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  اإلیمان الغفران العائلة
  
  ١٦الفصل 

  ١٦ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم

  شرح أكثر لتعالیم یسوع في إنجیل متى: الھدف

بَِّة َخْرَدل لَُكْنتُْم تَقُولُوَن لَْو َكاَن لَُكْم إِیَماٌن ِمْثُل حَ : فَاْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ . لَِعَدِم إِیَمانُِكمْ «:فَقَاَل لَھُْم یَُسوعُ ٢٠
  )٢٠:١٧متى . (اْنتَقِْل ِمْن ھُنَا إِلَى ھَُناَك فَیَْنتَقُِل، َوالَ یَُكوُن َشْيٌء َغْیَر ُمْمِكٍن لََدْیُكمْ : لِھَذا اْلَجبَلِ 

َماَواتِ  إِْن لَْم تَْرِجُعوا َوتَِصیُروا ِمْثَل األَْوالَِد فَلَنْ : اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ «:َوقَالَ    تَْدُخلُوا َملَُكوَت السَّ
  )٥، ٣:١٨متى . (َوَمْن قَبَِل َولًَدا َواِحًدا ِمْثَل ھَذا بِاْسِمي فَقَْد قَبِلَنِي

  
واحدة . علم یسوع تالمیذه أشیاء عظیمة عن طریق المواعظ الكبیرة، واألمثال، ومحادثاتھ في إنجیل متى

في مرة لم یستطیعوا أن یخرجوا الروح الشریر من صبي،  .من تعالیمھ المتكررة ھي عن أھمیة اإلیمان
وعندما سأل والد الطفل المزید من اإلیمان، أجابھ یسوع أن كل . فقال لھم یسوع أن لدیھم قلیل من اإلیمان

  . شيء مستطاع للذین یؤمنون
: ذه أن یصلواففي الموعظة على الجبل قال یسوع لتالمی. كما علم یسوع في كثیر من األحیان عن الغفران

كما علمھم أنھم یجب أن یظھروا رحمة هللا بأن ". اغفر لنا ذنوبنا كنا نغفر نحن أیضا للمذنبین إلینا"
بعد ذلك، قال مثل عن رجل ُغقر لھ دین . وبما أنھ قد ُغقر لنا، فإنھ یجب أن نغفر باستمرار. یكونوا رحماء

قال یسوع أن ھذا النوع من . كل قرش مستحق علیھكبیر، ولكنھ أصر أن مدین لھ بمبلغ صغیر أن یدفع لھ 
  .  األشخاص ال یفھم معنى الغفران، ولن یختبر الغفران

ثم علم یسوع عن الزواج والطالق، مؤكدا أن الزواج ھو عھد مقدس ال یمكن حلھ إال إذا شریك الحیاة 
 .ا أن تؤخذ على محمل الجدمسئولیات الزواج وتربیة األطفال یجب دائم. كسر ھذا العھد بالعیش في الزنا
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  .أفضل إجابة اختر    
  حارسینالمالئكة ال أي شيء عن أبدا یقللم  الكتاب المقدس؟ صحیحة أو خاطئة -١
 .أن یزیدیماننا إل ولكن من الممكن الكمال، اإلیمان لدیھ ال أحد منا؟ صحیحة أو خاطئة -٢
ھام ككوننا جزء  ھي الوحدة ألن نواآلخر صليی عندما أن نتفق لنا  جید ألمرانھ ؟ صحیحة أو خاطئة -٣

 .مسیحیین
  .سبع مرات حتى غفر لھن یجب أن، مرارا وتكرارا ضدنا شخص یخطئ عندما؟ صحیحة أو خاطئة  -٤
 

  .لكل سؤال واحدة أفضل إجابة اختر، یذكر خالف ذلك ما لم
 
  اإلیمان؟ عن وجود یسوع علم ماذا -٥
  نؤمن بھ الذيمن ھو ولكن ، إیماننا حجم المھم  لیس من -أ

  حیاتنا جمیع مجاالت هللا فيفي  أن نثق أن نتعلم نحتاج نحن -ب
  لدینا إیمان أن قولنو ینكافر كوننال یمكن أن  نحن -ج
   كل ما سبق -د

 
 ؟ ینصبح مسیحیننؤمن و عندما هللا یغفر لنا قدر ماذا -٦
  إلیھ نأتي لذلك أناس طیبون نا، ألن معظمقلیال -أ

  حتى یتثنى لنا أن ندفع ثمن خطایانا الصغیرة یكفيما  -ب
  آلخرینلبھا  ندین كل دیوننا المالیة التي -ج
  .خطایانا ھاخلقتالتي ، الدیون الضخمة كل شيء  -د

 
 اآلخرین؟  أن یسامحواعلى استعداد  أولئك الذین لیسوا عن یقول یسوع ماذا -٧
  .ئمھمیفلتون بجرا السماح للناس عدمل ھم حكماء -أ

  .تھوملك في قضاة یجعلھم سوف -ب
  لن یختبروا غفران هللا ألنھم لم یفھموا رحمتھ -ج
  .في السجن وقت قضاءو دفع غرامة طلب منھمی سوف -د

