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 ( 2( إعطاء الطالب خلفية العالم الذي أتى إليه يسوع، و 1ة. هدفها ينشق إلى شقين: الجزء األول من هذا المقرر هو المقدم -1

وع و كذلك نإعداد الطالب للتعامل بشكل أفضل مع أربعة تقارير عن اإلنجيل )لماذا لدينا أربعة تقارير عن حياة واحدة؟( 

م بأكمله في حصة واحدة. هذا يعني أن الطالب لن ستغطي هذا القساألدب الذي استخدمه المؤلفين لتقديم حياة يسوع إلينا. 

 يغطي جميع المعلومات بعمق، ولكن يجب أن يحصل على فهم العام للمادة.

 

كل األقسام التالية هي عن واحد من األناجيل، برتيب الكتاب المقدس. الجزء األول من كل قسم يعطي الخطوط العريضة   -2

 سيجد نجيل، الذي فيهلإل حياة يسوع. ويعقب ذلك مسحلذلك التقرير عن ستنا لذلك اإلنجيل. يلي ذلك هدف بنقطتين لدرا

 .هعملو هإنجيل ورسالةعن يسوع  الرئيسيتين تينقالحقي هذين يعطيالطالب كيف أن اإلنجيل 

 

من  نبينما تقرأ من خالل األناجيل قبل أن نجتمع معا، وتأكد من أن تسجل نقط عن أي المقاطع يتركك مع أسئلة حتى نتمك -3

 مناقشتها في نهاية كل يوم، أو في الدرس عندما نصل لذلك ذلك المقطع. 

 

 بينما تقرأ من خالل مادة كل تقرير عن اإلنجيل، اسأل نفسك هذه األسئلة:  -4

i.  ماذا يريد مؤلف بشري أن أعرف عن يسوع؟ 

ii. عن يسوع؟  هكيف يوصل المؤلف البشري ما يريدني أن أعرف 

iii. ؟ وخدمتي أكثرحياتي  على سيؤثر التي الحقائق عن حياة يسوع هيما 

iv.  ؟بها تواصلأ التي يجب أنما هي الحقائق األساسية حول اإلنجيل 

 

قديم العهد ال ينفتح كيفي لهشرح اويستمع سضع خطة لتشارك مع شخص آخر األشياء التي تتعلمها. أُعثر على شخص  -5

ر عند تعلم أكثتس. علق معكتأن  غايتهاي العالم، وليس ويفسر اإلنجيل بطريقة تدريجية. هذه هي الحقائق األكثر أهمية ف

 مشاركة ما تتعلمه مع اآلخرين.
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 :على قادرا الطالب يكونس ،األول يومال نهاية عند

  .ممسيحه من أجل ينمتحمس جد يسوعل المعاصرين اليهود كان لماذا رئيسيين سببين اءعطإ (1

  .األناجيل في موجودةال األدب أنواع قائمة( إعطاء 2

  .األحيان من كثير في القديم العهد من متى قتبسا لماذا شرح (3

  المسيّا المنتظر. المسيح، هوه أن إلثبات يسوع أعمال متى سجل كيفية شرح ( 4

 .ىموس للشريعة الجدير بالثقة المفسر هو كان أنهنفسه  يسوع أظهر كيف رح( ش5

 .يسوع حياة عن متى لتقرير الرئيسية النقاط من ثنينال قائمة( وضع 6

 

  
  العالم؟ كان كيف يسوع، جاءعندما  (1

 سنة من السكوت. 444 (أ

i)  وصول  إلى مالخي من ،المسيح وصول قبل سنة 644 خالل اليهود على سيطروا وثنية إمبراطوريات أربعة

 . المسيح

 

 :بلبا (1)

  يهوذا؟ بابل غزت مرة كم( أ)

(i )2  7-5: 36 األيامأخبار:  

(ii )2 14: 36 أخبار األيام : 

(iii )2 24-17: 36 أخبار األيام : 

(iv ) 

  ؟من الحكم صدقيا ُخلع عندما للهيكل حدث ذاما( ب)

(i ) 

(ii )الميالد قبل 587 عام في هذا وكان . 

 ؟ا هو الزمان الذي استغرقه السبيم ،21: 36 أخبار األيام 2ل  وفقا( ت)

(i ) 

 

  :فارس (2)

 . بابل امبراطورية الفرس-مادي غزت( أ)

 إلى العودة يريد ييهود يأل الذي سمح الفارسي الملكمن هو  ،4-1: 1 وعزرا 28: 44 إشعياء من( ب)

  ؟أن يذهب القدس

(i ) 

 . صارمة يدب اليهود يحكمون الفرس ليز مل( ج)

 

 :اليونان (3)

 . الفارسية االمبراطورية غزوا األكبر، اإلسكندر قيادة تحت ،نيوناليونا( أ)
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 . الهند إلى أفريقيا شمالمن و اليونان من شرقا تمتد شاسعة إمبراطورية ندركساإل حكم( ب)

 . بينهم اإلمبراطورية ه األربعةجنراالت مقس   العمر، من سنة 33 في ندركسال توفي عندما( ج)

 .دينهمب تعلقي بما سيما ال جدا، ينظالم كانوا مدة ألطول اليهود مواحك الذين اليونانيين( د)

 

 :روما( 4)

 نم أفريقيا وشمال اسبانيا من المتوسط األبيض البحر منطقة علىوا سيطر ،أقوياء الرومان أصبح( أ)

 (. ألمانيا) الغال بالد شمال وكذلك الغرب، من ينفلسط إلى الشرق

 . الرومان وا همكان يسوع وأزمنةمنطقة  فيية المطلقة ناإلنسا سلطة كانت الذين( ب)

 .اإلمبراطور أمام مباشرة مسؤول روماني، قائم على سلطة كان صلب،بال يسوع أدان الذي بيالطس،( ج)

 

 . به الموعود المسيا مجيء على جدا مركزون اليهود كان( 5)

 . قرون 6 لمدة القمعية تهمهيمنب سحقوهم الوثنيين همحكام( 6)

 !أحرارا ليكون استعداد على كانوا( 7)

ii )اليهودي شعبال اليهودي هيمنوا على قادةال . 

  الصدوقيين( 1)

  كهنة؟ كانوا الذين اليهود القياد مجموعة من هم ،17: 5 الرسل ألعمال وفقا( أ)

(i ) 

ألول مرة ( موسى شريعة) عهدال أعطي عندما أعلى اهنكك هارون فيه كان الذي المكان في كانوا( ب)

 . الخروج سفر في

 . يناليوناني الحكام ،الوثنيين مع والتآمر المنصب بالتحايل هذا حصلوا على( ج)

 . اليونانية الفلسفةب كبير حد إلى تأثروا قد كانوا( د)

 (ه)

 

(i )ن؟الصدوقيو امن به الذي ما ،27: 24 لوقال وفقا  

(ii )؟نلصدوقيوا امن به الذي ما ،8: 23 الرسل ألعمال وفقا 

(ii ) 

 .ينغطرسومت ،أقوياءو أغنياء كانوا( و)

 

  الفريسيين( 2)

 . اليهودي للشعب رعاة مثل كانوا( أ)

 . اليونانية الفلسفةمن  تأثير أي رفضوا( ب)

  ؟كتب العهد القديم تجاه الفريسيين موقف كان ماذا( ج)

(i )33: 5 حنايو : 

(ii )23: 23 متى:  

 (. العهد) موسى شريعة خرق ة لعدممحاول في مبه الخاصة القواعد مئات واتبع وبحزم خلقوا( د)

 اهشأن من موسى شريعةحفظ  في الخاصة أعمالهم أنب وثقوا ذلك، من بدال باهلل؛ اإليمان لديهم يكن لم( ه)

 . هللاهم جيدين أمام جعلت أن

  أتباعهم؟ عاملوا كيف( و)

(i )46: 11 لوقا : 

 

  أو المجمع سنهدرين( 3)

 . والفريسيين الصدوقيين من يتكون المجلس هذا كان( أ)

 . الموت إلى يسوع ليوصلوا معا عملوا ولكن البعض، بعضهم يكرهون كانوا( ب)

  ؟لمجمعا لذى كانتالتي  السلطة مستوى هو ما( ج)

(i)  اليهود من ةمخول قراراتهم كانت: 66 ،65: 26 متى . 
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  صلب؟ليُ  لبيالطس يسوع المجمع أخذ لماذا( د)

(i )اإلعدام عقوبة تنفيذ هايمكن من فقط روما: 18:31 حنايو. 

 كانوا ؛القادة الدينيين قبل من عليهم عتض  وُ  التي والروحية السياسية عباءاأل تحت اليهودي الشعب جاهد( 4)

 ! راحراأ واليكون استعداد على

 

 . سيأتي الذي( المسيا) الرب خادم عن واتحدث األنبياء( ب

i )؟ ("عبدي)" يهوه خادم سيكملها التي األشياء يه ما  

 : 6: 43 إشعياء( 1)

ii )؟أي نوع من الناس سيكون  

  :11: 53 إشعياء( 1)

iii )اليهودي لشعبعلى ا الوثنية هيمنة سينهي . 

iv )رحمةو  رب  ب   اليهود القادة أخطاء حسيصح . 

v )هم أحراراقبطلو يأتيل هينتظر اليهودي الشعب كان! 

 

 .األربعة األناجيل( 2

 . المسيح يسوع حياة من مختلفة نظر وجهات أربع تعطي التقارير األربعة عن اإلنجيل( أ

i )األول المقام في اليهودي جمهورلل يسوع ي عنيهود منظور يقدم متى . 

  موروث يسوع العائلي( 1)

 . 17 :1 متى اقرأ( أ)

(i )يسوع؟ انحدر منهم الذي ينالمهم اليهود الرجال هم من  

(ii ) 

  إنجيله؟ ليكتبه في لمتّى مهم هذا لماذا( ب)

(i ) 

(ii) 

  

 ( هوية يسوع 2)

 عن والدة يسوع؟  23-22: 1)أ( ماذا يقول متّى في 

(i)  

(ii  م )  لكلمات نبي؟ ما هو  هو إكمالعندما يقول ان والدة يسوع كان تى م قتبسي َمن   ن

 المرجع؟ 

(iii ) 

 . 6: 2 متى اقرأ)ب( 

(i) عن مكان والدة يسوع؟ ذا تقول هذه اآليةما 

(ii ) 

(iii )المرجع؟ هو ما يسوع؟والدة  مكان عن هذا يقول عندما متى منه قتبسي من  

(iv ) 

 . 21-15: 12اقرأ متى ( ج)

(i )األرض؟ على حياته عاش وكيف يسوع يكون منن ع ذا تقول هذه اآليةما  

(ii )الروح قوة في لخدمةل متواضعة حياة عاش الذي( المسيح) قويال يهوه خادم هو يسوع . 

  ؟وخدمته يسوع حياة عن كتب عندما لمتّى هامة الثالثة المقاطع هذه لماذا( د)

(i ) 

 

ii )(. األول المقام في الرومان) ييهود غيرلجمهور الل يسوع مرقس يقدم 

 . 1 مرقس اقرأ( 1)

  ؟''للوقت'' كلمة مرقس استخدام مرة كم( أ)
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 ( ب)

  المسيح؟ حياة عن روايته لكتابة هدف مرقس حول رظه  يُ  قد هذا أن تعتقد ماذا( ج)

  ( د)

 .الفعال العمل رد  قَ يُ  الذي الروماني لجمهورا ويعمل في وهذا يجذب( ه)

 

 . 3 :13 قسمر اقرأ( 2)

  ؟"تجاه الهيكل" كان الزيتون جبل أن اليهود عرفهل ( أ)

  (ب)

  1: 14 ؛8: 3 ؛3 ،5: 1 مرقس اقرأ( 3)

  ؟''ن  ردُ األُ  ره  نَ '' مصطلح مرقس استخدام لماذا ،5: 1 مرقس في( أ)

 . نهر كان( 1: 14 ؛8: 3 ؛3: 1 انظر) األردنأن  اليهود غيرقد ال يعرف ( ب)

 .16: 15و 42: 12 قسمراقرأ ( 4)

 الكلمات دامباستخ( 16: 15 مر) (القصرالدار )و( 42: 12 قسمر)إعطاء التقدمات  مرقس شرح لماذا( أ)

  الالتينية؟
 . الرومان ا همأساس المستهدف الجمهور كان( ب)

 

iii )األول المقام في اليوناني جمهورلل يسوع لوقا يقدم . 

 . الكون في تقدما األكثر الحيوانهو  المنطق،ب التفكير على قدرته مع ،اإلنسان أن ليونانيونا ظن( 1)

 . 31-23: 3 لوقا اقرأ( 2)

  أكثر؟ هاالحظن أن يريدنا وقال أن لك يبدو التي بلنسا هذا في سماءاأل هي ما( أ)
 ( ب)
  ؟الذي يظهر من خالل ذلك لوقا موضوع ما( ج)
 ( د)

 . 54-37: 7 لوقا اقرأ( 3)

  المقطع؟ هذاشخا  الذي يتحدث عنه األ نوع هو ما( أ)

 ( ب)

 . 47-43 :8 لوقا اقرأ( 4)

 المقطع؟ هذانه شخا  الذي يتحدث عاأل نوع هو ما( أ)

 ( ب)

 . 16-11: 13 لوقااقرأ ( 5)

 المقطع؟ هذاشخا  الذي يتحدث عنه األ نوع هو ما( أ)

 ( ب)

 . 14: 4 لوقا اقرأ( 6)

  يسوع؟ قوة من أين تأتي اآلية، لهذه وفقا( أ)

 ( ب)

 . 18: 4 لوقا أقرا( 7)

  ؟المسيّا هو يسوع أن على اآلية هذه في دحيوال دليلال هو ما( أ)

 ( ب)

 . 21: 14 لوقا أقرا( 8)

  اآلية؟ هذه في فرحلي قوته يسوع يستمد أين من( أ)

 ( ب)

 .في تقريره عن حياة لوقا يركز فيها أشياء لثالثة قائمةضع  (3)

 ( أ)

  (ب)

 ( ج)



9 
 

 

iv )العالم أمم لجميع يسوع يوحنا يقدم . 

  ؟3-1: 1 يوحنا في يسوع وصف يوحنا كيف( 1)

 ( أ)

  ؟58: 8 يوحنا في يسوع نايوحوصف  كيف( 2)

 ( أ)

  ؟23: 1 يوحنا في يسوع يوحنا مقدّ  كيف( 3)

 ( أ)

 . يسوع حياةل عيان شهود عن روايات أربعة، هي هذه( ب

i )عيان شهود شهادة هو حق شيء كان إذا لتحديد دليل خير . 

ii )إلثبات  موسى شريعة فيالشهود الالزمين  كم عدد ،28: 14 رانيينعب ؛16: 18 ىمت ؛6: 17 لتثنية وفقا

  ؟صحة أمر ما

  مشاكل؟ في مؤمنين تظهر (واحد من بدال) األربعة األناجيل هل( 3

 مع الواقع في يتناقض األربعة الشهود أحد كان إذا هو مشكلة للمؤمنين ليقدموا األربعة لألناجيل الوحيد السبيل إن( أ

 .آخر شيء

  مضى؟ وقت في أي ذلك حدثسي هل( ب

i )،يحدث لم ال . 

ii )ولوقا مرقس مع متناقضة إذا تم مقارنتها المعلومات سّجل تىم ان يبدو أدناه، المثال في كما ذلك، ومع. 

  كورة الجرجسيين؟ إلى جاء عندما 28: 8 متى في يسوع التقى شيطانب رجل مسكون كم( 1)

  ؟2-1: 5 مرقس في يسوع في يسوع التقى شيطانب رجل مسكون كم( 2)

  ؟27: 8 لوقا في يسوع التقى شيطانب مسكون رجل كم( 3)

 ( نظرية التماثل مشكلة) واضحة؟ال المشكلة هذه على نرد كيف( ج

i )الروح هللا وحي من المقدس الكتاب ألن : 

 التقارير هي دقيقة. ربعاأل كل أن حقيقة نقبل نحن( 1)

 . و قد سبق و وقعت صحيحة؛ هي ةربعاأل اإلنجيل بتكُ  خالل من الروح هللا قدمها التي الحقائق كل( 2)

ii )ةحصحي كونت أن يمكن المعلومات هذه كل أن كيف لفهم نسعى لذلك . 

iii )أعاله للمثال بالنسبة : 

 . يسوعب ياالتق نشياطيين بهما لرج هناك كان( 1)

  اإلثنين قد شفيا.( 2)

  يسوع؟ تعليمبخصو   الشخص كانت ردة فعل كيف ،33-38 ،35: 8 لوقا من( 3)

 

  بنفس الطريقة. شاكر يكون لم الشياطين من ه رالذي طُ  اآلخر الرجل أن ويبدو( 4)

 .األخر من بكثير أكثر هخالصب واحد تأثر( 5)

iv )؟ [أعاله( 5) و( 4]) الطريقة بهذه التفكير في الحق يعطينا الذي ما  

 مل اآلخر أن حين في بمحبة جاوب واحد بأن خبرنات لم الحدث هذا سجلت التي الثالثة األناجيل من كل( 1)

 . الطريقة بنفس يستجب

 . ذلكللفعل ( الروح أو) منهم واحد يأل امهم يكن لم( 2)

 . دعمك المقدس الكتاب بقية في المسألة هذه في بحثنل ناترك( 3)

  13-12: 2 كو 1 الروحية؟ الحكمة س أن له أعطيتبول يقول لمن( أ)

 

  ؟18: 5 تيم 1و 3: 3 كو 1 فيواقتبست  4: 25 تثنية في الوصية نم ان نفهم هللا نايريد ماذا( ب)

  

ليكون المؤمن  17-16: 3 تيم 2 لنا؟ بها الموحى هللا كلمة الذي من أجله أُعطيت دالوحي سببال هو ما( ج)

 .متأهبا لكل عمل صالحوكامال، 
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v )مقدسال الكتاب بقيةل سمحفيجب أن ن ،ركاألخ المعلومات نفس دائما لنا عطيي ال األناجيل من إنجيل كل بما أن 

 . صحيحة أن تكون الواردة المعلومات لجميع تسمح بطريقة لفةخاتالم معلوماتال لشرح وسيلة دعمب

  األناجيل؟ التي تشكل األدب أنواع هي ما( 4

  السردي( أ

i )ما حدثل تسجيل هو السرد . 

ii )التي  العقائد أو العقيدة السرد يوضح ما عادة ذلك، من بدال ؛بطريقة مباشرة عقيدةعادة  علمي ال يالسرد االنجيل

 . المقدس الكتاب في آخر مكان في أدق بشكلُعل مت 

   قوي؟ يسوع بأن رداالس هل يقول ،26-18: 3 متى في( 1)

   قوي؟ يسوع ان علمتن هل ،26-18: 3 متى في( 2)

  ؟26-18: 3 متى من قوي يسوع نأ علمتن كيف( 3)

ii )يسوع؟ حياةل يحنا سرد نع نتعلم ماذا ،25 :21و 31-34 :24 يو نقرأ عندما  

لت كل( 1) ج     يسوع؟ أعمال هل سُّ

يت كل ال( 2)    يسوع؟ حياة عن تفاصيلهل أُعط 

  ؟هكذا النص كتابة في( القدس الروح) كان هدف يوحنا ما( 3)

 

  الوعظ/ التعليم( ب

i )41: 5 متى اقرأ . 

 . 7-5 متى الجبل، ىعل الموعظة من هذا( 1)

 . متى إنجيل في جدتوُ  التي يسوع تعاليم من أقسام خمسة من واحد هي وهذه( 2)

  معه؟" اواحد ميال ذهبت"هل طلب أو سخرك أحد أن ( 3)

  هنا؟ يسوع يتحدث عن ماذا( 4)

 

 به؟ لقيامل يسوع الذي يوصي ما( 5)

 

  بذلك؟ قيامال تالميذال لىالذي من أجله يجب ع السببعن  48: 5 تقول متى ماذا( 6)

 

ii )42-5: 14 متى اقرأ . 

iii )25: 14 ؛53- 51: 12 ؛3-2: 12 ؛44: 6 ؛12-11: 12 ؛17- 12: 21 ؛3: 14 ؛5-2: 3 لوقا اقرأ واآلن-

 . 16: 14 ؛33: 17 ؛27

iv )؟يننجيلاإل ك لي في انفسه يسوع تعاليم/ أقوال هل   

v )األربعة؟ األناجيل في يسوع متعالي عرض كيفية عن هذا خبرناي ماذا  

 

vi" )أنو نجيليين،لإل متوفرة كانت( السياقات دون) األقوال هذه من العديد أن تعلم أن لذلك، يدهشنا، أن ينبغي ال 

 ". التي بين أيدينا السياقات في األقوال وضع هم من الروح، قيادة تحت أنفسهم، اإلنجيليين

 األمثال ج(

i) أن نريد صحيح، المثل بشكل نفهم لكي: 

 .المرجعية النقاط عن البحث( 1)

 الرئيسية. النقطة إلى نالسامعي تجلب التي المثل تفاصيل هي المرجعية النقاط( )أ

 النقطة قوة تضيع سوف بدونها، ذلك، مع المثل؛ من مهما جزءا ليست المرجعية النقاط( )ب

 الرئيسية.

 الجمهور.هم  عمن البحث( 2)

 لمثل.ل لرئيسيةا النقطة تحديد (3)

ii) 3-3: 13 متى أاقر. 

  مرجعية؟ نقاطال هي ما (1)

  المثل(؟ يقول يسوع لم كان) الجمهور كان من (2)
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  المثل؟و غاية ه ما (3)

iii) 42 حتى 7،41 وقال قراءة. 

