلن عن مهمته في اإلصحاح الرابع، ويثبتها في اإلصحاح الخامس، ثم يمارس مهمته في بقية 

ليصبحوا شركاءه في مهمته. وأوضح مثل لهذا ار مرتسبا تالميذه يدربيعلم ووقا. كان يسوع إنجيل ل

األمر هو تجنيد سمعان، إذ دعاه بطرس، وطلب منه أن يتبعه ويصبح "صيادا للناس". كان يسوع يعلم 

عندما أنهى يسوع عظته، قال لبطرس أن يذهب إلى على شاطئ البحر مستخدما قارب بطرس كمنبر. 

لعمق ويلقي شبكته، وعلى الرغم من أن بطرس كان يصطاد طول الليل ولم يمسك شيئا إال أنه أطاع أمر ا

المسيح فامتألت شبكته كاملة. حينئذ أدرك بطرس أن الصياد الحقيقي هو يسوع المسيح الذي يمكن أن 

 ينجز أي شيء من خالل خدامه. 

السعي والبحث عن الضال من الناس. مثل الراعي عن  15ه في الثالثة أمثال في لوقا أظهر يسوع مهمت

الذي يبحث عن خروفه، والمرأة التي تبحث عن الدرهم، واألب الذي يبحث عن ابنه المفقود، هكذا جاء 

يسوع ليخلص الخطاة ويردهم إلى ملكوته. وهو يدعو الجميع ليشاركوه في هذه المهمة ونشر الخبر السار 

مع أولئك الضالين. 
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 .أفضل إجابة اختر
يجب أن يفعل . في شراكة معه في مهمته أن يدخلواريد الناس يحتاج أو ي؟ يسوع ال خاطئةصحيحة أو  -1

.ذلك بنفسه

.روحيا امؤهل تأهيال جيدا وناضجه ألن بطرس كان ليتبع بطرس؟ اختار يسوع خاطئةصحيحة أو  -7

إلى شخص المسيح، نحاول وهو ما يستحيل على البشر  نجذبأو خاطئة؟ عندما نحاول أن  صحيحة -9

 .يفعلوه وحدهمأن 

.إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم يذكر خالف ذلك، 

 

؟يريد يسوع تحقيقها من خاللنا الخدمةأي نوع من  -1

وجه األرض هو علىووما كان يفعله نفس  -أ

فقط ما هو ممكن إنسانيا -ب

ين أحرارالمسبيعتق لشفاء أو ا، ولكن ليس تعليم حقيقتهفقط  -ج

مما سبق شيءال  - د

 

؟يسوع أمرهعندما  األسماكقادرا على صيد  بطرسلماذا كان  -5

يفقد شيئا أبدا في الصيدلم و اهرام األنه كان صياد -أ

تياراتهلبحر ولبسبب معرفته  -ب

أبدا، حتى عندما سئم يستسلمألنه لم -ج

ألن يسوع كان ومعه -د

 

روح هللا؟ نمتلئ منكيف  -:

يوما على األقل 11الصوم والتأمل لمدة ب -أ

حياتنا علىالسيطرة الكاوملة ب السماح هللعن طريق   -ب

وتسميعه في أي وقتظ الكتاب المقدس بما فيه الكفاية بواسطة حف .ج

وصاياأن تصبح بال خطيئة من خالل طاعتنا للب -د

 

 نمتلئأن  معنىما  .الروحب عندما تمتلئ، فإنه يصور حياتنا يسوع في قارب بطرس دخلعندما  -2

؟الروحب

.ناسالكثير من ال أن تصطاديمكن  -أ

.تكلم بألسنةتستطيع أن ت -ب

.صنع معجزات كيمكن -ج

.القدس الروح كطر عليسيي -د

 

؟الخطاةإلى نظر هللا يكيف  -:

كأعداء -أ

خالصهمكأناس ال أمل في  -ب

كخراف ضالة -ج

كأناس غير مهمين لملكوته – د
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أكل مع الخطاة؟ييسوع أن على  ايوافقولم الدينيين  قادةلماذا كثير من ال -9

.سمعتهب مهتمينكانوا  -أ

.على سالمته قلقينكانوا  -ب

.وليمةالإلى  لم يدعوام نهأل ينكانوا غيور -ج

.ضلواأولئك الذين  نع البحثفي نهم لم يفهموا ومهمته أل - د

 ه الخدمة؟بهذ أن يقوموايسوع  أذن لهمالذين من -11

كل ومن يؤومن به -أ

وقسوسفقط أولئك الذين رسموا كهنة  -ب

فقط أولئك الذين لديهم التعليم المناسب -ج

هللا ناموسجميع  حافظوا علىفقط الصالحين الذين  -د

 

(اختر كل ما ينطبق)؟ التي تعلمها بطرسما الحقائق  -11

، ولكن يسوع هوصياد ناسأنا لست  -أ

، ولكن يسوع يمكنأن أصطاد ناسال أستطيع أنا  -ب

.، ولكن يسوع يريدأصطاد ناسأنا ال أريد حتى أن  -ج

 فعل ألنه كان ومعييسوع ، ولكن أصطاد أحدلم  - د

بحث ال يزال يدعو وي ؟ يسوعكيف يمكنك أن تخدم آخرين؟ كيف بعض من أتباع يسوع خدموك

؟فهل وجدك؛ المفقود عن

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

نذهب ونصطاد الناس. هل تسمح ؟ يسوع ال يزال يدعونا لتعلمها بطرسربع التي تعلمت الحقائق األهل 

له ان يتخذ حياتك قاربا؟

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

أن يرشدك وأنت تسعى سأله ا .يطلب ويخلص أولئك الذين فقدواأشكر هللا إلرسال يسوع المسيح ل

  لتنضم لمهمته، وليعطيك الفرصة لتنشر الخبر السار مع اآلخرين.
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؟ سوف أجعلك صياد للناس ال تخف لبطرسيسوع قال ، لماذا 11-1:5في لوقا  جاءكما   -1

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

؟ أن يبعد عنهيسوع ل قال، ولماذا كان يخاف بطرسما م  -7

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

من اإلصحاح  71و  19 باآليات، و أيضا 19:1 بمتى 11-1:5تصل هذه القصة في لوقا كيف يمكنك  -9

الثالث من سفر الرؤية؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

في ما طرق ال الكلمتين يسوع لبطرس: " الرجال الصيد ، " جعل نسخة قصيرة من المأمورية   -1

العظمى السيد المسيح ، والتي تعطى في نهاية كل و اإلنجيل في بداية سفر أعمال الرسل ؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

ما أربعة مبادئ الروحية لم بيتر أن تتعلم قبل أن يتمكن من أن يكون الماسك من الرجال وليس بالصيد  -5

فقط ؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

تعلمت أم أنك تعلم تلك المبادئ الروحية األربعة نفسك اليوم؟  -:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

الجسم من تلقاء  فييائس عندما كان الو أسورينالم، ولمكفوفينا ليخدمعندما ندرك أن يسوع جاء  -2

 من جسدهوجميع أولئك الذين هم  لكخالي وهؤالء الناس من خالل يخدم كلن أنه يريد أنفسه، كيف تعتقد 

اليوم؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 الذهاب إلى العمق
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 غني، فقير، ومتسول، لص
 

 3الفصل 

 21الدرس الصوتي رقم  جديدالالعهد 

 :1الهدف: المزيد من فهم إنجيل لوقا، وبيان المسيا، ومثلين عن الرجال األغنياء في لوقا 

11
اأَلَِميُن فِي اْلقَلِيِل أَِميٌن أَْيًضا فِي اْلَكثِيِر، َوالظَّالُِم فِي اْلقَلِيِل ظَالٌِم أَْيًضا فِي اْلَكثِيِر. 

