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  محتوى الموعظة على الجبل
  

  ٢الفصل 
  ٢العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  . تقدیم سیاق الموعظة على الجبل ومحتواھا: الھدف 

َم إِلَْیِھ تَالَِمیُذهُ ١"  ا َجلََس تَقَدَّ ا َرأَى اْلُجُموَع َصِعَد إِلَى اْلَجبَِل، فَلَمَّ فَفتَح فاهُ وَعلََّمھُْم ٢. َولَمَّ
وِح، ألَنَّ لَھُْم َملَُكوَت السََّماَواتِ «٣: قَائِالً  ْونَ طُ ٤. طُوبَى لِلَْمَساِكیِن بِالرُّ . وبَى لِْلَحَزانَى، ألَنَّھُْم یَتََعزَّ

، ألَنَّھُْم یُْشبَُعونَ ٦. طُوبَى لِْلُوَدَعاِء، ألَنَّھُْم یَِرثُوَن األَْرضَ ٥ . طُوبَى لِْلِجیَاِع َواْلِعطَاِش إِلَى الْبِرِّ
َحَماِء، ألَنَّھُْم یُْرَحُمونَ ٧ طُوبَى لَِصانِِعي ٩. نَّھُْم یَُعایِنُوَن هللاَ طُوبَى لِألَْنقِیَاِء اْلقَْلِب، ألَ ٨. طُوبَى لِلرُّ

، ألَنَّ لَھُْم َملَُكوَت السََّماَواتِ ١٠. السَّالَِم، ألَنَّھُْم أَبْنَاَء هللاِ یُْدَعْونَ   ."طُوبَى لِْلَمْطُروِدیَن ِمْن أَْجِل اْلبِرِّ
  )١٠- ١:٥متى (
  

ھا المسیح من فوق قمة جبل الجلیل الموعظة على الجبل ھي إحدى مفاتیح التعلیم الكتابي، وألقا
عندما وضع تحدیًا أمام تالمیذه لكي ما یتخذوا موقًعا فیما بین محبة هللا وآالم البشر المجروحین 

وختم موعظتھ ینداء . في العالم، ووضع أمامھم تحدیًا لمشاركتھ في حمل محبتھ لھؤالء المتألمین
عیًّن یسوع اثنى . ة كثیرین ممن سمعوھاغیرت ھذه الموعظة حیا. یحمل معھ تكلیف بالمھمة

، وعاش ھؤالء وماتوا لھ بعد أن تلمذوا الكثیرین حول "المرسلین"عشرة لیكونوا تالمیذه، أو 
  . العالم لیتبعوه
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  .أفضل إجابة اختر

 . التلمذة للمسیح ھي أسھل الطرق للعیش في ھذا العالم خطأ؟صواب أم  -١
 . كمن لھ سلطان ولیس كالكتبةأم خطأ؟ علًّم المسیح صواب  -٢
 . أم خطأ؟ استھل یسوع تعالیمھ بالحدیث عن االتجاھات التي یجب علینا االلتزام بھا صواب -٣
 . أم خطأ؟ التطویبات تحتم علینا فحص ذواتنا صواب -٤

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

  
 .تباره ــــــــــــــــــــ یؤكد إنجیل متى على شخص المسیح باع -٥

 ملًكا -أ
 مبشًرا -ب
 كاھنًا -ج
  إنسان قدیس -د
 

 )اختر كل ما یناسب( ما الذي تراه في الموعظة على الجبل؟  -٦
 محنة العیش كمسیحي -أ

 میزة العیش كمسیحي -ب
 سمات العیش كمسیحي -ج
 تحدي العیش كمسیحي -د
 خطورة العیش كمسیحي - ه

  
 موعظة على الجبل أنظارنا؟ إلى أین توجھ ال -٧

 إلى داخلنا -أ
 إلى العالم من حولنا -ب
 إلى كل ما سبق -ج

  
 َمن المستفید األساسي من تعلیم المسیح لتالمیذه في ھذه الموعظة ؟  -٨

 مجموعة التالمیذ المختارین فحسب -أ
 یسوع نفسھ الذي ذاعت شھرتھ -ب
 الجموع الموجودة أسفل الجبل -ج
 یون آنذاكالقادة الدین -د

لو أن المسیح دعاك لقمة الجبل لكي ما تستمع إلى تعالیمھ، ھل تلبي ندائھ؟ وكیف تحقق 
ذلك الیوم من خالل تدرسیك لكلمتھ؟ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
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أطلب . أشكر هللا من أجل محبتھ للعالم التي دعتھ لتقدیم حلوالً لمشكالتھ المستعصیة
ه عنھا لتتحلَّى بالصفات وتلتزم بالمواقف التي نوَّ  -معونتھ لتحقق ما الیمكن تحقیقھ بدون معونتھ

 . الرب یسوع في موعظتھ على الجبل
  



 12

  

  
  
ما ھي المشقات والمصاعب التي تواجھ اإلنسان عندما یعیش كمسیحي؟  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ماذا تنبِّر الموعظة على الجبل عن سمات اإلنسان المسیحي؟  -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ماذا یشبھ المسیح المؤمن الذي یطبق تعالیمھ في التطویبات؟ ب -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
تدعو  ٦، ٥یقول القس وود وارد في تدریسھ للموعظة على الجبل أن تطبیقات ما ورد في مت  -٤

اشرح ھذه المصطلحات ". التأمل ألعلى" ، و"رجالتأمل نحو الخا" ، و"التأمل نحو الداخل" إلى 
. الثالثة

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
. اشرح كیف یجعل ھذا المفھوم من المؤمن جزًءا من الحل فال یكون جزًءا من المشكلة -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
حولك؟ ماذا تتعلم من ھذه اآلیات التي تجعل منك ملًحا ونوًرا لمن  -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  كیف یؤدي االلتزام بالقانون الذھبي باإلنسان إلى أن یكون جزًءا من الحل لمشكالت العالم؟ -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق


