الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

كلمة الله
سلسلة كالمي ال يزول
اثنا عشر درسا ً نفيسا ً في بشارة اإلنجيل
بحسب البشير يوحنا
© 1999حقوق الطبع والنشر محفوظة
لمعهد عمواس للكتاب المقدس
سلسة دروس الكتاب المقدس بالمراسلة

لدراسة هذه الكتب وغيرها ،والحصول على شهادة من معهد عمواس يمكنك الدخول إلى
موقعهم التاليwww.bible-gate.net :
جميع الحقوق محفوظة لمعهد عمواس للكتاب المقدس وال يجوز إعادة نشر أو طباعة إي
من الكتب أو المقاالت بأي طريقة طباعية أو إليكترونية أو وضعها على اإلنترنت إال بإذن
خاص ومكتوب من معهد عمواس للكتاب المقدس .يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت
لالستخدام الشخصي فقط وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها بأي طريقة كانت ومهما
كانت األسباب.

0

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

تعليمات للدراسة
بعد أن تقرأ الدرس وتفهمه اقلب إلى آخر الكتاب وأجب عن األسئلة الموجودة هناك .راجع
التعليمات على صفحة األسئلة قبل الشروع في اإلجابة .وبعد إنهاء اإلجابة أرسل إلينا
أوراق األسئلة لتصحيحها.
يتألف كل اختبار من عشرة أسئلة ،نعطي ك ًل منها عشرة بالمائة ،ولذلك تخسر عشر
عالمات لكل جواب خطأ ،عالمة النجاح هي ( ،)%07فإذا حصلت عليها نجحت .وإذا
أكملت السلسلة حاص ًل على معدل  %07أو أكثر ،نرسل لك شهادة وجائزة.
مر حوالي ثالثة أسابيع بعد إرسالك أجوبتك ،ولم يصلك التصحيح ،أو الدروس الجديدة،
إذا ّ
فأعلمنا بذلك ،فلربنا فُقدت في البريد.
إذا أعجبتك الدروس وكنت قد استفدت منها فدع اآلخرين يستفيدون منها أيضاً! اخبرهم عن
الدروس وأعطهم قسيمة االشتراك.
ننصحك أن تطلب من الرب اإلرشاد وإنارة ذهنك وقلبك ،قبل الشروع بدرس كلمته .لقد
صلى كاتب المزامير ،النبي داوود قائال:
أكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك
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الدرس األول :حين أتى الله إلى العالم
ماذا يجب أن تعمل:
 .1اقرأ إنجيل يوحنا الصحاح  1من العدد . 11 -1
 .2اقرأ الدرس في هذه الصفحة.
 .3جاوب على األسئلة في الكشف رقم واحد.
يذكر لنا يوحنا في السفر تاريخ الرب يسوع المسيح ابن الله ،الذي جاء إلى العالم ليخبرنا
عن الله .ويسمى المسيح كلمة الله  ،ألن الله يكلمنا بواسطته ،وحينما نسمع المسيح يكلمنا
فنسمع كلمة الله.
قبل مجيء كلمة الله .األعداد 5-1
كون العالم ،فقد تم ذلك منذ مدة بعيدة وقبل هذه المدة كان الكلمة عند الله،
ال نعلم متى ّ
والكلمة يسمى أيضا ابن الله .وفي بدأ البداية كان الكلمة الله.
لم يخلُق أح ٌد الله ،فليس له بداءة ،ولم يخلق الله ابنه .والكلمة الذي كان في البدء يسمى
أيضا ابن الله .خلق الله جميع األشياء ما يرى وما ال يرى .وخلق الله (أي االبن) كل
شيء" .كل شيء به كان " عدد  .3وهكذا نرى أن الله لم يخلُق ابنه بل أن ابنه َخلَقَ كل
شيء مخلوق .وأيضا يسمى الكلمة بالنور ألنه يُظهر للبشر الطريق الصحيح إلى الله.
حين جاء كلمة الله إلى العالم .أعداد 11-6
حينما يذهب ملك عظيم ليزور بالده يوفد رسالً ليسبقوه وليخبروا الشعب بقدومه .وهكذا
حين أرسل الله الكلمة إلى العالم أوفد يوحنا المعمدان ليخبر الشعب ليستعدوا .عدد .6لم
يكن يوحنا نفسه النور الحقيقي  ،بل جاء ليخبر الناس عن النور وأراد أن يؤمن كل الناس
بالمسيح.
كون العالم وهكذا حينما جاء إلى العالم لم يقبله شعبه بالسرور لكن كل
بالمسيح ابن الله ّ
الذين قبلوه صيَّرهم أبناء لله .لكي تولد والدة ثانية وتكون ابنا لله ،عليك أن تقبل المسيح،
ويراد بهذا أن تؤمن به .حتى وان كان والدك ابنا ً لله فال يصيّرك أنت ابنا ً لله .ال تقدر أن
تصيّر وتجعل ذاتك ابنا ً لله ،وليس في العالم أحد يستطيع أن يجعلك ابنا ً لله .إنما بقبولك
للمسيح وباأليمان به تستطيع أن تصير ابنا ً لله.
وال َكلمةُ
سد ا ً
صار َج َ
َ
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َو َح َّل َبينَنا َو َرأينا َمج َدهُ
َمجدا ً كما َلوحي ٍد من اآلب
مملوءا ً نعمةً َو َحقا ً
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الدرس الثاني :تالميذ يسوع