 
 ؟ في أي عالقة أساسیة من التالي عبارةأي  -٨
 "؟ لي ھل سوف تغفر. أنا آسف .كنت مخطئا"  -أ

 "؟ تخطئ لي عندما تعتذرلماذا ال ' -ب
  "لم أخطئ ي، ولكنكنت سأعتذر لو كنت مخطئ " -ج
  ؟ أن تتعامل معي كیف یمكن .خطأي ھو دائما. دائما على خطأ أنا"  -د

 
 ؟ عن الزواج یسوع علمماذا  -٩
  .مقدسو دائم عھد ھو  -أ

 . الزوج بناء على طلب إال یمكن حلھال -ب
 .الیوم بھ یسمح هللا، لذلك رالزمن قد تغی، ولكن شریعة موسى في كان الطالق ممنوعا -ج
في  شخص واحد فقط متزوجة من ھو أو ھي أن طالما اشخص فیھا تزوجت عدد المرات التي ال یھم -د

   .المرة الواحدة
 

  ؟صالح) أو والدة(والد  تصبح كیف - ١٠
 إنجاب األطفال و الزواج ببساطة عن طریق -أ

  بعون هللا المالئم الشخص فقط أن تصبح -ب
  كثیرا الكتاب المقدس ل قراءةمن خال -ج
   أن یفعلوا ما یریدونطفال عن طریق السماح لأل -د
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  األبدیة؟الحیاة  لیرث لشاب الغنيل ماذا قال یسوع - ١١
  .فضل هللا كسبیل وصایاال یحفظ -أ

 .للخالص ھو السبیل الوحید الفقر الطوعي -ب
 .هللا محبة أكثر من غناه محبة عن التوبة -ج
   .الجنة لوادخأن ی األغنیاء تحیل علىالمس من -د

 
  األبدیة؟الحیاة  ناتكون لل أن نفعل یجب علینا ذاما - ١٢

  فضل هللا لكسب وصایاال جمیع حفظ -أ
  فقراءصبح نالثروة و التخلي طوعا عن -ب
  من محبتنا أكثر  ھنحب أي شيء التوبة من -ج
  ونُعمد صالة خاصة نتلو -د
  

 بالنسبة لك عنيت ماذا  .أعلى من هللا في مرتبة مالھوضع  ألنھ یتوب غنيالشاب الأن  البد كان
 عندما وثقت خطایاككل ما  لك هللا قد غفرأن هللا لھ األولویة في حیاتك؟  كم مرة تحتاج أن تتأكد؟ التوبة

؟ لھ غفرتأن  تحتاج اآلن شخص ھناكھل  . على حیاتك ومخلصا ربا وجعلتھ بھ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 

فران، الغ( لك عطایاه أیضا على شكرهأ. واستعداده للغفران العظیمة رحمتھ  علىهللا أشكر
 كعالقات أن یعزز أسألھ ).المؤمنین اآلخرینمع الشركة و، األبدیةوالصحة، واألسرة، والزواج، والحیاة 

  .لمحبة هللا صورة عائلتكتكون  حتى الیوم األسریة
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لكن . في اإلنجیل عن طریق مسح شامل لإلنجیل یسوع تعالیم كل لتطبیق الكافي الوقت لیس لدینا -١

 ألعلى؛ عندما ننظر ؟إنجیل متى في الغفران التي علمھا یسوع عن األبعاد الثالثة نطبق كیف، بشكل عام
؟ الداخل فيعندما ننظر و؛ عندما ننظر حولناو

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
كم مرة ینبغي أن یسامح الذین أساؤا إلیھ ھل إلى سبع مرات؟ أجاب یسوع  بطرس یسوع لأوعندما س -٢

كیف نطبق التعلیم األساسي لھذا المثل في عالقتنا مع الذین یسیؤن . ٣٥-٢١:١٨علیھ بمثل عظیم في متى 
إلینا؟

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
؟ سبعین مرة سبع مرات غفرن أنب تعالیم یسوع نطبقكیف  ھذا النص،نفس  بالنظر إلى -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
؟ إلى األبد وامرأة واحدة رجل واحدل ن الزواج ھوأ  19في متى تعالیم یسوع طبقن كیف -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 صبحت كیف .. هللا نایساعد عندما ھذا ممكن فقط نفسھ أن المقطع في ھذا علم یسوع، ذالتنفیذ ھ -٥

؛ متى ٢، ١:١٢٧مزمورتأمل (؟ یستمر إلى األبد تكوأسر كزواج جعلتل ووالدا صالحا، اشریكو، اشخص
 ) . ٥، ٣:٣؛ یوحنا ١٢، ١١:١٩

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 "أعن عدم إیماني، ؤمنأنا أیا رب ": أن یشفوا ابنھ یسوع تالمیذ لم یستطع الرجل الذي ما قالعند -٦
 ؟ لدیناالذي  الشك قدرخفض و إیماننا قدر رفع لكو يل كیف یمكن . استجاب الربو

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 كانوا وكیف من قواسم مشتركة، لدیھم ذاما .١٩ في لوقا زكا قصة مع الشاب الغني قصة بین نقار  -٧

؟ عن التوبة ماذا یعني ھذا؟ ینمختلف
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 

  الذھاب إلى العمق