11
فَإِْن لَْم 

؟  تَُكونُوا أَُمنَاَء فِي َماِل الظُّْلِم، فََمْن يَأْتَِمنُُكْم َعلَى اْلَحقِّ
17

لِْلَغْيِر، فََمْن يُْعِطيُكْم  َوإِْن لَْم تَُكونُوا أَُمنَاَء فِي َما هُوَ 

َما هَُو لَُكْم؟ 
19

ا أَْن يُْبِغَض اْلَواِحَد َويُِحبَّ اآلَخَر، أَْو ياُلَِزَم الْ  َواِحَد الَ يَْقِدُر َخاِدٌم أَْن يَْخِدَم َسيَِّدْيِن، ألَنَّهُ إِمَّ

 (19-:11:1)لوقا «. َويَْحتَقَِر اآلَخَر. الَ تَْقِدُروَن أَْن تَْخِدُموا هللاَ َواْلَمالَ 

والتي في كثير من األحيان يُساء فهمهما. وينبغي أن  :1قال يسوع مثلين عن الرجال األغنياء في لوقا 

قال يسوع . 15ننظر إلى هذه المثال في سياق ما كان يعلمه يسوع عن األشياء المفقودة في اإلصحاح 

ما الفريسيين أيضا. المثل األول المعروف باسم هذين المثلين لتالميذه، ولكن من الواضح أنه كان يقصد به

"وكيل الظلم" يبدو هذا المثل وكأنه توضيح سلبي، ولكنه في الحقيقة بيان إيجابي عن مشاركة المسيح في 

كان معاكس تماما مهمته، بيان الناصرة. أما المثل الثاني، "الغني ولعازر" فهو بيان سلبي جدا عن رجل 

 .لشركاء المسيح المجندين

طالما نحن في هذه الحياة نحن وكالء لكل ما  هذه األمثال: أوال، فيهناك على األقل تطبيقان شخصيان 

 ل تعلمنا أننا يجب أن ننظر إلىكمة إلى األبد. ثانيا، هذه األمثاأعطانا هللا ويجب علينا استخدام كل شيء بح

المكفوفين، والمأسورين، والمجروحين الذين جاء من اجلهم المسيح. يجب  كل من يقابلنا في هذا العالم مثل

أن نراهم مثل الخروف الضال، والدرهم المفقود، واالبن الضال. كما كان يرقد لعازر على باب الرجل 

الغني كذلك يرقد اإلنسان الضال على أبواب الكنيسة. إذا أدركنا أن المسيح الذي في داخلنا يربد أن يصل 

يسوع للناس في هذه الحياة وفي األبدية.وبذلك نحن نصبح جزءا من حل هؤالء الناس من خاللنا،  إلى
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 .أفضل إجابة اختر
.هو تحت سيطرتناوالباقي . ئة فقط من حياتنااعشرة في الم ناتوقع أن يعطيييسوع ؟ خاطئةصحيحة أو -1

نحتاج أن نكون غير أمناء مع اآلخرين.     ، فعالينوكالء كون ه حتى ن؟ علم يسوع أنخاطئةصحيحة أو  -7

 أيضا ألبديتناهذه الحياة ولكن ل ، وليس فقطخطط بحكمة لمستقبلناهللا يريدنا أن ن؟ أو خاطئة صحيحة -9

 .يجب أن يتخلوا عن كل شيء أتباعه وأن، علم يسوع أن الثروة هي الشر؟ صحيحة أو خاطئة -1

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

كان يتحدث عنه؟ من حياتناجانب أي ، وكالةيسوع عن ال عندما يعلم -5

ئة من أموالنااعشرة في الم -أ

ئة من جميع مواردنااعشرة في الم -ب

ه في الكنيسةالذي نكرس، والوقت كل المال، والمواهب -ج

 كل وما أعطانا هللا في كل ومجال ومن ومجاالت حياتنا. –كل شيء  - د

يجب أن نكون حكماء في استخدام أموالنا؟ لماذا  -:

الجنة إلىحتى نتمكن من كسب طريقنا  -أ

أيضا أنفسنا ولكن آخرين حتى نخلص ليس فقط -ب

السماء، ومسكن األبدية، تكون تجربة ترحيبأن حتى  -ج

 حتى نصبح أثرياء -د

وعدنا إذا كنا أمناء في األشياء الصغيرة مثل أموالنا؟ ماذا ب -2

أن يجعلنا أغنياء وسعداء. وعود  -أ

.من الظلم والشر أن يحميناوعد  -ب

.العديد من الجوائز هنا وفي السماءب ناوعد -ج

 .الغنى الحقيقي، والكنوز الروحية فيبنا  أن يثقوعد  -د

؟و سيدكما إذا كان المال هكيف يمكنك معرفة  -:

.ه، وتنفق الكثير من الوقت في رعايتهكنت تقلق بشأنإذا  -أ

.يجب عليك فعله فقط لكسب المزيد ال تفعل ما كنتإذا -ب

.إذا كنت تجد صعوبة بالغة في الصرف منه -ج

كل وما سبق - د

؟مثل الرجل الغني ولعازريعلمنا ماذا  -9

.إلى السماء ونذهبيذهب الى الجحيم والفقراء ي األغنياء -أ

.كبيربتعاطف ومعاوملة الناس  يتطلب "بيانه"يسوع في ومشاركة  -ب

.بعد أن نموت نخلصمن الممكن أن  -ج

 .تذكر أي شيء من هذه الحياةفي األبدية، ونحن لن ن - د

؟مثل السامري الصالحيسوع في  أوصى بهأي نهج في الحياة  -11

.هو لكفلك  فهو لي ومالي ما  -أ

.ليهو أيضا فهو لي وما لك فما لي  -ب

.هو ليفهو لك، وما لك فما لي  -ج

 .فهو لك كلما كنت في حاجة إليههو لك، ووما لي فلك وما  -د
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  الذي سوف يكون لدينا للناس؟  ، ما هو نوع التعاطفإذا اتبعنا يسوع كمثال  -11

 . ، وسوف نصلي لهمتعاطف روحي فقط -أ

 .االحتياجات المادية نلبيسوف ، وتعاطف مادي فقط -ب

 .الناس احتياجات، وسوف نحاول تلبية كل أنواع التعاطفكل نوع ومن  -ج

 .تلك العملية فيتداخل ، ونحن يجب أال نال شيء، الناس الذين يعانون يدفعون عواقب خطاياهم - د

 

 (اختر كل ما ينطبق)بأمانة ؟  تديرهأي مما يلي  -17

 موقفك -ط            .التعليم الخاص -ه                          .وقتك -أ

 خططك -ي                    ظيفتكو -و                     .مواهبك -ب

 قدراتك - ك                  العواطف -ز     .الثروات الخاصة بك - ج

 عقلك -ل                     صحتك -ح                      .عائلتك - د

 

 يمكنك أن تدع هللا أن يكون سيدك؟ كيف .قاسي ومخادعالمال سيد 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

لتعليم ، في ا" مهمته يسوع بيان "يمكنك المشاركة في  كيفأن تظهر الرحمة للمحتاجين؟  كيمكن كيف

 ؟التحريرشفاء ، والو

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

أي  أن يلبيسأله ا لبى احتياجاتنا وأنقذنا من خطايانا. على رحمته التي أظهرها لنا إذأشكر هللا 

وخدمته، وإظهار تكون جزءا من مهمة يسوع ة لسأله عن فرصاجات لديك حاليا وفقا لمشيئته، وااحتي

 . المحتاجينللناس ه تعاطف
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وكيل مثل وكيل" إلى التطبيقات الشخصية من المعنى األساسي والضروري لكلمة "كيف يمكن تطبيق  -1

؟  :1في لوقا  الظلم

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

أموالك؟  مجرد يتضح من هذا المثل ينطبق على أكثر من الذي مفهومال كيف -7

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

لهذه القصة؟  الحكيمة تطبيقات يسوعما هي   -9

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

المال والذي الذي قال يسوع عنه أنه سيحجب عنا إذا كنا غير أمناء على الثراء الحقيقي" ما هو "  -1

ينطبق على هذا المثل؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

نجدهم في الحياة المقبلة والذين نصنعهم في هذه الحياة عن طريق الذين سوف  نامن هم أصدقاؤ  -5

اإلدارة الجيدة للمال في هذه الحياة؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

يعلم العكس؟ اشرح أنه  م، أاون غنيخطيئة أن تك اهل يعلم هذا المثل أنه -:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

تناقض مع قصة الرجل الغني ولعازر؟ يالمثل كيف هذا   -2

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

  

 الذهاب إلى العمق
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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
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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
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 تأومالت ومسيحية
 

 5الفصل 

 23الدرس الصوتي رقم  جديدالعهد ال

 الهدف: أن نفهم كيف تعليم يسوع يغيرنا، وكيف ونتعلم كيف نفكر كأتباع ليسوع.