  مرجعية؟ نقاطال هي ما (1)

  الجمهور؟ كان من (2)

  المثل؟هي غاية  ما (3)

  

iv )هو المثل من الغرض: 

 ه.سمعو الذين أولئك قبل من مفهوما يكون أن (1)

 سمعوه. الذين أولئك من فعل رد يعطي أن (2)

 هو ذاته حد في المثل فإن ،اخر معنىب السامع. جهة من رد جلبل كوسيلة تعمل األمثال قصة( " 3)

 ةقطريب ة فعليعطون رد لهملجع أو ،خارج ما يفعلون وجلبهم ن،والتقاط السامعي جذبل قيل وقد. الرسالة

 األستاذ( من ديدتش) “.وخدمته ليسوعما 

v )ورا )يفهمها ف السامع أن هو مضحكة وما يجعلها النكتة من القصيد بيت. نكتة تفسير مثل هو مثل( )"لتفسير

ط ألنه يلتق قيلت. كما ،"فهمهاي"أنها  أو ألنه التحديد وجه على للسامع مضحكة هي. تقال عندما ويربطها بالواقع(

 النكتة. فقط إذا فهموا مرجعية يلتقطوا المعنى لمعنى كما قيل، ولكن يمكن أنا

vi) ؟همثلفي  "... مثل هو السماوات ملكوت إن: "قال عندما يسوع ىعن ماذا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

  العريضة الخطوط

  مزدوجة مقدمة

  22. 2-1: 1: يسوع أصول( 1

  11. 4-1: 3: األرضية يسوع لخدمة التحضير( 2

 

  44. 22-12: 4: عليمتوال السرد من أقسام خمسة

  23. 7-12: 4: وتلكالم في حياةوال الحياة إعالن( 1

  42. 14-1: 8: وتملكال وخدمة قوة( 2

  52. 13-1: 11: العالم في المختلط هواستقبال ،وتلكالم معارضةو التساؤل( 3

  35. 18-53: 13: الملك مجتمع ألعضاء خاصة تعليمات التالميذ، فاعترا المعارضة، تزايد( 4

 46. 25-1: 13: يرفضونه الذين أولئكودينونة  الملك،ك اآلن نفسه يقدم الذي لنبينحو ا مختلفة ردود( 5

 

  22-24: الخاتمة

  يسوع قيامةو صلب، ،محاكمة( 1

  التالميذ توصية( 2

 

  من متى أساسيتين نقطتين

 نهشأ من الذيو القديم، العهد أنبياء به تنبأ يالذ قوي،ال يهوه خادم كان انه أظهر ملك،و كاهن، يهودي، نبيك اكم يسوع،( 1

 . خطاياهم من-اليهود وغير اليهود-شعبه  يخلص أن

 تهوملك يف عضويتهم ونتيثب وكيفية ملكوته في األشياء عملت كيف شعبه علم هللا، لناموس المفسر المفوض يسوع،( 2
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  11. 4-1: 1: مزدوجة مقدمة

 

  22. 2-1: 1: يسوع أصول( 1

 إلى رحلةالو األبرياء، وذبح المجوس، وزيارة ليوسف، البشارة) يسوع صولأل تىم سرد من معروفة ميزات تجد هنا( "أ

 توقعوت( داود ابن) الملكي النسب في يسوع يضعه بنس. هنا عامةال همواضيعو متى اهتمامات عدد الحظ تقرأ، بينما(. مصر

 هللا" كم القدس، الروح طريق عن) تههيألو ؤكدوت نبوءةال حققت عذراء من والدته(. ابراهيم ابن) اليهود غيرالرسالة ل

 محاولة سياق يف ممياأل الملكي البالط شخصيات قبل من يسوع بادةوضع ع 2 الفصل رداس كيف أن خاصة الحظ"(. معنا

 . "اليهود الملوك قبل من إعدامه

  يالعائل يسوع راثت( ب

i )17: 1متى   على زرك ثم ،17-1: 1 متى بسرعة اقرأ . 

  يسوع؟ بهما يرتبط الذين األهم ييناليهود ينلالرج هم من( 1)

(2 ) 

ii )؟وخدمته يسوع حياة عن متى لقصة مهم هذا لماذا أسباب ثالثة اعط  

(1 ) 

(2 ) 

(3 ) 

  يهودي؟ جمهور إلى األول المقام في أن متّى كتب التالية المقاطع دتُأك   كيف( ج

i )1 :22-23 :14: 7اإلكمال هو  ،قدمته كالمسيّا المسيح يسوع والدة . 

ii )2 :5-6 :(. إسرائيل شعبي يرعىس الذي الحاكم) المسيح والدة عن ميخا نبوءة النبي يكمل يسوع رأس مسقط 

iii )2 :15 :يهوه ابن يسوع داعيا ،1: 11 شعهوأكمل نبوءة  مصر الى يسوعل أخد يوسف. 

  11، 4-1: 2: لخدمة يسوع الدنيوية التحضيرات (2

ا أن يقبل للمسيّ  يمكن كيف) هديعمت على وافق انحوي المعمدان؛ يوحنا جديد، نبي طريق عن إسرائيل إلى يسوعتم تقديم ( "أ

ه مهمت) هنا هو ولماذا( هللا ابن) هو بمن يتعلق فيما ليمتحن الصحراء الى الروح من فورا يسوع دتيقوا. للتوبة(  معمودية

 )= إسرائيل دور وضع خطوته في من التجربة يومااألربعين و تهمعمودي أنه في كيف الحظ. كخادم ملكي وخادم متألم(

 حيث نقاطال في وتحديدا ،8و 6 التثنية سفر نم مقاطعب الشيطان وهزم( الصحراء في عاما أربعين يليه األحمر البحر روعب

 ."العدو ضد األولى الجولة في يفوز اإللهي المحارب (اآلنالمتواضع ) فإن وبالتالي االختبار؛إسرائيل في  فشلت

  المسيح؟ يسوع هوية دتُحد 3-1 :3 كيف( ب

i ) 

  ن؟عن ما امن يه الفريسيو 3: 3 تظهر ماذا( ج

i" )  

  خطيئة؟ لديه ليس انه لوو ليعتمد المعمدان يوحنا لىإ يسوع ىأت لماذا( د

i ) 

ت قوته بسبب حينما مرات ثالث جرب عندما الشيطان على يسوع رد كيف( ه   يوما؟ 44 لمدة الصوم َخر 

i ) 

ii ) 

 

 

 

 

 

  44، 22-12: 4خمسة أقسام من السرد مع تعليم: 
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  ا12، 7-11: 4: وتالملك في والحياة لعن الملكوت لعاناإل: 1 القسم( 1

 ،وتلكالم ة عنالسار راخباأل علنيُ  تالميذه، يجمع يسوع ،األمم جليل في بدأ  : للغاية وجيزة 1 الجزء من ةالسردي القطعة( أ

 (.التالي القسم في تظهر الفعلية األولى "معجزةال ةقص" ؛25-23: 4 ل الموجزة الطبيعة الحظ) المرضى ويشفي

 التوراة ،(سيناء على موسى كما) جبل صار فوق. خطاب معروف أفضل اآلن حتى هو الحالة هذه في الخطاب( ب

أن  كل يسبق لم إذا حتى عليها رفتتع سوف منها والكثير ،المنضمة بدقة الجبل عظة هي( ناموسال من تعليم) ةالجديد

 شعبل شهادات إلى فةباإلضا تطويبات، تسعة ،16-3 :5) أساس العظة" اإلنجيل"  فيأوال تركز ةعوجمالم. متى قرأت

 (. نوروال الملحلكونهم  هللا

 موسناال" إكمال" سياق في هاضعوو ،(وتالملك في يشالع ةطريق) الجديد البر على تالميذال فتوصي بقيةال أما( ج

 وصاوخص -كل طريقة في "(الكتبة" تقليديا) الشريعة ومعلمي الفريسيين من ذلك من أبعد والذهاب( 17 :5) واالنبياء

 ( .18-1 :6) والصوم والصالة، الصدقة أي لفريسيين،ل الثالث الدينية جباتاوالو( 48-21 :5) الكتبة ضد خالقيةاأل

 حسنة معاملةل ،(34-12 :6) القلق بدون وت كمالكالم في الحياة يجعل مما هللا، فيالقلبية العميقة  لثقةل النصح اهذ ويلي( د

 ."األشياء هذهل قوله من يسوع انتهى عندما" ،22-21 :7 في االستنتاج الحظ. (27-13: 7) والطاعة ،(12-1 :7) آلخرينل

 وكفرناحوم؟ الجليل في للعيش يسوع ذهب لماذا ،13-12: 4ل  وفقا( ه

i ) 

 ؟األولون يسوع تالميذ من 4 كان الذين ،22-11: 4 من( و

i ) 

 النتيجة؟ كانت وماذا الدنيوية، خدمته من األولى ياماأل في يسوع ايفعله كانالتي  أشياء ماهي الثالث ،25 و 23: 4 من( ز

i ) 

ii) 

 السماوات؟ ملكوت في أعضاء هم الذين عن يسوع علم ذاما ،16-1: 5 في( ح

i ) 

 موسى؟ شريعةب يسوع عالقة حول واضحا صبحأ الذي ما ،41-5،17 في( ط

i ) 
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 ؟هيسوع يعطي تعليمات حول كيفية إرضاء هللا في ثالثة أنشطة كانت مهمة لليهود؟ ما ، ي18-1: 6ي( في 

i ) 

iiما كان هدفهم؟هذا ( عندما مارس الفريسيين ، 

(a)  

 ، ما هو موضوع تعليم يسوع؟34-13: 6ك( في 

i ) 

ii ) 

 ته؟وفي ملك الدينونةيسوع عن  علم ، ماذا5-1: 7ل( في 

i ) 

 ا يسوع؟يعلمن ذا، ما11-7: 7م( في 

i ) 

 ، ما هو موضوع تعاليم يسوع؟27-13: 7ن( في 

i ) 

(1 ) 

(2 ) 

(3 ) 

(4 ) 

 تعليم يسوع؟عن  23: 7س( ماذا تخبرنا 

iالكتبة. الشيء الذي لم يفعله، انسلطب (علم 

 1القسم بنية ع(  

i )4 :1-25السرد : 

ii )5 :1-7، 27 :التعليم 

 

 42 ،11-1: 2: الملكوت: القوة ومهمة 2( القسم 2

تهيمن عليها ثماني قصص معجزية )التي تحتوي فعليا على تسعة معجزات(. الحظ  2أ( القطعة السردية من الجزء 

(، وتشمل االنتصار 13-5: 8( وأممي )4-1: 8كيف تركز هذه القصص على قوة الملكوت، بدءا بالرحمة لمنبوذ )

لهي المتواضع يفوز بالجولة الثانية ضد الشيطان. على البحر الهائج وعلى الشياطين. وبالتالي فإن المحارب اإل

(؛ 17-3: 3( وبداية المعارضة )22-18: 8وشملت أيضا ثالثة روايات قصيرة التي بدورها توضح تكلفة التلمذة )

(، في سياق المعارضة. ملخص 13: 3، "أريد رحمة، ال ذبيحة" )مت 6: 6الحظ خاصة االقتباس من هوشع 

 يمهد الطريق للخطاب الثاني.والذي  25-23: 4( إلى ما نقرأه في 38-35: 3متطابق تقريبا )

 

في  الحصاد إلىعمال "الل س  ر  أُ  -(14-1 :14الثني عشر )ل يسوع في سياق إرسال يأتي ب( الخطاب في هذا القسم

األول إلى  رى أنها تتحدث في المقامست(، 17 :14)بدءا من  تستمرقوال األ مجموعة(. ولكن كما 38-37 :3" )حقله

لذين ا المسيح رسالةولئك الذين يحملون أل صارممهمة الكنيسة في وقت الحق في العالم، وال سيما توقع استقبال 

 أ(. 1 :11المقطع التالي ) في لخصالمبيان البدأ ي. الحظ كيف سيجربون ذلك في المستقبل

 عنه؟  22-18: 8ج( ماذا يعلم السرد في 

i ) 

 ؟ 27-23: 8عملها يسوع في  ه( ما هي المعجزة التي

i ) 

 ؟ 34-28: 8ما هي المعجزة التي عملها يسوع في و( 

i ) 

عندما يتحدث عن الزقاق العتيقة والجديدة، والثوب القديم والجديد، وبنو العرس  17-14: 3ز( ما هي رسالة يسوع في 

 في حفل الزفاف والعريس؟ 
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i ) 

 عمل المعجزة، قام بعمل معجزة آخر كذلك؟ ، بينما كان يسوع في طريقه ل26-18: 3( في ح

i ما كانت المعجزة التي أجراها "في وسط طريقه لعمل المعجزة األولى"؟ ) 

(1 ) 

ii معجزة التي كان في طريقه لعملها؟ ال( ماذا كانت 

(1 ) 

 ؟ 15-5: 14الرئيسية في  يسوع ( ما هي نقطةط

i ) 

 ؟ 23-16: 14ما هي نقطة يسوع الرئيسية في ( ي

i ) 

  ؟25-24: 14ك( ما هي نقطة يسوع الرئيسية في 

i ) 

  ؟33-26: 14ل( ما هي نقطة يسوع الرئيسية في 

i ) 

  ؟33-34: 14م( ما هي نقطة يسوع الرئيسية في 

i ) 

 

  ؟42-44: 14ن( ما هي نقطة يسوع الرئيسية في 

i ) 
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 22، 12-1: 11ساؤل عن ومعارضة الملكوت، واستقبالها المتنوع في العالم: : الت2القسم  (2

 

في الجزء السردي من هذا القسم، ابحث عن االستقبال الصارم الذي اختبره يسوع نفسه بينما تم استجوابه ومعارضته  (أ

 :11) الغير التائبة (. الحظ كيف يحيط السارد بدينونة يسوع على إسرائيل14-1: 12؛ 13-1: 11من "هذا الجيل" )

الحظ كيف يشمل و(. 34-25 :11) الفريسيين عبءهم تحت "األطفال الصغار" الذين  ولمتواضع، ل( ودعوته 24-24

 أخرى في سياق المعارضة.(، ومرة 7 :12، "أريد رحمة، ال ذبيحة" )مت 6 :6هوشع  من مرة ثانية االقتباس متى

 

 :42 بإشعياء؛ مستشهدا 21-15 :12) إشعياء حسب الخادم المتألميسوع بيتعلق  " فيماإكمال" بأنهانظر الى المعارضة يُ  (ب

الرجل القوي ونهب منزله  وقيد القوي قد جاء ، رجل هللا45-22 :12 ىتملمعارضة )ل قصتين\سردين(. ويتبع هذا 1-4

مشيئة هللا  ويفعل يتبع يسوع  الذيالمتواضع  يرالفق تزكي األخرى مرة أخرى[، واحدة اإللهي ]موضوع المحارب

[12: 46-54.)] 

 

توجيه التالميذ  –(. الحظ الخيط العام المشترك بينها 52-1: 13سوف تالحظ أن الخطاب يتكون من سبعة األمثال ) (ت

( على 46-44: 13على االستقبال المتنوع للملكوت في العالم، والذي سيكون واضح في النهاية حين يركز اثنين منهم )

 . مرة أخرى، انظر كيف أن الجملة االفتتاحية في القسم التالي تعمل على تلخيص هذا الخطاب".ائعةالر قيمة الملكوت

 

 . هل يوحنا المعمدان أدرك أن يسوع هو المسيح؟ 17، 14، 11، 2: 3اقرأ بسرعة متّى  (ث

i نا شك في أن يسوع هو المسيح؟ يوح( لماذا تعتقد أن 

ii ) 

iii؛ 6-5: 35 إشعياء. )انظر مرتبط بالنبوءة عن المسيّا في العهد القديم ومرة أخرى ه ( الحظ أن جواب يسوع

61 :1 ) 

 

 . هبعض الذين سيقبلوناليتحدث عن  34-25: 11 متّىفي هذا القسم من معارضة يسوع،  (ج

i األب؟  يعلنيسوع انه سوف  لمن يقول، 27: 11( في 

(1 ) 

ii إليه؟  ليأتوايسوع  من يدعو، 28: 11( في 

(1 ) 

iii)  ؟ ماذا يأخذ هؤالء الذين أراحهم المسيح، 23: 11في 

iv ) 

 

 الذي يُظهر طابع )شخصية( يسوع كخادم متواضع؟  12ما هو المقطع من متى   (ح

i ) 

 

 ى ذلك؟ متّ  يفعل لماذاى؟ في متّ  الذي يحدث غالباماذا عن هذا المقطع و (خ

i ) 

 

 . 13 متّىيبدأ هنا في  3القسم  في خطابالجزء من  (د

 ملكوت السماء؟ لمختلطة من قبل الناس الستقبال االظهر يُ  ما هو المثل الذي، 13 متّىمن  (ذ

 نمو ملكوت السماوات؟ ما هو المثل الذي يُظهر ، 13 متّىمن  (ر

 ؟ الكبيرة قيمة ملكوت السماء ما هو المثل الذي يُظهر، 13متّى من  (ز
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  22، 12-22: 12عضاء مجتمع الملك: : تزايد المعارضة، اعتراف التالميذ، تعليمات خاصة أل4( القسم 4

(، انتبه للطرق التي تمتد بها تفسير الموضوعات السابقة 27: 17حتى  53: 13) 4"بينما تقرأ في الجزء السردي من الجزء  (أ

 . أورشليمفي أخر أسبوع  نحودافعة  قوة سبت(، بينما في نفس الوقت يك13)ردود متنوعة ليسوع من الفصل 

 

 عملينليها ت(، 12-1 :14يوحنا المعمدان بواسطة هيرودس مقتل ؛ 58-53 :13، مدينتهبياء هللا )يسوع هي تبدأ مع رفض أن (ب

 (.28-21 :15) الغير يهوديةمرأة الإيمان  مقابل( 24-1 :15الخالف مع الفريسيين ) ثم يتكلم متّى عن(. 36-13 :14) عظمين

 

(، والذي 4-1: 16امتحان يسوع من قبل الفريسيين والصدوقيين ) ( إلى33-23: 15الحظ كيف تقود معجزة اإلطعام الثانية ) (ت

، عندما يعترف 24-13في اآليات  الذروة(، وكلها تؤدي إلى 12-5بدوره يقود يسوع إلى تحذير تالميذه من تعليمه )األيات 

( والذي 23-21األيات ) في أورشليم التالميذ بأن يسوع هو المسيح. وهذا بدوره يقود إلى تعريفه بما هو آت، موت يسوع

 (. 13-1 :17) سبقامجد قيامته م يرون(، في حين أن ثالثة منهم 28-24األيات بدوره يؤدي إلى تعليمات خاصة على التلمذة )

 

( 23-22األيات ن موت يسوع )عتنبؤ ثاني  يليه(، 21-14 :17على اإليمان ) فرصة التعليم يعطيانتصار آخر على الشياطين  (ث

 (.27-24األيات ) قوانين الهيكلمن  يوناعه معفوإعالنه أن أتب

 

( يلتقط موضوع التلمذة من السرد السابق، ويهتم منفردا بالعالقات داخل 18الحظ كيف أن الخطاب في هذا القسم )الفصل  (ج

الصغار )األية  ءلكيال يُتَسبب بالعثرة لهؤال–المجتمع المؤمن. بعد تأسيس طبيعة التلمذة )هؤالء الصغار(، يُضمن متّى تعليمات 

-21(، والغفران )األيات 24-15(، والتعامل مع خطيئة بعضنا البعض )األيات 14-14(، والبحث عن الضالين )األيات 6-3

 (. الحظ مرة أخرى كيف أن الجملة األولى في المقطع التالي تختتم هذا الخطاب". 35

 

 يروي عن المعارضة المتنامية للمسيح؟  ( الذي58-53: 13ماذا سجل متّى عن يسوع في مدينته الناصرة ) (ح

i)   

 

 ؟ المسيّاوالذي يبين أن يسوع هو  14متّى في الفصل  وفي خضم هذا السرد من معارضة يسوع، ماذا سجل (خ

i)  وهو  فعل الشيء نفسه(،ي س على أنربطغداء صبي، ويمشي على البحر العاصف )ويساعد  نم 5444 يغذييسوع

 )هدب ثوبه(." هلمسي "كل من يشفي

 

 المسيح؟  لخدمة المستمرةإلظهار المعارضة  24-1: 15في  متى سجل ذاما (د

i)  

ii ) 

ii)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 ! الرسل من واحد من وحتى والصدوقيين، الفريسيين من: لمسيحا معارضة تسجيلب ستمري متى ،16 الفصل في (ذ

i )التي  عالمةال تكان ما. عالمة على سيحصلون أنهم قال مة،عال والصدوقيين الفريسيين يعطي أن يسوع رفض عندما

  ؟سيحصلون عليها

(1)  

ii )يسوع؟ كان من أدرك بطرسكان  كيف ،17: 16ل وفقا  

(1 ) 

iii ) ؟22-21: 16 في هفعل نويي المسيح كان ما قاوم الذي الرسولمن هو  

(1 ) 

 

  ؟أوضح ما. المعمدان يوحنا عن ئاشي يسوع أوضح ،(13-1: 17) يسوع تجليعن  قصة متّى خالل   (ر

i ) 

 

 لماذا. سمكة فم من الهيكل ضريبة وتقديم شريرة، أرواحب صبي شفاء: 17 الفصل في يسوعل معجزتين أخرتين سّجل متّى (ز

  المعجزات؟ هذه متّى لسجّ 

i ) 

 

  ؟اتواالسم لملكوت الحقيقيون عضاءاأل الذي يتوفر عليه اإليمان نوع يصف يسوع كيف ،4-1: 18 في (س

i ) 

  

  سياق؟ أي في هو موجود (اسمهب نمعويجت المؤمنين من 3 أو 2 بين كل يسوع حضور عن 24: 18 من) المقطع المعروف (ش

i ) 

 

 44 ،22-1: 11: يرفضونه الذين أولئك الدينونة على وكذلك ملك،ك اآلن نفسه قدمي الذي للنبي ختلطةالم استجابات: 2 القسم( 2