ماذا يجب أن تعمل:
 .1اقرأ يوحنا اإلصحاح األول :من العدد  11إلى اإلصحاح الثاني 25-1
 .2اقرأ هذا الدرس.
 .3جاوب على األسئلة في الكشف رقم  2ثم أرسل الكشفين 1و 2إلى المعلم.
رأينا في الدرس األول أن يسوع المسيح هو ابن الله ويسمى أيضا ً كلمة الله والنور،
وبقبوله واإليمان به تصير ابنا ً لله.
إخبار يوحنا عن المسيح .اإلصحاح  1األعداد 33-11
حضر أناس من مدينة أورشليم العظيمة ليسألوا يوحنا إن كان هو المسيح .فقال "ال .أنا
صوت صارخ في البرية" العدد  .23وذكر لهم انه إنما جاء ليخبر الناس عن المسيح .وفي
الغد نظر يوحنا يسوع ُمقبالً فقال" :هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم" العدد .21
وحتى يرفع الخطية كان على المسيح أن يموت مثل حمل .وقد بذل حياته لكي ال نموت
بسبب خطايانا ،ولهذا يسميه يوحنا حمل الله ،وعرف أيضا أن يسوع كان ابن الله العدد
.33
تالميذ المسيح األولون .األعداد 51-35
لما قال يوحنا أن يسوع يقدر أن يرفع الخطيئة ،أراد البعض أن يتبعوا يسوع ،فقبلهم يسوع
بسرور العدد  .31كان اندراوس أحدهم وطلب من بطرس أن يأتي َمعهُ إلى يسوع.
وفي الغد وجد يسوع فيلبس فقال له "اتبعني" ،طلب فيلبس من نثنائيل ليأتي ويرى يسوع،
وس ّمى نثنائيل يسوع ابن الله .سمع جميع هؤالء األشخاص صوت يسوع وتبعوه وصاروا
أوالدا لله.
اآلية األولى .اإلصحاح 2
دعي يسوع ومريم أمه وتالميذه إلى وليمة عرس في مدينة قانا الجليل ،فتناول يسوع الماء
وحوله إلى خمر ،لم تقدر مريم أن تفعل ذلك ،لكنها أوصت الخدام أن يفعلوا ما يأمرهم
يسوع العدد  .5وعمل يسوع هذه اآلية حتى يعرف التالميذ بأنه ابن الله .وصنع بعد ذلك
آيات أخري كثيرة.
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ثم أن يسوع ذهب إلى بيت الله وطرد منه األشرار الذين أرادوا أن يكسبوا دراهم في بيت
الله ،وقال لهم :انه سيضع ويبذل حياته ،ثم يعيدها إلى الحياة .اعترف كثيرون من الناس
بأيمانهم بيسوع العدد  .23أما يسوع فهو يعرف قلوب جميع الناس ،فإذا قبلته حقا ً كابن الله
وحمل الله ،فسيقبلك ويجعلك ابنا ً لله.
هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم
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الدرس الثالث :رجل صالح وامرأة شريرة
ماذا يجب أن تعمل:
 .1اقرأ يوحنا اإلصحاحين 3و3
 .2اقرأ هذا الدرس.
 .3جاوب على األسئلة التي في الكشف رقم 3
أتى ابن الله إلى العالم ليغيث ويساعد البشر ،واظهر معجزات وعجائب عظيمة لكي يبرهن
للجميع بأنه أتى من ق َبل الله ،واخبرهم عن محبة الله وعن طريق الخالص.
رئيس اليهود -اإلصحاح .3
كان نيقوديموس رجالً صالحا ً جداً .وكان معلما ً ورئيسا ً لليهود وكان يصلي مرات كثيرة
ُسر ويرضى بهذه األمور غير أن يسوع
ويتصدق بالدراهم على الفقراء ،ورغم أن الله ي ّ
كلمة الله كلّمه قائالً :إن كنت ال تولد من فوق ال تقدر أن ترى ملكوت الله" وقد رأينا قبل
هذا أن اإلنسان يصير ابنا ً لله إذا آمن بالمسيح وقبله مخلصاً .وتُعرف هذه" بالوالدة
الجديدة" ألنها تحدث بعد والدة اإلنسان األولى (الطبيعية).
لم يستطع نيقوديموس أن يستوعب هذا التعليم ،أما يسوع فذكر له محبة الله ،فقبل
نيقوديموس ذلك .وفي العدد  16يذكر لنا محبة الله العظيمة جدا ً حيث بذل ابنه عن
خطايانا .كل من يؤمن باالبن له حياة أبدية .وال يهم كم كنت صالحا ً فانك تحتاج إلى الوالدة
الجديدة .إن الله يحبك وبذل ابنه لتكون لك فيه الحياة فلماذا ال تصدق هذه الحقيقة وتقبله
مخلصا ً لك؟
لم يُرد يوحنا من الناس أن يتبعوه ،وقد أعطى دوما ً المجد للمسيح ،وذكر في العدد  35أن
الله يحب ابنه يسوع وأن اإليمان به ينيل الحياة األبدية العدد  ،36لكن الله يغضب على
الذين ال يقبلون ابنه.
قبول وأيمان المرأة الشريرة بالمسيح
بعد هذا ذهب يسوع إلى السامرة ،وكان قد أضناه التعب ،فطلب من امرأة كانت عند البئر،
"ماء ليشرب" .لم تبدي المرأة أوال أي ترحاب ،غير انه قال لها بأنه يستطيع أن يعطيها ماء
الحياة .احتاجت المرأة إلى ماء الحياة لكن كان يجب عليها أن ترى نفسها أنها خاطئة ،عدد
 .11ال يستطيع أحد أن يأتي إلى الله طالبا ً العون ما لم يأت كخاطئ .فطارت المرأة فرحا ً
6

