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  قانون هللا وحیاة الناس
  
  ١١الفصل 
  

  ١١الدرس السمعي 

 - ١٧: ٥ ىمت: النص. (لرب یسوع عن قانون هللا والبر الشخصيفھم منظور ا: الھدف
٢٠(  

یِسیِّیَن لَْن تَْدُخلُوا َملَُكوَت : فَإِنِّي أَقُوُل لَُكمْ ٠" ُكْم َعلَى اْلَكتَبَِة َوالْفَرِّ إِنَُّكْم إِْن لَْم یَِزْد بِرُّ
  ) ٢٠: ٥ ىمت." (السَّماَواتِ 

ھذه اآلیات، لكنھ في واقع األمر كان یواجھ تعالیم ظن كثیرون أن یسوع یناقد العھد القدیم في 
كل ما أعلمھ لكم مكتوب في كلمة هللا، : " كان لسان حالھ لتالمیذه. القادة الدینیین في ذلك الوقت

ثم یسترسل في اآلیات ." لكن تعالیمي تأتي في تعارض مباشر مع ما یعلِّمھ لكم قادتكم الدینیین
أي تعالیم - وبین روح الناموس  -أي تعالیم الفریسیین -موس الحرفيالتالیة لیوضح الفرق بین النا

علَّمھم أن الناموس یُعنَى بداخل اإلنسان، ولیس بالممارسات الخارجیة، أنھ یھتم بما  . - یسوع
، أنھ روحي ولیس تقلیدي، وحقیقي )االتجاه األفقي(، ولیس إلرضاء اآلخرین )االتجاه الرأسي(

  . ولیس فیھ نفاق
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  .أفضل إجابة اختر

صواب أم خطأ؟ لكي نكون جزًءا من عالج یسوع للعالم، یجب أن نتعلم كیف نستخدم الكتاب  -١
 .  المقدس في حیاة الناس

 . صواب أم خطأ؟ هللا أعطى البشر ناموسھ وكلمتھ من منطلق محبتھ للناس -٢
 . لقدیمصواب أم خطأ؟ كانت تعالیم یسوع في تناقض صارخ مع ناموس العھد ا -٣
صواب أم خطأ؟ علَّم یسوع أن روح ناموس العھد القدیم أكثر عمقًا وأكثر استھدافًا للفرد عن  -٤

  . تعالیم القادة الدینیین
  

  : اختر أفضل  إجابة واحدة لكل سؤال ما لم یُذكر غیر ذلك
 ؟ )٢٠: ٥ى مت(ماذا یقول یسوع عن برنا في  -٥
 نیجب أن یزید على بر القادة الدینیی -أ

 ال یمكن أن یتساوى مع بر فادة الدین -ب
 ال یشكل أھمیة لدى هللا بعد اآلن -ج
 ال یجب أن یُبنَى على أساس العھد القدیم البتة -د
  
 ما ھو أحد الفروق الرئیسیة بین الحرف والروح في الناموس؟). ٦: ٣كو٢(اقرأ  -٦
           ال فرق، فاالثنان واحد                                  -أ

 الحرف أسھل في التطبیق -ب
 الروح أقل حسًما مع الخطیة -ج
 الحرف یقتل، لكن الروح یُحیي -د
  
 من خالل وجھة النظر اإلھیة، لماذا أُعطي الناموس؟  -٧
 إلدانة الخطیة وتجریمھا -أ

 لحث الناس على فعل األفضل -ب
 لتحقیق سعادة الناس ورفاھیتھم -ج
 الدینیین ألنفسھم لتحسین نظرة القادة -د

        
ثم . في القائمة التالیة، ضع خطًا تحت وجھات النظر الخاطئة التي للقادة الدینیین عن الناموس -٨

  : على رأي یسوع الصائب عن الناموس√ضع عالمة 
  رأسي                                               خارجي 

  داخلي                 كتابي                                 
  منافق                                                      أفقي

 تقلیديحقیقي                                                 

 الَ . الَِّذي َجَعلَنَا ُكفَاةً ألَْن نَُكوَن ُخدَّاَم َعْھٍد َجِدیدٍ ٦
وحِ  وَح . اْلَحْرِف بَِل الرُّ ألَنَّ اْلَحْرَف یَْقتُُل َولِكنَّ الرُّ

 )٦: ٣كو٢.(یُْحیِي
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ھل ترى أي أوجھ للشبھ بین مفھومك لكلمة هللا وتطبیقھا وبین مفھوم الفریسیین لھا؟ وما 
كي تصیر مثل یسوع بصورة أكبر؟ ھي إن ُوجدت؟ وماذا تفعل ل

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

أطلب منھ أن یخلق في قلبك بًرا داخلیًا في . ر هللا ألنھ یعلمنا البر لعمق محبتھ لناأشك
 . مسار تعلُّمك لكلمتھ وطاعتك لھا
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ما معنى تطبیق ناموس هللا من خالل محبة هللا؟  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
كیف انتھك الفریسیین ھذا المبدأ؟  -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
لماذا یتعارض تعلیم یسوع مع الفریسیین؟ أكتب قائمة باالختالفات بین تعلیم یسوع وتعلیم  -٣

الفریسیین
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
). ٢٠: ٥ى مت(عرف كلمة البر بحسب ما جاءت في  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
لفریسیین عنھ؟ ما ھو الفرق بین مفھوم یسوع عن البر ومفھوم ا -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
مماثل للفریسیین أكثر أم لیسوع؟ وماذا عساك أن تفعل لتشبھ المسیح أكثر؟  ھل تطبیقك للكلمة -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما ھو الفرق بین حرف الناموس وروح الناموس، ولماذا یقتل الحرف بینما الروح یُحیي؟  -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