 منطقة" في مرة ألول يسوع يضع( 46 :22 حتى 1 :13) األخير القسم هذا من السردي الجزء بينما هنا كن منتبها( "أ

 األول النصف في السرد أن الحظست. األخير األسبوع أحداث يسوع حيث يدخل ،(1 :21) نفسهاب أورشليم في ثم( 1 :13")ايهوذ

 ،(12-1 :13) الطالق حور الرأي عن سيينالفري معارضة بعد. والتلمذة المعارضة موضوعي واصلي( 20-19الفصلين )

 (.26-16 ،15-13األيات ) وتلكالم دخول في صعوبة يجدون الذين األغنياء، ضد لتلمذةل طفوليال الطابع تعززي

 

 يستحقون ال الذين ؛(34-27 :13) وتلكالم في" األول" سيكون" خراآل"- التلمذة حول التعليمات من مزيدال إلى يؤدي وهذا (ب

فهمهم لم  زال ال التالميذ ولكن(. 16-24:1) مستحقين أنفسهم يعتبرون الذين أولئك ذعر إلى رحمة، يحصلون على الذينم ه

 يسوع(. 24-24اآليات ) وتالملك في السلطة مواقع في الرغبة تبع ذلك( 13-17اآليات )باألآلم  الثالثالتنبؤ  ماعند ،يكتمل

 .والذي سيكونون مثله ،(28-25يات اآل) متألمال خادمال دور اتخاد طريق عن جيبي

 

 يرون الذين أولئك أن حين في ،األعمى فُتحت عيون ؛34-23 :24) رجالن أعميان يشفي يسوع أورشليم إلى الطريق في (ت

-25 :118 مورومز 3 :3 زكرياإكماال ل ،11-1 :21) انتظاره طال الذي ملكالك إسرائيل إلى نفسه يسوع قّدم ثم(. عميان كانوا

 ىتّ م) السرد هذا من تبقى ما معظم أن سترى(. 4-1 :3 مالخي راجع ؛17-12 :21ى تّ م) له لك  م  بأنه  ار إلى الهيكلوأش( 26

 تيال يسوع سلطة على دامالصّ  توضح التي األمثال، تتخللها" صراععن ال قصص" من سلسلة عن عبارة هو( 46 :23-22 :21

 .األحداث هذه في 118و 114 المزامير تلعبه لذيا الدور خاصة الحظ. إعدامه إلى ؤديي أن شأنه من
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 هودا)" الهيكل يسوع يترك أن وبعد ،(33-1 :23) والفريسيين الكتبة على الدينونة أول معلنا نبوي، هو التالي الخطاب إن (ث

 الى داعيا ،(35 -23 اآليات) نفسها نهايةال ضوء في( 28-1 :24) على أورشليم دينونةال ويعلن( 38 :23" خرابا لكم يترك بيتكم

 (.46 :25-36 :24) تباعهأل والخدمة اليقظة

 

 استرخاء أكثر هللا شريعة تطبيقأن  تالميذه عتقدا هل ،(12-1 :13) الطالق حول الفريسيين سؤال يسوع أجاب عندما (ج

 ضيق؟و صرامة أكثر أو ومرونة،

i ) 

 

 في كان ذاما المسيح، باع  ات   علم ثمن عندما" ازين  حَ  ىضَ مَ " الذي الشاب الغني عن( 24-16: 13) لتالميذه يسوع تكلم امّ ل (ح

 ؟(25: 13) يسوع تالميذ أذهان

i ) 

 

 ؟(16-1: 24) الكرم في الم  العُ  عن يسوع لامث هدف هو ما  (خ

i) 

 

ن َسان   اب نَ  أَن   َكَما) معروفةال يسوع كلمات (د َدمَ  يَأ ت   لَم   اإل  مَ  بَل   ل يُخ  د  لَ  ل يَخ  يَة   نَف َسهُ  َول يَب ذ  هي جاءت  28: 24 في( َكث ير ينَ  َعن   ف د 

 طلب؟ أي على ا  ردّ 

i ) 

 

 

 سل؟لرُّ ل الرد هذا فيالرئيسية  يسوعهو نقطة  ما (ذ

i ) 
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 14: 7 إشعياء ؟كقريب لداود يسوع م متّىقدّ  لماذا. وإبراهيم داود ذكر متّى مرة أخرى ،16-1: 1 في يسوع بنس بعد( 1

 .داود نسل من سيأتي المسيح( 2

 3: 12تكوبن  أنظر إبراهيم؟ب يسوع قرابة ىمتّ  ذكر لماذا( 3

 ؟11: 11 في المعمدان يوحنا عن تكلم عندما يسوع يعني ماذا( 4

 لماذا؟ ؟ر له أبدالن يُغفَ  القدس، الروح ضد تكلم إذا يخطئ أن يمكن الحقيقي المؤمن أن تعتقد هل( 5

 ؟26-14: 2بيعقوب  37-33: 12 في يسوع تعليم أن تربط يمكن كيف( 6

السقوط في  تجنبيل من جسده أجزاء قلعي أو قطعي أن ه ينبغي على المؤمنأن ،3-8: 18 متّى في يقول، عندما يسوع يعني ماذا( 7

 ؟التجربة

 24-15: 18 متّى  الكنيسة؟ في منينالمؤ بين مشاكل واألخطاءال تُحل أن ليسوع مهم كم هو( 8

 وقيامته؟ موته عن تالميذه يسوع أخبر مرة كم( 3

 يكن لم إذا خارق؟ال شخصال المسيح، هو كان هان ظهارإ( األول المقام في أو) فقط تخدم يسوع التي عملها شفاءال معجزات هل( 14

 ؟المعجزات تلك لعمل )ى(خراأل( األسباب) السبب ما كذلك،

 ترتبط كيف ؟المأمورية العظمى حول يسوع كلمةب ترتبط كيف ؟العهد القديمب ذلك تربط 12: 7 كيف. ب18: 13 تثنية انظر( 11

 ؟8: 13 يةرومب
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 : على قادرا الطالب سيكون ،2 اليوم عند نهاية

  العهد القديم. في متهوقيا يسوع بموت التنبؤ تم كيف متى كتاب من أن شرح (1

 . يسوع حول حياة في كتاب مرقس الرئيسيتين أن يعطي النقطتين( 2

  كتب لها مرقس. الناس من مجموعة أن يستظهر أي( 3

 . قوي كعامل تأكيده على يسوع على كتاب مرقس من أن يشرح( 4

 .المسيح هو يسوع أن أظهر كيف لوقا كتاب من شرحأن ي( 5
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 ،22-1: 11: يرفضونه الذين أولئك الدينونة على وكذلك ملك،ك اآلن نفسه قدمي الذي للنبي ختلطةالم استجابات: 5القسم 

 ( 5، الدرس 1يوم لل إكمال) 44

 

 لهم.  معارضتهواليهود ليسوع،  رؤساءتواصل تطور معارضة  13-12 مّتى (ر

i يسوع إلى أورشليم؟  ه المنتصردخولب كتابتهفي  بالعهد القديمخرى يسوع مرة أيربط مّتى ( كيف 

(2 )  

iiر؟ونصمدخول البمسيحهم كيسوع نفسه للشعب اليهودي  قّدم ( هل  

 

 إسرائيل؟  ام نفسه كمسيّ اقدّ م، إلى أورشليمفعل يسوع في الهيكل عندما دخل منتصرا  ذا، ما21-21: 12وفقا ل (ز

i ) 

 

 سلطة كان يفعل ما فعل؟  بأيل ئ  رؤساء الكهنة والشيوخ عندما سُ  يسوع أجاب ، كيف11-13: 12في  (س

i ) 

 

  األشرار؟ المستأجرين كرامينال قارني يسوع كان يمن ،54-33: 12 في (ش

i ) 

 

 . مّتى من سجلالم التوالي على الثالث المثل هو 2-25: 11 ( 

i )الثالثة؟ من ولما هو المثل األ  

ii )؟ما هو المثل الثاني  

iii )الثالث؟ المثل هو ما  

iv )األمثال هذهفوله  وراء السبب كان ما) السياق كان ااذم ؟من هذه األمثال الثالثة كل يسوع كان يعني منب 

  ؟(تاليةالمت الثالثة

(2 ) 

v )الثاني؟ المثل هايةفي ن المجموعة هذه فياخر أستهدف  من  

(2 ) 

 

  الفور؟ على مثالاأللهذه  يسوع أعداء هل استجاب ،24: 11 من (ض

i ) 

 
 بعد أن تآمروا عليه، ما هو السؤال الذي رجعوا ليسألوه، على أمل ان يسقطوه في الفخ؟ (ط

i ) 

 

 هم؟ ما كان سؤالهم؟لؤاسب ليعارضوهيسوع  إلىالتي جاءت  التالية المجموعة من ،12-13: 11في  (ظ

i ) 

 

 (؟ 13: 11هذا السؤال ) الماذا سألو (ع
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 هم؟ ما كان سؤالهم؟لؤاسب ليعارضوهيسوع  إلىالتي جاءت  التالية وعةالمجم من، 54-35: 11من  (غ

i ) 

 

 ؟ 52: 11في  األسئلةالهجوم عن طريق طرح  موضع الذي يأخذمن  (ف

 

 ، يستخدم يسوع كلمات قاسية لوصف إدانة من؟13 مّتىفي  (ق

i ) 

 من هذه المصطلحات أو العبارات. 4 أعط على األقل (ك

i ) 

 

 يسوع؟ علمذا يماعن  ،14-15 متىفي  (ل

i ) 

  ؟4 القسم من الجزء هذايقّدم  كيف (م

i ) 

 

  للغاية؟ مرئي حدث ،علنية أو سرية، تكونس األرض على ملكلي المسيح يسوع عودةهل  ،32-12: 15 من (ن

i ) 

  وأمثاله؟ يسوع كلمات بين المشترك الموضوع هو ما ،34: 14- 33: 15 من (ه

i ) 

  ؟ستعطي تمارا مينة لهالخدمة األ أن يسوع يقول كيف ،53-32: 14 في (و

i ) 
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 62: 62-1: 62استنتاج: 

 وصلبه والنكران المحاكمة، ذلك في بما ،(33 :11-2: 13) أورشليم في األخير المسيح رفض-اإلنجيل  ذروة إلى أتيت هنا (2

 اثنين،إلى  حجاب الهيكل انقسم( 2: )جديدال وبداية القديم هايةن انميزي يسوع موت في حدثينب مّتى اهتمام الحظ. هودفن وموته

 (. 43-42 :11) الحياة إلى ين من الموتسيالقدأقيم بعض ( 1) و

 بين تداوله تم يالذ بديل تقرير مالحظة بعد(. 24-2 :12") ألنه قام كما قال ههنا؛ هو ليس: "للمستقبل رجاء قدمت النتيجة لكن (1

 سلطة كل أن والتأكيد على بالمأمورية العظمى التالميذ تكليف مع ويختم ،(24-11اآليات ) مّتى نيسةك عارضوا الذين اليهود

 ( ".14-23اآلية ) المأمورية نواصلبينما  الزمان نهايةإلى  معنا موجودا زال ما الذي ،الُمقام الرب إلى نتميت

 إلى وإرسالهم يسوع، وقيامة موت خالل من السمه شعب بتخليص- هللا قصة من الجديد العهد جزء لبدء رائعة كم هي طريقة (3

 ! "اإلبراهيمي العهد إكمال وبالتالي ،مماأل جميع لمذواويت السارة األخبار حملة واكونلي العالم

 االعتقال ماني،يسثج األخير، الفصح عيد (4

  ؟(21: 26) دمه سفك منهدف ال عن يسوع قال ذاما ،(35-17: 26) األخير العشاء في (أ

  الصليب؟ على العالم خطايا حمل وشك حين كان على كان حزينا كيف تبين يسوع كلمات من أي ،31: 26 في (ب

  

  ؟االمسيّ  حول القديم العهد نبوءاتب يسوع أخرى مرة مّتى ربط كيف ،56: 26 في (ت

 

  يسوع قيامةو صلب،ال ،المحاكمة (4

 مجرما كان يسوع ت أنظهرأ شهادةا أعطو الذين !(زور شهود جميعا كانوا) الشهود كم عدد ،32-42 :13 من (أ

  قانون؟ال ضد 

  ؟(33-34: 13 في) اليهود زعماء رد كان ماذا ،(35: 13) المسّيا هو أنه( السنهدرين) مجلسلل يسوع قال عندما (ب

i )الموت يستحق و مجدفا، كان يسوع وا أنأعلن . 

  ؟خرقها قد يسوع أن بيالطس لالتي قا القوانينما هي  ،13-24: 11 من( ج

  يسوع؟ يصلبوا أن اليهود لرؤساء بيالطسسمح ( 15: 11 من) إذن لماذا( د

  ؟الذي حمله العالم خطايا عبء رهيبكم كان  تبين التي الصليب على يسوع صرخة كانت ما( ه

 

  روحه؟ يسوع سلّم عندما احدث اللذان يناديتيعا غيرال يناألمر هما ما ،43-42: 11 من( و

i ) 

ii )  

  ؟أكثر تأثيرا يسوع قيامة جعل يالذ( 33-31: 11) دثحال ما( ز

i ) 

  المأمورية العظمى (3
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  ؟أموريةمال هي هذه ما ،(14-22: 12) العظمى يسوع مأمورية من المعروفة مّتى نسخة في( أ

i ) 
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  لخطوط العريضةا

  15-1: 1: وتملكوال: مقدمة ليسوع التمهيد

  2 ،3-12: 1، المعارضة: اميذالناس، الت-وت لكالمب يسمع لعن : الشع1جزء ال

  54-23: 2والحشود:  الميذالت ( 2

  3: 3-2: 1المعارضة: ( 1

 

  61: 2-7: 3: ةسوء الفهم، قلوب صلب اإليمان،-كوتملال: سر 6جزء ال

 35: 5-1: 3: لكوتالمتقديم سر ( 2

  أ3: 3-34: 5، عمى العالم: بقوة الملكوت حاضر (1

  12: 8-ب3: 3: التالميذعمى  ،لألمميمتد  وتملك( ال3

 

  55 ،12-66: 2طريق التلمذة: و الصليب- مكشوفالسر ال: 3جزء ال

  12: 2-53: 24صلب والنتائج: بالالتنبؤ األول ( 2

  32: 24-34: 2صلب والنتائج: بال الثاني التنبؤ( 1

  54-31: 24صلب والنتائج: بال الثالث التنبؤ( 3

 

  57: 15-52: 12ليموت:  أورشليم: الملك يأتي إلى 5جزء 

  51: 23-53: 24نقسم: ي، البيت أورشليمالملك يأتي إلى ( 2

  51: 24-2: 25: ُيصلب الملك( 1

 

  2-1: 12القصة لم تنته:  :خاتمة

  لمرقسنقطتين أساسيتين 

  .خالص هللا قوال وفعالتوصيل إرادة هللا من خالل  لتحقيق تهمعرفو قوتههر االستخدام الفعال لظأاليهودي،  االمسيّ يسوع،  (2

 .صليبهم ويتبعوه أن يحملواعلم يسوع تالميذه ( 1
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  15-1: 1التمهيد: مقدمة ليسوع والملكوت: 

  .الرئيسية تظهر هنا اهتماماته( بينما تقرأ مقدمة مرقس الوجيزة جدا، الحظ كيف أن كل 2

ن يوحنا المعمدان، كما أعل(، 3 :2"أعدوا طريق الرب " ) بدأ الجديد قد أن خروج إشعياء إعالنببدأ ي"الخبر السار عن يسوع"  ( إن1

  جديد. خروجدور إسرائيل في  يعد ذلك بالتالي يقدم يسوع إلى إسرائيل. يسوع يفترض الذي( 3-4 :5مالخي إيليا الجديد )

سيانييسوع  مصيرف اء عر  صوت من السمال ،( وفي معموديته3 داود(، سفر التكوين  الذي من )الملك 1 :1مزمور الفي كلمات  الم 

  المتألم( )خادم هللا 2 :51شعياء وإ(، الحبيب )ابن هللا 1 :11

ان إلى اإليمدعو يي الذملكوت هللا، يظهر " لقد حان الوقت": "ةالسار هللا راخبأ" اعلنمالجليل جاء إلى في الصحراء،  تجربته( بعد 5

 .والتوبة

 . 3: 3، كيف قام مرقس بشيء مشابه لمّتى؟ أنظر مّتى 3-2: 2( في 4

 أ( 

 ( كيف يصف مرقس يوحنا المعمدان، وماذا يخبرنا هذا عنه؟ 3

  أ(

 ب( 

  ج(

  24-1: 22( لماذا هي اإلجابات على السؤال األخير مهم لقصة مرقس عن يسوع؟ انظر مّتى 1

 دو وكأنه واحد من انبياء العهد القديم. أ( يوحنا المعمدان يب

 ب( قال يسوع انه هو أعظم األنبياء العهد القديم. 

 ج( مرقص يريدنا أن نعرف أن يسوع هو المسّيا. 

د الناس؟ 2: 2( في 2  ، قال يوحنا المعمدان أنه كان يعمد الناس بالماء. بما كان يسوع سيعمِّ

 أ( 

 

  2، 3-12: 1لناس، التاميذ، المعارضة: ا-: الشعب يسمع لعن الملكوت 1الجزء 

  55-12: 1التاميذ والحشود:  ( 1

مع اإلنجيل. و (، وهو مفتاح لمعظم14-23 :2]يسوع[" ) واتبعي ل "يأتوا، أ( الحظ كيف يبدأ مرقس القصة بدعوة التالميذ

 (. 45-21اآليات الحشود ) لىالخلفية في معظم هذا القسم، بينما كان مرقس يركز أوال عفي  هو ذلك، فإن التالميذ

-31، 33-31، 12-11 ،22اآليات هائلة ) ت لديهم شهرةكان والذين يسوع الذين كان عليهم عطف" وشوندهالمب( هم "

 . علنا أن يدخل مدينةيسوع لم يكن بإمكان ، القصير السرد(، لدرجة أنه في نهاية 45، 32
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  يرة فقط!قص ثالثة كل هذا مع روايات يكمل الحظ أن مرقس ج(

 ؟ 54-23: 2د( كم مرة استخدم مرقس كلمة "للوقت" في 

 ه( كيف تساعدنا هذه الكلمة على فهم واحد من أهداف مرقس من كتابة قصة إنجيله؟ 

i ) 

  11: 2، يخرج يسوع شيطان من رجل. ماذا يقول الناس عن يسوع عندما رأوا هذا؟ انظر 12-12: 2و( في 

i ) 

 ما يعتقده الناس عن التعليم الذي كانوا يتلقونه من الرؤساء الروحيين اليهود؟  ز( ماذا يخبرنا هذا حول

 

 ؟ 54-12: 2فعلها يسوع في  التي ح( ما هما أهم األشياء

i ) 
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   7َمرقُس  -2َمرقُس : 2الدَّْرْس 

  4: 2-1: 2( المعارضة: 2

سؤال "لماذا" في كل من األربعة األولى، الي سلسلة من خمس روايات. ابحث عن ف ةمد  قَ مُ (، 6: 3-1: 2المعارضة ) تأتي أ( اآلن

 :2)أكل مع الخطاة(؛  16 :2هللا(؛  مع يساوتجعل نفسه مي=  التجديف) 7 :2أسباب المعارضة:  مرقس من خاللهاحيث يظهر 

 السبت(.  قانون )كسر 24 :2(؛ وانينظ على القحف)فشل في  18

 .قادمموت يسوع اللمع التلميح األول -الدينية والسياسية على حد سواء – المعارضة تماُسك( في 6 :3نهاية )الب( الحظ في 

 يسوع؟  هثبتالذي أ، ما 12-1: 2في  ت(

i ) 

 ؟ ()روحي إلى شفاء الذي يحتاجمن ، 17: 2( وفقا ليسوع في ث

i ) 

 م؟ والصوالمؤمنين اليوم  عن ، ماذا يقول يسوع24: 2( في ج

i ) 

 تالميذ يسوع؟  هاكسر، لمن القوانين التي 2:24 ( فيح

i ) 

  ، لمن القانون الذي كسره داود ورجاله؟25: 2خ( في 

  ؟لها وطاعتنا هللا قوانين عن يسوع علّمنا ، ما هو المبدأ الذي27: 2ح( في 

i)  

  يسوع؟ هماظهرأ هما الشعورين الذين ما ،5: 3 في( 3

 ( أ

  الخطاة؟ تُجاه يسوع موقف نع ،ين معامجتمع ين،روعالش يعلمنا هذين ماذا( 4

 .وخطاياهم الخطاة تُجاه القلب كسرمن هو نفسه، الوقت في بينما، ةاوالخط الخطيئة من غاضب هو يسوع( أ

 

  61: 2-7: 3: ةسوء الفهم، قلوب صلب اإليمان،-كوتملال: سر 6جزء ال

 35: 5-7: 3: لكوتتقديم سر الم( 1

 اآليات تالميذه، ؛12-7 :3 الحشود،) الصورة إلى أخرى مرةا وفور الثالث المجموعات إحضار تم كيف الحظ. تآمر يتصاعدال( أ

 اليتمث) عشر االثنيك اآلن التالميذ يشار إلى (.34-31 اآليات ،كان حائرة عائلته حتىو ؛34-24اآليات  المعارضة، ؛13-13

 .كثيرا مدوره عداصتو ،(إسرائيل بقيةل

(. لداخلا في أولئك)عنه لهم  كشفال سيتموالذي  ملكوت،ال سر لتقديم األمثال في يسوع تعليم مرقس دميستخ 34-1 :4 في( ب

 ولكن ،(14-3 :6 أشعياء) ءأشعيا نبوءة وتحقيق ،(3 :4) بآذانهم يسمعوا أن في فشلهم في ،"(الخارج في" كئلأو) المعارضة

 .يتقدمون أفضل بقليل التالميذ القصة، تقدم مع

 ؟هذه أيامنا في األشياء تحدث كيف مع األيام تلك في يجري ما ربطعلى  3: 3 ساعدنات كيف( ت
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i)  

 

 إنسان؟ يكون أن في هدفه عن 34-31: 3 في هعلم الذي ما بشرية، أسرة في عضوا كان يسوع أن من الرغم على( ث

i). 