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

س َّر يسوع إذ
حين قال لها يسوع بأنه المسيح .فذهبت وأخبرت اآلخرين بذلك ،العدد ُ .21
استطاع أن يعطي المرأة الشريرة حياة ،العدد .33
س َّر يسوع أن مساعدته .أن
حضر شخص إلى المسيح والتمس منه أن يشفي ابنه ،عدد  30و ُ
ابن الله يحب كل البشر وبذل عنهم حياته ليخلصوا .هل تريد أن تولد والدة جديدة؟ هل
تريد ماء الحياة؟
إن كنت ال تولد من فوق
ال تقدر أن ترى ملكوت الله
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الدرس الرابع :إغاثة المسيح للشعب
ماذا يجب أن تعمل:
 .1اقرأ يوحنا اإلصحاحين الخامس والسادس
 .2اقرأ هذا الدرس.
 .3جاوب على األسئلة التي في الكشف رقم  3ثم أرسل الكشفين  3و  3إلى المعلم.
رأينا أن ابن الله جاء إلى العالم إنجازا لمشيئته الكاملة والله يحب كل الناس ولذا أراد يسوع
أن يغيث الشعب كله  .وفي هذا الدرس يشفي يسوع رجالً كان مريضا ً منذ  31سنة ،ثم
يُشبع خمسة آالف شخص.
الرجل المريض منذ  31سنة  -اإلصحاح 5
كان جمهور كبير من المرضى يتوقع أن ينزل مالك إلى الماء .وكان أحد هؤالء المرضى
ينتظر منذ مدة طويلة ،غير انه لم يكن أحد ليساعده .لكن ابن الله أعطاه قوة ليحمل سريره
ويمشي  .فرح المريض ألنه ُ
شفي ،لكن اليهود اغتاظوا الن يسوع شفى المريض في يوم
السبت .ومن المستحسن أن نستريح في اليوم األول من األسبوع ،غير أن ابن الله قادر أن
يعمل الخير في كل وقت .قال يسوع بأنه فعل ما أراه إياه اآلب أن يفعله ،العدد .11اآلب
يحب االبن وأعطاه سلطانا ً ليمنح حياة لألموات وليدين كل إنسان.
شهد يوحنا عن المسيح العدد ،33وشهدت له أعماله الصالحة بأنه ابن الله العدد ،36وشهد
الله بذلك العدد ،30وشهدت له الكتب المقدسة ،العدد  31و ،31والذين ال يؤمنون بان
المسيح هو ابن الله ال يمكنهم أن يخلصوا.
المسيح يشبع خمسة آالف
وإذ لم يكن للشعب طعام اخذ يسوع ابن الله خمس خبزات وسمكتين وأطعم منها الجمع.
علم الشعب بالمعجزات العظيمة وان يسوع كان نبياً ،فأرادوا تنصيبه ملكا ً عليهم .وكثيرون
اليوم هم المستعدون أن يتبعوا يسوع إذا أعطاهم أشياء عالمية .لكن يسوع ال يقبل الذين ال
يؤمنون به إيمانا حقيقيا ً صحيحاً.
ثم مشى يسوع على الماء االصحاح 6العدد .11ولم يستطع أحد أن يصنع آيات ومعجزات
كهذه إال ابن الله  ،ولذلك ينبغي أن نسمع الكالم الذي قاله للشعب .إن ابن الله فقط يستطيع
أن يمنحنا الحياة الحقيقية ،العدد 35و .30طلب بعض اليهود خبز الحياة العدد .33لكن حين
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قدّم لهم يسوع بعض التعاليم الصعبة الفهم انصرفوا عنه ،العدد 67و .66ولهذا سال يسوع
التالميذ ألثنى عشر أن كانوا يريدون أن يذهبوا عنه ،فأجاب بطرس" :ال ،الن عندك كالم
الحياة األبدية وأنت ابن الله" .ولئن كانت بعض أقوال المسيح غير واضحة ومفهومة عندكم
أوال فآمنوا به فتكون لكم الحياة األبدية.
إلى من نذهب
وكالم الحياة األبدية عندك
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الدرس الخامس :ماء الحياة ونور العالم
ماذا يجب أن تعمل:
 .1اقرأ يوحنا اإلصحاح  0و 1
 .2اقرأ هذا الدرس.
 .3جاوب على األسئلة التي في الكشف رقم.5
بمعجزاته وآياته العظيمة اظهر المسيح لليهود بأنه ابن الله ،لكنهم فلم يؤمنوا به ألن أقواله
لهم لم تكن واضحة.
المسيح يعطي ماء الحياة .اإلصحاح 0
حتى أن اخوته لم يؤمنوا به أوال ،العدد  .5فلم يذهب معهم إلى العيد ،وحين دخل بيت الله
وعلّم الشعب ،العدد 13وقال "إن شاء أحد أن يعمل مشيئة الله يعرف التعليم هل هو من
الله" العدد .10يصح قول هذا األمر اليوم أيضا .فهل تريد حقيقة أن تعرف وتعمل مشيئة
الله؟
في اليوم األخير من العيد قال يسوع انه سيعطي ماء الحياة لكل من يأتي إليه .وقال أيضا
إن من يؤمن بي يجري من بطنه ماء الحياة لآلخرين .العدد  .31وبدون المسيح ال يقدر
أحدا أن يكون سعيدا ً حقاً ،فإذا آمنتم به فتقدرون إسعاد اآلخرين أيضا.
آمن بعض الشعب بان يسوع كان نبيا ً أو انه كان المسيح .أما الفريسيون فأرسلوا أناسا ً
ليمسكوا يسوع .لكنهم حين سمعوا كالمه قالوا:
"لم يتكلم قط إنسان مثل هذا اإلنسان" .أترغب سماع كالمه؟ إذًا آمن بابن الله أالن.
المسيح يعطي نورا ً للناس أجمعين .اإلصحاح 1
أحضر الفريسيون إلى يسوع امرأة كانت تخون زوجها ،واقترحوا رجمها بالحجارة بسبب
خطيتها .فأجابهم يسوع قائالً :من كان منكم بال خطية فليرمها أوالً بحجر .يسوع وحده بين
تلك الجمع كان بريئا ً طاهرا ً ولكنه لم يُدن المرأة .وذلك ألنه جاء ليخلص البشر وليس
ليدينهم ،ولذا قال للمرأة :أذهبي وال تخطئي أيضاً.
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ثم قال "أنا هو نور العالم" إن النور الحقيقي سيرينا خطايانا ويرشدنا إلى طريق السماء .ال
نستطيع أن نذهب إلى السماء ما لم ترفع خطايانا .يرى المسيح خطايانا ،ويخبرنا كيف
نعرف أنها رفعت.
"كل من يعمل الخطيئة هو عبد للخطيئة" العدد  .33ال تستطيع أن تمتنع عن ارتكاب
الخطيئة عندما تريد ذلك .ألنك تحتاج إلى قوة للقضاء على الخطيئة .قال يسوع "الحق
يحرركم" العدد " .32وان حرركم االبن فبالحقيقة تكونون أحراراً" العدد  .36يعلن لنا
الكتاب المقدس حق الله ويخبرنا عن ابن الله .وأيضا ً يخبرك أنك خاطئ ،فآمن بالحق وأقبل
االبن فتتحرر إذ ذاك من خطاياك.
وان حرركم االبن فبالحقيقة
تكونون أحرارا ً
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الدرس السادس :األعمى والراعي الصالح
ماذا يجب أن تعمل:
 .1اقرأ يوحنا اإلصحاح 1و17
 .2اقرأ هذا الدرس.
