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  سلحفاة فوق السور
  

  ٨فصل ال
  ٨ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم

  .مواصلة فھم التطویبات، ومناقشة أربع صور یستخدمھا یسوع في وصف تالمیذه: الھدف

َوالَ یُوقُِدوَن ِسَراًجا َویََضُعوَنھُ ١٥الَ یُْمِكُن أَْن تُْخفَى َمِدینَةٌ َمْوُضوَعةٌ َعلَى َجبَل، . أَْنتُْم نُوُر اْلَعالَمِ ١٤
اَم النَّاِس، لَِكْي ١٦. ْلِمْكیَاِل، بَْل َعلَى اْلَمنَاَرِة فَیُِضيُء لَِجِمیعِ الَِّذیَن فِي اْلبَْیتِ تَْحَت ا فَْلیُِضْئ نُوُرُكْم ھَكَذا قُدَّ

َماَواتِ  ُدوا أَبَاُكُم الَِّذي فِي السَّ   )١٦-١٤:٥متى . (یََرْوا أَْعَمالَُكُم اْلَحَسنَةَ، َویَُمجِّ
. ، أي السلوكیات  العقلیة للشخص الذي یأتي إلى هللا"القادمة"األولى ھي التطویبات التطویبات األربعة 

، أي السلوكیات العقلیة للشخص الذي یرسلھ هللا إلى "الذاھبة"أما التطویبات األربعة التالیة ھي التطویبات 
  . نیةمعا ھذه التطویبات جمیعھا تصف الشخص الذي یُعتبر حل هللا لمشاكل اإلنسا. العالم

یسوع یلي تعلیمھ عن السلوكیات بأربع صور، وأربع استعارات تُظھر لنا تأثیرنا في العالم عندما نحیا فیھ 
فقد علم تالمیذه أنھم ملح األرض، ونور العالم، ومدینة موضوعة على جبل، وشمعة : بھذه السلوكیات

  .طبیق للتطویباتھذه االستعارات األربعة ھي ت). ١٦- ١٣:٥متى . (موضوعة على المنارة
ال یمكن ألحد من تالمیذ المسیح أن یكتسب كل ھذا السلوكیات بعیدا عن عمل الروح القدس فیھ ومن 

لذلك یجب على المسیحیین أن یكونوا دائما في حالة من االمتنان والتواضع ألن قوة هللا تُمكنھم من . خاللھ
 .مع نعیش فیھ من أجل المسیحفقط بقوتھ نستطیع أن نؤثر في المجت. خدمتھ بطریقة جیدة
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  .أفضل إجابة اختر
التي تواجھك تحدیات الاع، وبعن األزمات، والط يصحیحة أو خاطئة؟ الموعظة على الجبل ھ -١

 . كمسیحي
التوضیحیة التي تتبعھا ھي  الصورصحیحة أو خاطئة؟ كثیر من الناس یشعرون بأن التطویبات و  -٢

 . بلالج على التعالیم الرئیسیة للعظة
 . كون ملح األرض ھو أن نعیش بین شعوب العالمنصحیحة أو خاطئة؟ الطریقة الوحیدة ل -٣
ھو في واقع األمر  لكن أنھم اختاروا یسوع،اعتقدوا التالمیذ  أنصحیحة أو خاطئة؟ على الرغم من   -٤

 . اختارھم الذي
لتوصل إلى ل مر متروك لنااألإال أن یسوع یختار أتباعھ، أن صحیحة أو خاطئة؟ على الرغم من  -٥

 . منارةشمعة على ال تجعلنااستراتیجیة 
على  امسیحي، فلن تكون قادراإلنسان الوخصائص  سلوكیاتصحیحة أو خاطئة؟ إذا كان لدیك حقا  -٦

  .إخفائھ
 

 . أفضل إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
 )ما ینطبقاختر كل (الملح؟ بیسوع تالمیذه قارن لماذا   -٧
 العالم الفاسد وسط المادة الحافظةمثل  واكونی ألنھم یجب أن -أ

 .التالمیذ إعادة الحیاة إلى العالم دورالملح ضروري للحیاة، و -ب
 .عمال مناجم الملح یجب أن یعملوا مثل -ج
 .التالمیذقبول الملح یجعل من المستحیل شرب المیاه، وسیكون من المستحیل  -د
  