لَُمونَ  أََما : "يذهتالم سأل عندما يسوع يعني ماذا. األمثال حول مقدمةال في هدرسنا ما تذكر( ج ر فُونَ  فََكي فَ  ال َمثََل؟ هََذا تَع  يعَ جَ  تَع   م 

ثَال    (13: 4" )؟األَم 

i ) 

 

  أ2: 2-35: 5، لعمى العالم: بقوة الملكوت حاضر (6

 .نجاسةالو الموت، الشياطين، البحر، على سلطته يسوع يعرض بدوره(. 43 :5-35 :4) ةجبار عمالأ من سلسلة واجهست تاليا( أ

من الضفة األخرى من عبر  الشعب ؛(44 :4 مرقس) اإليمان أعوزهم له سرال فش  كُ  الذين أولئك: اإليمان على التركيز الحظ( ب

مدينة ال  ؛(36 :5) يؤمن أن المجمع رئيس شجعj ؛(34 :5) كاملة يجعلها المرأة إيمان ؛(17 :5) يسوعالبحر أرادوا أن يغادر 

 . الحقيقي اإليمان وليس بسهولة؛ يأتيان والخوف لالتساؤ(. أ 6 :6) يسوع تؤمن

  ؟(العاصفة تهدئة) 41-35: 4 في يسوع عن أخرى مرة مرقس ظهري ماذا( ت

i ) 

  الرجل؟ من الشياطين ما أخرجبعد المنطقة طلبه ناس الذي الغريب طلبال ما ،17: 5 في( ث

i ) 

  لشياطين؟ا قوة من أُن ق دَ  الذي الرجال أحد مرقس عن خبرناي ماذا( ج

i ) 

  ؟43-21: 5 فيلمرأتين  يسوع هالمع التي المعجزات هي ما( ح

i ) 

 (أ6-1: 6) ؟"وطنه في إال كرامة بال نبي ليس: "قال حيث المدينةب يسوع عالقة كانت ما( خ

i ) 

 ف؟يوس وزوجها يسوع، والدة مريم، عن (أ6-1: 6) نفسه الجزء هذا يعلمنا ماذا( د

i ) 

 

  61: 8-ب2: 2: التاميذلعمى  ،لألمميمتد  وتملك( ال3

 ونجاح  – يسوع لخدمة عشر االثنيانضمام  مع يبدأ .األمم بين يسوع وخدمة( 2)و التالميذ دور( 1: )القسم هذا في شيئينل انتبه( أ

 صالبة" يليهما( 14-8:1 ؛44-6:31) قصصال أن كيف الحظ لكن(. 34-ب 6 :6) في اكتشاف هذه األمور هيرودس

 (.21-11 :8 ؛52-45 :6)"القلب
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 بشكل(. 37-31اآليات ) دهشةالو( 34-24 :7) اإليمان يظهرون الذين ،مماأل بين سوعخدمة ي ،(37 :7-53 :6) بين فيما( ب

 :7) هرطا شيء كل إعالنه أن طريق عن ،كلاأل قوانين يسوع يلغي مابين أيضا، المشهد هذال الفريسيين مرقس يجلب ملحوظ،

1-23.) 

 عالمة"ب يسوع الفريسيون" جرب. "رقسم لرواية هي مهمة خصوصا (21-11 :8) نهايةال في "القلب من بةصال"قصة ( ت

 أسئلته عكست كيف الحظ الفريسيين، عن تحذيره فهمفي  تالميذه فشل عندما. دنيوية بقوة مسيّا عن يبحثون هم ؛"السماء من

يُ  أَلَُكم   (: "12-3 :4 مرقس راجع) 14-3 :6 اشعياء ُرونَ  َوالَ  ن  أَع  َمُعونَ  َوالَ  آَذان   َولَُكم   تُب ص  ُكُروَن؟ َوالَ  تَس   (.18 :8") تَذ 

 أن يجب الناس أن" وكرازة للذهاب استعدادا عشر لالثني يسوع تعليمات من) 3-8: 6 من يسوع خدمة عن نتعلم ماذا( ث

 ؟."(يتوبوا

i ) 

 (16-14: 6) ؟كان يسوعأن  هيرودس اعتقد ماذا المعمدان، يوحنا وفاة مرقس عن رواية وفي( ج

i ) 

 في هم الذين الجياع الناس من آالف هناك كان عندما منهم أن يفعلوه طلبماذا  بعد ذلكو ،وافعلي أن رسله يسوع امر ماذا( ح

 (44-33: 6) الطعام؟ إلى حاجة

i ) 

ii ) 

  السؤال؟ ذاه مع مرتبطال األمر من عمله في يسوع خدمة حول الذين نتعلم مريناأل ما( خ

i ) 

ii ) 

 ( 3: 7) الحقيقية؟ مشكلتهم كان ما. مشكلتهم مركز إلى جوابه ذهب ،(5: 7) تالميذهل يسوع قيادة الفريسيين عارضت عندما( د

i ) 

 ( 23 -24: 7) تنجس؟أن ي لشخص يمكن كيف حول يسوع علم ذاما( ذ

i)  
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   12 َمرقُس-2: َمرقُس 4الدَّْرْس 

 

  ؟4،444ال إطعام لقصة مشابهال( 14-1: 8) شخص 5،444 حول إطعام مرقس قصة في سؤالال هو ما( ر

i )  

  هنا؟ رسله تجاه يسوع موقف هو ما. 21-17: 8 اقرأ( ز

i)   

  ؟مهمع من قارن الرسل؟ يسوع صفي كيف ،أ18: 8 من( س

i)  

  55 ،12-66: 2طريق التلمذة: و الصليب- مكشوفالسر ال: 3جزء ال

 من ثميذ. والتالم وقسوة قلب ثالثةال الالمكل، وهي تنبؤات االهذا القسم، والتي تؤطر ل المركزيةسمة التفوت بالكاد  أن يمكنك (1

عطاء إيكرس نفسه في المقام األول إلى  أورشليم،الحشود والمعارضة تنحسر في الخلفية، بينما يسوع في الطريق إلى 

 تالميذ.لتعليمات ل

 

  21: 1-44: 11لنتائج: التنبؤ األول بالصلب وا (2

( 21-17اآليات ) التالميذ" عمى" ربط على يعمل( 26-22 :8) الذي لمسه يسوع مرتين األعمى الرجلقصة  أن كيف الحظ( أ

 .ةثاني لمسة الى بحاجة انهم واضح ولكن(. 34-27اآليات ) فيلبس قيصرية في" تهم األولىلمس"و

 خمير" وقع في هو يموت، أن يجب المسيح بأن له لقي عندما ولكن. حالمسي هو يسوع: الصحيح الجواب يعطي سربط( ب

 (.33-31اآليات ) فكرةال هذه بشدة رفضو" الفريسيين

 أتيا) نجيلاإل في التلمذة على األول التعليم هو هذا( 1: )(1: 3-34 :8) يلي الذي التلمذة بشأن حاسمال ميللتعل في شيئينل انتبه (ت

 (.ملحوظ بشكل)أضيفت  الحشود هنا( 2) و ،(المسيحانية يسوع طبيعة عن الكشف بعد فقط

 الحظ حدث؛ت أن قبل يسوع لمعاناة اإللهية االستجابة هو ،له هو الذي يجب أن يُسَمعَ  االبن أن تأكيده مع ،(13-2 :3) التجلي( ث

 بطرس) التالميذ بوقل صالبة راراستم من نقيض على أيضا هو ولكن. شهود هم( إيليا) واألنبياء( موسى) الناموس من كال كيف

 (.23-14 :3 الشريرة، أرواح الذي به الصبي مع ةقيوالب الجبل، على

: 8" )يقوم. يامأ ثالثة بعد...  يقتل...  كثيرا يتألم" يجب انه رسلهل يسوع لقا صحيح، بشكل المسيح يسوع سربط ما عّرفبعد( ج

  ؟سربط لفع سببعن  يسوع لقا ماذا بطرس؟ فعل رد كان ما( 31

i ) 

ii ) 

  ؟وافعلي أن يجب يتبعوه أن ونيريد الذين أولئك أن قال ماذا(. 38-34: 8) الشعب مع هذا عن يسوع تكلم بعد ذلك ثم( ح

i)  

  ؟يحفضها كيف حياته؟ يفقد أن شخصل يمكن كيف(. 35: 8) هاوفقدان عن تخليص حياة يسوع تكلم ثم( خ

i ) 

i)  
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 ( 13-12: 17مع متّى  13: 3) ؟كلميت كانعمن " قد أتى يلياإ قد" أنه يسوع قال عندما( د

i)  

 

  31: 12-32: 9صلب والنتائج: بال الثاني التنبؤ( 3

 جيبيُ  يسوع(. 34-33 :3) أعظم هو من حول التالميذ بين جدال اآلن هو متبوع يسوع موتب الثانيالتنبؤ  أن كيف انتبه (أ

 التعليمات في فورا الموضوع هذا اختير كيف الحظ. (37-35يكونوا كاألطفال )اآليات وأن  الخدمة-التلمذة طبيعة إلى اإلشارةب

-13 :14 مرقس في إليها يعود عندما(. 54-38اآليات ) الخطيئة في لهم التسبب وعدم الصغارب يسوع ترحيب حول-الي تلي

 تالميذلل واضحة صدمة" هللا ملكوت وايدخل أن" عليهم صعبهو  الذين ،(31-17 :14) األغنياء نقيض على هايضع هو ،16

 .هللا بركة لغنيل اعتقدوا أن الذين

 وقيامته؟ ودفنه موته عن الثاني يسوع تنبؤل الرسلحول فهم  32: 3 ظهرتُ  ماذا( ب

i ) 

ii ) 

 ؟(أعلى من) بطرس كما المشكلة نفس الرسل جميعل ه كانأن يبينوالذي  37-33: 3 تخبرنا ماذا( ج

i ) 

 ركلت الرسل مكافأة حول سؤال بطرسسأل  يسوع، من أكثر ثروته أحب الذي الغني والشاب يسوع مرقس عن ايةرو نهاية في( ح

 اليوم؟ المؤمنين على يسوع جواب ينطبق كيف(. 28: 14) يسوع وخدمة شيء كل

i ) 

 

  55-36: 12صلب والنتائج: بال الثالث التنبؤ( 5

 ظالح. التالميذ قلوب صالبة إلى يشير مرقس الحالة، هذه في وجيزة لفترة ولكن ،(45-32: 14: ةالثالث المرة) مرة واحدة أخيرة( أ

 ،(45 اآلية) خادم هللا المتألمك موته نحو يسوع هاتجا حين في وهكذا ،"أورشليم إلى طريقهم" سياق في اجاء الوقت هذا أن

 ! السلطة مناصب ون فيطمعي التالميذ

ين ب كيف. نظره وجهة من يسوع أهداف رؤية من يتمكنوا لم ؛ةصلبكانت  الرسل وقلوب عقول أن لنا يبين قسمر أخرى، مرة( ب

 ( 45-32: 14) لنا؟ مرقس هذا

i ) 

  ويوحنا؟ ليعقوب يسوع بجوا لخصت والتي التي قالها يسوع رةمشهوال القولة ما( ت

i ) 

 

  47: 12-44: 11: الملك يأتي إلى أورشليم ليموت: 4جزء 

 . فقط داعمة أدوارا تلعب حشودالو تالميذه أن حين في الصدارة، إلى تأتي الدينية المعارضة رىن وفس القسم هذا في( 1

  47: 12-44: 11البيت ينقسم:  :( الملك يأتي إلى أورشليم2

 ،"داود ابن"ك يسوع" يرى" الذي األعمى، الرجل-القسم هذال الجسر بمثابة هي (52-46 :14) بارتيماوس قصة أن كيف الحظ( أ

 من التحقق في ترغب قد. عميان وازال ال ،(44-35 :12) داود ابن لم يعرفوا الذين المبصرون أن حين في البصر، يرجع له



35 
 

 إشعياء يف إسرائيل إلى قدوم هللا تُحاكي( هيكلالدينونة /  والتطهير المنتصر الدخول) ينالمقبل ثنيناالو الرواية هذه كيف أن

35. 

 ملكهمك يلإسرائ إلى نفسه يقدم يسوع الهيكل، تطهيرو التين، شجرة لعن ،الدخول المنتصر-نبوية رمزية أفعال ثالثة مع وهكذا( ب

 ست من سلسلة ذلك ويعقب(. 1 :3 مالخي انظر) دينونة في ولكن ،هيكله إلى فجأة جاء هيطلبون الذي الرب. انتظاره طال الذي

 تينصغير تيننقدي تينقطع معها التي رملةاأل تقف أمامها التي ،(44 :12-27 :11) الدينية والسلطات يسوع بين صراع قصص

 (.44-41 :12)بوقفة ارتياح وشجاعة 

 سياق في( 24-14اآليات ) ورشليما على النهائية هللا دينونة عن االعالن لسماع 13 الفصل في أخرى مرة ونظهري التالميذ( ت

 .التالميذ يقظة على التركيز مع ،"27-24اآليات ) والخال  األخيرة الدينونة

 العمل؟ هذاهو المعنى من  ما. ليسوع قام وجاء عندما ثوبه بارتيماوس ألقى ،54: 14 في( ث

i ) 

 أعدائهم؟ من يخلصهم أن شأنه من الذي هو المسيح يسوع أن اعتقدوا أنهم على يدل والذي 14-3: 11 في الناس قال ماذا( ج

i ) 

  لليهود؟ فقط وليس الناس، لجميع هو االنجيل ان هريظوالذي  17: 11 في مرقس سجل ماذا( ح

  

 . يسوع تتحدى المجموعات مختلف ومتى كيف أخرى مرة الحظ( خ

i )؟هافعل سبق و التي األشياء فعلو كرازةلل يسوع سلطة حدىي الذيمن  ،28-27: 11 في  

(1 ) 

ii ) الكهنوت؟ مع نحّددها مجموعةأي  

(1 ) 

iii )؟11-1: 12 في التحدي لهذا يسوعاستجاب  كيف  

(1 ) 

iv )( 12: 12) المثل؟ هذا من القادة هؤالءفهم  ماذا 

(1 ) 

v )؟كالمه من خالل فخإسقاطه في  في راغبين ليسوع تجاءأي مجموعة  ،13 : 12 في 

(1 ) 

 .يسوع مثلفي  أدينوا للتو قد الذين الصدوقيين من ينمرير أعداء الفريسيون كان( أ)

 .هيرودس الشرير الملك مع متحالف سياسي حزب ،أيضا الهيرودسيين ءأعدا كانوا كما( ب)

 فسهن الوقت في كانوا يسوع، مهاجمة في الصدوقيين من نجاحا أكثر وايكون أن ونيريد الفريسيون كان بينما( ت)

 .في الفخ يسوعإليقاع  سياسي سؤال لطرح الهيرودسيين مع لجمع القوة استعداد على

 يسوع؟ أعداءالذي طرحه  لسؤالا ما ،14: 12 في( 2)

 ( أ)
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 (ب17: 12) الحكيم؟ يسوع جواب مع اتفاعلو كيف( 3)

 ( أ)

vi )(18: 12) يسوع؟ب لإليقاع التالي السؤال لطرح تأتي مجموعة أي ن،الفريسيو هُز مَ  أن بعد واآلن 

(1 ) 

vii )؟مختلفا موقفه كان وكيف ذلك، بعد ىأت من 

(1)  

 (.العهد القديم أو) موسى يعةشر في خبير هو الكاتب( أ)

 .اليهودية الديانة في دكتورا لديه نكأ الرجل هذا( ب)

(2 ) 

 ( ب34: 12يسوع؟ ) واتحد نالذي ؤالءهت كل هذه الجماعات بكلمات يسوع، ماذا كان رد الفعل العام بين مَ ز  ( بعد ان هُ د

i ) 

 أعداءه؟  هل فقط ابتعد بعد أن أسكت(؟ 35: 12ذلك )في  بعديسوع  عن ماذا فعل مرقس خبرناي( ماذا ذ

i ) 

 ( 44-38: 12؟ )بعد ذلك( ماذا قال يسوع ر

i ) 

 ( 44-41: 12هذا القسم من العداء ضد يسوع؟ ) مرقس أنهى( كيف ز

i ) 
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 1لوقا -12: َمرقُس 2الدَّْرْس 

  .الزمان ورجوعه نهاية عن يسوع تعليم مرقس سجل ،متّى فعل كما( س

i )13، 3: 13 على زرك   تباعه؟أل يسوع أعطاهما اللتان تينرئيسيالتعليمتين ال هما ما ،13-3: 13 في.  

(1)  

(2)  

ii )؟وهفعلي أن أتباعه يسوع هوجّ  الذي ما ،23: 13 في التعليم، هذا من الثاني الجزء نهاية في  

(1)  

iii )؟مرةال ههذ عملهااست التي كلمات ثالثما هي ال. أخرى مرة توجيه يعطي يسوع التعليم، هذا من األخير الجزء في 

 ب(37 ،33: 13)

  انظروا (1)

 استيقظوا (2)

  اسهروا(3)

iv )عودته؟ رننتظ بينما يسوع ألتباع ها يسوعترك التي الرسالة هي ما  

(1)  

 

  57: 15-1: 15: ُيصلب الملك( 3

مع تالميذه، الذين  ةوجبة نهائي أخد(، و11-1 :14دفنه )ملك ل مسح م  المروعة/ الرائعة. تَ تصل إلى ذروتها أ( وأخيرا القصة 

 عنه حاضرال هم( وذلك في سياق تخلي26-12اآليات القادمة ) وتملكالمعه من جديد في  ونشربيو ونأكللهم أنهم سيأكد 

( قبل 65-32ت اآليا) االمسيّ بصقوا على حيث المعارضة الدينية،  طرف من يله(. ثم تم اقتياده وتذل72-66، 31-27اآليات )

ي هذا هو ما يحدث - د بيالطس كإنذارقص ذاما "ملك اليهود"ك (، 41-1 :15) اصلبعدامه إلإلى روما  رسلوهيان  لمن يَد ع 

 .ملكال االمسيّ كحقيقة مطلقة عن يسوع ك ومرقس اعتبرها –أنه هو المسيّا 

 قيامته. عنمن يسمع الخبر السار  بعض النساء الذين سيكونون أوللن يسوع تحت العين الساهرة ف  ب( ثم دُ 

رغم أنه الرسل، الذين كانوا مع يسوع لمدة ثالث سنوات من التدريب،  ما لم يفهمههذه المرأة فهمت . ماذا 8: 14 أراق( ت

 ؟وأخبرهمسبق 

i ) 

  هذا؟ كل تفهم أنها نعرف كيف( ث

i ) 

  بطرس؟اسم  عيسو لماذا أضاف. 7: 16 اآلن اقرأ. 72-66: 14و 31-26: 14 اقرأ( ج
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i ) 

 هذهجلب  يالذ 62: 14 في يسوع قاله الذي ما الموت؟ يستحق يسوع أن الواق اليهود وقادة الكهنة رئيس ،64-63: 14 في( ح

  ؟القاسي الحكم

i ) 

  لطف؟وال ةحبمال أفعالالذي تبث ب الحق ونهواجَ ي عندماحتّى غالبا  عن ما سيفعله غير المؤمنون هذا يخبرنا ماذا( خ

i)  

  بيالطس؟ وإلى الناس إلى هايرسل أن أراد التي الكهنة رئيس رسالة كانت ماذا ؟باراباس ذنب كان ذاما ،7: 15 في( د

i )  

ii ) 

  يسوع؟ صليب حملمن  ،21: 15 في( ذ

i ) 

  وصلبه؟ هتعذيبل الجسدية اآلالم كلب شعر يسوع أن إلى ريشي الذي ما ،23: 15 في( ر

i )المرمع  وجةالممز الخمر يشرب لم . 

  ؟شتموه يسوع مع اُصل ب ناللذا المجرمين هل ك ال ،32: 15 من( ز

i ) 

 

  2-1: 12القصة لم تنته:  :خاتمة( 5

 ي، لكن الكلمة االخيرة هستمرلواضح أن القصة ت(؛ من ان لم يسجل أي ظهورم يسوع )ولكيقد أق. لغزا الخاتمة زالتأ( ال 

يسوع  ونعتبي"الرعب"، و إلى"الخوف"  سيغيرون ئهقراأن  ظنأو أنه د ق  فُ  لكنمرقس أكثر من هذا وكتب  هلالخوف. 