 .3جاوب على األسئلة التي في الكشف رقم6
لقد رأينا أن يسوع المسيح هو كلمة الله ،وابن الله ،وحمل الله ،ونور العالم ،ونراه في
اإلصحاح  1يمنح نورا ً ألعمى كان كفيفا ً منذ والدته.
األعمى ينال النور .اإلصحاح 1
كان أعمى منذ والدته ولم يبصر شيئاً .كذلك الخاطئ ،ال يقدر أن يبصر مجد المسيح وال
أن يهتدي إلى الطريق الموصل إلى الله بل يحتاج نوراً.
حين أغاث يسوع هذا األعمى ليبصر ،لم يصدق أصحاب األعمى ذلك ،وقالوا أن المسيح ال
بد أن يكون خاطئا ً ألنه فعل ذلك في يوم السبت .العدد  16و  .23لكن األعمى أكد أن
يسوع منحه البصر وأن يسوع أتى من عند الله ،العدد  ،33فطرد اليهود األعمى من
المجمع.
أتى يسوع إلى هذا اإلنسان وهو مضطرب وقال له انه ابن الله ،العدد  35و  .36لذلك
نرى أن الفريسيون ال يزالون عمياناً ،عدد .31
الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف .اإلصحاح 17
يسوع هو الراعي الصالح الذي يحفظ خرافه ويطعمها .يريد كثيرون قتل الخراف ،العدد
 17و 12أما الراعي الصالح فيسهر على سالمتها.
كان يسوع راغبا ً في بذل نفسه عن الخراف ،العدد  .11مات على الصليب عن خطايانا .إن
اآلب يحبه ألنه مات ليخلصنا ،العدد  .10كان له سلطان ليضع حياته وليأخذها أيضاً.
الخراف هم الذين يسمعون صوته ويتبعونه ،العدد  .20فيمكنك أن تكون خروفا ً من خراف
الرب إن سمعت صوته بواسطة بشارة يوحنا وتبعته .فإذا فعلت ذلك فلك حياة أبدية وال
يخطفك أحد من يد الرب،
العدد  21و  .21المسيح واألب هما واحد.
12
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لم يؤمن اليهود بالراعي الصالح ،غير أن كثيرين تبعوا يسوع،
العدد  .32وهذا ما يجري اليوم فان كثيرين يسمعون ويقرؤون أقوال المسيح ،فيؤمن
بعضهم ،فيخلصون ،وال يؤمن بعضهم اآلخر ،فال يخلصون.
الراعي الصالح يبذل نفسه
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الدرس السابع :لعازر ومريم
ماذا يجب أن تعمل:
 .1اقرأ من إنجيل يوحنا اإلصحاحين  11و 12
 .2اقرأ هذا الدرس.
 .3جاوب على األسئلة التي في الكشف.
إن ابن الله هو الراعي الصالح الذي بذل نفسه وحياته من أجل الخراف التي تسمع صوته
وتتبعه ،وانه يمنح حياة أبدية لكل المؤمنين به.
ابن الله يعيد الحياة إلى ميت .اإلصحاح 11
كان في قرية بيت عنيا أختان هما مريم ومرثا .مرض أخوهما لعازر ومات ،العدد .13
علمت مريم ومرتا بأنه لو كان يسوع هناك لما مات أخوهما ،العدد 21و  .32قال يسوع
لمرتا "من آمن بي ولو مات فسيحيا"
بكى يسوع إذ فكر بصاحبه لعازر وقال للحاضرين أن يرفعوا الحجر عن القبر حيث كان
الميت موضوعاً .ثم صرخ ابن الله" :لعازر هلم خارجاً" وهكذا استعاد الميت الحياة وخرج
أمام جميع الشعب ومع ذلك لم يؤمن الفريسيون بالمسيح.
إن كل البشر خطاة ولدوا في الخطيئة ،وليست لهم حياة الله فيهم .إن االبن فقط يقدر أن
يعطينا الحياة ،وسيأتي يوم سيخرج فيه جميع األموات من القبور ويقفون أمام الله وحينئذ
سينتهي وقت الخالص .لكن اآلن هو الوقت المقبول للتوبة والخالص.
مجد بعض الناس الرب يسوع .اإلصحاح 12
ال ريب أن مريم ومرثا أحبتا يسوع اكثر ،ألنه أحيا أخاهما ،فأولمتا له وليمة ودهنت مريم
قدميه بالطيب .لكن يهوذا كان لصا ً وتحدث بالسوء على مريم ،العدد .5
ثم ذهب يسوع إلى أورشليم وتناول كثيرون من اليهود سعوف النخل ومجدوا يسوع كملك،
وسر يسوع بمشاهدته
العدد  .13وكان بعض اليونانيون قد حضروا أيضا ً ليروا الرب،
ّ
إياهم ،لكنه قال انه ينبغي أن يموت عن الشعب .وجاء صوت الله من السماء معلنا ً أن
يسوع كان ابنه ،العدد.21
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آمن به آخرون ،غير أن الخوف من الفريسيين كان قد مأل قلوبهم ألنهم أحبوا مجد الناس
أكثر من مجد الله ،العدد  .33أما الله فأرسل ابنه إلى العالم ألنه احبنا جميعاً .قال يسوع
"الذي يؤمن بي ،يؤمن بالذي أرسلني" العدد .33
فهل تؤمن به اآلن؟.
"من آمن بي
ولو مات فسيحيا"
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الدرس الثامن :المسيح يعلِّم تالميذه
ماذا يجب أن تعمل:
 .1اقرأ من إنجيل يوحنا اإلصحاحين  13و 13
 .2اقرأ هذا الدرس.
 .3جاوب على األسئلة التي في الكشف رقم .1
علّم ابن الله عن كل األمور .عرف قلوب الذين آمنوا به وعرف أيضا كل ما كان سيحدث
في المستقبل وعرف فكر الله فاستطاع أن يعلّم الناس الطريق إلى الله.
رجوع المسيح إلى السماء .اإلصحاح 13
علّم يسوع بأنه أتى من عند اآلب وانه سيعود إلى اآلب ،العدد  .3ومع ذلك فأراد أن يقوم
بخدمة خادم ،فغسل أرجل تالميذه.
هكذا قدّم يسوع حياته ليغسلنا من خطايانا .قال في العدد  17أن الذين يؤمنون به هم
طاهرون تماماً ،ثم يقول انه يجب أن نرغب في مساعدة بعضنا البعض ،العدد .15
عل َم ابن الله من هو الشخص الذي كان سيسلمه إلى أيدي طالبي قتله ،وكان هذا الشخص
َ
يهوذا أحد تالميذه .كان يوحنا متكئا ً على صدر المسيح ،فقال له يسوع إن يهوذا هو الذي
سيسلمه ،العدد .26ثم أتى بطرس وأعلن انه سيضع حياته من اجل الرب يسوع ،العدد .30
غير انه بعد برهة من تصريحه قال انه ال يعرف الرب يسوع بتاتاً.
مجيء يسوع مرة ثانية .العدد 13
حزن التالميذ جدا ً حين أنبأهم يسوع عن موته .ولكنه قال لهم أن ال يحزنوا ألنه سيأتي
ليأخذهم ،العدد .3
ذكر ابن الله في العدد  6انه هو وحده الطريق الموصل إلى اآلب .توجد فئة من الناس
يظنون أن بعض من ماتوا من البشر يقدرون أن يشفعوا فيهم لدى الله .أما يسوع فقال انه
"ال يستطيع أحد أن يأتي إلى اآلب إال بي" فإذا أردت أن تأتي إلى الله فيسوع هو الطريق
والحق والحياة.

