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  السیاق المتزامن مع الموعظة على الجبل
  

  ١الفصل 
  ١العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

فھم األحداث المحیطة بإحدى أعظم عظات الرب یسوع، الموعظة على : الھدف 
  ). ١٢: ٥ -٢٣: ٤مت : النص. (الجبل

طُوُف ُكلَّ اْلَجلِیِل یَُعلُِّم فِي َمَجاِمِعِھْم، َویَْكرُِز بِبَِشاَرِة اْلَملَُكوِت، َوَكاَن یَُسوُع یَ ٢٣  
فَأَْحَضُروا إِلَْیِھ َجِمیَع . فََذاَع َخبَُرهُ فِي َجِمیِع ُسوِریَّةَ ٢٤. َویَْشفِي ُكلَّ َمَرٍض َوُكلَّ َضْعٍف فِي الشَّْعب

قََماِء اْلُمَصابِیَن بِأَْمَراٍض وَ  مت ( .أَْوَجاعٍ ُمْختَلِفٍَة، َواْلَمَجانِیَن َواْلَمْصُروِعیَن َواْلَمْفلُوِجیَن، فََشفَاھُمْ السُّ
٢٤ -٢٣: ٤(  
  

تعتبر الموعظة على الجبل واحدة من أھم أحادیث یسوع وأحد تعالیمھ األساسیة التي تحمل جوھر 
دون أن ھذه الموعظة ھي وحتى من بین غیر المسیحیین الكثیرین ممن یعتق. ولب التعلیم المسیحي

وربما لم یتم اقتباس أجزاء من الكتاب المقدس بأكثر مما حدث . أھم الرسائل التى قُدمت للبشریة
  . ، رغم أنھ األقل فھًما لفحواه٧ - ٥للتعلیم الوارد في متى 

وقدم الموعظة على الجبل . تبع یسوع جموع غفیرة بسبب تعالیمھ، وكرازتھ، وشفائھ للمرضى
لتف حولھ جمع كثیر بقرب بحر الجلیل، فصعد إلى جبل عاِل ودعا بعًضا من تالمیذه عندما ا

أولئك الذین تواجدوا أسفل الجبل، وكانوا یمثلون كل : وھكذا انقسمت الجموع إلى فئتین. معھ
مشكالت البشریة، وتلك المجموعة الصغیرة التي اعتلت قمة الجبل رغبةً منھم أن یكونوا جزًءا 

بدأ یسوع یعلم ویدرب أتباعھ لكي ما یذھبوا إلى العالم حاملین . لھي لھذه المشكالتمن الحل اإل
لین بقوتھ  . رسالتھ ومحمَّ
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  .أفضل إجابة اختر

 . صواب أم خطأ؟ لم تذكر إحدى البشایر األخرى موعظة المسیح على الجبل -١
 . ى عشر للكرازةصواب أم خطأ؟  بعد موعظتھ على الجبل، أرسل یسوع تالمیذه االثن -٢
صواب أم خطأ؟ في أیام المسیح، كان یتم عزل ذوي المشكالت البدنیة والعقلیة وإبعادھم عن  -٣

 . معترك الحیاة الیومیة
 ". أول تراجع للمسیحیة" صواب أم خطأ؟ یمكن اعتبار الموعظة على الجبل  -٤

  
  اختر أفضل إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك

  
 كان رد فعل یسوع عندما رأى الجموع؟  ماذا -٥

 . أصابھ اإلحباط واالكتئاب -أ
 . مأله الزھو والكبریاء بسبب شھرتھ بین الناس -ب
 ضجر من كثرة طلباتھم -ج
 . بدأ بتدریب أتباعھ لیتمكنوا من تسدید احتیاجات الجموع -د

  
ھ یسوع تعالیمھ في الموعظة على الجبل؟  -٦  لمن وجَّ

 لكل الجموع -أ
 للمتألمین والجوعى الذین قبعوا أسفل الجبل -ب
 . لتالمیذه فقط الذین اعتلوا مستوى أعلى من الباقین -ج
 لمتى فقط الذي سجل كل حدیثھ -د
 

ھ یسوع تعالیمھ لمجموعة مختارة من أتباعھ؟  -٧  لماذا وجَّ
 لكي ما یبھروا اآلخرین بمعرفتھم -أ

 .للعالم لكي یدربھم أن یكونوا جزًءا من رسالتھ -ب
 لیختبر ما إذا كانت رسالتھ مقبولة للناس -ج
 ألنھ لم یقصد أن تطبق رسالتھ ھذه على كل الناس -د

  
 أي من العناصر التالیة شكَّل أھمیة خاصة في خدمة المسیح؟  -٨

 الكرازة -أ
 الشفاء -ب
 التدریب -ج
 كل ما سبق  -د

  
 ما نوع المشكالت التي عالجھا یسوع؟  -٩

 لیةمشكالت عق -أ
 مشكالت جسدیة -ب
 مشكالت روحیة -ج
  كل ما سبق -د
  
  



 4

كیف ترید أن تكون تلمیًذا للمسیح، أو ممثالً لھ؟ ھل تود أن تكون مجرد واحد من كثیرین 
یستمعون لھ، أم أحد القالئل الذین یشاركونھ في حل مشكالت البشر؟  

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

. أشكر هللا على كلمتھ وعلى تعالیم الرب یسوع، على تكلیفھ لك لتسدد احتیاجات البشر
 .یعلمك كیف تكون جزًءا من عالجھ لمشكالت البشرأطلب منھ أن 
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لماذا تبعت ھذه الجموع الغفیرة یسوع إلى الجبل؟  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
لماذا اتجھ یسوع إلى تعلیم تالمیذه بینما تواجد حولھ ھذا الجمع الغفیر؟  -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما ھي استراتیجیة المسیح عندما عكف على تقدیم موعظتھ على الجبل؟  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما ھي المشكالت التي عالجھا المسیح من خالل ھذه التعالیم؟  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
جزّءا من المشكلة، واآلخرین الذین " ما ھي االختالفات األساسیة بین ھؤالء الذین یمثلون  -٥

جزًءا من " لون یمث
؟"العالج

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
. یقك الشخصي الذي تستخلصھ من ھذا الدرسلخص تطب -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
الجید بحیث تصبح جزًءا من " اإلصغاء" یناًء على ظروفك الشخصیة وعالقاتك، كیف یمكنك  -٧

العالج؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  
  
 

  
  

  

  لذھب الى العمقا