  .نعرف أبدا نامة؟ قد لعلى طول الطريق الذي يؤدي إلى الصليب والقي

ثنين من نفسه إلب، ظهر يسوع 13: 16تالميذ يسوع أنه قد قام من بين األموات. في لمريم المجدلية  تقال، 11: 16ب( في 

 التالميذ؟  كان رد فعل . في كلتا الحالتين، كيفالبقية أخبراا والطريق إلى قرية عمواس، الذين ذهبتالميذه على 

i)  

 كفعلأعمال الرسل  تظهر في المعجزات لم . أي من هذهعملوا معجزاتأن أتباع يسوع  مرقسسجل ، 18-17: 16ج( في 

 يقوم به المؤمنين في خدمتهم ليسوع واإلنجيل؟ 

i ) 
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  لخطوط العريضةا

 13، 5-1: 1القصة تبدأ: 

  52 ،2-1: 1: المسيح يسوع ووالدة إعالن( 1

  13 ،4-1: 3: للخدمة يسوع إعداد( 2

  21: 1-14: 4: الجليل في يسوع خدمة

  44-14: 4: وكفرناحوم لناصرةأخبار سارة ل( 3

  11 ،6-1: 5: والجدل هَّمةالمَ ( 4

  43-12: 6: وآخرين تالميذه معليسوع ي( 5

  54-1: 7: لفقراءل السارة أخبار( 6

  56-1: 8: إيمانو خوف، ،يقيحق سمع( 7

  54-1: 3: الحقيقية والتلمذة يسوع هوية( 8

  44 ،11-21: 1 اورشليم: إلى الطريق في

  13 ،11-51: 3: كلمةبال والعمل السمع: التلمذة( 3

  54-14: 11: يسوع معارضة( 14

  3،: 13-1: 12: والتأهب التلمذة( 11

  14: 17-14: 13: الفريسية معارضة في يسوع( 12

  27: 13-11: 17: الملكوت وجود على الجواب( 13

  22: 24-22: 11: اورشليم في( الجديدة والبداية) النهاية أحداث

  38: 21-28: 13: الهيكل في يعلم يسوع( 14

  56 :23-1 :22: يسوع وموت حاكمةم( 15

  53-1: 24: يسوع وتمجيد يرالتبر( 16

 

  لوقا من رئيسيتين فكرتين

 . عاش بين البشر بينما تهرحمو هللاحق  بإظهاره المثالي،( اإلنسان) الرجل أنه هرأظ اليهودي، المسيّا يسوع،( 1

 .اآلب هللا أكمل مشيئة بينما الروح هللا على هاعتماد ظهرأ بن،هللا اال يسوع،( 2
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 12، 4-1: 1بدأ: القصة ت

  52، 2-1: 1( إعالن ووالدة يسوع المسيح: 1

  4-1: 1أ( المقدمة: 

غالبا ما يخاطب وب( يلي مقدمة لوقا تقليد أدبية معروف، حيث يحدد مؤلف سبب مَؤل ف ه ، وعادة في ضوء ما فعل اآلخرون، 

الذين كانوا شهود عيان )بما في ذلك مريم  األحداث عن يسوع من بعض عن تعلمّ . لوقا نفسه يستحق الكرامةشخص ك رئيسه

، والتي استخدمها في كتابة رواياتواحد من هذه ال مرقس )وكانمن الروايات التي سبقته م أيضا عل   ماك(؛ 51 :2 انظر

 روايته(. 

 ؟ لوقا إنجيل الذي ُكت ب له المؤمن هو نم( ت

i )  

  لوقا لكتابة روايته؟ أعطاهالذي ، ما السبب 4: 1( في ث

i ) 

  يسوع؟ حياة عن روايته لكتابة معلوماته على وقال حصل ممن ،2: 1ل  وفقا( ج

i ) 

  22، 2-1: 1: المسيح يسوع ووالدة إعالن( ح

i )انحووي ثصاباالي قصة المثال، سبيل على إسرائيل؛ب يسوع قصة عمدا يربط لوقا( 1: )هنا لالنتباه إليها مهمة أمور أربعة 

 ديوالداو العهد لغةب لمريم المسيح والدة أعلنت د؛داو مسحه الذي النبي صموئيل، والدة ،(2-1 صم 1) حنة تعكس قصة

. انحوي والدة عند زكريا، ،انحوي والد وكذلك المزامير، سفر في صداها دتردّ  رنمت ترنيمة مريم ؛(16 ،14 :7 صم 2)

َرائ يلَ  َعَضدَ  " هللاأخيرا  ُكرَ  فَتَاهُ  إ س  َمة   ل يَذ  ب راه يمَ . آبَاَءنَا َكل مَ  اَكمَ  َرح  ل ه   إل   نَ  لَنَا َوأَقَامَ " ،(55-54 :1 لوقا" ) األَبَد   إ لَى َونَس   قَر 

( 2(. )26 :2 صم 1) صموئيل ابالش نمو تعكس كلماتب( 52 :2) السرد خلصوي(. 63 :1) ".فَتَاهُ  َداُودَ  بَي ت   ف ي َخالَ   

 هناك يكن لم ألنه مذود في يسوع ولد ،(2 الفصل في) وبعد ذلك. إسرائيل فقراء بين من هم المعنيين األشخا  جميع

 أرملة ء؛الفقرا أفقر تضحية والديه ، قّدمومريم يسوع "تطهير" في ؛ينمتواضع رعاة إلى والدته وأعلنت للضيوف؛ غرفة

جة هي ةءنبوو نعمة"( 3. )يسوع عن تنبأت  مجد يكونس يسوع(: ءلفدال هللا برنامج مع شيااتم) بطريقة خاصة بُرم 

 على خاصة لوقايركز ( 4") إسرائيل في كثيرين وقيام سقوط في يتسببس" و للشعوب، الخال  يجلبوس إسرائيل،

 بهذا المنوال. تطورت كلها القصة. الروح عمل إلى ينعت بانتظام المعجزي العنصر ؛(52 :2 انظر) يسوع ناسوت

  المعمدان؟ ايوحن أم عن لوقا لنا يقول ماذا ،7: 1 في( خ

i ) 

  ؟يذكرونا بهذه القصة الذين من العهد القديم األزواج من( د

i)  

  المعمدان؟ يوحنا عن لوقاما هي المعلومة المهمة التي سجلها  ،17: 1 في( ذ

i)  

  يسوع؟ عن والدة روايته من العهد القديم يقتبس لوقا في نبوية مقطعكم ( ر
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i ) 

  73-67 ؛55-46 ؛33-32: 1 انظر اليهودي؟ لمسيّاا هو يسوع أن لوقا ظهري كيف( ز

i )1: 32-33:  

ii )1 :46-55 : 

iii )1: 67-73 : 
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 أسئلة للمراجعة والمناقشة: 2الدَّْرْس 

 

 ( لماذا تعتقد أن رواية مرقس لتجربة يسوع مختصر جدا مقارنة مع ومتّى؟ 1

 طع حول شجرة التين اليابسة( عن غفران هللا لزالتنا؟ )المق 25: 11( ماذا يعني يسوع في 2

 متى؟  هسجلصلب، وما الن ع روايتهفي  مرقس هبين ما شمل الوحيد ( ما هو الفرق3

 ؟ ما لى شخصع حجرةالسقوط و حجرةالوقوع على ال؟ ما هو الفرق بين 44: 21 في يسوعفي اعتقادك ماذا يعني ( 4

 ات يسوع )بيتكم يترك لكم خرابا(؟ كلم تشير ماذاإلى ، 38: 23( في 5

 النفوس؟  ربحأو  الكرازةأي كلمات مثل  تىميستعمل ، لماذا ال 24-13: 28( في 6

 عن هدفه في الكتابة عن قيامة يسوع؟  تظهر رواية متّى. ماذا 21-24ويوحنا  24مع لوقا  28متّى ( قارن 7

وزكريا البن، ولكن  إنجاب أليصاباتشك في وعد المالك عن زكريا عندما  في اعتقادك لماذا أّدب )عاقب( جبرائيل( 8

 عرف رجال؟ت وهي لم يمكن أن تحبل عن كيفجبرائيل  تلأسعندما  مريم )يعاقب( بأدّ بلم 
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 :على قادرا الطالب يكونس ،الثالث يومال نهاية عند

  يسوع حياة عن لوقا لرواية الرئيسيتين يذكر النقطتين( 1

  للوقا األساسي المستهدف الجمهور كانت الناس من أن يتعرف عن أي مجموعة( 2

  المثالي الرجل باعتباره يسوع على تأكيده لوقا رواية من أن يشرح( 3

  القدس والروح يسوع بين الوثيقة العالقة على تأكيده لوقا رواية من يشرح أن (4

  المجتمع من الدنيا المستويات من الناس لهؤالء يسوع خدمة على تأكيده لوقا ةرواي من يشرح أن( 5

  المسيّا هو يسوع أن أظهر كيف لوقا رواية من يشرح أن( 6

 اآلب هللا مع واحد هو يسوع أن 1 يوحنا من يشرح أن( 7
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 4-2: لوقا 1الدَّْرْس 

 (2، اليوم 5)تتمة الدرس 

 إسرائيل؟  في طبقة "أقل وأدنىالمسيح لوبين " خدمةعلى  لوقامن لوقا تركيز  2يظهر الفصل لتالية / المقاطع، كيف ( في اآليات اس

i )2: 7ب : 

ii )2 :8-3 : 

iii )2 :24 : 

 ؟ 52: 2لوقا إنسانية يسوع في  يظهر ( كيفش

i)  

  13 :4-1 :3: للخدمةيسوع اعداد (  

i ) ليس المسيح؛ بدال من  انحوي جديد. لكنال الخروجعن  انعلم دخل إلى المشهديالمعمدان  ، يوحنا1ارتباطا بيسوع في الفصل

يسوع  )تتبع لنسباحه بالروح. بعد س  عمد يسوع ومُ تالناس إلى مجيء المسيح )ومعموديته بالروح القدس والنار(.  وجهيذلك، 

بلالروح إلى الصحراء قاده آدم(،  من يسوع مستعد  كان " عبر البحر األحمر(. وهكذاديتهمعموإسرائيل " تبعت)كما  يُجر 

 .العلنية خدمتهل

ii التحقق من صحة معلوماتهم.  من خاللها مكنناي( واحدة من عالمات مؤرخ موثوق به هي الطريقة التي 

 ، لوقا يعطينا الكثير من المعلومات التفصيلية عن الحكام الذين كانوا في إسرائيل. 2-1: 3( في 1)

 بن زكريا في البرية. ا)المعمدان(،  انحويلكلمة هللا جاء جاءت فيه  يمكننا من تحديد بوضوح الوقت الذي( وهذا 2)

 اليهودي؟  االمسيّ في إنجيله( إلظهار أن يسوع هو  تّىم هما فعلل والذي هو مشابه) 6-4: 3 في فعل لوقاي( ماذا ض

i ) 

 من تأكيدات لوقا نرى هنا؟ يسوع ابن آدم، ابن هللا. أي  كون نتهي معت ب38: 3س( 

ii ) 

 الشيطان؟  جّربه مايسوع عند أجاب ع( كيف

i ) 

 

 ( 21 :1 -14 :4) الجليل فيخدمة يسوع 

 عن نيابة القوية يسوع خدمة توضح التي القصيرة الروايات من سلسلة ينسج لوقا إنجيله، من األول الرئيسي القسم هذا في (1

 رىتس(. 21 :8) وتطبيقها هللا كلمة سماع على التركيز مع تعاليمه، من األمثلة من العديد أيضا وشملت واألسرى؛ الفقراء

 عظمة على ركزالت الحفاظ على على تساعد متكررة قصيرة ملخصات استخدام طريق عن معا السرد جمع لوقاي كيف

 ،بقوة ليس ولكن السرد، خالل من أتيوأيضا ت. ( 3-1: 8 ؛17 :7 ؛15 :5 ؛44 ،15-14 :4) وتهملكل هجلب وعلى يسوع

 (.43-44، 35-31 :7 ؛7 :6 ؛34 ،21-17 :5) المعارضة بداية

 

 

 

  44-14 :4: وكفرناحوم لناصرةل سارة أخبار( 2
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ات اآلي) خدمته التامة لتقديم الناصرة مدينته في للمجمع يسوع زيارة لوقا ستخدما ،(15-14اآليات ) المقدمة ملخص بعد( أ

 من ابررم ؛أحرارا األسرى إطالق ذلك في بما للفقراء، سارة أخبار مع روح؛ بقوة القديم؛ هدالع وعود اقمحق- (16-30

 تذكير نتيجة هي المعارضة أن خاصة الحظ. المعارضة نتجأ مما ،مماالخال دا حول القديم العهد قصص من اثنين قبل

 (. الرسل أعمال فرس في القصة توقع وبالتالي) لألمم مسبقال هللا إدراج من اليهود بعض يسوع

 

 لشياطينل هطرد في وبالتالي. واألسرى الفقراء عن نيابة قويةال يسوع خدمة انتوضح تينقصير ينروايت هذا ويتبع( ب

 هعشب على مقدسة حرب في الشيطان حارب ،اإللهي المحارب (المتواضع) يسوع، ،(44-31 :4) المرضى وشفاء

  (.18 :14 راجع ؛6 :4 انظر) المفترض

 

  ؟21 ،13-17 ،4 في هنا ذلك يفعل كيف ي.ليهودا المسيّاك يسوع لوقا يُعرف أخرى، ومرة( 3

 ( أ

 

  ؟(اإلنجيل) لخال ل خطته في مماأل أدخل يسوع أن لوقا ظهري كيف ،27-24: 4 في( 4

 ( أ

 

  ؟(23-28: 4) هذا على الناصرة في المجمع في الناس كان رد فعل كيف( 5

 ( أ

 

  ؟35: 4 في يسوع الذي فعله قراخال فعلال هو ما( 6

 ( أ

 

  العمل؟ هذا يسوع أجرى األسبوع أيام من يوم في أي( 7

 ( أ

 

  ؟33: 4 في بطرس بيت في يسوع الذي فعله قارخال فعلال هو ما( 8

 ( أ

 

  ؟ه يسوعفي طانخر الذي النشاطالذي  ،44: 4 في( 3

 ( أ

 

  11، 4-1: 2: والجدل الَمَهّمة( 11

 أيضا ضعت كما(. 16-12اآليات ) هرتهشل يؤدي بر المن  رجلل يسوعشفاء  ،(11-1 :5) تالميذه ولأ دعا أن بعد( أ

 عدم صوم ،(32-27اآليات ) الخطاة مع اكله ،(26-17اآليات ) الخطايا يغفر أن هحق على- الصراع قصص من سلسلة

 (. 11-1 :6)التقليدية  السبت لقوانين هكسرو ،(39-33اآليات ) تالميذه

 

  ؟االول التلميذ سياق دعوة في هوالذي 6: 5 في يسوع الذي فعله قارخال فعلال هو ما( 11

 ( أ

ما هي  إنجيله؟ في الرئيسية نقط لوقا من واحد على يركز الذي و لوقا سجل و يسوع الذي فعله عملال هو ما ،13: 5 في( 12

  ؟النقطة

 ( أ

 . طبقة أدنى/قلأل خدمته في الحنونة يسوععلى إنسانية  لوقا زيرك: نقطةال( ب

 

  ؟16: 5 في نراها التي يسوع عن لوقا رواية ىخرهي النقطة األ ما( 13

 ( أ
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  ؟21: 5 في يسوع نالفريسيو عارض لماذا( 14

 ( أ

 

  ؟34: 5 في يسوع نالفريسيو عارض لماذا( 15

 ( أ

 

  ؟2: 6 في يسوع نالفريسيو عارض لماذا( 16

 ( أ

 

  ؟7: 6 في يسوع نالفريسيو عارض لماذا( 17

 ( أ

 

 

 41-12: 4: وآخرين تالميذه يسوع يعلم( 12

 على( 19-17اآلية ) آخرين وجود أثناء( 24 اآلية) هميرشد كان ،!(أخرى مرة إسرائيل) عشر ثنااال يسوع ني  اآلن عَ ( أ

 ؛نونةالدي وليس محبةال على يسوع؛ أجل من ونديضطه الذين ،المتواضعين الفقراء على- التركيز الحظ. التلمذة طبيعة

 . الطاعة على وأخيرا

 

  ؟43-12: 6 الذي يشبه ىمتّ  إنجيل من جزءال هو ما( 13

i ) 

 

  يسوع؟ الذي ركز عليه ما ،45-43: 6 في( 24

 ( أ

 

  ؟43-46: 6 في يسوع ركز عليه ما ظهرالتي ت 47: 6 في الكلمة هي ما( 21

 ( أ
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 11-7: لوقا 2الدَّْرْس 

  21-1: 7أخبار سارة للفقراء:  (22

في وعاهرة (، 17-11اآليات (، وهي أرملة )10-1اآليات ) يلفقراء، في هذه الحالة غير يهودل ( مرة أخرى يظهر يسوع الرحمة23

إلى  (، مما يؤدي بعد ذلك16مع تعجب أن "ظهر نبي عظيم بيننا" )اآلية  تنتهي (. الحظ أن القصة الثانية50-36اآليات المدينة )

د إلى القصة األخيرة قوي( 34 اآليةن يوحنا )والفريسي(. الحظ كذلك كيف رفض 35-18اآليات السرد عن يسوع ويوحنا المعمدان )

  .القسمفي هذا 

 ؟ 17-1: 7لوقا رحمة يسوع مرتين في  يرينا ( كيف24

 أ( 

 ب( 

 ؟ 14-3: 7إليه في  الجأوالذين  مماألظهر يسوع قلبه مرة أخرى تجاه أ( كيف 25

 أ( 

 قد رفضوا حقا؟  واكان من ن يوحنا المعمدان،و، عندما رفض الفريسي34-23: 7ل ( وفقا 26

 أ( 

 ؟ أجابهيسوع  أن يقول لوقا إذن لماذان ليسوع؟ عامسقال  ذا، يقول لوقا أن يسوع أجاب سمعان الفريسي. ما44: 7( في 27

 أ( 

  ب(

 ؟ 48: 7ن في عاسم يسوعفاجئ  ( كيف28

 أ( 

 24-1: 2: وإيمان خوف، سمع حقيقي، (21

 ويعقب(. 21-1 اآليات الطاعة، إلى يقود الذي النوع) الحقيقي السمع على للتركيز ذلكل ألمثال،ل كمعلم اآلن يسوعيقدم  لوقا( أ

 انظر) نجاسة الموت، الشياطين، ،ةقيالخل على يسوع قوة على يدل مما ،(المعجزات أربعة مع) اتمعجز قصص ثالث ذلك

 موضوعات اختاروا القصص هذه من واألخير األول أن كيف أيضا الحظ(. 47   ،34 :16-1 :11 الويين على لتفاسيرا

 . واإليمان الخوف

  لوقا؟ مواضيع من واحد نرى كيف ،3-1: 8 في( 34

 ( أ

 . النبي من العهد القديم الذي منه اقتبس إلى يشير ال يسوع ،14: 8 في الحظ( 31

  ؟(الجيدة التربة) صحيحبشكل  كلمته أخذوني الذين الناس يسوع صفو يفك ،15: 8 في( 32

  (أ

  إخوته؟ هم الذين أولئك يسوع صفي كيف ،21: 8 في( 33

  (أ

  ؟الجدريين منطقة أن يسوع سفاه في لوقا يقول شيطان به لرج كم ،27: 8 من( 34
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 ( أ

  معهم؟ أن يبقى يسوع واسأل الجدريين من الناس من كم ،8.37 في( 35

 ( أ

  ؟متزاحم حوله الحشد في له لمسه قد ما شخصا أن يسوع رفع كيف ،46: 8 في( 36

 ( أ

  21-1: 1: الحقيقية والتلمذة يسوع هوية( 27

-1ات اآلي) لهم للخدمة يسوعب إرسال  بدءا الروايات، من النهائية السلسلة هذه في عشر االثني الذي يلعبه هامال دورلل انتبه( أ

 إلى باإلضافة ،(54-ب 43 :3 ؛27-18 :3) يسوع موت نع ينتاألول ءتيننبووال بطرس اعتراف مع األكبر القسم نتهيي ثم(. 3

 . أورشليم في الذي سيكمله( 31-34 اآليات" )الخروج" عن إيليا و موسى مع يسوع تحدث حيث ،(36-28التجلي)اآليات 

  ؟3 لوقا في وقيامته بموته يسوع نبئت مرة كم( 38

  (أ

  ؟... ورائي يأتي أن أحد أراد إذا: قال عندما يعني يسوعكان  ماذا ،23: 3 في( 33

 ( أ

  ؟وهافعلي أن يجب تالميذه يكونوا أن يريدون الذين أولئك يقول يسوع أن أشياء ثالثة ما ،23: 3 في( 44

 ( أ

 ( ب

 ( ج

  ؟مبينهظم حول من هو األع واتجادل عندما 48-47: 3 في الرسل على يسوع رد كيف( 41

 ( أ

  44، 11-21: 1 اورشليم: إلى الطريق في

با هذا هو يترك غال "أورشليم إلى الطريق في" مبني بأكمله السرد أن من الرغم على أنه ستجد ،هذا سرد هذا السفر الطويل تقرأ بينما  (1

 يف القسم هذا قراءة نام يريد ربما قالو(. ينمدرج هما مختلفة ينتسب أحداثو وسبعين اثنتين مهمة أخرى، أمور بين من) الموضوع

( 1: )ن خاللم منسوجة سابقة مواضيع عدةل أيضاانتبه . ستتحقق قريبا في اورشليم والتي ،سبق وتم التنبؤ بها التي األحداث ضوء

 قادةالو يسوع بين األحيان، بعض في قاسيةالو العادية،المواجهة ( 2) ؛الضالينو الفقراء وخاصة الناس، لجميع هللا خال  مجيء

 رحيله. لبعد خاصة إعدادهمو التالميذ، تشكيل( 4) و ويقتل؛ ليتألم ورشليما الى يسوع حيث يذهب الصلة وثيقال موضوعال( 3) اليهود؛

  12، 11-21: 1: بالكلمة والعمل السمع: التلمذة (2

 في من خالل مثله يسوعبتحدي  تنتهي( 55-51 :3) ينالسامري معارضة تجاه مواقفهم. التالميذ إرشاد إلى ةدالما هذه تشير كم الحظ( أ

 وسبعين ثنتيناال وبعثة( 62-57: 3" )التلمذة تكلفة" هذه المواقف بين" قريبي هو من" السؤال هدم كان هدفه هو الذي ،25-37 :14

 بشأن تعليمات كذلكو ،["(يسوع] قاله مال االستماع" خالل من ،42-38)االيات  يسوع شخص رحب كيف قصة تأتي ثم(. 1-24 :14)