12
قَلِيٌل  ِمْن أَْجِل ذلَِك أَقُوُل لََك: قَْد ُغفَِرْت َخطَايَاهَا اْلَكثِيَرةُ، ألَنَّهَا أََحبَّْت َكثِيًرا. َوالَِّذي يُْغفَُر لَهُ 

«. يُِحبُّ قَلِيالً 
1:

 (:1-12:2)لوقا «. َمْغفُوَرةٌ لَِك َخطَايَاكِ »لَهَا:ثُمَّ قَاَل 
:

ا نَبََت َصنََع ثََمًرا ِمئَةَ ِضْعفٍ  الَِحِة، فَلَمَّ َمْن لَهُ أُْذنَاِن لِلسَّْمعِ »قَاَل هَذا َونَاَدى:«. َوَسقَطَ آَخُر فِي األَْرِض الصَّ

 (:::)لوقا «. فَْليَْسَمْع!
9

تُْعطَْوا، اُْطلُبُوا تَِجُدوا، اِْقَرُعوا يُْفتَْح لَُكْم. َوأَنَا أَقُوُل لَُكُم: اْسأَلُوا 
11

ألَنَّ ُكلَّ َمْن يَْسأَُل يَأُْخُذ، َوَمْن يَْطلُُب يَِجُد، 

 (11-9:11َوَمْن يَْقَرُع يُْفتَُح لَهُ. )لوقا 

يسوع يستخدم االستعارات العديد من أمثال يسوع تعلمنا كيف نتعامل وكيف نستجيب لتعاليمه. 

البيئة المحيطة ومن الحياة اليومية حتى يستطيع مستمعوه أن يفهموه وليثبت لهم أن تشبيهات من وال

تعاليمه ال تناسب توقعاتهم وال توافق تعاليم قادتهم الدينيين في ذلك الوقت. في الواقع معظم القادة الدينيين 

بالعديد من  طيع كالمهيسوع أظهر لنا كيف ينبغي أن نسمع ون رفضوا تعاليمه وعارضوا أعماله.

الرقعة الالزمة إلصالح المالبس. تعليم يسوع االستعارات والتوضيحات، مثل النبيذ في زقاق جديدة أو 

 يهدف إلى تغيير عقولنا. 
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 .أفضل إجابة اختر
.م المؤسسة الدينية في تعاليمهأشاد يسوع دائما واحتر خاطئة؟صحيحة أو  -1

.اليم يسوع ضغطا علينا لنغير طريقة تفكيرنا وتصرفناأو خاطئة؟ غالبا ما وضعت تع صحيحة -7

.الدينيين قادةرسالته إلرضاء الفي أو خاطئة؟ يسوع رفض تقديم تنازالت  صحيحة -9

 .هاو نطيع هابالنسبة لنا أن نسمع ةسهلت ليسكثير من تعاليم يسوع أو خاطئة؟  صحيحة -1

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

لتوضيح تعاليمه؟ هاستخدميأي من الصور التالية يسوع لم  -5

نبيذال -أ

مذودال -ب

بذرةال -ج

 المالبس رقعة - د

يوحنا المعمدان ويسوع؟ ونتقدينالدينيين  القادة لماذا كان -:

قادةالصالحين مثل يكونا ألن يوحنا ويسوع لم  -أ

أسر متدنيةكانا من ألن يوحنا ويسوع  -ب

 تعاليم يسوع ويوحنا المعمدان ال تناسب تعاليم القادة الدينيين.ألن  -ج
 مثلهم إلى نفس الموسيقىلم يستمعا نفس األطعمة أو  كاليأألن يوحنا ويسوع لم  - د

حبه كثيرا؟تلماذا المرأة التي غسلت قدمي يسوع بدموعها  -2

 قد غفر لها كثيرا. ألنها تعلم أنها -أ
.اكان واحدا من أفضل أصدقائهألنها قد أمضت الكثير من الوقت معه و -ب

.سوف تخلص، أنها إذا أظهرت ما يكفي من الحب كانت تعرف -ج

 مكانة كبيرة والعديد من الممتلكات.كان يسوع قد وعد أن يعطيها  - د

؟لعدم مساعدتهامارثا  لماذا انحاز يسوع لمريم عند وبختها أختها -:

.في الوقت المحدد لها ولم تكن في حاجة إلى مساعدة مارثا أعمالهاكانت مريم قد أنجزت بالفعل  -أ

.إلى يسوع هو االستماع، يم قد اختارت الشيء األكثر أهميةكانت ومر -ب

.اآلخرينأنها تضيع وقتها ألنه ليس من المهم أن تخدم مرثا  علم -ج

 .مريمإال أنها تحدثت بقسوة جدا مع على حق،  تمارثا كانأن على الرغم من  - د

؟الناس هم أكثر أهمية في ملكوت هللاأي نوع من  -9

أولئك الذين هم مثل مريم -أ

أولئك الذين هم مثل مارثا -ب

ومهم، وكالهما ةأحد أكثر أهميال  -ج

في الصالة؟ عن االستمراريةيسوع  علمماذا  -11

.باإليمان ألن هللا سوف يجيب باستمرارنصلي ينبغي أن  -أ

في غضون أسبوع أو اثنين، ينبغي أن نفترض  يرد، ولكن إذا كان هللا لم يمكننا أن نطلب عدة مرات -ب

.أنه قد قال ال

 .نتظر هللانشيء مرة واحدة ثم للنصلي فقط  أنيجب  .ج
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عندما نسمع كلمته؟ هل وجدت من السهل قبول كلمته كحقيقة؟ لماذا  كيف يريدنا هللا أن نستجيب

 لك؟ تحديتعتبر أو لماذا ال؟ أي من تعاليم يسوع 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 علىساعدك على الحصول يأسأل هللا أن  التي علمنا إياها.عن الحقيقة أشكر هللا من أجل كلمته و

 .كلمتهب فاعل جيدجيد و مستمعساعدك على أن تكون يكلمته ووضع كلمته في قلبك، و 
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 (5 لوقا)الخمر وعقولنا مثل زقاق؟  أنهاكيف ينبغي لنا شخصيا تطبيق استعارة يسوع عن تعاليمه  -1

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 (11لوقا )التناقض بين مريم ومرثا؟  فيبالنسبة لك  التطبيق الشخصيما هو   -7

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

منتصف الليل؟ )في  زائر فيالصديق الأن تعطي أية أمثلة عن كيفية تطبيق مثل شخصيا  يمكنكهل  -9

 .تكرار نفس طلبة الصالة(

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 ( 2لوقا )مثل األطفال الذين يلعبون األلعاب في السوق؟ كيف ينبغي لك شخصيا تطبيق  -1

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 (2كثيرا واآلخر قليال؟ )لوقا المديونين، واحد مديون ستعارة يسوع عن ك الشخصي الما هو تطبيق -5

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

منها ألنها ال تساعدها في تجهيز الطعام عندما زار مارثا  اشتكتلمريم عندما يسوع  انحازلماذا   -:

يسوع الشقيقتين؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

في ائل انتخاب الشمامسة األوب وعالقتهمريم / مارثا في الكنيسة اليوم  لقصة هو التطبيق األساسي ما   -2

 ( :أعمال )كنيسة العهد الجديد؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

  

 الذهاب إلى العمق
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 التوبة
 

 6الفصل 

 24الدرس الصوتي رقم  جديدالعهد ال

 يمكن أن يتلقى رحمة هللا، ونتعلم ما علمه يسوع عن التوبة. الهدف: أن نفهم نوع القلب الذي

19
َماِء، بَْل قََرَع َعلَى َصْدِرهِ  اُر فََوقََف ِمْن بَِعيٍد، الَ يََشاُء أَْن يَْرفََع َعْينَْيِه نَْحَو السَّ ا اْلَعشَّ  قَائاِلً: َوأَمَّ

الل هُمَّ اْرَحْمنِي، أَنَا اْلَخاِطَئ. 
11

ًرا ُدوَن َذاَك، ألَنَّ  ُكلَّ َمْن يَْرفَُع نَْفَسهُ  أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ هَذا نََزَل إِلَى بَْيتِِه ُمبَرَّ