16

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

ليس ثمة طريق آخر أبدا .مات المسيح عن خطايانا ثم عاد إلى أبيه وبعد ذلك طلب من
اآلب أن يرسل روحه القدّوس ليساعدنا نحن المؤمنين به .وبعد أن وعد يسوع تالميذه أن
يرسل لهم الروح القدس منحهم سالمه ،العدد .20
إن الله مغتاظ من البشر الخطاة ،لكن إذا اتخذوا المسيح فالله سيغفر لهم كل خطاياهم ،إن
هم قبلوا المسيح طريقا ً لهم إلى اآلب ،حينئذ يزول الخوف عنك وعنهم وسيكون لك ولهم
سالم القلب الحقيقي.
فتعال أليه اآلن يا عزيزي القارئ.
ال يستطيع أحد أن يأتي إلى اآلب إال بي
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الدرس التاسع :الكرمة الحقيقية
ماذا يجب أن تعمل:
 .1اقرأ من إنجيل يوحنا اإلصحاحين  15و 16
 .2اقرأ هذا الدرس.
 .3جاوب على األسئلة التي في الكشف التاسع.
كيف ت َ ْ
ط ُهر؟ اإلصحاح الخامس عشر.
يُعلن يسوع انه الكرمة التي تعطي حياة لكل أغصانها ،فإذا كنتُ قريبا ً من يسوع فيجب أن
أكونَ طاهراً .الخطيئة تدنّس قلوبنا لذا فالله يكره الخطيئة .كيف يمكنني إذا أن أكون قريبا ً
من الله؟
يعلمنا الرب يسوع في العدد الثالث أننا نَط ُهر بكلمته .ويخبرنا المسيح في اإلنجيل بحب
البشير يوحنا الكثير عن الله .ففي اإلصحاح األول مثالً يقول أنه هو أي "المسيح" كلمة
الله .وهذه الدروس من هذا اإلنجيل تعلمنا عن كلمة الله التي تستطيع أن تطهرنا من كل
خطيئة.
يخبرنا يسوع في العدد  13قائالً أن ليست ألحد محبة اعظم من الذي يضع نفسه من اجل
أحبائه .وقليلون هم الذين يضعون أنفسهم من أجل أصدقائهم ،لكن الرب يسوع وضع حياته
من أجل حتى الذين يكرهونه ،لذلك فأن محبته اعظم من محبة أي إنسان.
مع ذلك فان بعض الناس ال يزالون يبغضون الله ويقاومون ابنه الرب يسوع المسيح .إن
كنت تقاوم ابن الله فأنت تقاوم الله ذاته ألن المسيح هو ابن الله الوحيد والطريق الوحيد
المؤدي إلى الله.
يسوع يعلّم التالميذ .اإلصحاح السادس عشر.
إن عمل الروح القدس هو أن يعطي الراحة لكل من يؤمن بالمسيح (عدد .)0أما عمله في
أهل العالم الغير مؤمن فهو أن يريهم خطاياهم ويبكتهم عليها .عدد 1
لقد أعطى اآلب كل شيء لالبن (عدد  .)5ومن هذا نعرف أن اآلب يحب االبن .فإذا قبلت
المسيح مخلصا ً لك تكون بذلك قد قبلت الله ،أما إذا رفضت المسيح فأنت ترفض الله
ومحبته لك.
18
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أخبرهم الرب يسوع أيضا ً بأنه أتى من عند اآلب وانه ذاهب إليه (عدد  .)21وانه هو االبن
الوحيد لله والمخلص الوحيد للعالم .وقد آمن تالميذه به وعرفوا انه يعلم كل شيء وانه أتى
من اآلب (عدد .)37فهل أنت تؤمن به اآلن؟
ي وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير
الذي يثبت ف ّ
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الدرس العاشر :المسيح يصلِّي من أجل تالميذه
ماذا يجب أن تعمل:
 .1اقرأ من إنجيل يوحنا اإلصحاح السابع عشر.
 .2اقرأ هذا الدرس وأطلب من الله اإلرشاد وبعد ذلك،
 .3جاوب على األسئلة التي في الكشف العاشر.
نقرأ في هذا اإلصحاح كلمات يسوع التي صالها لآلب من أجل تالميذه (عدد.)11
ماذا عمل المسيح من أجلنا؟ (أعداد من )1-1
لقد أعطى اآلب سلطانا ً ألبنه لكي يعطي االبن حياة أبدية لنا (عدد .)2لم يعط هذا السلطان
ألي إنسان غير المسيح ألنه هو وحده الذي يعطينا الحياة األبدية .والحياة األبدية هي أن
نعرف اإلله الحقيقي  ،ويسوع المسيح الذي أرسله اآلب (عدد .)3أرسل الله ابنه يسوع
المسيح ليعطينا الحياة .والحياة األبدية هي المعرفة الشخصية لله وليسوع المسيح .انه لفي
مقدورك أنت اآلن أن تعرفه بواسطة كلمته ،وتكون لك هذه الحياة.
ولكي يعطينا المسيح هذه الحياة فإنه بذل المسيح حياته من أجلنا .ألن الله قال أننا سنموت
بسبب خطايانا .وليس بقدرتنا أن نخلص أنفسنا بأي عمل نعمله لله .ولكن المسيح عمل كل
العمل وأكمله لخالصنا (عدد .)3
وألن الله يحبنا فقد أرسل المسيح ليقوم بكل عمل الخالص الذي نحتاجه.
ُعي كلمة الله ،واتى إلى العالم ليبين لنا محبة
لقد أعطاه اآلب كالما ً ليكلمنا به (عدد .)1ود َ
الله .لقد قب َل تالميذه كالم الله الذي كلمهم به المسيح وعرفوا أن المسيح أتى من عند اآلب.
وأنه هو واآلب واحد.
ما يعمله اآلن المسيح من أجلنا (عدد)21-1
مات المسيح من أجل خطايانا ودُفن وقام من األموات ثم صعد بعد ذلك إلى اآلب في
السماء .واآلن هو ممجد عن يمين اآلب .ولكنه ماذا يعمل هناك؟ معروف انه عندما ينتهي
أحد من عمله يذهب ليرتاح .ولكن اآلن يصلي ابن الله شافعا ً من أجل خاصته (عدد.)1
وانه ال يك ّل ،بل يصلي ليالً نهارا ً من أجلنا .وهو الذي يقربنا إلى الله شافعا ً دوما ً من أجلنا.
ما الذي سيعمله المسيح من أجلنا مستقبالً؟ (اعداد)26-22
20

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

إن المسيح يحبنا ولذا مات عنا .وطبيعي انه يريد أن نكون معه حيث هو .وفي عدد23
نجده يصلي ألبيه لكي نكون معه في السماء .وال يكتمل سرور الرب المسيح إال إذا كانت
خاصته معه في السماء .إنه سيأتي ثانية من أجلنا وربما يكون ذلك قريبا ً جداً .لكنه حينئذ
سيدين كل الذين لم يقبلوه كمخلص لهم .فلماذا ال تقبله اآلن أيها القارئ الحبيب؟