  (13-1 :11) الصالة

  يسوع؟ السامرية قريةال من الناس لم يقبل لماذا ،53: 3 في (3
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 ( أ

  بيته؟ سميهي أن مكنأ( منزل) مكان يسوعهل كان ل ،58: 3 من (4

  (أ

 ؟ أخرى كناماألإلى البلدات و 72 ل يسوع لارسا وراء ، ما كان السبب1: 14( من 5

 أ( 

 هر؟ ظيمن مواضيع لوقا  وعأي موض، 22-21: 14( في 6

 أ( 

  23: 14مثل السامري الصالح؟ انظر  عندما قال يجيبيسوع  على ماذا كان( 7

 أ( 

 ر بشكل واضح في مثل من السامري الصالح؟ هظي( أي من مواضيع لوقا 8

  أ(

 ؟ 41-38: 14في  يظهر( أي موضوع من لوقا 3

 أ( 

 شرح إجابتك من النص. احتى نحصل على جواب منه؟ نلح عليه  نزعجه أو يعلمنا يسوع أن هل، 13-5: 11في  (14

 أ( 

  24-14: 11: يسوع معارضة( 11

 اآليات) ألية طلبهم خالل منو الشياطين طرد على الحشود الناي من بعض قبل منأوال  يسوع سلطةتمت مساءلة  التالي، السرد في( أ

 من سلسلةب يسوع همجيبسي نالذي ،(38-37 اآليات) الفريسيين قبل من وثانية ،32-17 اآليات في يسوعب همجيبي الذين ،(15-16

 (. 54-33اآليات ) ومعلميهم الفريسيين على المشاكل

  ؟الشياطين أبناءكم بمن يخرج سأل عندما يسوع غاية كانت ما ،24-13 :11 وفي( 12

 ( أ

 

 

  أهمية؟ أقل ياءأشب اهتموا بينما لواهمأ الفريسيين ان يسوع لقا ماذا ،42: 11 في( 13

 ( أ

 

  وقت؟ كل ليسوع والكتبة الفريسيون يفعل كان ذاما ،54: 11 من( 14

 ( أ
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 14-12: لوقا 2الدَّْرْس 

 1: ،12-1: 12: والتأهب التلمذة( 12

كريم مع و يكون  هلدي ما مع أن يكون الشخص فرح ولكن لثروة،ل السعي عدم( 1: )المواد على السلسلة هذه في التأكيدين الحظ( أ

 (. شيء كل نهاية عند سيحدث ماذا) ةالنهاية القادم ضوء في اليقظة( 2) و لفقراء،ا

  أن يخافوه؟ يجب من قال أنهم ؟7-4: 12 في علم يسوع ضده يذما ال( 16

 ( أ

 ( ب

  ؟أمام الناس هون بعترفي ال الذين أولئك تجاه صرفسيت أنه يسوع قال كيف ،12-8: 12 في( 17

 ( أ

  ؟34-22: 12 في يكون أن يجب ال أنه قال ماذا ،7-4: 12 في ناسال من الخوف عن يسوع تحدث بينما( 18

 ( أ

  ؟34: 12 الذي تعلمه اآلية مبدأهو ال ما( 13

 ( أ

  يسوع؟ الذي يعلمه المبدأهو  ما ،48: 12 في( 24

 ( أ

  ؟هعن يتحدث أن يسوع كان يبدو الذي ما ،3-6: 13 في( 21

 ( أ

 

 11: 17-11: 12: الفريسية عارضةم في يسوع( 22

 ينمثل بعد(. 17-14 :13) السبت يوم في هلتعاطفإظهاره  حول والفريسيين يسوع بين الجدلب بدأت ةالمقبل السلسلة هذه أن سترى( أ

-22 تااليا) فعل ما ال يستطيع فعله الكثيرينمن خالل  يخلصس من السؤال على ذلك عديجيب ب ،(21-18االيات ) هللا ملكوت عن

 مع يسوع صراع في ينالمتكرر للموضوعين انتبه هذا، بعد(. 35-31االيات )ورشليم ا على حزنه إلى يؤدي بدوره والذي ،(34

 أن إلى يشير الضال االبنمثل  أن الحظ(. 31 :16-1 :14) المال تجاه مواقفهم( 2)و والضالين الفقراء تجاه مواقفهم( 1) الفريسيين

 كريم، أب ولكن، [15:29] مالك عبيد ليس) هللامع  المتعارضة نظرهم وجهات هي والفريسيين سوعي بين المحك على هو ما

 (.14-1 :17)خدمة األخرين بأمانة و التسامح على للتالميذ التعليمات من مزيد مع القسم يخلص ثم. (مسامح

  ؟أخطأ في فعله يسوع ان مجمعال رئيس ذا قالما ،14: 13 في( ب

i ) 

  التعليم؟ هذا على يسوع كان رد فعل كيف ،16-15: 13 في( ت

i ) 

  ؟34: 13 في لشعبه المحب قلبه يسوعلنا  أظهر كيف( ث

i ) 

  ه؟تتبع كبيرة حشود توكان ،مشهور جدا كان عندما( 33-25: 14) يسوع هفعلالذب  ما( ج
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i ) 

  ؟كرازةال عن( 33-25: 14) المقطع هذا يخبرنا ماذا( ح

i)  

 

  ؟(32-11: 15) الضال االبن مثل من الهدف هو ما( خ

i ) 

 

 غاية هي ما القصة؟ هذه غاية عطيت التي اآليةما هي . ولعازر الغني الرجل عن يسوع قول يسجل لوقا ،31-13: 16 في( د

  القصة؟

i )  

i ) 
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 21-17: لوقا 4الدَّْرْس 

 ماذا لدينا؟ الذي اإليمان مقدار على هللا ركزي هل. مؤمنال عند يكون دقالذي  اإليمان مقدار عن يسوع تحدث ،6-5 :17 في( ر

  هللا؟ عليه يركز

i ) 

i ) 

 

  27: 11-11: 17( الجواب على وجود الملكوت: 22

 لىع هو الرد المناسب صلب الموضوع'' في طريقه ألورشليم''. بدأ مع التذكير بأن يسوع تالحظ كيف هذه السلسلة النهائية أ( 

(؛ مشكلة 17-3 :18(؛ التواضع )8 :18-24 :17) مانةاألمرة أخرى(؛  ةالسامر وجود ،13-11 :17، الشكر )وتكلالموجود 

في  ضالرجل  يعثر علىأعمى ورجل (، يسوع يشفي 34-31 :18القادمة ) موته عن(. بعد التنبؤ الثالث 34-18 :18الثروة )

 إلعداد التالميذ لغيابه.  وصاخصيهدف  (27-11 :13(. المثل النهائي )14 :13-35 :18أريحا )

 الكتابة؟ غرض لوقا في حول هذا  شيرماذا يل؟ 8-1: 18 هنا موضوعالالصالة. ما هو  لىع، لوقا يروي تشجيع يسوع 13-5: 11( في 24

  أ(

  ب(

  لوقا؟ مواضيع من واحد( رملةاأل) 8-1: 18 في يسوع الذي استعمله لشخصا يظهر كيف( 25

 ( أ

  يعني؟ ماذا ،"ال" تلق إذا سيئ؟ أمر الثروة امتالك أن يسوع هل علم ،25-24: 18 في( 26

  (أ

  (ب

  االرض؟ الى مجيءال في كان هدفه أن يسوع لقا ماذا ،(14-1: 13) زكا قصة في( 27

 ( أ

 ؟ عبيدلل اء  نَ م  عشرة أَ  إعطاءيسوع مثل قال ( لماذا 28

 أ( 

 طلوب في مواجهة الخوف من الفشل في خدمته؟ م أنهيسوع  أشار إلى ماذا، 23: 13( في 23

 أ( 

 

  22: 24-22: 11: اورشليم في( الجديدة والبداية) النهاية أحداث

  22: 21-22: 11: الهيكل في يسوع يعلم( 1
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، وهو يكلهأخذ مكانه الصحيح كمعلم في الرفة، ولصيال ه. بعد طردهيكل، يسوع يعود اآلن إلى ال2و 1أ( كما كان متوقعا في الفصلين 

ين يسوع والمعارضة في الحظ كيف يصور هذا القسم كله الصراع ب(. 47 :13لقتله ) الدينيين قادةال تآمر الحدث الذي تم تعيينه في سياق

مثل المستأجرين في جانب هللا. الحظ أيضا كيف أن  فيدور المتعلمين الذين هم  وا( لعب48، في حين أن "الشعب" )اآلية هيكلسياق ال

 (.ممعطى آلخرين )األي( على وشك أن 7-1 :5 إشعياءعل من الواضح أن الكرم )راجع ( يج13-3 :24م )الكر

  يسوع؟ في فكروا أنهم عن الناس كالم يدل ماذاعلى  ،38: 13 في( 2

 ( أ

  ؟االمسيّ  هو كان بالفعل بأنه تظهر!( تالميذك انتهر معلميا ) 44: 13 في لفريسيينل يسوع أن اجابة كيف( 3

 ( أ

  ذلك؟ في السبب ب عن44: 13 قولت ماذا اليهودي؟ والشعبورشليم أل قادمأنه  يسوع يشير ماذاإلى  ،44-42: 13 في( 4

 ( أ

 ( ب

  يسوع؟ مع تعاملهم في والكتبة الكهنة رؤساء دافع حول 48: 13 توضح ماذا( 5

 ( أ

  هم؟اعطا الذي الجواب ما فعل، كما والتصرف تعليملل السلطة على حصل من أين يسوع اليهود زعماء سأل عندما ،2 :24 في( 6

 ( أ

  ؟ذلك نعرف أن لنا كيف. اجيد عمل األشرار المستأجرين الكرامين مثل أن إلى إشارة لدينا ،13: 24 في( 7

 ( أ

  جيدة؟ ليست طويلةال صالةإلى أن ال يسوع شيرهل ي ،47: 24 في( 8

 ( أ

: 21 يفحول ذلك  يسوع يقول ماذا. األثيمة السلطات أمام وندعي عندما واقولي أن ينبغي ما حول ينقلق لمؤمنينا يكون أن الطبيعي من( 3

  ؟14-15

 ( أ

  للحكم؟ مجيئه وقت عن 28-25: 21 في يسوع قال ماذا( 14

 ( أ
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 2يوَحنَّا -22: لوقا 2الدَّْرْس    

 24 :22-1 :22: يسوع وموت محاكمة( 11

 لفةمخت محاكم ثالثة أمام يسوع جلب تم. يسوع بموت المحيطة األحداث اآلن يروي لوقا النقطة، ههذ تجاه السرد شكلت أن بعد( أ

 من(. 15-13 ،4 :23) خطأ أي ارتكاب من ينسياسيال أعلن بريئا أمام أنه الحظ ؛(وبيالطس هيرودس، اليهودي، السنهدرين)

 أن ظالحي أن لوقا أكدت ين،يانمورال غيرال ثائرينال وأ لعبيدفقط ل صلبال تركوا الرومان أن اعرفو الذين ،ه األمميجمهور أجل

-33اآليات " )المذنبين" من لواحد الخال  أعطى يسوع صلبه، في حتى(. 15 :23" )الموت يستحق شيئا يفعل لم" نفسه يسوع

 . يسوع براءة أيضا كدأ الذي( 43

  األخير؟ العشاء في المستخدمة الكأس عن يسوع يقول ماذا ،24: 22 في( 12

 ( أ

 يسجل كيف. مختلفا سيكون وتهلكم أن يسوع قال ،متحتهالذين  على السيادة ونمارسي العظماء والرجال العالم، حكام أن حين في( 13

  ؟26: 22 في الفكرة هذه لوقا

 ( أ

  ادي؟تيعا غيرال 42: 22 في يسوع طلب ما هو( 14

 ( أ

 ( 51: 22) ؟واحد من معتقليه نأذما قطع واحد من الرسل عند يسوع فعل ذلما( 15

 ( أ

د أين( 16  ( 54: 22) عليه؟ القبض تم أن بعد مباشرة المتخذة يسوع أُخ 

 ( أ

  يسوع؟ محاكمة من الجزء هذا خالل طرسب كانأين  ،55: 22 ل وفقا( 17

 ( أ

  ؟عادلة كنت لم محاكمته أن لسنهدرينل يسوعقال  كيف ،68-67: 22 في( 18

 ( أ

  ؟ا فيهامذنب كان أن يسوع اليهود غيرال الحكام لاقالتي  التهم هي ما. 12-1: 23 اقرأ( 13

 ( أ

  الروماني؟ القانون أمام عن ذنب يسوع بيالطس لاق ماذا ،22 :23 في( 24

 ( أ

  ؟هو ما األخرى؟ رواياتال عن يختلف( 43-33: 23) معه لباصُ  ناذلال ناالمجرم عنما  شيء يسوع، صلب عن لوقا رواية في( 21

 ( أ

  ؟احدث ين اللذانخارقال حدثينال هما ما ،45-44: 23 في( 22
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  .(أ

  .(ب

  لوقا؟عن أي مجمع يتكلم (. 51-54: 23) للمجمعالرامة ومشيرا  من يوسف كان( 23

 ( أ

 22-1: 24: يسوع وتمجيد التبرير( 24

من حيث  موتهر الخبز، يسوع نفسه فسر مرارا ف به في كسو. معرخرىاألناجيل األمقارنة بالقيامة  عن لوقا أطول سردلدى أ( 

مغفرة الخطايا لجميع والتوبة ب ويُكَرز باسمه: المسيح يجب أن يتألم ويقوم من بين األموات "ءاتالنبو إكمالضرورته اإللهية و

مع ابتهاج  هيكلفي البته نهي كتا(. الحظ أن لوقا يالرسل )أعمال 2جزء الإلى  مشيرا(، وبالتالي 47 :24األمم، مبتدأ من أورشليم ")

  انتظار.و

 الذين جاءوا من بعدهم؟ من الذي جاء أوال إلى القبر الفارغ؟ من (، 12-14: 24القيامة ) عن ( وفي رواية لوقا25

 أ( 

  ب( 

 يسوع؟  وقيامة موت  الحقيقة عن ا( فهم24-18: 24ثنين على طريق عمواس )االن االمؤمن( هل 26

 أ( 

 (؟ 27-25: 24) اعلى هذ( ما كان رد يسوع 27

 أ(

 

 ( 34: 24) عشر؟ لألحد اإلثنين هذينقال  ذاما الطريق، على يسوع مع ةتجربال هذه بعد( 28

 ( أ

 ( 43-37: 24) ؟ليؤمنوا لمساعدتهم فعل وماذا لهم قال ماذا ،37: 24 في( معهم ومن ) عشر لألحد يسوع ظهر عندما( 23

 ( أ

 ( ب

  عمواس؟ طريق على الثنين أول مرة بعد أن قاله يسوع ررهما الذي ك ،47-44: 24 وفي( 34

  (أ

 ( ب

  (ج

  ؟(53-52: 24) الرسل فعل ماذا السماء، الى يسوع صعد عندما( 31

 ( أ

  ؟أخر من العهد الجديد كتاب أي إلى مباشرة يقودنا يسوع حياة عن لوقا حساب( 32

 ( أ



56 
 

 

  لخطوط العريضةا

 12-1: 1مقدمة 

  21: 12-11: 1: 1 الجزء

  12 ،2-13: 1: لتالميذه يظهر هللا ابن/المسيّا( 33

  54 ،12-13: 2: لكلمةل يظهر هللا ابن/ المسيّا( 34

 

  21: 21-1: 12: 2 الجزء

  31: 24-1: 13: لعالما يموت من أجل هللا ابن/المسيّا-الفصح األخير( 35

 

  25-1: 21: خاتمة

 

  لليوحنا: أساسيتين نقطتين

 . وتصريحاته معجزاته طريق عن هويته تأثب اليهودي، المسيّا ،يسوع( 1

 .يؤمنون الذين لجميع الخال  يعطي الذي االبن هللا هو يسوع( 2

 

  12-1: 1مقدمة: 

ابن هللا. ك كلمة،كليسوع  تاريخيوال يتاريخما قبل  الجانبين كال يوحنا على ركزيهذا المقطع الرائع. هنا سترغب أن تعود مرارا وتكرارا ل

 اآليات) مجيئه إلى العالم على شقينة من اجابو (5-3 اآليات) دور كلمة في الخلقب يوحنا خبرناي، ثم (2-1)اآليات  قبل الخلقبالكلمة بدءا 

الخروج  بدأ فكرةتنا أيضا (. ه18 اآلية) يةهأللووا( 14 اآليةالجمع( عن التجسد )صيغة مع اعتراف )الحظ التحول إلى يختم ، و(3-13

ميُ ، في حين (23-22: 4)راجع خروج  الحقيقيون"أبناء هللا"  مهالجديد: المؤمنون بيسوع  ، (17-16)اآليات  أعظم من موسىكيسوع  قَد 

  .، والتي تتوقع بداية القصة نفسها(15، 8-6)اآليات  يوحنا المعمدانهذا كشف ل. يتخلل خروجالذي قاد أول 

  عن يسوع؟يوحنا خبرنا اللذان يمهمين الشيئين البيان عن يسوع. ما بحياة يسوع عن  روايتهيبدأ  انحوي، 3-1: 1في  (1

  أ(
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 ب( 

 

 2-1: 1يوحنا ول: األمقاطع من انجيل يوحنا التي تعطي بيانات واضحة حول ألوهية يسوع المسيح. وهذا هو  4سوف نركز على 

 ؟8-6 :1في ( ماذا يقول يوحنا عن يوحنا المعمدان 2

 أ( 

 (؟8: 1)النور ف( من هو 3

 أ( 

 (؟يقبلوه)و قبلوهألولئك الذين  أن يسوع عمل 12: 1قول ت(. ماذا 11: 1تقبله ) مل(، وخاصة يقةالخل( جاء يسوع لخاصته )4

 أ( 

 

 21: 12-11: 1: 1جزء 

 12: 2-11: 1لتالميذه:  ظهرابن هللا /االمسيّ ( إن 1

رابع وم الاليثالثة أيام بعد كسبعة أيام )خمسة أيام فعلية، واألخير محدد عمدا لجديدة في مخطط الخليقة الة يروي بداي يوحنا. 1 :1أ( من 

يتبعون من تالميذه  بعض– المعمدانيوحنا  خدمةيبدأ مع  الذي(. 1: 12[(، والتي بدورها تتوقع سبعة أيام من األسبوع األخير )1 :2]

 .(11 :2" )''أمنوا به ث تالميذهذروة في عرس قانا، حييصل ال – يسوع

 اليهودي؟ االمسي  أن يسوع هو  انحوي رواية، كيف تظهر 23: 1( في 2

 أ( 

  1: 2-23: 1 درج منتال( الحظ 3

 : وفي اليوم التالي 23: 1أ( 

i األوليوم الكمحسوب ( 28-13: 1) قبل ذلك( يوم . 

ii أجاب يوحنا المعمدان أسئلة الفريسيين.1( وفي اليوم ،  

 يسوع حمل هللا.  علن أني: يوحنا الثاني : اليوم23: 1ب( 

 يسوع.  ناعتبيورجل آخر  سوا: أندرالثالث : اليوم35: 1ج( 

 ل ائيثانيفيليب ونيلتقي بو: يسوع يذهب إلى الجليل، الرابع : اليوم43: 1د( 

  الثالث. : في اليوم1: 2ه( 

i 4اليوم  بعد-3يوم ال( هذا يشير إلى . 

iدرجالتهذا  في-7و اليوم ( هذا ه . 