 (11-:19:1لوقا «.)يَتَِّضُع، َوَمْن يََضُع نَْفَسهُ يَْرتَفِعُ 
11

 (11:19)لوقا «.ألَنَّ اْبَن اإِلْنَساِن قَْد َجاَء لَِكْي يَْطلَُب َويَُخلَِّص َما قَْد هَلَكَ 

وبة الحقيقية من خالل عالقته قال يسوع مثال عظيما يتحدث عن التوبة ورفض التوبة. وبين لنا صورة الت

على مع جامع ضرائب. المثل يتحدث عن فريسي وعشار، كانا يصليان في المجمع، كان الفريسي يركز 

نفسه فقط وعلى بره الذاتي، أما العشار فقد كان يتواضع جدا أمام هللا ويتوسل إليه طلبا لرحمته. قال يسوع 

 . فقط الخاطي الذي يتوب هو الذي يُغفر له.أن فقط العشار هو الذي نال تبرر في نظر هللا

تعامل يسوع مع جابيا للضرائب اسمه زكا في طريقه إلى أريحا. بعد ان قضى يسوع يوما مع زكا أظهر 

لنا كيف ينبغي أن تكون التوبة. غير مساره ووعد أن يعوض ويسدد كل من احتال عليهم. قال يسوع أن 

 أظهر ما حدث في قلبه.حدث خالص لهذا البيت ألن عمل زكا 
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 .أفضل إجابة اختر
هذه الحياة دون الذين يقضون كل وقتهم للتخطيط ل أو خاطئة؟ وفقا للكتاب المقدس، أولئك صحيحة -1

.حمقى الحياة األبدية همالتفكير في 

التسعة فقط هو الذي شكر يسوع وواحد والبرص العشرة  قصة يسوع و شفاء خاطئة؟صحيحة أو  -7

بالنسبة هلل. جدا  ننا ليس مهماعلمنا أن امتنات -يشكرواالذين لم 

.ذاتيبرنا العن ن كنا راضيهللا إذا  نرضي؟ نحن نعلم أننا خاطئةصحيحة أو  -9

 .اآلخرينالتواضع هو موقف أساسي في عالقاتنا مع هللا وأو خاطئة؟  صحيحة -1

 .ل سؤالإجابة واحدة لك اخترما لم يذكر خالف ذلك، 

؟كان يسأل الفريسيما عالعشار، و في المثل من الفريسي -5

خالصال -أ

عالقة وثيقة مع هللا -ب

المزيد من الثروة والمكانة -ج

 .كان يتحدث عن نفسههو فقط ال شيء،  - د

ذا كان يطلب العشار؟ ما -:

ستقامةاال -أ

النجاح في عمله -ب

رحمةال -ج

 صبح فريسيالفرصة لي -د

العشار؟قال يسوع مثل الفريسي ولمن  -2

لديهم بر ذاتيأولئك الذين  -أ

صالحاأكثر  واكونأن يبحاجة هم أولئك الذين  -ب

هاألبرص الذي شكر -ج

 فقط تالميذه -ج

من الخطيئة؟ هتطهير ،الذي يمكن تبريرهمن  -:

أي شخص ال يعمل جيدا بما فيه الكفاية -أ

تهايعضوفي الكنيسة  هقبلمن ت -ب

رحمة هللالبقلب تائب وطلب  يتواضعونجميع الذين  -ج

 .كل خطيئة يتبرر ويتطهر منال أحد يمكن أن  -د

؟غاضبين أن يسوع ذهب إلى بيت زكا لماذا كان الناس -9

وغير شريفألن زكا كان جابيا للضرائب  -أ

على عجل أورشليمإلى  أن يذهب ألنهم أرادوا يسوع -ب

الشر ضد زعماء اليهودبخطط كانت يألن زكا  -ج

 ثم غير رأيهالقادة الدينيين اليوم مع  أن يقضيألن يسوع قد وعد  -د
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(اختر كل ما ينطبق)عني التوبة؟ تماذا  -11

عقل التغيير  -أ

تغيير القلب -ب

 سلوكالتغيير  -ج

 إلقناع اآلخرين بيسوع -د

اتجاه ومختلف في الحياة في يذهبيستدير و -ه

 مرة أخرى وال يخطئالكمال للعيش في البر و -و

؟ ماذا تحتاج أن حاجة إلى التوبة جعلك تدرك أنك فيهل هناك أي شيء تعلمته من تعاليم يسوع 

؟منكهللا  هايريد ة التيالطريقب تبتغير حياتك إذا تتوب عنه؟ كيف ستت

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

أن سأل هللا . اعتمد عليناوال تطهرنا من الخطيئة لتي تبررنا و تابيسوع  على رحمته هللا أشكر

 كتترك وراء أن ساعدكيأسأل هللا أن . في حياتك هللتوبة من أي شيء ال يريد واإليمانلشجاعة يمنحك ا

 .كل ما يتناسب مع إرادته لكبحياتك  مأليوما ال يتناسب مع إرادته 
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 . 11-9: :1العشار، كما هو مسجل في لوقا الفريسي و :في مثل يسوعاللذين بين الرجلين قارن  -1

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 .هذين الرجلينالتي صالها صالة ال بينقارن  -7

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 ؟بشأن هذين الرجلين وهذه الصلواتتصريحات يسوع ما هي  -9

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

، كما هو مسجل في الذي قضاه يسوع مع زكاشرح أي صلة محتملة بين هذا الحادث واليوم ا -1

  التالي حصحااإل

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

ماذا هذين  . 75-:1: :1في لوقا  جاءتكما ي. مع مقابلته مع الشاب الغنقارن مقابلة يسوع مع زكا   -5

 كيف كانا مختلفين في رد فعلهما للكالم. قواسم المشتركة، والرجلين لديهم من 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

جميع لنجيل لوقا، أو ية إلتكون اآلية المفتاح 19لوقا في  11يمكن أن النصف الثاني من اآلية  كيف  -:

األناجيل األربعة؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 لماذارحمة، وال الرحمة". ما هي"العشار "مبررا" ألنه طلب  يسوع ان أعلنشيء والفريسي  لم يطلب -2

مكان آخر وجدت في الكتاب  في أي، و"في الكتاب المقدس؟ ماذا تعني كلمة "مبررا مرة ::9وجدت 

المقدس؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

  

 الذهاب إلى العمق
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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
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 ولد ومن جديد: وماذا، لماذا، وكيف
 

 8الفصل 

 26الدرس الصوتي رقم  جديدالعهد ال

 ماذا تعنيه أول معجزة صنعها يسوع، ونتعلم ماذا يعنيه أن نولد من جديد الهدف: أن

5
وِح الَ يَْقِدُر أَْن يَْدُخَل »أََجاَب يَُسوُع: اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لََك: إِْن َكاَن أََحٌد الَ يُولَُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّ

َملَُكوَت هللاِ. 
:

وِح هَُو ُروٌح.  اَْلَمْولُوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسٌد هَُو، َواْلَمْولُوُد ِمَن الرُّ
2

ْب أَنِّي  قُْلُت لََك: يَْنبَِغي الَ تَتََعجَّ

 (2-5:9أَْن تُولَُدوا ِمْن فَْوُق.)يوحنا 

يَِّة هَكَذا يَْنبَِغي أَْن يُْرفََع اْبُن اإِلْنَساِن، » َوَكَما َرفََع ُموَسى اْلَحيَّةَ فِي اْلبَرِّ
15

لَِكْي الَ يَْهلَِك ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن بِِه بَْل 

 تَُكوُن لَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ.
1:

 ألَنَّهُ هَكَذا أََحبَّ هللاُ اْلَعالََم َحتَّى بََذَل اْبنَهُ اْلَوِحيَد، لَِكْي الَ يَْهلَِك ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن بِِه، بَلْ 

تَُكوُن لَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ. 
12

-11:9لَُص بِِه اْلَعالَُم. )يوحنا ألَنَّهُ لَْم يُْرِسِل هللاُ اْبنَهُ إِلَى اْلَعالَِم لِيَِديَن اْلَعالََم، بَْل لِيَخْ 

12) 

 

أول معجزة تم تسجيلها ليسوع حدثت في حفل زفاف عندما نفذ النبيذ. حول يسوع أجران كبيرة من الماء 

إلى خمر، وسمح للحفل أن يستمر. هذه المعجزة ترمز إلى الوالدة الجديدة، وتبين أن يسوع يمكن أن 

إنه يأخذ األمور هو صورة لما يحدث عندما نؤمن به. يحول أي موقف صعب ومستحيل إلى فرح. 

