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  امتحان العقل
  
  ٧الفصل 

  ٧ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم

  تقدیم الموعظة على الجبل، ونتعلم التطویبات: الھدف

َماَواتِ «٣ وحِ، ألَنَّ لَھُْم َملَُكوَت السَّ ْونَ ٤. طُوَبى لِْلَمَساِكیِن بِالرُّ . طُوبَى لِْلَحَزانَى، ألَنَّھُْم یَتََعزَّ
، ألَنَّھُْم یُْشبَُعونَ ٦. ى لِْلُوَدَعاِء، ألَنَّھُْم یَِرثُوَن األَْرضَ طُوبَ ٥ طُوبَى ٧. طُوبَى لِْلِجیَاعِ َواْلِعطَاِش إِلَى اْلبِرِّ

َحَماِء، ألَنَّھُْم یُْرَحُمونَ  الَِم، ألَنَّھُْم أَْبنَاَء طُوبَى لَِصانِِعي السَّ ٩. طُوبَى لِألَْنقِیَاِء اْلقَْلِب، ألَنَّھُْم یَُعایِنُوَن هللاَ ٨. لِلرُّ
َماَواتِ ١٠. هللاِ یُْدَعْونَ  ، ألَنَّ لَھُْم َملَُكوَت السَّ   )١٠-٣:٥متى . (طُوبَى لِْلَمْطُروِدیَن ِمْن أَْجِل اْلبِرِّ

كان أعظم خطاب لیسوع ھو الموعظة على الجبل، فھو ملخص للتعلیم األخالقي الذي في الكتاب المقدس 
واحدة من أوائل . قرب الناس إلیھ لیسمعوا ھذه العظة حتى یتمكنوا من تعلیم اآلخرینیسوع دعا أ. بأكملھ

  .األشیاء التي علمھا یسوع لتالمیذه ھي التطویبات، فھي جمال للعقل وخصائص المؤمن الحقیقي
بمعنى، أن " ھل أنت جزءا من المشكلة ام جزءا من حل یسوع؟: "سؤال مھم في الموعظة على الجبل

أوالئك . ات ھي الرسالة وباقي الموعظة على الجبل ھي عن كیفیة تطبیق تلك الرسالة في الحیاةالتطویب
الذین یخدمون في الملكوت یجب أن یكون لھم نفس طابع الملك، التطویبات تظھر لنا الطباع التي یجب أن 

 . من الحلنكون علیھا ونحن ذاھبون إلى هللا ثم ذاھبون من عند هللا إلى العالم لنكون جزءا 
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  .أفضل إجابة اختر
 .عطینا جوھر كل شریعة هللاتصحیحة أو خاطئة؟ الموعظة على الجبل  -١
 . أكبر المشاكللدیھم صحیحة أو خاطئة؟ دعا یسوع قلة مختارة لسماع رسالتھ ألنھم ھم الذین كان  -٢
 تتطلب فقط اتخاذ قرار، وال ھو امسیحی تكونبین لنا أن تصحیحة أو خاطئة؟ في الموعظة على الجبل  -٣

  .تغییر في الحیاة
  . صحیحة أو خاطئة؟ التطویبات ھي حول مواقفنا -٤
 

 . أفضل إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
 یعني؟" طوبى"ماذا تعني كلمة  -٥
 سعید -أ

 ثري -ب
 مریح -ج
 مثالي -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(سیحیا؟ كون مأن تأي من المواقف أو الخصائص التالیة ھي  -٦
 جائع للبر -أ

 فخور -ب
 قوي -ج
 مساكین بالروح -د
 رحیم - ه
 خالیة من المتاعب -و
 أنقیاء القلب -ز
  
 من ھو الحل لتلبیة احتیاجات الناس؟ -٧
 نوالمسیحی -أ

 الحكومات -ب
 یسوع -ج
 كل شخص لھ أو لھا حل خاص -د
  
 في الروح؟ مسكیناماذا یعني أن یكون المرء  -٨
 ةالخاص بعدم كفایتھعترف یأن یكون متواضعا و -أ

 على القیام بأي شيء جید اتكون قادرأن  -ب
 أن یكون جاھال تماما -ج
 لتخلي عن ممتلكاتھم لیسوعا -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(؟ طوبى للحزانىلماذا  -٩
 .المبتھجینأكثر من الناس  الجادینهللا یحب الناس  -أ

 .آلخرینا طفوا ویخدموایتعاأن  واتعلم الحزانى -ب
 . یسوع مستعدین لقبولالخطیئة و المعاناة و ب ونعترفی الحزانى -ج
 .هللا یعلمنا دروسا قیمة من خالل اإلخفاقات التي تحزننا -د
 . معاناتناب نخلصنحن  -ه
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 ن الوداعة؟عمفھوم الكتاب المقدس  ھو ما - ١٠
 ضعف ال-أ

 حیاءال -ب
 ترددم -ج
 مثل الحصان یروض -د
  

 ؟الجیاع والعطاش لبرهماذا وعد یسوع ب -١١
 الكمال االخالقي -أ

 أن یشبعون -ب
 عبثال -ج
 غذاءال -د
  

 ؟المملوئین براأتي من ی سلوكأي  - ١٢
 الرحمة والحب -أ

 دوافع نقیة -ب
 تصالحال -ج
 كل ما سبق -د
  

 ؟طیبةالمواقف وخصائص  للذین یظھرونیحدث عموما ماذا  - ١٣
 .لمتاعبمن ا ینھم دائما خالی -أ

 .أصدقاء مع الجمیع -ب
 . یتعرضون لالضطھاد -ج
  . أقدس من أن نقترب منھم ونصبحی -د
 

تناسب مع ثقافتك؟ كیف تصف المسیحیین تالتطویبات  ھل خصائص ؟المسیح كیف یسلك تالمیذ
تعبر عن ھذه الخصائص في حیاتك؟ كیف تستطیع أن ؟ الذین تعرفھم

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

یمنحك خصائص سألھ أن روح یسوع ا. ألنھ كشف لنا طریقا أفضل من طرق العالم هللا أشكر
  .ویساعدك أن تكون حال لمشاكل العالمالتطویبات 
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عند تجنیده لتالمیذه الذین سوف یكونون حال لمشاكل الناس في ھذا العالم بتعلیمھم لماذا بدأ یسوع  -١

 )٢٣- ٢٢:٦متى : أنظر(ثمانیة سلوكیات وتطویبات؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
؟ اأولئك الذین سمعوھبین ثمانیة إلى العالقات الالعظیمة  سلوكیاتیسوع ھذه الربط كیف  -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
حیاتك على األولى  ةبیطوتال هفي الروح، وكیف یمكن تطبیق ھذ مسكیناماذا یعني أن یكون المرء  -٣

الخاصة؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
الثانیة؟  ةبیطوتال فيیسوع  الذي یتحدث عنھ الحزنما نوع  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
لودعاء یرثون األرض؟ ا وكیفالوداعة في الكتاب المقدس،  يما ھ  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
نقي؟  ھقلبوكون رحیم یالبر، ماذا یعني یسوع عندما قال انھ سب یمتلئ تلمیذعندما   -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
؟ من أجل البري إلى التعرض لالضطھاد ؤدیسالم ال ناعةص عنیسوع  كیف تعلیم -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
  

  الذھاب إلى العمق