21

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

الدرس الحادي عشر :المسيح يتجه إلى الصليب
ماذا يجب أن تعمل:
 .1اقرأ من إنجيل يوحنا اإلصحاح الثامن عشر والتاسع عشر.
 .2اقرأ هذا الدرس وجاوب على األسئلة التي في الكشف الحادي عشر.
نصل في هذا الدرس إلى موت يسوع المسيح .وقد تتساءل متعجباً :لماذا ينبغي لشخص مثل
المسيح ابن الله أن يموت؟ لقد درسنا قبل اآلن أن الكلمة صار جسداً .وكإنسان مات المسيح
من أجل اإلنسان الخاطئ.
المسيح يُحا َكم أمام الرؤساء اليهود .إصحاح ( 11أعداد من )20-1
بعد أن صلّى يسوع ألجل تالميذه في اإلصحاح السابق ،ذهب إلى الحديقة ليصلي ثانية.
واتفق يهوذا مع رئيس الكهنة على أن يسلمه لهم ليقيّدوه .لم يحارب يسوع ولم يهرب ،لكنه
ذهب معهم دون معارضة.
في الوقت الذي كان رئيس الكهنة يستنطق يسوع قال أحد الحاضرين لبطرس :وأنت من
تالميذ يسوع .فأجاب بطرس وهو ممتلئا ً رعباً ،انه ال يعرف يسوع البتَّة (عدد .)10،25
لكنه حزن فيما بعد حزنا ً عظيما ً إلنكاره سيده.
المسيح أمام بيالطس .اإلصحاح  11عدد  21وحتى اإلصحاح  11عدد 16
كان اليهود يريدون موت يسوع ،ولكن لم تكن لهم أية سلطة ليقتلوه .ولذا أخذوه لبيالطس
حاكم الوالية .وكان بيالطس يعلم أن يسوع لم يرتكب جرما ً وال خطأ فأراد أن يطلق
سراحه .ولكن الشعب كان يطلب موت يسوع بتحريض من رؤسائهم .بل فضّلوا إطالق
سراح لص على أن يُطلق سراح يسوع (عدد.)37
جلد بيالطس يسوع ،وضفر الجند إكليالً من الشوك ووضعوه على رأسه (إصحاح  11عدد
1و .)2ومع كل هذا فالشعب كان يصرخ مطالبا ً بصلب يسوع المسيح .وأخيرا ً أسلم
بيالطس يسوع إلى إرادتهم ليقتلوه.
المسيح يموت على الصليب( .اعداد)32-10
أخذ الجنود يسوع بمرافقة اليهود إلى خارج المدينة ،وهناك س ّمروا يديه ورجليه على
الصليب .وكان يسوع حتى في ساعة آالمه وموته على الصليب يتكلم كالما ً رقيقا ً ولطيفا ً
طالبا ً الغفران ألجل أعدائه (أعداد  .)21-26وأخيرا ً صرخ بصوت عظيم "قد أكمل"
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(عدد )37واسلم الروح .وبعد ذلك اخذ أحد الجنود القساة الحربة وطعنه في جنبه .عند
المساء أتى يوسف الرامي واخذ جسد يسوع ودفنه في قبر موضوع في بستان له قريب من
هناك.
وهكذا نرى أن يهوذا تآمر مع الذين كانوا يكرهون يسوع ،وأن اليهود أرادوا أن يقتلوه وأن
بيالطس أسلمه إليهم ليُقتل .فهل أنت بجانب يسوع أم من صفوف أعدائه وقاتليه؟
"قد أُكمل"
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الدرس الثاني عشر :المسيح يقوم من األموات
ماذا يجب أن تعمل:
 .1اقرأ من إنجيل يوحنا اإلصحاحين العشرون والحادي والعشرون.
 .2اقرأ هذا الدرس بعناية وأطلب من الله اإلرشاد وبعد ذلك،
 .3جاوب على األسئلة التي في الكشف الثاني عشر ثم أرسل جميع أجوبتك إلينا
لتصحيحها.
يسوع المسيح ،كلمة الله تجسد وصار إنسانا ً وعاش مع الناس ،وبيَّن لهم محبة الله ،ومع
ذلك كان الكثيرون يبغضونه .فأخذوه إلى الحاكم وصرخوا قائلين انه يجب أن يموت .مات
يسوع ولكن أقامه الله من األموات.
مريم ترى يسوع .اإلصحاح  27عدد11-1
ذهبت مريم في الصباح الباكر إلى القبر حيث كان جسد المسيح موضوعاً ،فرأت أن الحجر
الذي يغطي الباب قد أزيح من مكانه (ألنهم كانوا قديما ً يدفنون الموتى في قبور محفورة
بالصخر) .بعد ذلك أتى بطرس ويوحنا مسرعين ورأيا أن القبر خا ٍل من جسد يسوع.
حزنت مريم لذلك حزنا ً عظيما ً وأخذت تبكي .لكن عندما كلمها يسوع عرفت انه هو وانه
حي (عدد .)16لقد قال المسيح في اإلصحاح العاشر والعدد  20أن خرافه تعرف صوته.
لقد كانت مريم إحدى خرافه وكانت أول من رأى المسيح بعدما قام من األموات.
جميع التالميذ يرون يسوع .اإلصحاح  27عدد 31-11
وبعد ذلك عندما كان التالميذ مجتمعين معا ً في غرفة ،وكانت جميع األبواب مقفلة ،جاء
يسوع في وسطهم واراهم انه حي وقال" :سالم لكم" ،ففرح التالميذ إذ رأوا الرب لكن توما
لم يكن معهم في ذلك اليوم ،ولم يؤمن بأن المسيح قام .لكن في يوم األحد التالي لما أتى
يسوع ورآه توما قال له" :ربي وألهي" (عدد.)21
التالميذ يذهبون للصيد .اإلصحاح 21
بعد هذه األحداث ذهب التالميذ للصيد ،ولكنهم لم يصطادوا سمكا ً طوال الليل .وفي الصباح
الباكر رأوا يسوع واقفا ً على الشاطئ وبجواره نار ،فقال لهم" :القوا الشبكة إلى جانب
السفينة األيمن" ،فألقوا واصطادوا سمكا ً كثيرا ً وعلموا انه هو الرب يسوع.
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لقد قال الرب لبطرس إذا كنت تحبني فأرع غنمي ،عدد  .10-15وقال لهم أشياء كثيرة
ليست مكتوبة في هذا الكتاب.
لقد كان التالميذ عندئ ٍذ واثقين ومؤمنين أن يسوع قد مات ثم قام من األموات .أنت أيضا ً
أيها الحبيب يمكنك أن تؤمن بما كتبه يوحنا في إنجيله (عدد)23
ألنك إن آمنت بكل قلبك أن يسوع المسيح هو ابن الله ،خلصت.
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الكشف رقم 1
ماذا يجب أن تفعل؟
توجد عشرة أسئلة في كل كشف من الكشوف التالية ،بعضها صحيحة وبعضها مغلوطة.
بعد قراءة اإلصحاح األول من إنجيل يوحنا أعداد  .11-1أقرأ األسئلة ،فإذا حسبت أن
السؤال مطابق للدرس ولبشارة يوحنا فأكتب حرف ص (أي صحيح) وراءه ،وإن كان غير
مطابق فأكتب حرف خ (أي خطأ)،
جاوب اآلن على األسئلة العشرة التالية بحرف ص أو خ .
 .1يذكر يوحنا أن المسيح هو ابن الله ……………:
 .2يُسمى ابن الله بالكلمة والنور ……………:
 .3في البدء خلق الله الكلمة ……………:
 .3الحياة كانت نور الناس ……………:
 .5لم يكن يوحنا هو النور الحقيقي لكنه شهد للنور ……………:
 .6إن كان والدي ابنا ً لله فهذا يجعلني تلقائيا ً ابنا ً لله أيضا ً ……………:
 .0حين أتي المسيح إلى العالم تبعه جميع الناس بفرح ……………:
 .1كان موسى نبيا ً عظيماً ،والنعمة والحق بواسطته صارا ……………:
 .1رأى كثير من الناس الله ……………:
.17إذا أنا قبلت المسيح وآمنت به فأصير ابنا ً لله ……………:
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الكشف رقم 2
ماذا يجب أن تفعل؟
أقرأ األسئلة ،فإذا حسبت أن السؤال مطابق للدرس ولبشارة يوحنا فأكتب حرف ص (أي
صحيح) وراءه ،وإن كان غير مطابق فأكتب حرف خ (أي خطأ) ،وافعل ذلك في كل سؤال