 ؟ اأن يسوع هو المسيّ  أكيدةيوحنا المعمدان الى معرفة  توصل ، كيف34-31: 1( من 4

 أ( 

 اليهودي؟  االمسيّ يوحنا لنا مرة أخرى أن يسوع هو يقول ، كيف 45: 1( في 5

 أ( 
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ل وقي حيثيسوع  من أقوال 7عطينا يكذلك يسوع، ومعجزات عملها  7 عنحياة يسوع، سيقول لنا  عن يوحنا( الحظ أنه في حساب 6

 ..." هو: "أنا فيها يسوع

 .2 حنايو المعجزة األولى تحدث فيأ( 

 (؟ 11 ،3: 2ر مجده )ظه  تُ يسوع  معجزة عملها( ما هي أول 7

 . الماء إلى خمر حولأ( 

 ن األناجيل األخرى؟ ع( 22-13: 2) هيكللليسوع  ا عن تطهيرنحوتختلف رواية ي( كيف 8

 . الثاني فقط التطهير ونيسجل ينفي حين أن اآلخر للهيكل ينوحنا يسجل تطهيرأ( ي

 ؟المتشابهة ن االناجيلعن حياة يسوع؟ كيف هذا يختلف عكتب روايته  حينماحول منظور يوحنا  21و 17: 2 تظهر ( ماذا14

 . ...( الوراء اآلن يها منإلننظر  بينماقيامة )مرحلة ما بعد ال منظور من فسر أقوال أو أحداث من حياة يسوع مني/شرحيأ( غالبا ما 

 فعل يوحنا. يال تعطي هذا المنظور التفسيري كما األناجيل المتشابهة ب( 

  27-26، 15: 6؟ انظر يوحنا 25-23: 1في  ناساليسوع عن  هيوحنا لنا عندما سجل ما عرف ذا يقول( ما11

12 ) 
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  ؟31-23: 12 مرقس في وصية أعظم عن يسوع وكلمات موسى شريعةب انحوي كلمات ترتبط كيف ،14-14: 3 لوقا في( 1

  لوقا؟ التي يشير إليها النار هيما ،17: 3 لوقا في( 2

  ؟ترونه الذي الفرق ما. 14-3: 4 متى قرأا ثم. 12-3: 4 لوقا قراا( 3

  هناك؟ كنت لو فستخا نتك هل. العاصفةيهدئ  رأوه عندما يسوع من ونخائف التالميذ كان ،25: 8 لوقا وفي( 4

  ؟يشفي من الذي ثقافتك؟ شفاء هل يجري( 5

  ؟بذلك يعني ماذا هللا، ملكوت يستحق الوراء إلى وينظر المحراث على يده يضع أحد ال أن( 62: 3 لوقا) يسوع قال عندما( 6

 يؤثر كيف ؟(42-5: 14 متى) 12 بها ال رسلالتي أ( الخطة نفس مع) السبب لنفس 72 ال سوعيهل أرسل  ،1: 14 لوقا من( 7

  اليوم؟ علينا الجواب

  هنا؟ يسوع يعني كان ماذا هللا؟ ملكوت إلى المجيء على الناس إجبار نستطيع هل: 23: 14 لوقا من( 8

  ؟3-1: 16 لوقا في الصادق غيرالوكيل ال المثل معنى هو ما( 3

  الصليب؟ على الموت وهو غرضذات الل جاء بينما هو الصليبأن يبعد عنه  يسوع طلب لماذا ،42: 22 لوقا في (14

  هي؟ ما كذلك، األمر كان إذا لها؟ كأساس المقدس الكتاب عملتست التي المسيح يسوع ألوهية ضد حجج أي سمعت هل( 11

 يهوه؟ مع يساوتم هو يسوع أن وضوح بكل ظهري 3-1: 1 يوحنا من جزء أي( 12
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 : أن يكون الطالب قادرا علىس ،4 في نهاية يوم

 هللا )ألوهية المسيح(  متساوي مع المقاطع التي تظهر بوضوح أن يسوع هو يذكر األربع( 1

  عملها.أن يسوع  يوحنا يخبرنا يذكر السبع معجزات التي( 2

 يسوع التي قالها  سبع جمل ''أنا هو"ال يذكر( 3

  3 حناويني مزدوج في مععرض كيف يستخدم يوحنا كلمات ذات ي( 4

 دمه  وابشريو جسده واتناولي ألن ، أنهم بحاجة5444لجموع، بعد إطعام لشرح لماذا قال يسوع ي( 5

 نجيله إل انحوي ين لكتابةرئيسيال ينسببال يعطي( 6

  17-13يوحنا لئيسية رالمحاور الثالث  يذكر( 7

 اآليات التي تدل على أن الروح القدس هو شخص بذكر ( 8

 من أولئك الذين يؤمنون به هايريدالتي  وحدةالنوعية  فيهيسوع  يفسر د المقطع الذيحدي( 3
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 21، 12-12: 2: للكلمة يظهر هللا ابن/ المسيّا (12

 انيةيحمسال توقعاتال من جوانبال بعض يكمل يسوع حالة كل وفي اليهودية؛ األعياد سياق من سردال كل القسم هذا في انحوي يضع( أ

  بذلك العيد. بهذا المرتبطة

  24، 4-12: 2: األول الفصح عيد( 14

 الذين أولئك إلى العالم تقسم يسوع أعمال( 1: )نقطتين في داللة ذلك تقعو الهيكل، تطهيريوحنا عن  يروي الفصح، عيد سياق في( أ

 (. 51 :1 راجع) هللا وجود( مكان)الهيكل كموضع  ستبدلا نفسه يسوع( 2) و ،يؤمنوا لم والذين آمنوا

 هللا ابنك عيسو تمجيد تستمر في التي ،(المسؤول ابن السامريون، المعمدان، يوحنا نيقوديموس،) روايات أربع من سلسلة ذلك ويلي( ب

 عترافاالو هللا؛ وجودحيث يحل  جرزيم، جبل أو اورشليم ليس يسوع، ؛(36-1 :3) يؤمنبه والبعض لم  ضبعال حيث امن سياق في

 خادم" و( 42-1اآليات ) السامرة-األمم تجمع إلى 4 الفصل من ينلسردا شيري كيف الحظ(. 54-1 :4" )العالم مخلص"ك  يسوعب

 (54-43 اآليات" )الملك

  وقوته؟ هللا موافقةب هللا، من مجيء عن نيقوديموس مكال على يسوع رد كيف ،3: 3 في( 15

 ( أ

ل ُمنَا يوحنا بذلك كيف الماء؟ من ولدت تكون أن يعني ماذا. والروح الماء من يولد أن يجب الشخص أن يسوع قال ،5 :3 في( 16   ؟يُع 

 ( أ

 ( ب

  

  ألمور؟ا هذه يفهم أن نيقوديموسل ه كان ينبغيبأن القول يمكنناهل  ،14: 3 من( 17

 ( أ

 في البرية؟  تعف  ي رُ تال حيةالعن  كلمحينما ت ذا كان يعني يسوع، ما14: 3( من 18

 أ( 

 

 ( تكون له الحياة األبدية. نظرهيكل من يؤمن ) حيث أن على الصليب، هورفع موتهب( وأشار أيضا إلى 

 لنا أحد أغراضه في كتابة إنجيله؟  انحوي يرينا ، كيف17: 3( من 13

 أ( 

 بيسوع؟  واؤمنيعن الحالة الروحية لجميع الناس قبل أن  18: 3 تخبرنا ماذا (24

  أ(

 (؟ 24إجابتك على السؤال أعاله ) 13: 3تبرر  ( كيف21

 أ( 

 ؟ االمسيّ طرق أن يسوع هو  3ب  ا على األقلنحورواية ي ترينا، كيف 34-28: 3( من 22
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 أ( 

 ب( 

 ج( 

 . 3-4: 3يوحنا  1معا؟ انظر  انناسبيتيؤمن( والطاعة )ال يطيع( اإليمان )الذي أن  . كيف36: 3 أقرا( 23

 أ( 

 السامرة للوصول الى الجليل؟  من خاللحيال( السفر  شعر)أو كيف  حول يسوع هفكر الذي، ما 4: 4( من 24

 أ( 

 السامرة؟  عبرالسفر  يحبواأن اليهود لم  نعرف، كيف 3: 4( من 25

 أ( 

 أن يسوع كان رجل )إنسان( مثل غيره من الرجال؟  انحوي يرينا ، كيف6: 4( في 26

 أ( 

: 4انظر  المرأة؟ هذه مع تحدثحينما  الذي كسره األخر الثقافي الحاجز ما. 4 يوحنا في ينالسامري/لليهود الثقافي الحاجز كسر يسوع( 27

27 . 

  (أ

  12: 4 انظر شخصيتها؟ في مقاومة أو مواجهة كانت هاأن إلى السامرية والمرأة يسوع بين الحوار الهذ حناوي رواية تشير كيف( 28

 ( أ

  ؟18-16: 4 في يسوع رد كان ماذا يسوع، متلكي يذال اةالحي ءما أرادتأنها  المرأة قالت عندما( 23

 ( أ

  المرأة؟ مع حديثه في النقطة هذه عند يسوع غرض عن هذا خبرناي ماذا( 34

 (أ

 ؟ 26: 4في  االمسيّ هو  مرة أخرى أن يسوع لنا يوحنا ظهري( كيف 31

 أ( 

 لنا ما كان موقفه حول خدمة أبيه؟  ظهريوالذي  34: 4يسوع في  هقال الذي ما( 32

 أ( 

 هذا هو لما جاء من اليهودية الى الجليل؟ أن  ما المعجزة التي قال لنا يوحنا، خادم الملك، عندما شفى يسوع ابن 54-46: 4( من 33

 أ( 

 

  47-1: 2سمه: لم يذكر ا الذي ( العيد24
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 يهودي إيمان(. السرد كله يفترض 47-1 :5يوم العيد األسبوعي، السبت ) هو غرض يوحنا كان ألن اسمه أ( العيد المقبل لم يكشف

 نأوكلها يمكن - والمطرخاصة، وهي الوالدة، الموت، اللهية اإلعمل في يوم السبت في ثالثة مجاالت من صالحياته يهللا  استمرحيث 

 في يوم السبت.  أدلة على "عمل هللا " إعطاءأيام السبت، حدث في ت

لعمل" ل" اإللهي متيازلال سوعي عن افتراض( 47-16االيات خطاب )ليوم السبت كأساس  المريضشفاء  انحويب( شاهد كيف يستخدم 

 (، مما يؤدي الى مواجهة مع زعماء اليهود.[الحياة أخد] الدينونةلحياة وا افي يوم السبت )واهب

 ما. الشفاء هذا حدث فيه الذي اليوم عن انحوأخبرنا ي ،ب3: 5 في. عاما 38 لمدة الذي كان مريضا الرجل يسوع شفى ،أ3-2: 5 في( 35

  اليوم؟ هذا هو

 ( أ

  لماذا؟. يسوع ونطهديض نالفريسيو كان لماذا يوحنا خبرناأ ،16: 5 في( 36

 ( أ

  ؟ذلك كان ما. نالفريسيو ما كان يقاوم ضده يوحناقال لنا  ،18: 5 في( 37

 ( أ

 

 (.المسيح يسوع ألوهية) االبن اهللك يسوعل يوحنا تقديم في عليه زنرك نريدالذي ( 18: 5) الثاني المقطع هو هذا

  ؟(18: 5) يتحدث كان الناس من مجموعة ألي للناس؟ يعطي أن عليه كانماذا  عن سلطةب يسوع تكلم ،23-13: 5 من( 38

 ( أ

 ( ب

  اآلب؟ إلرادة الخضوع حول موقفه أظهر الذيو يسوع لقا ماذا ،34 :5 في( 33

 ( أ

ل من أنه أظهروالذي  يسوع هلقا ماذا ،36: 5 في( 44   اآلب؟ هللا حق أُرس 

 ( أ

  في؟ كانوا يتقون الفريسيين يأن يسوع أشار إليه الذي ما ،33: 5 في( 41

 ( العهد القديم موسى، ناموس) بالكت( أ

  تفعل؟ بالكت أن يسوع ذا قالما ،33: 5 في( 42

 ( أ

  71-1: 4: الثاني الفصح عيد( 42

طعم الجموع ي عندما( 18 :18 التثنية سفر) المتوقع[" موسى] مثل النبي"ك يعمل يسوع تجد الثاني، الفصح رواية هذه تقرأ بينما( أ

 ،المسيح زمن في جددي أن اليهود توقع يوالذ ء،السما من الخبز حول الخروج موضوع على ارتكازا. الحياة خبز لهم يقدم ثم ومن

-13الفصول ) النهائي الفصح توقع وبالتالي ،(58-48 :6 يوحنا" )دمه" و" هجسد" منحهم خالل من خبز، هو أنه على نفسه قدم يسوع

 . التالميذ غربلة مع نتهيي العيد هذا أن الحظ(. 24
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  ؟يسوع أين ذهب ،15: 6 في أخرى مرةو ،3: 6 من( 44

 ( أ

  إنجيله؟ كتب عندما نظره وجهةب ا والذي يذكرنانحوي يقول ماذا ،6: 6 في( 45

  (أ

 5 باستخدام( أطفالو نساء إلى إضافة) رجل للتو 5444 أطعم قد يسوع أن أدركوا عندما( 15-14: 6) الشعب فعل رد كان ماذا( 46

  ؟تينصغير تينسمكو أرغفة

 ( أ

  ها لنا يوحنا عن يسوع.يروي المعجزة الثالثة التي هي هذه( ب

  يسوع؟ هافعل أي معجزة ،21-16: 6 في( 47

 ( أ

  .ا يوحناعنه يخبرناالرابعة التي  هي المعجزة هذه( ب

  ؟24-22: 6 في تفاصيل يوحنا عطيناي لماذا( 48

 ( أ

  ؟من الخبز فشبعتم أكلتم ألنكم بل أنتم تطلبونني ليس ألنكم رأيتم آيات،( 26: 6) قال عندما يسوعإلى ماذا أشار ( 43

 ( أ

  إنجيله؟ لكتابة أغراضه من واحد أخرى مرة انحويرينا ي كيف ،23: 6 في( 54

 ( أ

  موسى؟ عن هفهم الناس ما الذي أشار إليه يسوع وأساء "السماء، من الخبز أعطاكم الذي موسى سيل: "يسوع قال عندما ،32: 6 في( 51

 ( أ

  السماء؟ من نزل الذي خبزال يسوع عّرف كيف ،35: 6 في( 52

 ( أ

 .لحياة يسوع حناوييسوع في حساب "أنا هو" ل جملة\هو أول بيان اب( هذ

 وجه الخصو ؟  على . ما كان غرض يسوع في قوله هذه األمور إلى هذا الحشد54-53، 44، 37: 6 أقرا( 53

 أ( 

 ؟ هذا لنا ظهريُ . ماذا ب64: 6أ قرا( 54

 أ( 

 ن؟ مؤمنيال الغيرحقق هدفه في التحدث إلى حشد من  يبدو أن يسوعل ه، 66 :6( عندما تقرأ 55

  أ(
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 ب( 

 خطابه في هذا الفصل؟ من يسوع  غرضفهم بشكل صحيح أو كلي  سرط، هل تعتقد أن ب68 :6تقرأ  بينما( 56

  أ(

  21، 11-1: 7: المظال عيد (27

 العيد هذا خالل تعددةم بطرق بالخروج لاحتفاال من الكبرى الثالثة الرموز يكمل عمدا يسوع حيث روايات المظال لعيداختار يوحنا ( أ

( 3) و ،(23-15 :3 عدد) إسرائيل وّجه يالذ( النار/سحاب عمود) النور (2( )7-1: 17الصخرة )خروج  من الماء( 1: )اورشليم في

 إعادة البصر–السرد الختامي . 13-16 ،3-6 :14 زكرياصوصا خ انظر الخلفية من أجل –( 15-13: 3خروج ) اإللهية سماال إعطاء

 الذين المجمع من وايخرجاالن يهددون بأن  اليهود الرؤساء. العالم نور هو يسوع أن كيف وضحذلك ي – (3 يوحنا) أعمى رجلل

 يف االنقسام سبب هو بانتظام يسوع الحظ كيف أن كله السرد هذا تقرأ وأنت(. 34-22اآليات ) لمسيحا هو بيسوع بأن يعترفون

 . إسرائيل

 يسوع لها يستجيبس يالت ،(41-35 :3) يسوع مواجهة في ونيقف والفريسيين أعمى الذي كان الرجل مع ذروته الى السرد يصل( ب

(. 31-24 ،16-11 :34 حزقيال) النبي به تنبأ الذي مسيحي المسيحاني العظيم الراعي نفسه هو أنه لفريسيينل بقوله( 1-21 :14)

 .االنقسام سبب هو يسوع(: 21-13 :14 وحناي) ينتهي كيف الحظ

  ؟عنها يوحنا يخبرنا التي في بيت يسوع األرضي حزينة حالةال ما ،5: 7 في( 58

 ( أ

  يسوع؟حول  الناس بين كبير انقسام على وجود( 13-14: 7)ان مؤشرال هما ما( 53

 ( أ

  (ب

  ؟عليه يرد كانالذي  السؤال ما ،"أرسلني للذي بل لي ليس تعليمي: "يسوع قال عندما ،16: 7 في( 64

 ( أ

  ؟31: 7ل وفقا يسوعب البعض امن ماذال( 61

 ( أ

 . محددة فقرة واحد،كتاب  من بداللكتب العهد القديم  العام الموضوع الى ركان يشي يسوع أن يبدو ،38: 7 في( 62

 ( 8 :14 ؛1: 13 زكريا ؛23 :2 ليئوي يليها؛ وما 1 :47 حزقيال ؛11 :58 خصوصا ؛1 :55 ؛3 :44. إشعياء انظر( أ

  إنجيله؟ كتب ماعند انحوي نظر وجهة عن أخرى مرة نرى ماذا ،33: 7 في( 63

 ( أ

  ؟رفضوهالذين  (هيفهمو أن ايريدو أو)الذي لم يفهمه  يسوع عن الحق هو ما ،52-44: 7 في( 64

 ( أ

 (1 الدرس تتمة)
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  المرأة؟ هذه التهام موسى قانونل الفريسيين استخدام لىع يسوع جاوب كيف ،(11-1: 8) زنا في أمسكت التي المرأة قصة في( 65

 ( أ

  يسوع؟ أمام اتهامها و المرأة هذه جلب في الفريسيين هدف هو ما( 66

 ( أ

  المرأة؟ هذه خطايا يسوع تجاهل\أهمل ال ،11: 8 في( 67

  (أ

  ؟12: 8 في نفسه نع يسوع استعمله اللقب الذي هو ما( 68

 ( أ

 . حياة يسوع نع انحوي حساب في يسوع جملة عن "أنا هو" من\بيان ثاني هو هذا( ب

  "... هو أنا أني همونتف اإلنسان فحينئذ ابن رفعتم تىم": يسوع قال ،28: 8 في( 63

 ( أ

  تالميذه؟ حقا هم الذين أولئك يسوع صفي كيف ،31: 8 في( 74

  (أ

  اليهود؟ ماذا يشير الرؤساءإلى  ،41: 8 في( 71

  (أ

  ؟سماع كالمه اليهودالرؤساء  حول عدم استطاعت 43: 8 في يسوع هعطيي الذي السبب هو ما( 72

 ( أ

  ؟كالمهسماع  اليهودالرؤساء  حول عدم استطاعت 47: 8 في يسوع هعطيي الذي السبب هو ما( 73

 ( أ

  ؟28: 8 في مماثال شيئا سوعي قال ؟58: 8 في اليهود لرؤساء يسوع قال ماذا( 74

 ( أ

 ( ب

 . 14: 3 خروج في لموسى الذي أعطاه هللا يهوه اسم اليونانية في يعادل ما هي( هو أنا) الكلمتين هذين( ت

و   يستخدم( يوحنا) يسوع أن الحظ( ث  . هنا صحيح غير نَح 

i )السليم النحو كونسي- تنك أنا إبراهيم يكون أن قبل . 

ii )صحيحة غير النحو هو- كائن أنا براهيمإ يكون أن قبل . 

  نفسك؟ تجعل من: يسوع اليهود الرؤساء سأل ،53: 8 في( ج

 . اليهود الرؤساء هؤالء ذهن في سيما ال يهوه، مع مساو يسوعكون ل وضوحا أكثر وسيلة نتخيل أن الصعب من( ح
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 . وعحياة يس عن انحوي حساب في يسوعل جملة "أنا هو"\بيان ثالث هو وهذا( خ

 

 . هللا مع واحد هو يسوع حول أن بوضوح حناوي ما يبينه على سنركز( 58: 8 حنايو) الفقرة الثالثة هي هذه

 

  يسوع؟ كلمات وافهم اليهود الرؤساء أن نعرف كيف( 75

 ( أ

  ؟البركاتو هللاحول  الذي أساء التالميذ فهمه ما ،2 :3 في( 76

 ( أ

 

  والدته؟ منذ عمىرجل األلل 3: 3 يسوع أعطاه الذي السبب هو ما( 77

 ( أ

 ( 14: 3) أعمى؟ ولد الذي للرجل البصر يسوع أعاد األسبوع أيام من يوم أي في( 78

 ( أ

 ( 2: 3مع  34: 3) أعمى؟ ولدي الذي شخص حول الفريسيون أمن ماذاب( 73

 ( أ

  هو؟أنه  يسوع يقول ماذا ،7: 14 في( 84

 ( أ

 . حياة يسوع نع انحوي حساب في يسوعة 'أنا هو" لعالرابالجملة  \البيان  هو هذا( ب

  هو؟ يسوع يقول ماذا ،11: 14 في( 81

 ( أ

 . حياة يسوع نع انحوي حساب في يسوعالجملة الخامس 'أنا هو" ل \البيان  هو هذا( ب

  لخرافه؟ الصالح، الراعيك ،يفعل انه يسوع قال ذاما ،11: 14 في( 82

 ( أ

  هذا؟ قال عندما يسوع أشار لمن خرافه؟ بعض عمن هم يسوع التي استعملها رائعةالجملة ال\البيان ما ،16: 14 في( 83

 ( أ

 (ب

  له؟ األمر هذا أعطى منو أخرى؟ إرجاعها مرة على القدرة لديه منو ؟منه حياته خذيأل السلطة لديه أن يسوع قالمن  ،18: 14 في( 84

 ( أ
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 ( ب

 ( ج

  يسوع؟وكلمات  أفعال بسبب الناس ينب النتيجة كانت ماذا ،13: 14 في( 85

 ( أ

  42-22: 11: التجديد عيد( 24

 ؛(12-7 يالدان انظر) إبيفانيس أنطيوخس قبل من هتدنيس تم أن بعد الثاني هيكلال في عبادةلل المكابيين بتجديد حتفلي التجديد عيد( أ

 نفسه قدمي السياق هذا في يسوع أن كيف الحظ. تعلوا( المسيح حول مجيء حماس) والمسيحية اليهودية الوطنية حيث عيد كان ولذلك

 البعض ؛(33 :14 يوحنا) أن يمسكوه بعضال أراد: إسرائيل في االنقسامب جديد نم أتيي الذي هللا، وابن كالمسيّا-الهيكل  محاكم في-

 (. 42 اآلية) أمن به اآلخر

  ؟26: 14وب 5: 14 في يسوع كان جواب كيف. جهرا نال فقل المسيح كنت إذا مباشرة، يسوع اليهود سأل ،24: 14 في( 87

 ( أ

 ( ب

  هو؟ من حول 34: 14 في يسوع قال ماذا( 88

  (أ

  ؟33: 14 في اليهود الرؤساء يقول ماذا( 83

 ( أ

 . واعتقدا اليهود الرؤساء أن انحولنا ي هقالسبق و ما هو هذا: مالحظة( ب

 . 34: 14 انظر ؟معليه للرد ساقتب يسوعاقتبس  فقرة من العهد القديم من( 34

 ( أ

  24 ،12-1: 11: خيراأل الفصح لعيد تمهيد( 11

 الذي من  المعجزة- 24-13 الفصول تتوقع التي واألقوال األحداثب مليء( 1 :12-55 :11 الحظ) خيراأل الفصح لعيد تمهيدال هذا( أ