 ؟لنورمثل ا لتالمیذیكون اكیف  -٨
 .بسرعة وارقتیح مأنھ -أ

 .بسھولة بالغة أن یشتعلوا وینطفئواأنھم  - ب
 . الكثیر من الطاقة یستخدمون - ج
 .ظلممعالم الالضوء الحقیقة إلى  یشیعون -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(أي مما یلي ھي بیانات حقیقیة عن دور المسیحیین كحل هللا؟  -٩
 " .، وھو معيستطیعكن هللا یال أستطیع، ولأنا  "-أ

 " .أنا ال أرید ، و لكن هللا یرید، وھو معي "-ب
 " .أن هللا یستخدمنيأستطیع، لذلك یمكن  "-ج
 " كون معيیإذا لم أستطع، هللا لن " -د
 " .، ولكن هللا ھو، وھو معيلست شیئاأنا " - ه
 " .فعلت ذلك ألن هللا قال لي ذلك" - و
  " فعل ألنھ كان معي هللا، لكنھ أفعللم  " -ز
 

 هللا لعملھ؟ ناكیف ینبغي علینا أن نستجیب عندما یستخدم - ١٠
 كبیر لما قمنا بھ فخرب -أ

 ما فعلھ هللابتواضع، ب - ب
 ي لم أكن أھتم بال مباالة ألن -ج
 وجھ االنتباه إلى كنیستناأ حتىبصوت  -د
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  ؟ ٥ من الموصوف في كل من التطویبات والمثلة التوضیحیة في متى - ١١
 یسوع تالمیذالذین آمنوا و -أ

 یسوع نفسھ -ب
 كل من أ و ب - ج
 ال أ وال ب - د
  

 )اختر كل ما ینطبق(مثل سلحفاة على السور؟  ھم كیف تالمیذ - ١٢
 .استراتیجیة بطریقةیتم وضع التلمیذ  -أ

 .التلمیذ عالق وعاجز حقا -ب
 . صل الى حیث ھو أو ھي من دون هللایالتلمیذ ال  -ج
 . االختباء في قوقعةفي طابع السالحف  لھلتلمیذ ا . د
  

، النورالملح،  :التالمیذ أنتالعالم؟ أي نوع من  في ھھل قبلت دعوة هللا أن تكون جزءا من حل
نفسك؟ ماذا ترید ب هال یمكن أن تنجزوأنجزه هللا في حیاتك  الذي ؟ ماعلى المنارة، شمعة جبلمدینة على 

ال یمكنك القیام بھ بنفسك؟  تأنومنھ أن یفعل من خاللك 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

أغراضھ فیك ومن  أن یحققسألھ ا .لتي تعمل في الذین آمنوانھ ھو صاحب القوة األ هللا أشكر
ضوء ساطع، وجزء من حلھ وملح، یساعدك على أن تكون ملح یسألھ أن ا. عتمد علیھاخاللك كما ثق بھ و

 .العالم لھذا
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ألرض؟ لتجعل التلمیذ ملح  كیف ھذه التطویبات -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
؟ ةالصحیح أنھاتعتقد  أي منھم، "الملح"من ھذه االستعارة  ةما ھي التطبیقات الممكنة العدید -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
مة الجبل التي ال یمكن ، أو مدینة على قالمنارةمثل شمعة على یكونون التالمیذ مع ھذه المواقف  كیف -٣

أن تكون مخفیة؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
تلمیذ یسوع المسیح؟ ل ذاھبةالتجارب القادمة والتجارب البثمانیة تتصل الواقف كیف یمكن لھذه الم -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
؟ "طوبى لصانعي السالم" ةالسابع قال التطویبة مایسوع عند في ذھن كانالذي السیاق  ھوما تحدید بال -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ننظر و، في الداخلننظر  لكينا اتحدت متىالخامس من  صحاحاألولى من ھذا األ ١٦كیف اآلیات  -٦

ننظر فوقنا؟ حولنا و
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
عقولنا وقلوبنا؟  إنجیلنا إلى فيمن الورق والحبر  تنتقلثمانیة ال التطویباتكیف یمكن لھذه   -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
    

  الذھاب إلى العمق