من األسئلة العشرة.
جاوب اآلن على األسئلة العشرة التالية بحرف ص أو خ .
 .1قال يوحنا إني أنا المسيح ……………:
 .2سمى يوحنا المسيح بحمل الله ……………:
 .3شاهد يوحنا روح الله نازالً على الرب يسوع……………:
 .3صار اندراوس ،بطرس ،فيلبس ونثانائيل أوالد الله ……………:
 .5وجد اندراوس أخاه بطرس وأتيا كالهما إلى المسيح ……………:
حولت مريم الماء إلى خمرا ً ……………:
ّ .6
 .0طرد يسوع األشرار من بيت الله ……………:
علم يسوع بأنه سيضع حياته ثم يأخذها أيضا ً ……………:
َ .1
 .1يعرف ابن الله قلوب كل الناس ……………:
.17إذا قبل أحد المسيح ،فالمسيح سيقبله ……………:
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الكشف رقم 3
ماذا يجب أن تفعل؟
أقرأ األسئلة ،فإذا حسبت أن السؤال مطابق للدرس ولبشارة يوحنا فأكتب حرف ص (أي
صحيح) وراءه ،وإن كان غير مطابق فأكتب حرف خ (أي خطأ) ،وافعل ذلك في كل سؤال
من األسئلة العشرة.
جاوب اآلن على األسئلة العشرة التالية بحرف ص أو خ .
 .1كان نقوديموس رجالً شريرا ً ……………:
 .2رفع موسى الحية في البرية ……………:
 .3األشرار فقط يحتاجون الوالدة الثانية……………:
 .3أرسل الله ابنه إلى العالم لكي يدين البشر ……………:
 .5أراد يوحنا أن يتبعه الشعب ……………:
 .6كل من يؤمن بابن الله له حياة أبدية……………:
 .0طلب المسيح من المرأة قليالً من الطعام ……………:
 .1لكي أنال ماء الحياة ينبغي أن آتي إلى المسيح كخاطئ ……………:
 .1ذهبت المرأة لتدعو اآلخرين لكي يأتوا ويروا يسوع ……………:
.17رأى يسوع الولد المريض فشفاه ……………:
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الكشف رقم 4
ماذا يجب أن تفعل؟
أقرأ األسئلة ،فإذا حسبت أن السؤال مطابق للدرس ولبشارة يوحنا فأكتب حرف ص (أي
صحيح) وراءه ،وإن كان غير مطابق فأكتب حرف خ (أي خطأ) ،وافعل ذلك في كل سؤال
من األسئلة العشرة.
جاوب اآلن على األسئلة العشرة التالية بحرف ص أو خ .
 .1كان للرجل المريض منذ  31سنة أصحاب عدّة ليساعدوه ……………:
 .2جاء يسوع وساعده لينزل إلى الماء ……………:
 .3فرح اليهود حين شاهدوا الرجل يحمل سريره ……………:
 .3كل من يعمل بكالم المسيح ويؤمن بالله له حياة أبدية ……………:
 .5منح الله ابنه سلطانا ً ليهب حياة لكل البشر ……………:
 .6إن الله اآلب والكتاب المقدس يشهدان للمسيح ……………:
 .0أطعم يسوع خمسة آالف شخص من الشعب ……………:
 .1حين رأى التالميذ يسوع يمشي على الماء ،خافوا ……………:
 .1يسوع المسيح هو خبز الحياة الحقيقي ……………:
.17تحقق التالميذ أن يسوع كان ابن الله الحي ……………:
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الكشف رقم 5
ماذا يجب أن تفعل؟
أقرأ األسئلة ،فإذا حسبت أن السؤال مطابق للدرس ولبشارة يوحنا فأكتب حرف ص (أي
صحيح) وراءه ،وإن كان غير مطابق فأكتب حرف خ (أي خطأ) ،وافعل ذلك في كل سؤال
من األسئلة العشرة.
جاوب اآلن على األسئلة العشرة التالية بحرف ص أو خ .
 .1ذهب يسوع إلي المجمع مع اخوته ……………:
 .2إذا أردتُ تنفيذ مشيئة الله ,فسيخبرني بأن تعليم يسوع حق وصحيح ……………:
 .3إذا آمنت فأستطيع أن أُهدي اآلخرين إلى ماء الحياة ……………:
 .3سمع الموظفون أقوال يسوع العجيبة ……………:
 .5قال يسوع أنه يجب َرجم المرأة الشريرة ……………:
 .6قال لها أنه في وسعها أن تخطئ أيضا ً إذا أرادت ذلك ……………:
 .0النور الحقيقي يدلنا ويهدينا للطريق الوحيد إلى الله ……………:
 .1أحتاج إلى قوة ألغلب الخطيئة ……………:
 .1إن إبليس هو أبو األكاذيب ……………:
 .17كان ابن الله يسوع المسيح كائنا َ قبل إبراهيم ……………:
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الكشف رقم 6
ماذا يجب أن تفعل؟
أقرأ األسئلة ،فإذا حسبت أن السؤال مطابق للدرس ولبشارة يوحنا فأكتب حرف ص (أي
صحيح) وراءه ،وإن كان غير مطابق فأكتب حرف خ (أي خطأ) ،وافعل ذلك في كل سؤال
من األسئلة العشرة.
جاوب اآلن على األسئلة العشرة التالية بحرف ص أو خ .
 .1إن ابن الله هو حمل الله ونور العالم ……………:
 .2اغتسل األعمى بالماء فعاد أليه البصر ……………:
 .3اعتقد أصحاب األعمى بأن يسوع كان خاطئا ً ……………:
 .3علم الذي كان أعمى منذ والدته بأن يسوع كان ابن الله ……………:
 .5يسوع هو باب الخراف ……………:
 .6الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ……………:
 .0الخراف الحقيقية تتبع المسيح وهو يعطيها الحياة األبدية ……………:
 .1في وسع كل واحد أن يخطف الخراف من الراعي ومن اآلب ……………:
 .1عمل يوحنا آيات وعجائب كثيرة ……………:
 .17إذا أتيت إلى المسيح كراعي فسيعتني بي إلى األبد ……………:
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الكشف رقم 7
ماذا يجب أن تفعل؟
أقرأ األسئلة ،فإذا حسبت أن السؤال مطابق للدرس ولبشارة يوحنا فأكتب حرف ص (أي
صحيح) وراءه ،وإن كان غير مطابق فأكتب حرف خ (أي خطأ) ،وافعل ذلك في كل سؤال
من األسئلة العشرة.
جاوب اآلن على األسئلة العشرة التالية بحرف ص أو خ .
 .1كانت مريم ومرتا ولعازر من سكان بيت عنيا ……………:
 .2مرض لعازر ومات ……………:
 .3وقف يسوع عند قبر الميت وبكي ……………:
أمر ابن الله لعازر أن يخرج من القبر ……………:
َ .3
 .5يستطيع ابن الله أن يمنح حياة للموتى في الخطايا ……………:
 .6قال قيافا :خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب ……………:
 .0أراد يهوذا أن يأخذ دراهم من الكيس ……………:
 .1سمى كثيرون من الشعب يسوع ملك إسرائيل ……………:
 .1كلّم الله ابنه من السماء ……………:
 .17من يؤمن بيسوع يؤمن أيضا ً بالله ……………:
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الكشف رقم 8
ماذا يجب أن تفعل؟
أقرأ األسئلة ،فإذا حسبت أن السؤال مطابق للدرس ولبشارة يوحنا فأكتب حرف ص (أي
صحيح) وراءه ،وإن كان غير مطابق فأكتب حرف خ (أي خطأ) ،وافعل ذلك في كل سؤال
من األسئلة العشرة.
جاوب اآلن على األسئلة العشرة التالية بحرف ص أو خ .
 .1أتى يسوع من عند األب ورجع إليه ……………:
 .2أراد بطرس من يسوع أن يغسل رأسه ويديه ورجليه ……………:
 .3كل الذين يغسلهم يسوع هم أنقياء وطاهرون بالتمام ……………:
 .3أعلن يسوع بان يهوذا كان يخونه ……………:
 .5وأعلن أيضا ً أن بطرس سيقول بأنه ال يعرف يسوع ……………:
 .6أنبأ يسوع تالميذه بأنه سيموت ويعود أيضا ً إلى الحياة ……………:
