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  البر الداخلي المعلن
  
  ١٥الفصل 

  ١٥ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم
  

  استكشاف تعالیم المسیح في محادثاتھ مع األشخاص اآلخرین: الھدف

إِْن أََراَد أََحٌد أَْن یَأْتَِي َوَراِئي فَْلیُْنِكْر نَْفَسھُ َویَْحِمْل َصلِیبَھُ َویَْتبَْعنِي، «:یَُسوُع لِتَالَِمیِذهِ  ِحینَئٍِذ قَالَ ٢٤
ْنتَفُِع اِإلْنَساُن لَْو َربَح ألَنَّھُ َماَذا یَ ٢٦. فَإِنَّ َمْن أََراَد أَْن یَُخلَِّص نَْفَسھُ یُْھلُِكھَا، َوَمْن یُْھلُِك نَْفَسھُ ِمْن أَْجلِي یَِجُدھَا٢٥

  )٢٦-٢٤:١٦متى (اْلَعالََم ُكلَّھُ َوَخِسَر نَْفَسھُ؟ أَْو َماَذا یُْعِطي اِإلْنَساُن فَِداًء َعْن نَْفِسِھ؟ 
  

كان سیاق ھذا التصریح أن یسوع . أعلن یسوع أنھ سیبني كنیستھ، كما أن أبواب الجحیم لن تقوى علیھا
  . مما یعني المسیا الموعود"! أنت ھو المسیح: "فكان رد بطرس" إني أنا من تقولون: "سأل تالمیذه

أوضح یسوع جیدا أن . على قدر أھمیة إجابة بطرس، كانت استجابة یسوع لھذا االعتراف أكثر أھمیة
یسوع سیبني كنیستھ على أساس أن رجل عادیا . بطرس لم یأت بھذا اإلجابة من نفسھ، لكن اآلب كشف لھ

في الواقع، الكنیسة ملیئة بأناس عادیین یفعلون أشیاء غیر . ال شیئا رائعا على ھذا النحومثل بطرس ق
  .  عادیة بقوة الروح القدس

نحتاج أن . من المھم جدا أن یكون لدینا اإلجابة الصحیحة على نفس ھذا السؤال الذي سألھ یسوع لتالمیذه
 . العالم نعرف أنھ یسوع المسیح، المسیا، المخلص الموعود ومخلص
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  أفضل إجابة اختر    
اإلیمان ب على الفور امتلئوا، على الماء یمشي یسوع رأى التالمیذ عندما؟ صحیحة أو خاطئة -١
 .الشجاعةو
  .دعاهكان  الرب نأوثق  الماء حتى على بطرس یمشي لم؟ صحیحة أو خاطئة -٢
  .هنقذأو مد یدهف ،صرخ بطرسأن  یسوع حتى انتظر؟ صحیحة أو خاطئة -٣
  .فقط األمثالب ة أخرى ولیسعدید بطرق علم یسوع؟ صحیحة أو خاطئة -٤
   .وودیةة دائما مھذب الزعماء الدینیین مع یسوع محادثات كانت؟ صحیحة أو خاطئة -٥
 

  .لكل سؤال واحدة أفضل إجابة اختر، یذكر خالف ذلك ما لم
  
 ؟ العاصفة أثناء في القارب التالمیذ صفت الكلمات التالیة أي من -٦
  كاملال اإلیمان -أ

  ساحمال -ب
  ذعرال -ج
  في یسوع الثقة -د
  
 ؟ الفریسیین بر صفت الكلمات التالیة أي من -٧
  نقي -أ

  خارجي -ب
  داخلي -ج
  هللا من ىمستوح -د
  
 ؟ الزعماء الدینیین تقلید قال یسوع عن ماذا -٨
  .الكتاب المقدس من كنلم ت -أ

  .المقدسفي الكتاب  اعثر علیھ -ب
  .الكتاب المقدس أفضل من تكان -ج
  .جدا مفیدة دائما تكان -د
  