 االعتيادية ويحولها بأعجوبة ويعطينا الوالدة الجديدة.

في اإلصحاح الثاني، يخبرنا يوحنا أن كثيرين آمنوا بيسوع عندما فعل معجزات ولكنهم لم يتبعوه. وألنهم 

ليس كل ما يصرح نفسه تلفة من اإليمان: أيضا لم يرتبط بهم. هناك أنواع مخ ، كذلك هويلتزموا بإتباعهلم 

أنه من اإليمان هو إيمان حقيقي. هناك إيمان فكري، وليس إيمان التابعية. كذلك في اإلصحاح الثاني يسوع 

 تنبأ عن موته وقيامته في اليوم الثالث. 

في اإلصحاح الثالث نجد نيقوديموس، القائد والمعلم، يأتي إلى المسيح ليال ليسأله أسئلة. قال يسوع لهذا 

المعلم أن الطريقة الوحيدة لكي يرى ملكوت هللا هي أن يولد من جديد. أولئك الذين يختبرون الوالدة 

أوضح هي من خالل اإليمان.  الجديدة يمكن أن يعرفوا يسوع كرب. والطريقة الختبار الوالدة الجديدة

يسوع جدا في هذا الحوار مع المعلم أنه ابن هللا الوحيد. ومن خالل اإليمان به ننال الخالص _ نولد من 

    جديد. عندما تولد مرة واحدة روحيا سوف ترى هللا كملك. 
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 .أفضل إجابة اختر
.في حفل زفاف ىاألوليسوع ، وقعت معجزة وفقا إلنجيل يوحنا؟ أو خاطئة صحيحة -1

هي إظهار مجده وأن الناس يؤمنون به. ؟ الغرض من معجزات يسوع أو خاطئة صحيحة -7

.فرحيرمز للغالبا ما في الكتاب المقدس، النبيذ ؟ أو خاطئة صحيحة -9

.كلمة هللاترمز لغالبا ما في الكتاب المقدس، المياه ؟ أو خاطئة صحيحة -1

 .في الدينكالم مجرد كل ما تبقى هو نفعله.، ن بهما نؤم؟ أو خاطئة صحيحة -5

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

:لوالدة الجديدة، رتب هذه الخطواتتوضيح لرمز أو معجزة حفل الزفاف  باعتبار -:

1 السماح الوالدة الجديدة تنطبق على عالقاتك -1

1 ولد من جديداإلقرار بأنك لم ت -7

9 ى واقع عمليفهللا  وضع -9

 7 الكتاب المقدس ناء" مناإلأمأل " -1

؟موس إلى يسوع لطرح األسئلةنيقودي جاءلماذا  -2

.يريد أن يسمع تعاليمه وكانيسوع  بأراءعجب ومكان  -أ

.خطأء اشيأقول ي ويجعلهيريد أن يخدع يسوع  كان  -ب

.ه يحمل رسالة جديدة من عندهتظاهر بأنيعظ بها لآلخرين، ويأراد أن يحفظ كلمات يسوع ثم  -ج

.للتجسس على يسوع أورشليمبأمر من حكام  ذهب - د

ليثبت أنه هللا؟  يسوعالتي أعطاها عالمة ال، ما 7في يوحنا  -:

.جلب السالم للجميعسيانه  -أ

.جلب الشفاء والرخاء للجميعسيانه  -ب

.ثالثة أيام بعدومرة أخرى  سوف يقوم، وسوف يموتانه  -ج

 .انه يفعل العديد من المعجزات -ب

؟من أجل أن يدخل ملكوت هللا الشخص عما يجب أن يفعلهماذا قال يسوع  -9

حفظ الشريعة -أ

يتذكر الحق -ب

يبيع جميع ممتلكاته -ج

 أن يولد ومرة أخرى -د

ولدت مرة أخرى؟تماذا يعني أن  -11

مرة أخرى  جسدياطفالأن تصبح  -أ

دين جديد تعتنقأن  -ب

تولد روحيا لكي ترى هللا كملكأن  -ج

 شخص آخر أو في شكل آخرأن تموت وتعود إلى الحياة ك -د
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ولد مرة أخرى؟كيف يمكنك أن ت -11

.تقليد يسوع -أ

.بيسوع ؤومنت -ب

.تصبح مثالية -ج

 .ن العالمتنفصل ع -د

(كل ما ينطبقاختر )؟  9 صحاحمن هو يسوع في إنجيل يوحنا اإل -17

ابن هللا الوحيد -أ

ومخلص هللا الوحيد -ب

حل هللا الوحيد -ج

ومرسل ومن هللا نور -د

الموعود، والمسيا المسيح -ه

 الذي يجب أن يرفع على الصليب  -و

 

كما حول الماء إلى خمر؟ إذا فرح يحولها إلى يسوع أن ترغب  هل هناك أي مشاكل في حياتك

له اليوم؟ أن تسلمه، ما هي؟ ماذا تحتاج كان األمر كذلك

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ولدت من أن لم يسبق لك أنت يسوع فوفقا ل هكذا، ؟ إن لم يكنحيز مملكته كملكك ودخلتهللا  ترىهل 

؟يسوعيقول لك  ذاما الذي هو طريق هللا للخالص؟هل هناك أي شيء يمنعك من اإليمان بيسوع  .جديد

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

في كل  املكربا و جعلهتن أجل أصلي من و .حياة جديدة لجميع الذين يؤمنون منحه لهللا أشكر

.كلمتهاسأل هللا كل يوم ليساعدك على العيش في طاعة  .مجال من مجاالت حياتك
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ربعة األن ة عقصة رمزينجد ( 7 اإلصحاحزفاف )اليسوع في حفل  صنعها معجزةأول  كيف من -1

ولئك الذين ادئ األربعة في التجديد الروحي أل، وكيف يمكن أن تشارك نفس المبللوالدة من جديدأبعاد 

؟ من جديد ولدوا

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

ما هو  ،"، "من هو يسوعثةعلى األسئلة الثال يجيب يوحناالثاني والثالث من  صحاحاتكيف اإل -7

 (19-11:  9،  75-:1:  7تأمل خصوصا يوحنا )اإليمان"، و" ما هي الحياة " ؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 يقوم بهما رأى يسوع بيسوع ألنه أعجب ل الذي جاءنيقوديموس  قصةكيف ينبغي لنا شخصيا تطبيق  -9

؟ هثم أراد أن يسمع ما كان يسوع يقول

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

؟ ية أن الوالدة من جديد هي الوسيلةكيف في النها، 5و  9نيقوديموس في اآليات لووفقا لما قال يسوع  -1

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 7، 9:17كورنثوس  1تأمل أيضا  ) ؟اآلن فيهاآلن، وكيف ندخل  هيف نرا، كما هو ملكوت هللا -5

 (:1-12:5كورنثوس 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 يُدانون( ، من هم أولئك الذين 19-11:  9)  في يسوع حزما الذي قالهكثر األبيان الاستنادا إلى   -:

 ،:1: 5كورنثوس  7أمل أيضا )ت سيخلصون ولماذا؟ الذين من هم، وولماذا

19)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

في  الحيةباإلشارة إلى  11-9:11استعاريا لنيقوديموس في يوحنا  يحاول شرحهيسوع  الذي كانما  -2

؟ 17::سفر العدد برية في ال

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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 لجالسة عند البئرالمرأة ا
 

 1الفصل 

 27الدرس الصوتي رقم  الجديدالعهد 

 الهدف: أن نرى كيف خدم يسوع الناس في إنجيل يوحنا، ونفهم أكثر الوالدة الجديدة

19
ُكلُّ َمْن يَْشَرُب ِمْن هَذا اْلَماِء يَْعطَُش أَْيًضا. »أََجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَهاَ:

11
َولِكْن َمْن يَْشَرُب ِمَن 

 يَْنبَُع إِلَى َحيَاٍة اْلَماِء الَِّذي أُْعِطيِه أَنَا فَلَْن يَْعطََش إِلَى األَبَِد، بَِل اْلَماُء الَِّذي أُْعِطيِه يَِصيُر فِيِه يَْنبُوَع َماءٍ 

أَبَِديَّةٍ 
71
وحِ َواْلَحقِّ يَْنبَِغي أَْن يَْسجُ «.... (71؛ 11-19:1)يوحنا «. ُدواهللَاُ ُروٌح. َوالَِّذيَن يَْسُجُدوَن لَهُ فَبِالرُّ

نرى مثاال آخر لشخص ولد من جديد من خالل استجابته بشكل صحيح ليسوع. قابل يسوع  1في يوحنا 

المرأة السامرية عند البئر وعرض عليها نوعا من المياه من شأنه أن يروي عطشها إلى األبد، ماء الحق 

بكلمات بوع ماء حي يأتي إلي اآلخرون ويشربون. لم تقبل هذه المرأة فقط عرضه، بل أصبحت ينوالحياة. 