 .0قال بطرس أن مريم هي الطريق الموصل إلى الله ……………:
 .1أرسل الله روحه القدوس ليساعدنا ……………:
 .1يمنح المسيح سالمه لجميع محبيه ……………:
 .17أراد فيلبس أن يرى األب ……………:
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الكشف رقم 9
ماذا يجب أن تفعل؟
أقرأ األسئلة ،فإذا حسبت أن السؤال مطابق للدرس ولبشارة يوحنا فأكتب حرف ص (أي
صحيح) وراءه ،وإن كان غير مطابق فأكتب حرف خ (أي خطأ) ،وافعل ذلك في كل سؤال
من األسئلة العشرة.
جاوب اآلن على األسئلة العشرة التالية بحرف ص أو خ .
 .1المسيح هو الكرمة الحقيقية ونحن المؤمنون األغصان ……………:
 .2كل إنسان طاهر بنفسه ،ويمكنه أن يقف أمام الله ……………:
 .3كلمة الله قادرة أن تنقّينا ……………:
 .3كثير من الناس لهم حب اعظم من الذي يبذل حياته ألجل أحبائه ……………:
 .5إذا أنا عملت بما يقول يسوع فاكون بذلك صديقه ……………:
 .6الروح القدس يعطي تعزية للعالم ……………:
 .0من قب َل المسيح قب َل الله ……………:
 .1اتباع المسيح ال يرون ضيقا ً في العالم ……………:
 .1يطلب منا المسيح أن نصلي باسمه فيُستجاب لنا ……………:
 .17المسيح هو أحد الطرق المؤدية إلى الله وتوجد طرق أخري كثيرة تؤدي إلى الله
……………:
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الكشف رقم 11
ماذا يجب أن تفعل؟
أقرأ األسئلة ،فإذا حسبت أن السؤال مطابق للدرس ولبشارة يوحنا فأكتب حرف ص (أي
صحيح) وراءه ،وإن كان غير مطابق فأكتب حرف خ (أي خطأ) ،وافعل ذلك في كل سؤال
من األسئلة العشرة.
جاوب اآلن على األسئلة العشرة التالية بحرف ص أو خ .
 .1في اإلصحاح السابع عشر نسمع الرب يصلي إلى أبيه ……………:
 .2لقد أعطى الله السلطان لكثير من الناس ليعطوا الحياة األبدية لآلخرين ……………:
 .3إذا أردت الحياة األبدية ،فعليك أن تعرف اإلله الحقيقي وابنه يسوع المسيح
……………:
 .3يجب أن أعمل كثيرا ً لكي يخلصني الله ……………:
 .5المسيح كلمة الله وأعطانا كالم الله ……………:
 .6المسيح يتعب أحيانا ً ولذا ال يقدر أن يصلي من أجلنا ……………:
 .0كلمة الله دائما ً صادقة ……………:
 .1صلى المسيح ألجل تالميذه لكي يكونوا واحدا ً ……………:
 .1لقد طلب المسيح أن كل الذين يحبونه يكونون معه ……………:
 .17عندما يأتي المسيح إلى العالم سيخلص الجميع ……………:
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الكشف رقم 11
ماذا يجب أن تفعل؟
أقرأ األسئلة ،فإذا حسبت أن السؤال مطابق للدرس ولبشارة يوحنا فأكتب حرف ص (أي
صحيح) وراءه ،وإن كان غير مطابق فأكتب حرف خ (أي خطأ) ،وافعل ذلك في كل سؤال
من األسئلة العشرة.
جاوب اآلن على األسئلة العشرة التالية بحرف ص أو خ .
 .1أبن الله صار أنسانا ً ومات من أجل خطايانا ……………:
 .2لقد أعطى رئيس الكهنة فضة ليهوذا ليسلم يسوع ……………:
 .3كان بطرس حزينا ً ألنه امتأل بالخوف ……………:
 .3سأل بيالطس المسيح ما هو الحق ……………:
 .5أراد الجميع إطالق باراباس اللص ……………:
 .6وضع الحاكم شوكا ً على رأس يسوع ……………:
 .0قال رئيس الكهنة أن يسوع هو ملكهم ……………:
س ّمر ثالثة رجال على ثالثة صلبان ……………:
 .1لقد ُ
 .1تكلّم المسيح وهو على الصليب بكالم قاس ضد صالبيه ……………:
َ .17وضع يوسف جسد يسوع في مكان معد للموتى في بستان ……………:
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الكشف رقم 12
ماذا يجب أن تفعل؟
جاوب اآلن على األسئلة العشرة التالية بحرف ص أو خ ،
ثم أرسل إلينا جميع الكشوفات معا ً إلى عنواننا الذي تجده في آخر صفحة من الكتاب.
 .1قتل الناس المسيح وأما الله فأقامه ……………:
 .2قالت مريم لبطرس ويوحنا انهم أخذوا جسد الرب ……………:
 .3كان بطرس أول من رأى الرب يسوع بعدما قام من األموات ……………:
 .3سمعت مريم صوت الراعي الصالح ……………:
 .5أعطى يسوع لتالميذه الروح القدس ……………:
 .6رأى توما المسيح وقال له ربي وألهي ……………:
 .0أصطاد بطرس والتالميذ سمكا ً كثيرا ً في الصباح ……………:
 .1كان الرب يعلم أن بطرس يحبه ……………:
 .1إذا كنتُ احب الرب يسوع فعلي أن أساعد جميع خرافه ……………:
 .17إن ما كتبه يوحنا في إنجيله بشأن ابن الله هو حق وصواب ……………:
االسم:
العنوان:
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عزيزي القارئ،
نرجو أن تكون استفدت من هذه الدروس التي قرأتها وأجبت على أسئلتها ،ونحن نرغب
منك أن تعطينا بضع دقائق إضافية لتشرح لنا كيف ساعدتك هذه الدروس في مفهومك
للعقائد الروحية التي أتى ذكرها في هذا الكتاب.
عزيزي القارئ،
تحية لك وسالم من هيئة معهد عمواس للكتاب المقدس،
نهنئك إلنهائك دراسة هذا الكتاب .وما عليك اآلن إال أن ترسل جميع أوراق االختبارات
إلينا لتقييمها وإرسال العالمة إليك مع الكتاب التالي.
ال بد وانك استفدت من قراءة اإلنجيل وكتاب الدروس القيّم هذا ،وانتبهت للتعليم بما يختص
بالمبادئ األساسية لأليمان المسيحي في الكتاب المقدس ،وبما أن كل هذا قد حصل ،فإننا
ندعوك اآلن لالنضمام لمجموعة دراسة أسبوعية للكتاب المقدس في منطقة سكناك .إن
تعذر عليك إيجاد مثل هذه المجموعة فأعلمنا وسنهتم بمساعدتك بأقرب فرصة سانحة.
نرجو أيضا ً أن تبقى على اتصال معنا في الدراسات التي نرسلها لك مستقبالً ،وإن واجهتك
مشكلة ما من أي نوع ،فاكتب ألينا على العنوان التالي ،لنساعدك قدر استطاعتنا ،وإن
أعجبتك هذه الدروس فأرشد أصدقائك على طلبها منا وسنرسلها لهم أيضاً.
بإخالص
مدير المعهد
أرسل االختبارات إلى العنوان التالي:
معهد عمواس للكتاب المقدس
ص .ب 237
الناصرة 16121
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الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في العالم العربي
عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى .وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجانا ً للجالية
العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم .باإلضافة إلى مجموعة من
األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية ،عظات ،تراتيل والكتاب المقدس.
لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.
يحفظكم الله ويمأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.
أسرة الخدمة العربية للكرزة باإلنجيل

39

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

