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  خیارات الملتزم
  
  ١٢الفصل 

  ١٢ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم
  

 التلمذة جبل وفھم الفرق بینعلى ال استكشاف المزید من التطبیقات العملیة للعظة: الھدف
 ئةطاوالخ حیحةالص

ألَنَّ ُكلَّ َمْن یَْسأَُل یَأُْخُذ، َوَمْن یَْطلُُب یَِجُد، َوَمْن ٨. مْ اِْقَرُعوا یُْفتَْح لَكُ . اُْطلُبُوا تَِجُدوا. اِْسأَلُوا تُْعطَْوا«
 )٨-٧:٧متى (یَْقَرُع یُْفتَُح لَھُ 

 متى. (األَْنبِیَاءُ فَُكلُّ َما تُِریُدوَن أَْن یَْفَعَل النَّاُس بُِكُم اْفَعلُوا ھَكَذا أَْنتُْم أَْیًضا بِِھْم، ألَنَّ ھَذا ھَُو النَّاُموُس وَ ١٢
١٢:٧(  

 
كان  ،والنظر إلى فوق، والنظر حولنا، الداخل في بالنظرعلى ما یعنیھ  یركز، ال یزال یسوع ٧في متى 

متوقعین أن هللا . وأن یسألوا، ویطلبوا، ویقرعوا على باب صالح هللا. یعلم تالمیذه أال یدینوا اآلخرین
وان الطریق الوحید . أن یتعاملوا بھا وأن یعاملوا اآلخرین بنفس الطریقة التي یریدون. یجیب صلواتھم

  .للدخول إلى ملكوت السموات ھو من خاللھ
واحد بنى بیتھ على الصخر، : یسوع یلخص الموعظة على الجبل بإعطاء صورة لنوعین من التالمیذ

طاعة تعالیمھ ھو مثل البناء على الصخور الصلبة، وعدم طاعة تعالیمھ ھو . وآخر بنى بیتھ على الرمل
ولكن الجاھل ال یفعل أبدا ما تعلمھ، أما الحكیم ھو الذي . االثنان سمعا تعالیمھ. لبناء على الرملمثل ا

نوع واحد من الحیاة یمكن أن تصمد قي وجھ عواصف الحیاة وتعیش إلى األبد في . یطبق ما تعلمھ
 .ملكوت هللا
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  .أفضل إجابة اختر    
لدینا أي  لن یكونفھم حقا أن هللا یعتني بنا، نو یقة صحیحةبطراألمور  یمأو خاطئة؟ عندما نقصحیحة  -١

 .سبب للقلق
 .حیاتنا الیومیة على؟ ال تنعكس قیمنا الحقیقیة خاطئةصحیحة أو  -٢
 . یجب أن نبحث عن أخطاء اآلخرین ونخبرھم بھا؟ هللا یخبرنا بأننا خاطئةصحیحة أو  -٣
  .نا بشكل واضحئعلى رؤیة أخطانكون قادرین أو خاطئة؟ هللا یریدنا أن  صحیحة -٤
 

 .أفضل إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
  أننا ال یجب أن ندین اآلخرین؟  ماذا یعني یسوع عندما قال  -٥
 .قول على وجھ الیقین ما ھو صواب وما ھو خطأنال یمكن أبدا أن  -أ

 .سلوك الجمیعینبغي لنا أن نوافق على  -ب
 .آلخرینلن ینتقدوممنافقین نكون ا أن ال ینبغي لن -ج
 .في ھیئات المحلفین ونعملیقضاة أو یحیین محامین أو صبح المسیال ینبغي أن  -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(قیمنا الروحیة؟ لمؤشرات جیدة  أي مما یلي -٦
 إیمان أسالفنا -أ

 ھابالثقافة التي نعیش  -ب
 كیف ننفق أموالنا -ج
 یومال طوالنفكر  ذامافي  -د
 ھانتكلمالتي لغة ال -ه
 كیف نقضي وقتنا -و
 مدى صحة نحن -ز
 نامھاراتو نامواھبتخدم كیف نس -ح
 القرارات التي نتخذھا -ط
 أثریاء  م نحنك -ي
 ناوطموحات نارغبات -ك
 مكان والدتنا -ل
  