أخرى، لقد ولدت هذه المرأة من جديد ثم ذهبت لتخبر كل قريتها عن كيفية نوال الحياة األبدية بواسطة 

 قبول يسوع المسيح واإليمان به.

في اإلصحاح التالي، شفى يسوع رجال في يوم السبت، ثم قال له احمل سريرك، وهو ما ينتهك قواعد 

القادة الدينيين. هذا الشفاء يبدأ حوارا عدائيا مع هؤالء القادة والذي يستمر لعدة إصحاحات في إنجيل 

يوحنا. في هذا التفاعل مع السلطات اليهودية، صرح يسوع عن نفسه تصريحات جريئة. أنه هو ابن هللا، 

كلماته تضع الناس في اختيار إما وأنه يفعل كل ما يمكن أن يفعله هللا وحده، وأن الكتاب المقدس يشهد له. 

 اليوم عندما نقرأ كلماته.  االختيارأن يقبلوه ويؤمنوا به أو أن يرفضوه. ونحن نواجه نفس 
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 .أفضل إجابة اختر
كل منهما اآلخر مثل  ونحبكانوا ي، ون وثيقة للغايةياليهود والسامري ت عالقةكان خاطئة؟صحيحة أو  -1

.اإلخوة

.مثل أي إنسان آخر متعصبكان  هأظهر يسوع أن ؟خاطئةصحيحة أو  -7

انه  .نيقوديموسل هقالالذي البئر بالضبط نفس الشيء  عندقال يسوع للمرأة  ؟خاطئةصحيحة أو  -9

.ستخدم نفس النهج مع الجميعي

 .ها مع يسوعالبئر إلى األبد من خالل لقاء التي عندمرأة ال تغيرت حياةأو خاطئة؟  صحيحة -1

 

 .إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ف ذلكلم يذكر خال ما

 

(اختر كل ما ينطبق)؟ البئرعند يسوع في حديثه مع المرأة  أظهرهاأي خصائص  -5

دانةاإل -أ

تحيزال-ب

فطنةال -ج

حساسيةال -د

قبول الخطيئة -ه

 قبول الناس -و

 

؟هافي حديثه معللمرأة شير يسوع يلي أي مما ي -:

مشكلتها -أ

لها حل -ب

صهاخال -ج

 كل وما سبق -د

 

للمرأة لتطلبه منه؟ يسوع  اقترحماذا  -2

شيئا للشرب -أ

الزوج الجديد -ب

الماء الحي -ج

 مهنة أخرى -د

 

؟الرجل في بركة بيت حسدا من طلب يسوعماذا  -:

"هذا المرض؟بهللا  يعاقبكلماذا " -أ

"؟أن تشفىهل ترغب " -ب

"؟أن تصبح صالحا هل تعد، يتكإذا أنا شف " -ج

 "؟تشفىكم أنت على استعداد للتضحية من أجل أن "ب -د

 

؟يسوع لشفاء الرجل األعرج نم غضبوالماذا الزعماء الدينيين  -9

.شفى الرجل في يوم السبتيسوع ألن  -أ

أن الرجل يستحق أن يظل أعرجا.ظنوا  -ب

.شفاء الناسبسمح لهم هم الذين يُ فقط  -ج

 يسوع لم يشفه في الحقيقة. ، وأنبالعرجلرجل كان يتظاهر ا أنيعتقدون  إنهم -د
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؟في بركة بيت حسدا كثيرين الذين كانوامن الفقط  واحد إاللماذا لم يشف يسوع  -11

.لفترة طويلة جدا ىمرض واشفاء الناس الذين كانأراد يسوع فقط  -أ

 الوحيد اليائس عند البركة.كان هذا الرجل  -ب

.يسوع ال يمكن أن يشفي الجميع -ج

 .يسوع ال يريد أن يسبب مشادة مع الزعماء الدينيين -د

 

؟ماذا تمثل بركة بيت حسدا -11

يسوع هو الماء الحيأن  -أ

المشاكلبعالم مليء ال أن -ب

للعثور على الشفاء إليها ذهبنكل األشياء أو األوماكن التي  -ج

 في الوقت المناسبوكون في المكان المناسب ييجب أن  الخالصأن  -د

 

؟أين يمكن أن نجد الحياة األبدية -17

في بركة بيت حسدا -أ

في برنا الخاص -ب

نفسيةال المشورةفي  -ج

في الثروة -د

في الصحة -ه

في العالقات مع اآلخرين -و

في المتعة والراحة -ز

 فقط في يسوع -ح

 

؟عن يسوع استنتاجأي نصل إلى  يجب أنعندما ندرس الكتاب المقدس،  -19

 هللا هنعن نفسه أ هو الذي قال يسوع إوما كاذب أو ومجنون، أو -أ
.مثاله نتبعجدا، ونحن يجب أن  صالحاكان يسوع رجل  -ب

.كسب الحياة األبديةننبيا أرسله هللا ليقول لنا كيف  كان يسوع -ج

 .األخالق الحميدة أن يعلمناحاول خيالي شخص وع كان يس .د

 

ماء حي  ينبوع؟ كيف يمكنك أن تصبح كيف يمكن ليسوع أن يروي عطشك؟ عطش أنتماذا إلى 

؟عطشهم في يسوع لترويآلخرين ا ساعدتو

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

بالكامل  أن يكفيكسأله ا أقل. هو لن يدعنا نأمل في أي شيءيسوع هو أملنا الوحيد و أن هللا أشكر

.مل مع أشخاص آخريناأل شارك بهذاعطيك فرص لتيفي عالقتك معه و
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وصول إلى جميع السامرة بعد أن كانت استراتيجيته لل ذا، مامن خالل السامرةيمر  يسوع كانبما أن   -1

 (19كان يمر عبر أريحا كما هو مسجل في لوقا  عندماهذا مع استراتيجيته قارن )؟ تلك المنطقةب مر

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

من يشرب من الماء الحي يصبح فيه ينبوع ماء يأتي إليه اآلخرون " ك الشخصي لما يأتيما هو تطبيق -7

 ويشربون"؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

تَهَا َوَمَضْت إِلَى ، " َ :7، اآلية اآلية العظيمة، في نواح كثيرة ، كيف يمكننا تطبيق -9 تََرَكِت اْلَمْرأَةُ َجرَّ

وا اْنظُُروا إِْنَسانًا قَالَ »اْلَمِدينَِة َوقَالَْت لِلنَّاِس:  لى الرجال هذه المرأة إ تتكلم حيث... " ؟ في تلك الثقافة  هَلُمُّ

في قريتها عن يسوع ؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

(، والتي الحقول )هذه المرأة لينظروا إلىعيونهم  أن يرفعواميذه موعظة يسوع لتالكيف لنا لتطبيق  -1

حصاد ؟ لل ةوجاهز ةهي ناضج

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

، لماذا الناس بجانب بركة بيت حسداهناك جمعا كثيرا من  ه كانؤكد على حقيقة أني 5 بما أن اإلصحاح -5

 ؟ااستراتيجيهذا الشفاء يسوع جعل هذا الرجل، وكيف يسوع  شفي

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 : صحاح، والذي يستمر حتى نهاية اإلالزعماء الدينيينبين يسوع و اعدائي احوار هوهذا الشفاء  نتيجة -:

