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  بر العالقات
  
  ٩الفصل 

  ٩ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم

  تعالیمھ في عالقاتناأن نفھم كیف یرید یسوع أن نطبق : الھدف 

ْغَرى َوَعلََّم النَّاَس ھَكَذا، یُْدَعى أَْصَغَر فِي َملَُكوِت ١٩ فََمْن نَقََض إِْحَدى ھِذهِ اْلَوَصایَا الصُّ
َماَواتِ  َماَواتِ . السَّ ا َمْن َعِمَل َوَعلََّم، فَھَذا یُْدَعى َعِظیًما فِي َملَُكوِت السَّ   )١٩:٥متى . (َوأَمَّ

األول ھو أنھ جاء لیتمم ناموس هللا ولیس : یعطي تطبیقات لعظتھ بإعطاء بیانین ھامینال یزال یسوع 
والثاني ھو أنھ بر أولئك الذین یتبعوه ینبغي أن یكون أكبر من بر الكتبة والفریسیین والمعلمین . لینقده

لمون أن الناموس أعطي فقد نسي المع. الدینیین في وقتھ، الذین لم یفھموا حقا الناموس أو لماذا هللا أعطاه
یجب . برھم كان في سلوكھم الخارجي، ولیس في قلوبھم. من أجل الناس ولیس الناس من أجل الناموس

  .على تالمیذ یسوع أن یكون لدیھم أكبر وأعمق برا ألنھ من القلب
بیانات بعد إعطاء ھذه ال. ثم قال یسوع لكي تكون جزءا من حلھ وجزءا من جوابھ یجب أن تعرف كلمة هللا

العالقة األولى . فیما یتعلق بأھمیة الكتاب في حیاة تلمیذ یسوع، یبین لھم كیف یطبقون تعالیمھ في عالقاتھم
ثم یشرح لتالمیذه كیف . ثم یعلمھم كیف یردون على العدو. تتناول العالقة مع إخوتھم أو زمالئھم التالمیذ

. یسوع تساعدنا على فھم أصل الخطیةرسالة . مع عطیة هللا الرائعة عن طریق إرشاد هللایتعاملون 
 .ویعلمنا یسوع أننا نستطیع أن نسیطر على عواطفنا قبل أن تؤثر علینا ونعصي هللا
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  .أفضل إجابة اختر
 . صالحین أن یكونوامھم بالنسبة للمسیحیین لیس  خاطئة؟صحیحة أو  -١
 .بملكوتھ عد ذات صلةیوع لتالمیذه أن العھد القدیم لم ؟ قال یسخاطئةصحیحة أو   -٢
 . تتعارض مع شریعة موسى مأو خاطئة؟ تعالیم یسوع ل صحیحة -٣
یرید أن كل واحد یقرأ أو یسمع الكتاب المقدس أن یكون قادرا على فھمھ ؟ هللا أو خاطئةصحیحة  -٤

  . بنفسھ
  

 . أفضل إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك ، 
  
 تعالیم من كان یصحح؟ "  مأقول لكف أما أنا،  . .أنھ قیل سمعتم"عندما قال یسوع  -٥
 هللا اآلب -أ

 موسى -ب
 الكتبة والفریسیون - ج
 تالمیذه -د
  
 ؟الناموسهللا  نالماذا أعط -٦
 ینیجعلنا بائسل -أ

 ألنھ یحبنا -ب
 فرض إرادتھمن حكوماتنا تتمكن حتى  -ج
 نحتى نتمكن من انتقاد الناس الذین یخالفون القانو - د
  
 كون تالمیذه الصالحین؟ناذا یعني یسوع عندما قال یجب أن م -٧
 هللا نكون صالحین مع -أ

 هللا نأخذ صالحنا من -ب
 هللا نصنع الصالح من أجل -ج
 كل ما سبق -د

 
 ؟عالقاتنا مع اآلخرین على ةلروحیا ناعابكیف ینبغي أن تؤثر ط -٨
 . من الناس ناینبغي أن تعزلنا عن غیر -أ

