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 تأمالت مسيحية
 

 5الفصل 

 23الدرس الصوتي رقم  جديدالعهد ال

 الهدف: أن نفهم كيف تعليم يسوع يغيرنا، وكيف ونتعلم كيف نفكر كأتباع ليسوع.

17
ا. َوالَِّذي يُْغفَُر لَهُ  قَلِيٌل  ِمْن أَْجِل ذلَِك أَقُوُل لََك: قَْد ُغفَِرْت َخطَايَاهَا اْلَكثِيَرةُ، ألَنَّهَا أََحبَّْت َكثِيرًّ

«. يُِحبُّ قَلِيالًّ 
11

 (11-17:7)لوقا «. َمْغفُوَرةٌ لَِك َخطَايَاكِ »ثُمَّ قَاَل لَهَا:
1

الِ  ا ِمئَةَ ِضْعفٍ َوَسقَطَ آَخُر فِي األَْرِض الصَّ ا نَبََت َصنََع ثََمرًّ َمْن لَهُ أُْذنَاِن لِلسَّْمعِ »قَاَل هَذا َونَاَدى:«. َحِة، فَلَمَّ

 (1:1)لوقا «. فَْليَْسَمْع!
9

َوأَنَا أَقُوُل لَُكُم: اْسأَلُوا تُْعطَْوا، اُْطلُبُوا تَِجُدوا، اِْقَرُعوا يُْفتَْح لَُكْم. 
12

يَأُْخُذ، َوَمْن يَْطلُُب يَِجُد، ألَنَّ ُكلَّ َمْن يَْسأَُل 

 (12-9:11َوَمْن يَْقَرُع يُْفتَُح لَهُ. )لوقا 

يسوع يستخدم االستعارات العديد من أمثال يسوع تعلمنا كيف نتعامل وكيف نستجيب لتعاليمه. 

والتشبيهات من البيئة المحيطة ومن الحياة اليومية حتى يستطيع مستمعوه أن يفهموه وليثبت لهم أن 

عاليمه ال تناسب توقعاتهم وال توافق تعاليم قادتهم الدينيين في ذلك الوقت. في الواقع معظم القادة الدينيين ت

رفضوا تعاليمه وعارضوا أعماله. يسوع أظهر لنا كيف ينبغي أن نسمع ونطيع كالمه بالعديد من 

صالح المالبس. تعليم يسوع االستعارات والتوضيحات، مثل النبيذ في زقاق جديدة أو الرقعة الالزمة إل

 يهدف إلى تغيير عقولنا. 
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 .أفضل إجابة اختر
 .صحيحة أو خاطئة؟ أشاد يسوع دائما واحترم المؤسسة الدينية في تعاليمه  -1

 .صحيحة أو خاطئة؟ غالبا ما وضعت تعاليم يسوع ضغطا علينا لنغير طريقة تفكيرنا وتصرفنا -2

 .تقديم تنازالت في رسالته إلرضاء القادة الدينيينصحيحة أو خاطئة؟ يسوع رفض  -3

 . صحيحة أو خاطئة؟ كثير من تعاليم يسوع ليست سهلة بالنسبة لنا أن نسمعها و نطيعها -1

 

 . ما لم يذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال

 

 أي من الصور التالية يسوع لم يستخدمها لتوضيح تعاليمه؟  -5

 النبيذ -أ

 المذود -ب

 البذرة -ج

 رقعة المالبس - د

 

 لماذا كان القادة الدينيين ينتقدون يوحنا المعمدان ويسوع؟ -:

 ألن يوحنا ويسوع لم يكونا صالحين مثل القادة -أ

 ألن يوحنا ويسوع كانا من أسر متدنية -ب

 ألن تعاليم يسوع ويوحنا المعمدان ال تناسب تعاليم القادة الدينيين.  -ج

 وحنا ويسوع لم يأكال نفس األطعمة أو لم يستمعا إلى نفس الموسيقى مثلهمألن ي - د

 

 لماذا المرأة التي غسلت قدمي يسوع بدموعها تحبه كثيرا؟ -7

 ألنها تعلم أنها قد غفر لها كثيرا.  -أ

 . ألنها قد أمضت الكثير من الوقت معه وكان واحدا من أفضل أصدقائها -ب

 .ت ما يكفي من الحب، سوف تخلصكانت تعرف أنها إذا أظهر -ج

 كان يسوع قد وعد أن يعطيها مكانة كبيرة والعديد من الممتلكات. - د

 

 لماذا انحاز يسوع لمريم عند وبختها أختها مارثا لعدم مساعدتها؟ -1

 .كانت مريم قد أنجزت بالفعل أعمالها في الوقت المحدد لها ولم تكن في حاجة إلى مساعدة مارثا -أ

 .مريم قد اختارت الشيء األكثر أهمية، هو االستماع إلى يسوع كانت -ب

 . علم مرثا أنها تضيع وقتها ألنه ليس من المهم أن تخدم اآلخرين - ج

 .على الرغم من أن مارثا كانت على حق، إال أنها تحدثت بقسوة جدا مع مريم - د

 

 أي نوع من الناس هم أكثر أهمية في ملكوت هللا؟ -9

 ذين هم مثل مريمأولئك ال -أ

 أولئك الذين هم مثل مارثا -ب

 ال أحد أكثر أهمية، وكالهما مهم -ج

 

 ماذا علم يسوع عن االستمرارية في الصالة؟ -12

 . ينبغي أن نصلي باستمرار باإليمان ألن هللا سوف يجيب -أ

نبغي أن نفترض يمكننا أن نطلب عدة مرات، ولكن إذا كان هللا لم يرد في غضون أسبوع أو اثنين، ي -ب

 . أنه قد قال ال

 .يجب أن نصلي فقط للشيء مرة واحدة ثم ننتظر هللا . ج
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كيف يريدنا هللا أن نستجيب عندما نسمع كلمته؟ هل وجدت من السهل قبول كلمته كحقيقة؟ لماذا 

أو لماذا ال؟ أي من تعاليم يسوع تعتبر تحدي لك؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 أن يساعدك على الحصول على أسأل هللا أشكر هللا من أجل كلمته وعن الحقيقة التي علمنا إياها.

 .كلمته ووضع كلمته في قلبك، و يساعدك على أن تكون مستمع جيد وفاعل جيد بكلمته
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( 5كيف ينبغي لنا شخصيا تطبيق استعارة يسوع عن تعاليمه أنها الخمر وعقولنا مثل زقاق؟ )لوقا  -1

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 (12)لوقا  ما هو التطبيق الشخصي بالنسبة لك في التناقض بين مريم ومرثا؟  -2

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

مثل الصديق الزائر في منتصف الليل؟ )في هل يمكنك شخصيا أن تعطي أية أمثلة عن كيفية تطبيق  -3

 .تكرار نفس طلبة الصالة(

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 ( 7كيف ينبغي لك شخصيا تطبيق مثل األطفال الذين يلعبون األلعاب في السوق؟ )لوقا  -1

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 (7ما هو تطبيقك الشخصي الستعارة يسوع عن المديونين، واحد مديون كثيرا واآلخر قليال؟ )لوقا  -5

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

لماذا انحاز يسوع لمريم عندما اشتكت مارثا منها ألنها ال تساعدها في تجهيز الطعام عندما زار   -:

يسوع الشقيقتين؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

ما هو التطبيق األساسي لقصة  مريم / مارثا في الكنيسة اليوم وعالقته بانتخاب الشمامسة األوائل في   -7

 ( :كنيسة العهد الجديد؟ )أعمال 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

  

 الذهاب إلى العمق