على  أجباألربعة، ومن ثم  صحاحاتيسوع عن نفسه في هذه اإلالتي قالها دعاءات اإلجميع ب قائمة أكتب

 " من هو يسوع ؟"السؤال 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

؟ رب م؟ هل هو كاذب، مجنون أبشأن يسوع كخيار هو القائمة، ماكتابة هذه عند االنتهاء من   -2

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 الذهاب إلى العمق



41 

 ال تريدون أن تأتوا
 

 12الفصل 

 28العهد الجديد الدرس الصوتي رقم 

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

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

َل ِمَن اْلَمْوِت إِلَى اْلَحيَاِة. ... َدْينُونٍَة، بَْل قَِد اْنتَقَ 
99

فَتُِّشوا اْلُكتَُب ألَنَُّكْم تَظُنُّوَن أَنَّ لَُكْم فِيهَا َحيَاةً أَبَِديَّةً. َوِهَي 

الَّتِي تَْشهَُد لِي. 
11

 (11-99؛ 71:5َوالَ تُِريُدوَن أَْن تَأْتُوا إِلَيَّ لِتَُكوَن لَُكْم َحيَاةٌ. )يوحنا 
12

َحقَّ أَقُوُل لَُكْم: َمْن يُْؤِمُن بِي فَلَهُ َحيَاةٌ أَبَِديَّةٌ. اَْلَحقَّ الْ 
1:

أَنَا هَُو ُخْبُز اْلَحيَاِة. ... 
51

أَنَا هَُو اْلُخْبُز اْلَحيُّ الَِّذي 

َماِء. إِْن أََكَل أََحٌد ِمْن هَذا اْلُخْبِز يَْحيَا إِلَى األَبَِد. َواْلُخْبُز الَِّذي أَنَ  ا أُْعِطي هَُو َجَسِدي الَِّذي أَْبِذلُهُ نََزَل ِمَن السَّ

 (51؛ :1-::12)يوحنا «. ِمْن أَْجِل َحيَاِة اْلَعالَمِ 

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

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

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

شخص بطريقة معجزية، وعظ واحدة من أصعب عظاته في الفهم: "عظة  5111بعد أن أطعم يسوع ال 

سماء، وأن فقط من خبز الحياة"، حيث قال أن كالمه روح وحياة، وأنه هم الخبز الحقيقي الذي نزل من ال

 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 

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

 تلميذ، كانوا مخلصين له وبقوا معه.  17إليه، ال

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

 على استعداد أن يفعلوا ما يقوله، سوف يعلمون أن تعاليمه تأتي من هللا.
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 .أفضل إجابة اختر
األعرج لرجل لمعجزة الشفاء عندما قال يسوع بسعادة غامرة  قابل القادة الدينيين؟ خاطئةصحيحة أو  -1

.قم احمل سريرك وامشيعاما  :9منذ 

.شخص خاص أنهيسوع لم يدع أبدا  ؟خاطئةصحيحة أو  -7

.هللالمت له من قبل ؟ قال يسوع أن كل سلطة قد سُ أو خاطئة صحيحة -9

العديد من إال أن ، يسوع واعارضغم من أن معظم الزعماء الدينيين ؟ على الرأو خاطئة صحيحة -1

.، ابن هللااالمسيأنه على  وهقبل األشخاص اآلخرين

 .بشكل جيد للغاية ةب المقدسالكت ونيعلمكانوا يسوع  أيام في؟ الزعماء الدينيين و خاطئةأصحيحة  -5

 

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

 

؟يسوع حقا ونرفضيالزعماء الدينيين  التي جعلتما األسباب الرئيسية  -:

.به يمانلإللم يكن لديهم ما يكفي من األدلة  -أ

.األدلة لوالذلك تجاه، هم ال يريدون قبوله -ب

.أصبحوا مستاءين جدا منهحتى 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  -2

موافقة هللا -أ

وموافقة بعضهم البعض -ب

موافقة عامة الناس فقط -ج

 ال أحدمن موافقة  -د

 

؟"يو"شرب دم" يقال "أكل جسد مايسوع بعد والماذا كثير من الناس ترك -:

.وبدت هجوومية ةصعبكانت كلماته  -أ

.بها جدا على الوفاء ةصعبطاعة لكانت مطالبه ل -ب

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

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

 

؟مناهللا  الذي يطلبهاإليمان  ما هو نوع -9

عندما نرى معجزةفقط ؤمن ن أن -أ

أن نؤمن بأي شيء يقوله لنا أي شخص.  -ب

هندما نفهمؤمن إال عن أن ال -ج

 .هأن نؤومن حتى إذا كنا ال نفهم -د

 

؟تعاليمهبجاء أين من قال يسوع  -11

آرائه الخاصة -أ

السنوات التي قضاها في التعليم -ب

من تالميذه بمشورة -ج

 هللا -د
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؟ كيف و، ما ه؟ إذا كان األمر كذلكه اآلنينبغي أن تطيع كولكن هأي شيء ال تفهم هللا هل علمك

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

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 عقالوأيضا  مطيعا اعطيك قلبيسأله أن . اطرقه بالنسبة لناعن نفسه، إرادته، و إلعالنه هللا أشكر

 . هتفعلل ما يدعوكهللا القوة والحكمة أن تفعل كل  من سأل. الفهم كلمته
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لم  أنهميسوع قال 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؟ (11، 99:5يشاؤا أن يأتوا )ال م ألنهيأتوا إليه 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

هي المفتاح لفهم أعاله ت بين قوسين ل أن اآلياا، يقالروحي العظيم قائدلماذا أوزوالد تشيمبرز، ال  -7

الكتاب المقدس كله؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

رفضوا أن ناس مثل الفريسيين، الذين كانوا خبراء الكتاب المقدس، أأن  فيالحقيقة كيف يمكننا تطبيق  -9

إلى يسوع؟  يذهبوا

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

؟ األربعة األناجيل سجلت في الوحيدة التيمعجزة يسوع هي  5،111 معجزة إطعام اللماذا  -1

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

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

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

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

 ؟رمزا للعالم( ونيعتبر

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

والذي يظهر في ابتعاد العديد من التالميذ بعد حديث هذا السؤال: "ما هو اإليمان؟" التطبيق ل ما هو  -2

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

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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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

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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 الخلوة المسيحية األخيرة
 

 12الفصل 

 32العهد الجديد الدرس الصوتي رقم 

في أن نفهم "حديث العليا" ونكتشف الحقائق العميقة التي شاركها يسوع مع تالميذه الهدف: 

 الليلة األخيرة قبل الصلب.

91
ًضا َوِصيَّةً َجِديَدةً أَنَا أُْعِطيُكْم: أَْن تُِحبُّوا بَْعُضُكْم بَْعًضا. َكَما أَْحبَْبتُُكْم أَنَا تُِحبُّوَن أَْنتُْم أَيْ 

بَْعُضُكْم بَْعًضا. 
95

 (95-91:19يوحنا «.)بِهَذا يَْعِرُف اْلَجِميُع أَنَُّكْم تاَلَِميِذي: إِْن َكاَن لَُكْم ُحبٌّ بَْعًضا لِبَْعضٍ 
:

 (11::أَنَا هَُو الطَِّريُق َواْلَحقُّ َواْلَحيَاةُ. لَْيَس أََحٌد يَأْتِي إِلَى اآلِب إاِلَّ بِي. )يوحنا »قَاَل لَهُ يَُسوُع: 
7:

وُح اْلقُُدُس، الَِّذي َسيُْرِسلُهُ اآلُب بِاْسِمي، فَهَُو يَُعلُِّمُكْم ُكلَّ َشْيٍء، َويَُذكِّ  ي، الرُّ ا اْلُمَعزِّ ُرُكْم بُِكلِّ َما قُْلتُهُ َوأَمَّ

لَُكْم.
72

َوالَ  َسالًَما أَْتُرُك لَُكْم. َسالَِمي أُْعِطيُكْم. لَْيَس َكَما يُْعِطي اْلَعالَُم أُْعِطيُكْم أَنَا. الَ تَْضطَِرْب قُلُوبُُكمْ »

(72-11::7تَْرهَْب.)يوحنا 

وع كان مع تالميذه قبل صلبه . في من إنجيل يوحنا تخبرنا عن الليلة الماضية أن يس 12-19الفصول 

صاحب أطول الخطاب المسجل، وتحدث مع تالميذه في " الغرفة العليا " حول العديد من الحقائق الهامة 

جدا. وكان قد بدأ خدمته مع "أول تراجع المسيحية " صاحب العظة على الجبل في متى و يوحنا وانتهى 

ربهم و المعلم و تالميذه غسل '  -هذا االجتماع مع يسوع في ذلك مع " تراجع المسيحية الماضي. " بدأ 

قدم. خالل حديثه معهم، وقدم لهم وصية جديدة أن نحب بعضنا بعضا ، وعد بأن عالقتها معه ستستمر 

حتى بعد ذهب ألن من الروح القدس وقال إنه إرسال، وقال لهم أنها ستكون مثمرة إذا كانوا المرتبطة 

بالمقارنة نفسه ل كرمة و تالميذه إلى فروع الفروع التي تؤتي ثمارها بسبب  بشكل صحيح له. وقال انه

 الحياة التي هي في الكرمة .