 هو ،(25 :11) والحياة القيامة كامال؛ هللا مجدسيظهر  يثح يسوع، موت إلى سيؤدي الذي ر،لعاز إقامة  في األبدية الحياة يعطي

 أوالد هللا"و اليهودية االمة عن سيموت الذي رجلال حول األعظم الكاهن"نبوءات"  األخير؛ اليوم في خاصته وسيقيم الحياة يعطي

 ؛(13-12اآليات ) زمن منذ المنظر ملكهمك أورشليم يدخل ؛(11-1 :12) لدفنه يسوع مسح تم ؛(52-51 :11 ؛مماأل)=     "المشتتين

 (. 36-24اآليات ) الصليب على له تمجيد إلى باإلشارة يستجيب هو" يسوع يروا" ا أندوأر الذين ولليونانيين

  لعازر؟ مرض في السبب كان أنه يسوع لقا ماذا ،4: 11 في( 32

 ( أ

  يسوع؟ حياة نع تهرواي كتب عندما انحوي الكاتب الذي يظهره منظورهو  ما ،13: 11 في( 33

 ( أ

  بيسوع؟ إيمانها أظهر يوالذ مارثا لقا ماذا ،22-21: 11 في( 34
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  (أ

  ؟أن كان قال ماذا جملة "أنا هو" مرة أخرى.\بيان يسوع أعطى ،24: 11 في( 35

 ( أ

 .حياة يسوع نع انحوي حساب في يسوعالجملة ''أنا هو" السادسة ل \البيان  هو هذا( ب

  ؟22-21: 11 في بيسوع مارثا الذي أظهرته يماناإل نفس مريم ظهرأ له ،32: 11 في( 36

 ( أ

  ألبيه؟ صالة الكلمات، هذه لقوله يسوع الذي أعطاه السبب هو ما ،42-41: 11 في( 37

 ( أ

  ؟54: 11 في يسوع عن قيافا مكال حول( 52-51: 11 في) لنا انحويشرح ي ماذا( 38

33 ) 

  االسخريوطي؟ يهوذا ا عننحوي يقول ماذا ،6: 12 في( 144

 ( أ

  لماذا؟ ؟للعازر لفعله الكهنة رؤساء يخطط كان ماذا ،14: 12 في( 141

 ( أ

 ( ب

 . ب26و 24: 12 في يسوعتكلم عنه  الذين الناس من ومجموعة واحد شخص دحد( 142

  (أ

 ( ب

  21-27: 12: المنقسم البيت: خالصة( 112

 ىولالخالصة األ أن اآلن فاجأت لن(. 54-44 ،43-37اآليات ) للعالم نفسه اظهرم ليسوع وجةمزد خالصة اآلن يقدم انحوي أن الحظ( أ

 هذا في عيسو عن تعلمته ما الثانيةالخالصة  لخصت ثم(. ءأشعيا) اإلشعيائية نبوءات وإكمال يسوع،نحو  متباينة فعل ردود لخصت

 . اإلنجيل من القسم

  اليهودي؟ المسيّأ هو يسوع أن انحوي يبين لنا كيف ،44-38: 12 في( 144

 ( أ

  يسوع؟ عن 41: 12تشير  ماذا( 145

  ع( أ

  بيسوع؟ الفريسيين العديد من عن عدم إيمان 43: 12 هتعطي ما هو السبب الذي( 146

 ( أ
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  21،21-1: 12: الجزء الثاني

 21: 21-1: 12: لمالعا هللا يموت من أجل ابن/المسيّا-الفصح األخير( 1

 على خيراأل الفصح هذا خالل خا ال انحوي زكيترل انتبه ،(14-1 :24) والقيامة( 13-18الفصول ) يسوع صلب سرد جانب إلى( "أ

 (. 23-13 :24 ؛26 :17- 1 :13) يسوع سيَكملون خدمة الذين التالميذ،

 

  26 ،17-1: 13: تالميذه مع حول المائدة يسوع( 2

 أنتم ستبقون هنا لتكملوا ذاهب؛ انا: وتكرارا مرارا مواضيع ثالثة كرري يسوع تجد سوف ،يل حول المائدةوالط ثالحدي هذا في( أ

 . الروح ملك سأرسل لذلك ،كموحد ذلك واتفعل أن ميمكنك ال ولكن عملي؛

 ثوبه يجرد هو] لسماءا من قادم) كلها لخدمته يرمز ذيال للخدمة يسوع فعل-الكل  جمعي 13 الفصل كيف أن خصوصا الحظ( ب

 الذي يهوذا) المقبلين مشهدينال في الرئيسيين الالعبين أن كيف انتبه(. وهبعيتل اهمدعو عوضا عنهم العبد\الخادم مكان أخذ ،[الخارجي

 (.11-6 ،2اآليات ) األول المشهد فيتم تقديمهم مسبقا ( يسوع معرفة ينكرس الذي وبطرس يسوع، يخونس

 بالكامل اآلن شفكُ  قد كان الذي اآلب، إلى يرجع يسوع: 14 الفصل في رئيسية محاور ثالثة على ركيزالت يتم كيف اآلنأنظر ( ج

إلى  يسوع يقود وهذا. (31-15 اآليات) الروح شخص في إليهم سيعود ؛(14-11اآليات ) أعماله واواصللي ونبقي هم ؛(14-1اآليات )

في  والتوسع شرحال من مزيدال إلى يؤدي الذي األمر ،(8-1 :15 يوحنا) همول لنفسه( 7-1 :5 إشعياء) ءأشعيا ةالكرممثل  تطبيق

 ." يسوع العالم كره كما همل العالم كراهية شملت" االن والتي ،(33 :16-3: 15) الرئيسية لمواضيعا

– من مماأل إلى التالميذ إرسالية نجاح تتوقع أيضا ولكن نفسها المواضيع هذه فقطليست تعكس ( 26-1 :17) يسوع صالة وأخيرا،( د

 . أيضاأجلهم  من الذين صلى يسوع

  ؟5-4: 13 ل إلعدادنا 3-1: 13 انحويستخدم ي كيف( 3

 ( أ

  ال؟ لماذا أو نعم لماذا ؟(11-14: 13) خالصهمل صورة هو الرسل أرجل غسل هل( 4

 ( أ

  (ب

  أعاله؟ السؤال على اإلجابة في 11: 13 تساعدنا كيف( 5

  (أ

  13: 13 انظر ؟أن يفعل الشخص ذلك قبل يسلمه سوف منهم احداعن أن و لرسلل يسوع لقو وراء سببال هو ما( 6

 ( أ

 . 58و 28: 8 في انفسه هي يسوعتين لحددمال الكلمتين هذا( ب

 . ألوهيته هللا، مع واحد هوأنه  لرسلل أخرى مرة قولي يسوع( ج

  تالميذه؟ل عيسو أعطاها التي الجديدة الوصية هي ما ،34: 13 في( 7
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 ( أ

  تالميذه؟( نكون) كانوا أنهم للعالم يظهر هأن يسوع هقال الذي ما ،35: 13 في( 8

 ( أ

  يسوع؟ رد كان ما الطريق؟ نعرف أن يمكننا كيف: يسوع توما سأل ،4-1: 14 في الفقرة المعزية بعد( 3

 ( أ

 .حياة يسوع نع انحوي حساب في يسوعالجملة ''أنا هو" السابع ل \البيان  هو هذا( ب

  من؟ رأى قدرأه ف الذيأن  يسوع قال ،3: 14 في( 14

 ( أ

 . لقبين )اسمين(/وصفين اعط ؟17-15: 14 في القدس الروح يسوع عّرف كيف( 11

 ( أ

 ( ب

 (. 17: 14) والروح العالم بين العالقة حول حقيقتين اعط( 12

 ( أ

 ( ب

  ؟(ب17: 14) كوني الروح ان يسوع قال أين( 13

 أ( 

  ؟18: 14 في الرسل إلى سيأتي أنه يسوع قال من( 14

 ( أ

  حبه؟ي أنه يسوعمن قال  ،21: 14 في( 15

 ( أ

  ؟هحبسي أباه أن يسوع قالمن  ،21: 14 في( 16

  (أ

  فظها؟ويح وصاياه عنده لمن أنه سيفعل يسوع لقا ماذا ،21: 14 في( 17

 ( أ

  ؟فظهاويح وصاياه عنده لمن نأنه وأباه سيفعال يسوع لقا ماذا ،23: 14 في( 18

 ( أ

  المؤمن؟ب عالقته ةماهي لمعرفة( أعطاها التي الصورة ما) يسوع التي استعملها عالقةال ما ،8-1: 15 في( 13

 ( أ
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  أتباعه؟ دسيضطه العالم أن يسوع أعطاه الذي السبب ما ،21: 15 في( 24

 ( أ

 أتباعه؟ سيكره العالم أن يسوع أعطاه الذي السبب ما ،21: 15 في( 21

 ( أ

  ؟بسببه تألمونسي رسله أن يسوع لقا لماذاأ، 4-1: 16 في( 22

 : 1: 16( أ

 : أ4: 16( ب

  ؟االتي الروح وعلى ذهابه عن لرسلل يسوع لقا ماذا ،7: 16 في( 23

 ( أ

 . الحق جميع إلى المؤمنين سيرشد الروح أن يسوع قال ،13: 16 في( 24

 . مذكر هو( الحق حرو ذاك جاء متى) هو كلمةال( أ

 . محايد هو الذي الروح، كلمة( عدلي)يرتبط ب( ب

 . مذكر هو( سلطانه الخا ) الحرف "ه"( ج

 . محايد هو الذي الروح، كلمة( يعدل)ب يرتبط (د

 . قوة مجرد وليس شخص، هو الروح أن لنا بينلي ةمذكر خاصة ضمائر يسوع،استعمل ( ه

  الحق؟ جميع إلى المؤمنينإرشاد  جانب إلىبه  سيقوم لروحا أن يسوع لاق ماذا ،14: 16 في( 25

 ( أ

  األبدية؟ الحياة يسوع عّرف كيف ،3: 17 في( 26

 ( أ

  للمؤمنين؟ هايريد التي وحدةال يسوع صفو كيف ،11: 17 في( 27

  (أ

  للمؤمنين؟ رغبته عن يسوع عبر كيف ،15: 17 في( 28

 ( أ

  ؟17 يوحنا في اليوم للمؤمنين يصلي كان يسوع أن 24: 17 من نعرف كيف( 23

 ( أ

  المؤمنين؟ بين الوحدة في تهرغبووصف  في التعبير يسوع استمر كيف ،23-21: 17 وفي( 34

 ( أ

 ( ب
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 ( ج

 . 21: 17 انظر المؤمنين؟ بين الوحدة من النوع هذا نتيجة ستكون ماذا( 31

 ( أ
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  21 ،21-1: 12: الحمل المذبوح والُمقام من الموت ( يسوع:22

 :18( في 34-18 :13يهوذا ) أوال- 13الكلمات النبوية من الفصل  إكمالصلب من خالل سرد ال ا عننيوح سرد أ( الحظ كيف يبدأ

  سرطبثانيا ؛ 1-14

اليهودي/الملك، ولكن  المسيّا الواقع ( يسوع هو في1: )تينخاصنقطتين أعطى يوحنا . بعد ذلك 27-15 :18( في 38-31 :13ب( )

مالنيسوع كما  في نفس الوقت موت( 2(، و )44-28 :18من مملكة ليست من هذا العالم ) " رفع(، كما انه "14 :13عيد الفصح ) ح 

كلمة ال الإلكم يشير هذا(، 34 :13، "قد أكمل" )هكالمأخر (. 4 :11( لمجد هللا )راجع 33-32 :12؛ 15-14 :3على الصليب )راجع 

 العمل الذي جاء إلى العالم لفعله.  كملي موتهيسوع اآلن؛  موتله معنى مزدوج مقصود:  وبالتالي

ا: توما للقراء من إنجيل يوحن روايةخاصة أهمية  الحظ. التكليف\وصيةالتج( ثم يركز سرد القيامة خصوصا على التالميذ، مما يؤدي إلى 

 . وايرعلى أساس هذا اإلنجيل، دون أن  أمنوناآلن( الذين ي نحن، بما في ذلك انحويراء ألنه رأى؛ فطوبى ألولئك )ق امن توما

 يسوع نفسه ألولئك الذين جاءوا إللقاء القبض عليه؟  يحدد ، كيف5: 18( في 33

 أ( 

 ( يسوع الناصري؟ نطلبأقوالهم، )على يسوع  جوابل، ما هو رد فعل 6: 18 ( في34

  .أ(

 ؟ 7: 18 كان في أنه قال يسوع اذام( 35

  أ(

 ؟ اننح دار إلى طرسبمن أخذ  ،17-15: 18( من 36

 أ( 

 ( 1: 27 متى؛ 28: 18 ؛34: 13) ؟جتسيماني منسجين كيسوع  ذَ خ  اُ  يومال( في أي وقت من 37

 أ( 

 ب( كان ضد القانون اليهودي لمحاكمة مثل هذه أن تتم في الليل. 

 ؟ كان جوابهله؟ ماذا أرئيس الكهنة الذي كان يسليسوع  الذي سؤله السؤال ، ما21: 18( في 38

  أ(

 لشهادة ضد نفسه. لضي )الكاهن( أن يسأل المتهم ب( كان ضد القانون اليهودي للقا

 المتهم.  فعله\قاله حول ما وندشهيج( كان القانون اليهودي أن شهود 

 ؟ هب مبيالطس حول عالقتهلاليهود  الرؤساءجواب  ذا يظهر، ما34: 18( في 33

  أ(

 ته؟ وقال يسوع عن ملك ذا، ما36: 18( في 44
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 أ( 

 ؟ باراباس أن يطلق سراح لبيالطس عندما طلبوا اليهود الرؤساء ذا فعل، ما44: 18( في 41

 أ( 

 اليهود وبيالطس.  الرؤساءيظهر هذا العداء بين كذلك ب( 

 ؟ ، كيف تفاعل بيالطس عندما سمع أن يسوع جعل نفسه ابن هللا8: 13( في 42

 أ( 

 بيالطس للحكم عليه؟ ل انقد أعطى السلط أنه يسوع أشار إليهلذي من ا، 11: 13 ( من43

 أ( 

 صلب يسوع؟ ي، ما هي الكلمة النهائية التي جعلت بيالطس 12: 13( من 44

 أ( 

 من يهوه؟  االمسيّ لنا أن يسوع هو  انحويبين ي، كيف 24: 13( في 46

 أ( 

 سبب لقوله هذا؟ العطشان. ما كان  ، قال يسوع: أنا28: 13( في 47

 أ( 

 . يسقونني خال: 21: 63ب( مز 

 ، قال يسوع: قد أكمل. 34: 13( في 48

 كلمة واحدة في اللغة اليونانية.  تقابلها عربيةالفي اللغة  ينالكلمت ينهذأ( 

  .ىانته عني، قدت يوه، Tetelestaiب( 

 بالكامل.  فواتيرتدفع ال ه الكلمة عندماهذ تبَ ت  كُ /ُخت َمت قد، العهد الجديد زمانج( في 

 في الوقت الحاضر.  تستمر نتائج ال تزال مععمل إكمال دل على تالفعل  شدةد( 

 عن فهمه الخا  بشأن قيامة يسوع من بين األموات؟  3-8: 24في  انحويشرح ي( ماذا 43

 أ( 

  قيامته؟ بعد يسوع رأى شخص أول كان الذيمن  ،18-11: 24 ل وفقا( 54

 ( أ

 . 31 ،16: 24 لوقا انظر يسوع؟ ظهور قيامة عن 15: 24 من نتعلم ماذا( 51

 ( أ

 . االنتباه إلى حتاجي ينفعل ،23: 24 في( 52

 . له غفرتُ  خطاياه من غفرتم( أ
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 . من أمسكتم خطاياه أمسكت( ب

 هذه عن وقرره بقس ه هو الذيقرار يجةنت كونست وايغفر ال أو واليغفر( مشكلة بشأن) يسوع تالميذ من خذتت التي القرارات( ج

 . المسألة

 ييعط ببساطة القدس، الروح تابعا إرشاد المؤمن، هللا؛ مع ولكن ،(مؤمنال) التلميذ معليست  عدم الغفران أو انغفرال صالحية( د

 . هللا القرار الذي سبق وقرره

  المقام؟ هشكل رأى عندما يسوع توما دعا ماذا ،28: 24 في( 53

  ( أ

 . يسوع ألوهية يظهر عليه والذي لتركيزل الرابع المقطع هو هذا( ب

  ؟31-34: 24 في انحوي همافعلي الشيئين الذين ما( 54

 ( أ

  (ب

  22-1: 21: خاتمة

 قلق مع ،"يحبه يسوع كان الذي التلميذ"و بطرس على خصوصا الخاتمة ركزت ،31-23 :24 في الغرض عن بيانالو بيطوتال بعد( أ

 قاح يسوع قاله ما فسرت خاتمةال فإن أيضا. المسيح مجيء قبل- الذي توفي االن أو قريب من الموت األخير، هذا حياة عمر طول حول

 . البادئ الفهم سوء بعض ضوء في

  ؟4: 21 من يسوع مظهر قيامة عن مرة أخرى نتعلم ماذا( 1

 ( أ

 . 11-5:4 وقال انظر دعاهم؟ الذي هو يسوع أنا نحوي عرف كيف ،ب7-6: 21 في( 2

 ( أ

  عشر؟ لالثني يسوع ظهر مرة كم ،14: 21 ل وفقا( 3

 ( أ

 . 17-15: 21 في سرطب مع همحادثت في ةحبملل لإلشارة مختلفة كلمات يسوع استخدم( 4

  ؟(Agapéأتحبني )- لبطرس يسوع: 15: 21( أ

 . نحوك اخوية مودة لدي- ليسوع سرطب: 15: 21( ب

 ؟(Agapéبني )أتح-لبطرس  يسوع: 16: 21( ج

 .نحوك اخوية مودة لدي-ليسوع  بطرس: 16: 21( د

  ؟نحوي اخوية دةمو لديك هل- لبطرس يسوع: 17: 21( ه

 .نحوك اخوية مودة لدي- ليسوع بطرس: 17: 21( و
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 تواصل لماذا الشخصين؟ هذين مع يسوع واصل بهات التي قةطريال في ختلفالم هو ما. 18-7: 4 حنايو اقرأ اآلن. 3: 3 حنايو اقرأ( 1

  مختلف؟ بشكل يسوع

  ؟تالفينال إلى اإلنجيل حمل في النجاح لىع المؤمنين يسوع يشجع كيف ،38-34: 4 حنايو في( 2

  ؟17: 5 يوحنا في يسوع قال ما على الضوء اليهودي المفهوم هذا يسلط كيف. 62.   ،(35 في المالحظة اقرأ( 3

 ناجيلألل كأساس أو كتفسير العهد القديم باستخدام الناس مع اإلنجيل نشارك أن الجيد من أنه تعتقد هل ،44-37: 5 حنايو قراءة بعد( 4

  ؟وخدمته ،حياته يسوع،هوية و

 العام هدفلل حساب كل يشير كيف عن نقول أن يمكننا ماذا. 52-45: 6 قسومر 33-22: 14 متى اقرأ اآلن. 21-16: 6 حيو اقرأ( 5

  مؤلف؟ كلل

  ؟مهورللج هخطاب من المرحلة هذه في األشياء هذه قال يسوعأن  تعتقد لماذا. 63-6:61 يو اقرأ( 6

 ليمأورش إلى ذهب) آخر شيئا فعل ثم ،(المظال لعيدورشليم ا إلى ذهبي ال) واحدا شيئا فعلسي نهأ يسوع قالهل  ،3-6: 7 يوحنا في( 7

  ؟(للعيد

 ينهذ ترتبط كيف أعمى؟ ولد الذي رجلال عن التالميذظن  ماذا ،2: 3 يو في نفسه؟ عن له أصدقاء أيوب قالذا ما ،أيوب كتاب في( 8

  ؟كتابيتينالتين القص

  روحيا؟ عميان الناس ليجعل جاء هل يسوع؟ يعني كان ماذا ،33: 3 يو في( 3

 .كان من أنه شرحيل من العهد القديم المقطع هذا دميستخ يسوع كيف كان شرحا. 6: 82 مز يسوع اقتبس 34: 14 يوحنا في( 14

  عن؟ عبري كان ماذا معه، نموت لكي أيضا نحن ذهبلن ،(16: 11 يو) توما قال عندما( 11

  الطريقة؟ بهذه يسوع قدمي مسحن النساء من كم. 3: 12 يو اقرأ( 12

 ارباك يحاول يسوع كان هل ؟34: 12 من سؤالال على مباشرة واضح، جواب هذا هل مثل؟ هذا هل. 36-34: 12 يو اقرأ( 13

  ؟ممنه شيء أي إخفاء أو الشعب

  ؟أوصيكم به ما تمفعل إن أحبائي مأنت: قال عندما 14: 15 يوحنا في يسوع يعني ماذا( 14

  يسوع؟ وجود من بدال الروح يكون لديهم أن المؤمنين لصالح هو لماذا( 15

  لماذا؟. ملخس ذنأل يسوع شفاء عن شيئا انحوي للم يق 11: 18 يوحنا في( 16

  لماذا؟(. ثنيناال والمجرمين يسوع) ينالمصلوب الرجال سيقان كسري أن بيالطس أراد 31: 13 يوحنا في( 17

ن عندما يسوع جانب من اخرج اللذان والماء الدم من المغزى هو ما. 37-33: 13 يو اقرأ( 18   ؟مات انه من للتأكد بالحربة طُع 

 حق؟ شهادته أن نعلم ونحن...  يشهد الذي التلميذ هو هذا: 24: 21 في نحن كلمة من المغزى هو ما( 13