  الیوم؟ على المسیحیین التقلید تطبق كیف -٩
  .في الكتاب المقدس فقط ما ھو نمارس. تقلید أي لیس لدینا -أ

  .خطیئةو دائما على خطأ ھي التقلید -ب
       .الكتاب المقدس أھم من عتبری أنأبدا یمكن  ال ولكنھ، في بعض األحیان كون التقلید مفیدی یمكن أن -ج
 .للبشریة وحي هللاستمراریة  عالمة علىوھو ، مقدس تقلیدال - د 
  

 ؟ البشرفي فساد  سببتما الذي ی -١٠
  الظروف المؤسفة -أ

  أشخاص آخرین ضغوط من -ب
  فقرال -ج
  في داخلنا ةخاطئال طبیعةال -د
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  "إني أنا؟ تقولونمن ": یسوع لعلى سؤا بطرس جواب ماذا كان - ١١
  معلم عظیم -أ

  المستنیرالروح  -ب
  ابن هللا، المسیح -ج
  إیلیاتناسخ  -د
  

 ؟ لبطرس یسوع ھویة الذي كشف من - ١٢
  هللا اآلب -أ

  التالمیذ اآلخرین واحد من -ب
  الخاصة بطرس حكمة -ج
  .مجرد كان ترجیح صحیح ،ال أحد -د
  

 أي ھل تواجھ لك؟ كیف أعلن نفسھ؟ علیھ اإلجابة كیف یمكنك ھو، نھأ تعتقد من یسوع سألك إذا
 ؟تستجیب أن ریدك یسوعی كیف؟ في حیاتك عواصف

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 نھأل هللا أشكر. الخارج إلىمن الداخل طھرنا یسوع و ،خطایانامشكلة ل حال لدیھ نأل هللا أشكر
حتى  قلبك أن یستمر في تطھیر سألھا .التي تواجھنا العواصف خضم حتى في، دائما معنا عد بأن یكونو

  .أكثر بھ تثق یتسنى لك أن
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 رأسي، خارجي بدال من داخلي :الفریسیین وبر یسوع ھعلمالذي  البر بین االختالفات كیف أن اشرح -١

 تقلیدي بدال من كتابيو، أفقي بدال من
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
خارج من ال لیست الخطیئة لنا التي تسبب شیاءأن األ :١٥متى في  جاءتكما  تعالیم یسوع طبقنكیف  -٢

 القلب؟ أو قضایا، من الداخل إلى الخارج ھي البیئة، ولكن مثل، للداخل
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
ن أن تحل أن سلطة األمور الخارجیة إلعالن وممارسة اإلیمان ال یمك نفسھ ھذا السیاق تطبق في كیف -٣

فكر في العلماء المسیحیین، والمورمون . (محل سلطة الكتاب المقدس في إعالن وممارسة اإلیمان
  ). وغیرھم الذین لدیھم مصادر خارج الكتاب المقدس لإلیمان

  
 ھ یجدھا؟حیات یفقدومن ، نحمل صلیبنا ونتبعھ، أنفسنا ننكر أردنا أن إذ تعالیم یسوع طبقنأن  كیف لنا  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
 لھ كشف من حول بطرسمع  في حواره تعلیم یسوع عن الشخصي تطبیقنا ینبغي أن یكون كیف -٥

  "إني أنا؟ تقولونمن : "اإلجابة على السؤال
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
قد دعاه  ربھ وأن أنھ الرب تأكد حتى ءالما مشي علىی لم أن بطرس واقعال على الحقیقة كیف نطبق -٦
 الماء؟ مشي علىیل

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
؟ حنااروبأ یعني كانماذا و حنااروأ الرب على التي وضعھا قیمةال ما ، ٢٦-٢٤:١٦ في متى جاء ماك -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
    

  الذھاب إلى العمق


