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  بذور، أراضي، وأبناء
  
  ١٤الفصل 

  ١٤ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم
  

  تقدیم أمثال یسوع وكیف استخدمھا یسوع: الھدف

َماَواِت َكْنًزا ُمْخفًى فِي َحْقل، َوَجَدهُ إِْنَساٌن فَأَْخفَاهُ « َوِمْن فََرِحِھ َمَضى َوبَاَع . أَْیًضا یُْشبِھُ َملَُكوُت السَّ
َماَواِت إِْنَساًنا تَاِجًرا یَْطلُُب آللَِئ َحَسنَةً، ٤٥. ا َكاَن لَھُ َواْشتََرى ذلَِك اْلَحْقلَ ُكلَّ مَ  ا ٤٦أَْیًضا یُْشبِھُ َملَُكوُت السَّ فَلَمَّ

  )٤٦- ٤٤:١٣متى . (َوَجَد لُْؤلَُؤةً َواِحَدةً َكثِیَرةَ الثََّمِن، َمَضى َوبَاَع ُكلَّ َما َكاَن لَھُ َواْشتََراَھا
اِْحِملُوا نِیِري َعلَْیُكْم َوتََعلَُّموا ِمنِّي، ألَنِّي ٢٩. تََعالَْوا إِلَيَّ یَا َجِمیَع اْلُمْتَعبِیَن َوالثَّقِیلِي األَْحَماِل، َوأَنَا أُِریُحُكمْ ٢٨

  )٣٠- ٢٨:١١متى .(»ي َخفِیفٌ ألَنَّ نِیِري ھَیٌِّن َوِحْملِ ٣٠. َوِدیٌع َوُمتََواِضُع اْلقَْلِب، فَتَِجُدوا َراَحةً لِنُفُوِسُكمْ 
  
  

ومن ضمن األسباب . غالبا ما كان یسوع یعلم باألمثال، وھي عبارة عن قصص بسیطة بھا حقائق عمیقة
فقط أولئك الذین لھم الروح القدس لیعلمھم كانوا . أنھ لم یكن یُعتقل أن السلطات لم تفھم ھذه القصص

. كان یسوع سید ھذه الطریقة في التعلیم. وا األمثالأولئك الغیر جوعى للحق لم یفھم. یفھمون األمثال
  .ینبغي دائما أن نبحث عن الحقیقة وسط كل مثل ألن أمثال یسوع دائما تعلم حقیقة أساسیة واحدة

یحتوي على العدید من أمثال یسوع المعروفة، واحدة منھا عبارة ھو مثل الزارع الذي تناثرت  ١٣متى  
. البذور تمثل كلمة هللا، وأنواع التربة تمثل الذین یسمعون الكلمة. من التربة منھ البذور على أنواع مختلفة

یوجد أولئك الذین ھم مثل التربة . بعض الذین یسمعون ھم مثل التربة الصلبة التي ال یمكن أن تقبل الكلمة
كما تحرق الصخریة وھم یسمعون الكلمة وتبدأ تنمو ولكن إذا تعرضوا لالضطھاد سریعا ما یتخلوا عنھا 

وأولئك الذین ینصرفون إلى األشیاء التي في العالم ھم مثل التربة الجیدة المملوءة . الشمس المحرقة الثمار
وأخیرا، البعض مثل التربة العمیقة . باألعشاب واألشواك التي ال تسمح للنبتات المثمرة أن تنمو وتكبر

 . ھم السامعون الذي یسعى إلیھم یسوع ھؤالء. الغنیة التي تقبل الكلمة وتنتج الكثیر من الثمر
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  .أفضل إجابة اختر    
 .ثقیل أن تحمل حمل أداة تجعل من الممكن ھو النیر؟ صحیحة أو خاطئة -١
  .بالنسبة لنا كل شيء سھل یجعل یسوع؟ صحیحة أو خاطئة -٢
  .فیھ أي حملنكون قادرین على تحمل القوة ل یعطینا یعد بأن یسوع؟ صحیحة أو خاطئة -٣
  .لوقا وال متى یحتویھا ال الھامة التي المواد لدیھا الكثیر من إنجیل مرقس؟ صحیحة أو خاطئة -٤
 

   .لكل سؤال واحدة أفضل إجابة، اختر یذكر خالف ذلك ما لم
 
 ؟ تلمیذخدمة الالحیاة الروحیة و في المقام األول عن من ھو المسؤول -٥
  .كل في الكلال ھو - هللا -أ

