
38 
 

  الداخل، أنظر في الخارج، أنظر إلى فوق أنظر في
  
  ١٠الفصل 

  ١٠ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم

  .أن ننظر إلى المناظیر الثالثة للتلمیذ وكیف نعیش في سبیل هللا: الھدف

كَ : َسِمْعتُْم أَنَّھُ قِیلَ « ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ ٤٤. تُِحبُّ قَِریبََك َوتُْبِغُض َعُدوَّ بَاِرُكوا . بُّوا أَْعَداَءُكمْ أَحِ : َوأَمَّ
لَِكْي تَُكونُوا أَْبنَاَء أَبِیُكُم ٤٥أَْحِسنُوا إِلَى ُمْبِغِضیُكْم، َوَصلُّوا ألَْجِل الَِّذیَن یُِسیئُوَن إِلَْیُكْم َویَْطُرُدونَُكْم، . الَِعنِیُكمْ 

َماَواِت، فَإِنَّھُ یُْشِرُق َشْمَسھُ َعلَى األَْشَرا الِِحیَن، َویُْمِطُر َعلَى األَْبَراِر َوالظَّالِِمینَ الَِّذي فِي السَّ متى " (ِر َوالصَّ
٤٥- ٤٣:٥(  

ْف ِشَمالََك َما تَْفَعُل یَِمینَُك، ٣ ا أَْنَت فََمتَى َصنَْعَت َصَدقَةً فَالَ تَُعرِّ . لَِكْي تَُكوَن َصَدقَتَُك فِي اْلَخفَاءِ ٤َوأَمَّ
  )٤-٣:٦متى . (َو یَُجاِزیَك َعالَنِیَةً فَأَبُوَك الَِّذي یََرى فِي اْلَخفَاِء ھُ 

عندما علم یسوع التطویبات، تحدى تالمیذه للنظر في داخلھم أي النظر إلى طریقة تفكیرھم وسلوكھم 
وفي النصوص التالیة للتطویبات حثھم على النظر حولھم وتطبیق التطویبات على . الذي یقود حیاتھم

، یحث یسوع تالمیذه أن ینظروا إلى ٦اآلن في متى . وأعدائھم عالقاتھم بما في ذلك عالقتھم مع أسرھم،
  . فوقویھتموا بالقیم الروحیة األصیلة للتلمیذ

. لكن یسوع یحث تالمیذه على العیش إلرضاء هللا. یمارس الفریسیون  برھم الذاتي إلقناع اآلخرین
. یذه أكبر من بر الكتبة والفریسیینھذا ھو على األقل جزءا مما كان یعنیھ بقولھ أنھ یرید أن یكون بر تالم

تالمیذ المسیح الحقیقیین یسلكون وأعینھم مثبتة على هللا إلرضائھ وھم یجعلونھ حل العالم لتسدید 
 . احتیاجاتھ
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  أفضل إجابة اختر
 .لدیھم أبدا أي مشاكل مع أشخاص آخرینلیس ن في عالقاتھم وصحیحة أو خاطئة؟ الصالح  -١
إذا كان كلمتھم، حتى  على دائما أن یحافظوالم یسوع تالمیذه أنھ من المھم جدا صحیحة أو خاطئة؟ ع -٢

  ھذا صعب 
أنھا لیست سوى وصفا  .أن نعیش الیوم یجبصحیحة أو خاطئة؟ الموعظة على الجبل ال تصف كیف   -٣

 .علیھ السماء تكونلما سوف 
 . نحب أصدقائنا ونكره أعدائنایوافق على التعلیم أننا ینبغي أن صحیحة أو خاطئة؟ یسوع لم   -٤
  . أموالنا وعطاءنا إدارة یةكیفبرتبط ارتباطا مباشرا تالروحیة  حالتناصحیحة أو خاطئة؟   -٥
 

 . أفضل إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
 ؟تم تعلیمھا ألول مرة العداءأین فكرة محبة  -٦
 في العظة على الجبل -أ

 في العھد القدیم -ب
 في جنة عدن- ج
 بعد صعود یسوع إلى السماء . د
  
  مسیحي؟ال ما ھي أسمى وصیة للتلمیذ -٧
 الحفاظ على الذات وصیة -أ

 أن یموت شھیدا -ب
 هللا و یفعل مشیئة یسوع أن یمجد -ج
 تفریغ النفس من جمیع الرغبات -د
  