، في نهاية الوقت مع تالميذه ، صلى يسوع صالة مطولة ل أتباعه . صلى يسوع ل  12ثم في الفصل 

لجميع الذين يؤمنون  تالميذ ، على العمل الذي سوف تفعله ، و بالنسبة 17صاحب " الفروع " ل صاحب 

به على مر التاريخ. يسوع يصلي من أجل كنيسته في العيش في وحدة معه ومع بعضهم البعض ومعرفة 

 وإظهار محبته.
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 .أفضل إجابة اختر
 يسوع. حديث سجلهالعليا" هو أطول  "حديثأو خاطئة؟  صحيحة -1

 معه. ذهابدعاهم لل تالميذه انه ذاهب بعيدا،ل؟ عندما قال يسوع خاطئةصحيحة أو  -7

 .اكون مثمريسوف  حقيقي له كل تلميذأن أو خاطئة؟ قال يسوع  صحيحة -9

 تجنب األلم والموت،أن ي يسوع وقت للذهاب إلى الصليب، لم يحاولأو خاطئة؟ عندما حان ال صحيحة -1

ولكن ببساطة طلب أن يمجد هللا نفسه .

 

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

 

 )اختر كل ما ينطبق(؟للرد عليها بكل وضوحنجيل يوحنا إ يسعىأي من األسئلة التالية  -5

 ومن هو يسوع ؟ -أ

 وما هو اإليمان؟ -ب

 وما هي الحياة؟ -ج
؟مجيء يسوع الثاني -د

 

 يسوع أقدام تالميذه؟غسل لماذا  -:

 ذرة .كانت قمن رحلة طويلة وللتو  رجعواكانوا قد  -أ

 .، ويكون ومثاال لنا لنحب بعضنا بعضاإثبات حبه لهمانه يريد  -ب
 .طقوس جديدة للكنائس لممارستها إقامةانه يريد  -ج

 .لمقدس لم يفسر هذا التصرف الغريب، الكتاب اال أحد يعرف -د

 

 ؟تالميذهليسوع  ما "الوصية الجديدة" التي أعطاها -2

 سابقةهذه الوصية قد أعطيت من قرون  أنعلى الرغم من ، هللا واحبأن ي -أ

 العالم  كما يفعل، وا عائالتهم وأصدقائهمحبأن ي -ب

 الطبيعيةبأصدقاء  واجدا وليس تلفينومخ البعض، وحتى لو كانوا وا بعضهمحبأن ي -ج
 سنويا لحج إلى القدسالذهاب ل -د

 

من إنجيل يوحنا؟  15و 19و : لتالميذه في اإلصحاحاتيسوع أعطاها أي من أوراق االعتماد التالية  -:

 )اختر كل ما ينطبق(

 في كلمته ثباتال -أ
 التخلي عن جميع ممتلكاتهم للفقراء -ب

 تحقيق وعي أعلى -ج

 ومحبة بعضهم البعض -د
 هللا تماما وصاياطاعة  -ه

 يحملوا ثماره -و

 ، وكيف يمكن أن نرى هللا اآلب؟وفقا ليسوع -9

 السماء فقط عن طريق الموت والذهاب إلى -أ

 فقط من خالل الصوم والصالة -ب

 اإلستنارةفقط عن طريق  -ج

 يسوع وخدومةومن خالل النظر في حياة  -د
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 عمل هللا من خاللنا؟يماذا يجب علينا أن نفعل ل -11

 يوما 11الصيام والصالة لمدة  -أ

 روحهأن نكون ومتحدين ومع يسوع باإليمان و -ب
 طيئة كما كان يسوعصبح بال خأن ن -ج

 العمل بشدة وجد -د

 

 ؟ )اختر كل ما ينطبق(وا مثمرينكونيأن أتباع يسوع  على لماذا يجب -11

 ألنهم سوف يخلصون بأعمالهم. -أ

 تلميذ ليسوع غير ومثمر. ألنه ال يوجد  -ب

 الحقيقينظهر للعالم تالوميذه لي -ج

 لتمجيد هللا -د
 إلثبات أن هللا يحبنا أكثر من اآلخرين -ه

 لتوفير الفرح الحقيقي -و

 وا ومثمرينكونألنه اختار تالوميذه أن ي -ز

  أتي بالثمر عندوما تتحد بالكرومة.فروع تألنه هو الكرومة و التالوميذ هم الفروع، وال -ح
 

 في حياتنا؟ )اختر كل ما ينطبق( الثمر ماذا يحقيق -17

 أنه يعطينا الشعور بالتفوق على اآلخرين . -أ

 أنه يسبب الفرح. -ب

 فإنه يدل على أننا تالوميذ يسوع. -ج
 توقف عن العمل.ا نتهاون ونيجعلن إنه -د

 

 ذاخرين؟ مااآلإلى  يسوع رسالة حبكيف يمكن أن نظهر ؟ لنا كيف أظهر يسوع رسالة حبه

 " اآلخرين؟أرجليمكنك القيام به ل "غسل 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 ؟خرون في حياتكاآل الثمر الذي يراهحياتك؟ ما  ينتج ثمر فيالرب  هل

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 الروح القدس ألنه أرسل، ونقضي األبدية معهل الذي أظهره لنا، لوعدهأشكر هللا على الحب  

ثمره تحمل لآلخرين، وأن ك على إظهار محبته ، ويساعدروحهبباستمرار  أن يمألك سألهليكون معنا. ا

 .اإللتساق بهالذي يأتي من  العميق هسالمساعدك على معرفة أسأل هللا أن يحياتك.  في
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 واهم مما كانيترك أن أكثر حميمية بعد م أن تكونعن عالقته لتالميذهشخصيا ما قاله يسوع  نطبقكيف  -1

( 79-77:11جواب يسوع في سؤال يهوذا وي إلعليه حين كان معهم في شكل جسدي ؟ ) النظر 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

إلى الوصية الجديدة التي أعطاها  15-17:19كيف نصل ونطبق تفسير يسوع لغسل أقدام التالميذ في  -7

 ؟ 95-91:19لهم في 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 هاقال التيصيا األسباب الستة شخ نطبق، وكيف 15 صحاحاألولى من اإل :1 ال استنادا إلى اآليات -9

؟ وا مثمرينكونيأنهم ببساطة يجب أن  للتالميذيسوع 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

، في مثل يسوع للكرمة واألغصان؟ ) الكرمة، واألغصانمنفصلة الربعة أبعاد األشخصيا  نطبقكيف  -1

( الفروع التي ال تأتي بثمرالكروم الذي يقطع مصفف ، و الثمرو 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 لمسيح؟وخدمتك لحياتك الشخصية ل 15::1تطبيق الخاص بك من يوحنا ما هو  -5

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

لروح القدس؟ المهام المحددة لهي األدوار و، ما :1 صحاحوفقا لإل -:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

؛ 91:1 يوحناتأمل أيضا ؟ )1:12 نفعله في يوحناأن علينا جميعا ي ينبغي التطبيق الشخصي الذما هو  -2

( 91:19؛ 1:9

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 الذهاب إلى العمق


