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  والثقافة السمات الشخصیة
  

  ٩الفصل 
  

   ٩الموعظة على الجبل : الدرس السمعي 
  

فھم دور المؤمن في الثقافة المجتمعیة من خالل أربعة تشبیھات استخدمھا : الھدف
  . المسیح في وصف خدمة التالمیذ وشھادتھم عنھ

؟ الَ یَْصلُُح بَْعُد لَِشْيٍء، إِالَّ ألَْن أَْنتُْم ِمْلُح األَْرِض، َولِكْن إِْن فََسَد اْلِمْلُح فَبَِماَذا یَُملَّحُ «١٣"
  ). ١٣: ٥ ىمت." (یُْطَرَح َخاِرًجا َویَُداَس ِمَن النَّاسِ 

  
تمثل التطویبات جوھر ومركز موعظة المسیح على الجبل، فمن خالل ھذه المواقف الثمانیة، 

زء یضیف إلى وفي ھذا الج. وضع یسوع مالمح الشخصیة التقیة التي یمكن لھا أن تغیر العالم
  . موعظتھ بعض التطبیقات والتعلیقات

  
بعد عرضھ للمواقف الجمیلة الثمانیة، یذكر المسیح أربعة تشبیھات قویة یصف فیھا ماذا یمكن أن 

یحدث عندما یصبح المؤمنین جزًءا من عالج هللا للعالم، فیصیر المؤمنین ملح األرض، ونور 
  . على جبلالعالم، وشمعة موضوعة في منارة، ومدینة 

  
التشبیھ  األول الذي استخدمھ المسیح لوصف تالمیذه ھو الملح، فھذا األخیر یستخدم كمادة تحفظ 

اللحم من الفساد، وھكذا المؤمنون المتمثلون بیسوع، ھم كالملح للعالم، فعندما یوجدون بین الناس، 
مادة ثمینة یستخدمھا  إنھم یصبحون. یحفظون العالم من الفساد الكلي من خالل تشبھھم بالمسیح

  . المسیح في تغییر المجتمع الذي یعیشون فیھ
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  .أفضل إجابة اختر

صواب أم خطأ؟ یعتقد كثیرون أن التطویبات ھي أساس التعلیم الوارد في الموعظة على  -١
 . الجبل، والباقي منھا ھو تطبیق عملي

 . قیمھصواب أم خطأ؟ تكشف لنا التطویبات عن مبادئ ملكوت هللا و -٢
صواب أم خطأ؟ كان ھدف المسیح الرئیسي من تعالیمھ ھو إمداد الناس بالمعلومات، ولیس  -٣

 . إرشاد أتباعھ كیفیة سلوكھم في الحیاة
  . مراًرا كثیرة في الكتاب المقدس" مؤمنین"صواب أم خطأ؟ تستخدم كلمة  -٤
 
 ما موقف المسیح من الثقافة المجتمعیة؟  -٥

 . ا أن یتأقلم معھاكان یحاول دائمً  -أ
 . حرص على عدم تالئمھ معھا -ب
 .عزل نفسھ حتى ال تؤثر فیھ -ج
  . دخل في صراع معھا، وحاول تغییرھا -د
  

  : اختر أفضل إجابة، ما لم یُذكر غیر ذلك
  
 ما ھي التشبیھات التي استخدمھا المسیح لوصف أتباعھ؟  -٦

 الملح -أ
 الرمل -ب
 النور -ج
 مدینة على جبل -د
 منارة - ه
 السمك   - و

  
 ما ھي وسائل المسیح في تغییر ثقافة المجتمع؟  -٧

 أعطى وصایا جدیدة -أ
 غیر قلوب المؤمنین وأرسلھم للعالم -ب
 أصلح الحكومات -ج
 زود الناس بالمزید من التعالیم -د

  
 ):اختر كل ما یناسب(ما ھي استخدامات الملح التي خطرت لیسوع حین استخدمھ كتشبیھ؟  -٨

 مادة حافظة -أ
 مادة ثمینة بدیلة للمال -ب
 مھیج للقروح -ج
 یسبب العطش -د
 مادة للتنظیف - ه
 مادة للشفاء - و
  إضافة مذاق جید للطعام  -ز
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في مجتمعك؟ " أو ملًحا"ما ھي الخطوات المحددة التي یمكنك اتخاذھا لتصبح أكثر تأثیًرا 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا لقدرتھ على تغییر قلبك ورغبتھ في إرسالك للعالم كسفیر لھ، واسألھ أن 
 . دمك لتصنع تأثیًرا في مجتمعك والناس المحیطین بكیستخ
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عندما یمتلك أحدھم شخصیة مشابھة لشخص المسیح، ماھي سمات ھذه الشخصیة؟  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ھل یمیل التعلیم المسیحي إلى التالئم مع ثقافة المجتمع أم إلى تغییرھا؟ وكیف؟   -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
، ولماذا استعان بالملح؟ )١٣: ٥مت(اشرح تشبیھ یسوع بالملح في  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما الذي یحتاجھ الملح لیصبح عامالً فعاالً ویحدث تغییًرا؟  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
في مجتمعك؟  مؤثًرا" ملًحا"ما ھي الخطوات المحددة التي یمكنك اتخاذھا لتصبح  -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ھ عندما شبھھم بمدینة فوق جبل؟ ماذا قصد یسوع لشعب -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
كیف یمكنك أن تكون قدوة تُحتذى في مجتمعك ونور لآلخرین فیھ؟  -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  
  
  
  

  
  
  
  

          
  

  الذھاب إلى العمق