 یعلم عن السالم؟لماذا قال یسوع  -٨
 أن الحرب ھي دائما على خطأ -أ

 الطریق الوحید للسالم يالحرب ھ أن -ب
 في الحروب واقتالیأن المسیحیین یجب أن ال  -ج
 للمصالحة والسالم في جمیع عالقاتھم مع اآلخرین واسعیأن المسیحیین ینبغي أن  -د
  
 ثقافتھم؟ معن والمسیحی یتناسبكیف   -٩
 .ینمختلف واكونیأن یجب  -أ

 .ھممع المحیطین ب واتوافقی یجب أن -ب
 ھمكل شيء في ثقافت واعارضیأن  یجب -ج
 .ھمتماما عن ثقافت ھمأنفس واعزلیأن  یجب - د
  

 ؟وا إلیھنظریاتجاه كلف یسوع تالمیذه أن أي في الموعظة على الجبل،  - ١٠
 داخل أنفسھم ینظروا إلى -أ

 خرینلآل ھمحول وانظری -ب
 إلى هللا وانظری -ج
 كل ما سبق -د
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 عدائھم؟أل ھمحب في، وملحفاظ على كلمتھفي ان العالم، ع ینمختلف واكونیكیف یمكن للمسیحیین أن  -١١
 .لدینا إرادة كبیرة تكون یجب أن -أ

 . كثیر من االنضباطب نتدربیجب علینا أن  -ب
 .نحتاج إلیھاالتي قوة النعمة والهللا یعطینا  -ج
 .ال نستطیع أن نفعل ھذه األشیاء حتى نصل إلى السماء -د
  

 لماذا یجب أن نعطي للمحتاجین؟ - ١٢
 أعمالنا الصالحةعلى كافأ من اآلخرین نل -أ

 لمساعدة جمیع المحتاجین -ب
 حتى نظھر صالحنا لآلخرین -ج
 كافأ من هللانل -د
  

 ؟نصلي أنهللا أن نعطي و نایرید كیف -١٣
 كم نحن صالحینلجمیع ا حتى یرى -أ

 التي یراھا هللاكعمل من أعمال العبادة  -ب
 یعرفھسر ال أحد یمكن أن ك -ج
 رضاهباعتبارھا وسیلة لكسب  -د
  

ما ھو اھم من خاللك؟ كیف یمكنك إظھار نعمة هللا على عدوك؟  ھھل لدیك عدو هللا یرید أن یحب
كم تعطي، أم ما ھي دوافعك في العطاء؟ ما ھو أكثر أھمیة للرب؟ ولماذا؟ : في عطائك 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أن  اسألھ. حب لھوبقلب نقي  أن تعطي اسألھ أن یساعدك . لك عطایاهعلى كل  أشكر هللا
 .أن تعطي أنت أیضا أكثر تقدر حتىأكثر من ذلك،  یعطیك
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من حلول  اكون واحدیل ھامارسییجب أن التي ثالثة أو االتجاھات في حیاة التلمیذ ال المناظیرما ھي  -١

وأجوبة یسوع ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
الطریق  إلىأھمیة النظر  نع علمیمھم أن یسوع ال من، لماذا مأعدائھب هبعد تعالیمھ عن عالقة تلمیذ -٢

الصحیح؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یسوع وبر الكتبة والفریسیین، وفقا لتعالیم یسوع في النصف األول من  بین بر تلمیذ فرقال وما ھ -٣
السادس من إنجیل متى؟  صحاحاأل

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لتلمیذ یسوع، وفقا لھذا المقطع من الكتاب  ةالروحیة العمودیة الثالث نضباطاتماذا ولماذا ھي اإل -٤

المقدس نفسھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 وكیفقیم تلمیذ یسوع،  مباشرا سألھم یسوع لیوضحسؤاال ضمنیا أو  ٢٠ على زأن ترك یمكنھل  -٥

  ؟ ٣٤-١٩:٦لمتى قلوبنا، وفقا إتجاه ثرواتنا تبین لنا 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یسوع وفقا لتلمیذ أصیل ك" ھدفك األول"ینبغي أن یكون  ذا، مامھمإذا كنت تفكر في األولویات كھدف  -٦

لھذا المقطع نفسھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  والقیم العمودیة في حیاتھ؟ مبادئھذه الب یحتفظعندما  حل یسوعالتلمیذ األصیل لیسوع  یصبح كیف  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 
 
 

  الذھاب إلى العمق