 .ن صالحیننحن نقول للناس كیف أنا تتیح ل -ب
 . في عالقاتنا ھذه الطباعیجب أن نعیش  -ج
 .أي تأثیرلھا ینبغي أن یكون ال تماما و ةمنفصل يھ -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(هللا ؟  ةعیطبق شرنمنا أن یسوع یرید كیف  -٩
 . من القانون هقصدتذكر غرض هللا ون -أ

 .نسان ولیس اإلنسان من أجل الناموسأن الناموس جاء من أجل اإلتذكر ن -ب
 .أن نطبق شریعة هللا بمحبةتذكر ن -ج
   . ضرب الناس على رؤوسھم بشریعة هللاننتذكر أن  -د

 
 ؟من یقول لنا هللا أن نحب- ١٠

 عائلتنا وأصدقائنا -أ
 خریناآلمسیحیین ال-ب
 أعدائنا -ج
  كل شخص -د
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 ؟اتكون أعیننا السبب في خطیتنما ھو الحل عندما  - ١١
 . ھاقلعن -أ

 .تجنب المجتمع تمامان -ب
 .الحجاب الذي یغطي أعیننانرتدي  -ج
 .كل ما یدعونا إلى الخطیئة إلىعن النظر  متوقف -د
  

 ؟الجنسیة رغباتناكیف ینبغي علینا التعامل مع  لمشاكل العالم، حل هللاكون نإذا أردنا أن  - ١٢
 . بطرقھ وإرضائھانا رغباتعلى  أن نجعل هللا یسیطرعلینا أن نتعلم  -أ

 . جنسیةأن نعترف بأن لدینا رغبات یجب علینا  -ب
 .وسعنا كلما كان فيیجب علینا تلبیة رغباتنا  -ج
 . أي رغبات نالدی أال تكونیجب أن ندرب أنفسنا  -د
  

 لماذا یعارض هللا الزنا؟ - ١٣
 .لھ آثار ضارة جدا على جمیع المعنیین، وخصوصا األطفال -أ

 .األسر یمزق -ب
 .إنھ ال یؤدي إلى االرتیاح والوفاء -ج
  . كل ما سبق -د
 

من ، أعداء ،إخوة: ؟ ھل لدیك أي عالقاتالكثیر من تعلیم یسوع ھو حول عالقاتناأن لماذا تعتقد 
 كیف؟ في عالقاتناالمسیح مثال لحفاظ على امن الصعب  كیفالجیران، الجنس اآلخر، شریك الزواج، 

؟ ك في ھذه العالقةساعدأن یتعلیم یسوع لیمكن 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

تنمو لتكون مثل یسوع لكي ك ساعدأن یسألھ ا .معكعالقة  اختار أن یكون لھ نھأل أشكر هللا
 . ھمحبتھ لآلخرین وتكون جزءا من حل تظھر حتى تستطیع أن
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سمعتم أنھ قیل، ولكن "التي تبدأ ب  ٥متى من ست فقرات الالفریسیین في یسوع الكتبة و كیف واجھ -١

 ؟"ماآلن أقول لك
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
یضع  ولماذا ھو، "أخوتنا" بنا ل ھمیصف منیسوع على عالقتنا مع  الكبیرة التي وضعھا قیمةالصف  -٢

العالقة؟ كبیرة على تلك المة قیالمثل ھذه 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
لتعامل مع مشكلة اإلغراء الجنسي؟ ایسوع یقول لنا كیف ولماذا   -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
لك الخطیئة؟  تسببنت االعین إذا ك قلعتحدث عن ماذا یعني یسوع عندما  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
قانون هللا؟ ل الفھم السلیم لدیھ تلمیذ یسوع أن یكونھم للماذا ھو م -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
العدو؟ جاره وو هعلم یسوع بشأن العالقة بین تلمیذ ذاما -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
في جمیع عالقاتھم؟  التطویباتتطبیق لتالمیذه  جدا من المھمأنھ یسوع  علماذا لم -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  
   

  الذھاب إلى العمق