 هللا في الصالة؟ ینتظرونیسوع أولئك الذین وعد ماذا ب -٧
 .سمع لھمیقد ال   -أ

 .جیدةالسیئة بدال من  عطایاحھم قرر منی قد ب
 .سوف یتعب من اإلستجابة لھم -ج
 .صالحةسوف یجیب دائما صلواتھم بطریقة  -د
  
 ؟"القاعدة الذھبیة" يما ھ -٨
 .بھا اآلخرین بالطریقة التي ترید أن تعامل املع -أ

 .بھا كونالطریقة التي یعاملب اآلخرینعامل  -ب
 .ونریدیكما  بطریقة سیئةك ونترك الناس یعاملأ -ج
 .فقط انتقكال تغضب،  -د
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 ؟ینزائفوال حقیقیینبین التالمیذ ال یسوع یمیز كیف  -٩
 قلیلالجزء من  مأ كثیرھم جزء من الھل  -أ

 ونكاذب مأم أنھ م صادقونھل ھ -ب
 یفعلون ك الذین یقولون أو أولئك الذینھم أولئھل  -ج
 كل ما سبق -د
  

 )اختر كل ما ینطبق(ھ؟ زء من حلصف یسوع أولئك الذین ھم جیكیف  - ١٠
 .فقط ن، ال یتحدثوعاملونھم ال -أ

 .یسألون، ویطلبون، ویقرعون أنھم -ب
 .قیمھیتعلمون  أنھم -ج
 .صالة جمیلة ویتلونسة اقدبیتصرفون  .د
  

 ملكوت السماوات؟ ونیدخل ناس الذینما ھو نوع ال - ١١
 نشطون جدا في الكنیسةالأولئك  -أ

 "یا رب، یا رب"ن، أولئك الذین یقولو -ب
 أبدایخطئ  أولئك الذین ال -.ج
 الذین یثقون حقا في یسوع كمخلص ورب -د
  

 ھو التلمیذ الحقیقي لیسوع؟ من ھؤالءأي  -١٢
 الشیاطین یخرجالشخص الذي یمكن أن  -أ

 .الذي یبني بیتھ على الصخر -ب
 اشخص الذي یسمع كلمات یسوع ویطیعھال -ج
  ات في اسم یسوعالمعجز یصنعالذي یمكن أن  -د
 

خر؟ كیف یمكنك أن على الص منزل بنيب ممنزل بني على الرمل أبأشبھ  تنفي الماضي، ھل ك 
الضبط ترید أن تكون؟ لماذا؟ ب تعرف؟ أي نوع

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 

 .كون جزءا من حلھعلك الشخص الذي یمثلھ ویوعده أن یجتھ وولكإلى م دعاك ألنھأشكر هللا 
 .طاعةللللثقة و مستعداقلبا محبا،  یعطیكیعلمك وأن في ستمر یسألھ أن ا
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؟ تجعلنا ننظر للداخل ةموعظ من إنجیل متى ٧ صحاحاألولى من اإلكیف اآلیات الخمس  -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
التي بدأت  بالسؤالین یفكر فیھالشخص المنافق  یجعلكان یسوع یحاول أن  ذا، ماافي ھذه اآلیات نفسھ -٢
 "كیف؟"و " لماذا؟" ب

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
؟ ٧ صحاحاإلفي  ١١إلى  ٧اآلیات من ب یلتزمونمیذ التال جعلكان یسوع یحاول أن ی كیف -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 ؟ تحث التالمیذ على النظر من حولھم) ١٢اآلیة (القاعدة الذھبیة  كیف -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 الذین حضروا تعالیمھ على الجبلتحدي أولئك یكیف كان ، ١٣یسوع، والتي تبدأ في اآلیة  في دعوة -٥
 ؟األشكال التي وصفھاالثة ثالوما ھي " ؟ترید أن تكونھالحل أو التلمیذ أنت  ما ھو نوع: "ھذا السؤالب

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ن تعرضا للعواصف؟ وكیف نطبقھما على أولئك الذین یقولون وأولئك مثل البیتین اللذیما ھو جوھر   -٦

 الذین یفعلون؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
مجرد عالمة استفھام أخرى؟ إذا كنت  مجزء من المشكلة، جزء من جوابھ أ مھل أنت جزء من الحل أ  -٧

 حال وجوابا من یسوع، أي نوع من الحل والجواب أنت؟
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  
  
 

  الذھاب إلى العمق