   .كل في الكلھو ال -التلمیذ -ب
  .في الكتاب المقدس الحقیقةیتم تعلیم ھذه و أ و ب كل من -ج
   .ھذه المسألة الكتاب ال یعالج -د

 
 ؟ بأمثال یعلم یسوع لماذا -٦
  الرومانیة مع السلطات الوقوع في مشاكل لیتجنب -أ

  مفھومة بطرق العمیقة الحقائق الروحیة للتعبیر عن -ب
  أعاله كل من -ج
   یعرف حقا  أحدال -د

 
 ؟ في الحقل مخفي كنز بماذا قارن یسوع -٧
  المعجزات -أ

  الفضیة العمالت الرومانیة -ب
  في القدس المعبد -ج
  ملكوت السموات -د
  

 ؟ مثل الزارع موضوع ما ھو  -٨
  كلمة هللا یسمعون الناس عندما كیفیة استجابة -أ

  فعالال التبشیر كیفیة -ب
  الحق بذور لزرع سممو كیفیة تحدید -ج
   من األراضي الزراعیة یحتوي على الكثیر سوف السماء ملكوت كیف -د

 
 )ما ینطبق اختر كل(؟ لھا تأثیرھاكلمة هللا  لحیاة اإلنسان حتى نكون یجب أن یحدث ماذا -٩
 قادرا على فھمھا یجب أن یكون -أ

  یضطھدأن  ال بد من -ب
  لھا ویطیعھا یستجیب یجب أن -ج
   .یفھمھا أم ال النظر عما إذا كان بغض تأثیر لھا -د

 
 )ما ینطبق اختر كل(أن نستجیب لكلمتھ عندما نسمعھا؟  هللا یریدنا كیف -١٠

 طاعتھا لقبولھا و على استعداد یریدنا أن نكون -أ
 نفسنا نحتفظ بھا أل یریدنا أن -ب
  ونؤمن بھا یریدنا أن نفھمھا -ج
   تكون مثمرة یرید منا أن انھ -د
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 الزوان؟ و القمح في مثل الشرینتسب  لمن -١١
 )هللا( الزارع -أ

 )الشیطان( عدوال -ب
  الشوك -ج
  الحصادین -د

 
 ؟ المسیحیین الحقیقیین عن كاذبینال المسیحیین هللا فصلسی متى - ١٢

  یكتشفھم حالما -أ
  من الكنیسة عندما یقرر عزلھم -ب
  عند الحصاد األخیر -ج
   أبدا لن یفصلھم -د
 

؟ ھم األكثر شیوعا تظن، من مثل الزارع في لإلنجیل الذین سمعوا الناس ربعة أنواع مناأل من
؟ للتغلب علیھا ماذا یمكنك أن تفعل؟ أن تثمر تمنعك من ما ھي العقابات التي أنت؟ أي نوع

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 

یساعدك على أن  اسألھ أن. تالمیذه من خالل حیاة األبدیة یأتي بثماره قد اختار أن أنھ أشكر هللا
  . متھ أینما تذھبوأن تساعده على نشر كل. أفضل نوع أرض سمعت كلمتھ تكون
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؟  )١٣متى ( كلمة هللا عندما نسمعمثل الزارع  تطبیقاتالتي تواجھنا ل ما ھي التحدیات -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
التي تواجھنا من نفس ھذا المثل عندما نبشر أو نعلم كلمة هللا؟  ما ھي التحدیات -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 یعلمنا نفسھ ھذا المثل كیف"؟الشر یأتيمن أین "یجیب على السؤالالزوان و القمح مثل تطبیق كیف  -٣
 الیوم؟ في الكنیسة قمح نعتقد أنھممن و زوان نعتقد أنھم على من نحكم أال

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
المسیح و  ام الكاملأن االلتز تعلمنا في الحقلالكنز المخفي الغالیة الثمن و لؤلؤةا مثل تطبیقات كیف -٤

؟ في المسیح إیماننا یظھر قیمة
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
التي تمنع  األعشاب أوالزوان و الصخریة،، والتربة األرض الصلبة تمثلھ ماذا، مثل الزارع في -٥

 الثمار؟ إنتاج البذور من
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
؟ ونیره قلبھ،، وحملھ أن نعرفھ عن یسوع یرید منا، ماذا ١١متى  في نھایة النص الذي في -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 ؟یسوع نیر، وما ھو ھذا السیاق في نیرال التي أرادنا أن نعرفھا عن األساسیة ما ھي الحقیقة -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


