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  ناموس هللا وأخوك
  ١٢الفصل 

   ١٢الدرس السمعي 

: النص(تعلُّم كیفیة التواصل بین المؤمنین عندما یتشبھون بمثال الرب یسوع : الھدف
  ). ٢٤ - ٢١: ٥ىمت

ْمَت قُْربَانَ ٢٣"  ْرَت أَنَّ ألَِخیَك َشْیئًا َعلَْیَك، فَإِْن قَدَّ فَاتُْرْك ٢٤َك إِلَى الَْمْذبَحِ، َوھُنَاَك تََذكَّ
الً اْصطَلِْح َمَع أَِخیَك، َوِحینَئٍِذ تََعاَل َوقَدِّْم قُْربَانَكَ  اَم اْلَمْذبَِح، َواْذھَْب أَوَّ : ٥ىمت." (ھُنَاَك قُْربَانََك قُدَّ

٢٤ - ٢٣(  
  

أما القادة . المؤمنین على عالقاتھم ببعضھم البعض قویة وتتسم بالمحبة علَّم یسوع بحتمیة حفاظ
لكن َمن لھم اتجاه . الدینیون في ذلك الوقت فكان تعلیمھم یكتفي بعدم إیذاء القریب أو قتلھ فحسب

علیك أن تحرص .  یسوع، علیھم إظھار رحمتھ، وإال فسوف تتأثر عبادتھم الشخصیة بالسلب
البد من عالج مشاعر الغضب والنفور ". أخوك"ي شخص یدعوه یسوع على عدم النفور من أ

  . التي تنتابنا تجاه إخوتنا أذا كنا نرید بناء عالقة معھم تُسر قلب هللا
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  .أفضل إجابة اختر

 . صواب أم خطأ؟ ما دامت عالقتنا با قویة، فال أھمیة لنوع عالقتنا باآلخرین -١
خرین ھو بیت القصید في عالقاتنا بھم، وال أھمیة لمشاعرنا صواب أم خطأ؟ عدم إیذائنا لآل -٢

 . الداخلیة تجاھھم
البد من عالج  أي نفور بین اإلخوة في المسیح إذا كنا : صواب أم خطأ؟ وفقًا لتعالیم یسوع -٣

 . فعالً نرید االرتباط الحقیقي بھ والتواصل معھ
فھو ....." لكني أقول....................یلسمعتم أنھ ق: "صواب أم خطأ؟ عندما كان یسوع یقول -٤

 . إنما كان یعني اعتراضھ على ما ورد بالعھد القدیم
  

  : اختر أفضل إجابة واحدة، ما لم یُذكر غیر ذلك
 ؟ )٢٤ - ٢٣/ ٥مت(ما ھو الموقف المحدد الذي یتناولھ النص الوارد في  -٥

 عندما یخطئ أحدھم في حقنا -أ
 معندما نخطئ في حق أحدھ -ب
  

 ما ھو الموقف المحدد الذي یتناولھ ھذا النص؟     ). ٢٥: ١١قس مر(اقرأ  -٦
 عندما یخطئ أحدھم في حقنا -أ

 عندما نخطئ في حق أحدھم    -ب
  
 ، في أي اتجاه یأمرنا یسوع بأن ننظر؟ )٢٤ -٢١: ٥ى مت(في  -٧
 للداخل -أ

 إلى فوق -ب
 حولنا -ج
 لبعید  -د
  
 ؟ بصفة عامة؟ "أخ"یشیر لفظ في تعالیم یسوع، عالم  -٨
 إخوتنا -أ

 المؤمنین اآلخرین -ب
 الناس من نفس الِعرق -ج
  الجمیع -د
  
  
  
  

ومتى وقَفْتم تصلُّونَ، فَاغْفروا إِنْ كَانَ ٢٥
 لَكُم رفغي كَيٌء، ليش دلَى أَحع لَكُم

اومي السي فالَّذ وكُما أَبضأَيكُمالَتّز ات  
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 ؟ )٢٤ -٢١: ٥ى مت(ما ھي النقطة الرئیسیة في تعلیم یسوع الوارد في  -٩
 ال نقتل المؤمنین اآلخرین -أ

 أال نغضب ألي سبب كان -ب
 ال تنطبق علینا بعد اآلن" ال تقتل"وصیة  -ج
  . علینا أن نتعلم كیف نحب المؤمنین اآلخرین لو كنا نود عالقة صحیحة مع هللا -د
 

ھل توجد عالقة تعطل عبادتك؟ إذا أجبَت بنعم، ماذا عساك أن تفعل . امتحن عالقاتك
  لتعالج ھذا األمر؟ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  

هللا على عالقة الحب العمیق التي تتمتع بھا معھ، وعلى رغبتھ في مساعدتك لیكون 
ن یشفي كل عالقة مكسورة بینك وبین مؤمنین أطلب منھ أ. لك عالقة محبة قویة مع اآلخرین

آخرین، ویساعدك أن تغفر، واطلب أنت منھ الغفران، وأن تتخذ أي خطوات الزمة لتتصالح 
 . معھم
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على تفسیره وتطبیقھ لھ؟ ) أو لفلسفة الكتاب المقدس( لماذا یؤثر مفھوم الشخص للكتاب المقدس -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
؟ "األفقي" والبر " الرأسي"ما الفرق بین البر  -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ وما الفارق الذي "خالل محبة هللا توصیل كلمة هللا من" ماذا یقصد القس وودوارد من عبارة  -٣

یُحدثھ ھذا االتجاه؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
القتل الحرفي؟ إذا أجبت بالنفي، فماذا تعني إذن؟ " ال تقتل"ھل تعني الوصیة السادسة  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ھل تفسیر یسوع لھا یدینك؟ وماذا تحتاج أن تفعل تجاه ذلك؟  -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
. أعط مثاالً لتفسیر الفریسیین الحرفي للكتاب المقدس -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
. أعط بعض أمثلة لحرفیة الشریعة من خبراتك الشخصیة -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
  

 
  
  

  

  الذھاب إلى العمق


