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  ناموس هللا 
  وخصمك، والمرأ، ووحیاتك

  
    ١٣الفصل 
  

   ١٣الدرس السمعي رقم 
  

ا وأفراد الجنس اآلخر، وشریك تعلُّم كیف یریدنا یسوع التعامل مع خصومن: الھدف
  ). ٣٢ -٢٥: ٥ى مت:النص. (حیاتنا

ُكْن ُمَراِضیًا لَِخْصِمَك َسِریًعا َما ُدْمَت َمَعھُ فِي الطَِّریِق، لِئَالَّ یَُسلَِّمَك اْلَخْصُم إِلَى ٢٥" 
، فَتُْلقَى فِي السِّْجنِ  َرِطيِّ   )٢٥: ٥ ىمت." (اْلقَاِضي، َویَُسلَِّمَك اْلقَاِضي إِلَى الشُّ

  
ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ ٢٨. الَ تَْزنِ : قَْد َسِمْعتُْم أَنَّھُ قِیَل لِْلقَُدَماءِ "  إِنَّ ُكلَّ َمْن یَْنظُُر إِلَى اْمَرأٍَة لِیَْشتَِھیَھَا، : َوأَمَّ

  )٢٨ -٢٧: ٥ى مت." (فَقَْد َزنَى بِھَا فِي قَْلبِھِ 
  

ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ ٣٢. یُْعِطھَا ِكتَاَب طَالَقَمْن طَلََّق اْمَرأَتَھُ فَلْ : َوقِیلَ «٣١"  إِنَّ َمْن طَلََّق اْمَرأَتَھُ : َوأَمَّ
ُج ُمطَلَّقَةً فَإِنَّھُ یَْزنِي نَى یَْجَعلُھَا تَْزنِي، َوَمْن یَتََزوَّ   )٣٢ -٣١: ٥ى مت."(إالَّ لِِعلَِّة الزِّ

  
المنافسین أو الخصوم إلى عداوة  نحن نعیش في عالم تنافسي، وأحیانًا تتحول عالقاتنا مع

 - أما تالمیذ المسیح. صریحة، إلى الحد الذي یلجأون فیھ إلى مقاضاتنا بغرض تعرضنا للسجن
فال یجب أن یتملكھم الغضب فیحاولون النیل من أعدائھم، لكن باألحرى یحرصون  - صناع السالم

  . على أال یكونوا مصدًرا للصراع مع العدائیین من الناس
  

ككل الخطایا األخرى، یرجع الرب إلى . علمنا المسیح كیفیة التعامل مع الجنس اآلخركما 
  . إذا أردنا حقًا أن نكون ملًحا ونوًرا، علینا أن نضبط رغباتنا الجنسیة. أي القلب: المصدر

  
ویأتي تعلیم المسیح عن الطالق كنموذج لمعارضتھ لتفسیر الكتبة والفریسیین لكلمة هللا عندما 

ینتشر الطالق واالنفصال كالوباء الیوم في كثیر من . سوا بعض اآلیات من ناموس موسىاقتی
  . المجتمعات، بینما یعلِّم المسیح أن الطالق لم یكن أبًدا غرض هللا للزواج
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  .أفضل إجابة اختر

 . صواب أم خطأ؟ یتوقع منا الرب یسوع أن نسمح لآلخرین بفعل ما یروق لھم دائًما -١
 . أم خطأ؟ تالمیذ المسیح الحقیقیون لن یتنازعوا مع أحد البتة صواب -٢
صواب أم خطأ؟ یسھل التغلب على الخطایا الجنسیة عند مقاومة النظرة الثانیة، والفكر  -٣

 . الملوث، وتعزیز أفكار الشھوة
 . صواب أم خطأ؟ تشمل التطویبات عالقاتنا مع شریك الحیاة -٤

 
أحدھم، وكان جزًءا یسیُرا من الخطأ یقع علیك، لكن الخطأ األكبر كان إذا قام نزاع بینك وبین  -٥

على الطرف اآلخر، ماذا تعتقد رد الفعل الذي یریده یسوع منك؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  : اختر أفضل إجابة واحدة لألسئلة التالیة، ما لم یُذكر غیر ذلك

 أیة تطویبة بالتحدید تنطبق على تعلیم یسوع الخاص بخصومنا؟  -٦
 الثانیة الخاصة بالحزانى -أ

 بالودعاءالثالثة الخاصة  -ب
 الخامسة الخاصة بالرحماء -ج
 . السابعة الخاصة بصانعي السالم -د

  
 ماذا تعتقد قصد یسوع عندما ذكر قلع العین وقطع الید؟  -٧
 غلق الباب أمام الغوایة منذ البدایة -أ

 یمكنك إمعان النظر بعینیك ما دمت لم تفعل الخطیة -ب
 كل رغباتك شریرة -ج
 سك لتتجنب الخطیةاستخدم العنف نحو نف -د
  
  ). ١٥ - ١٣: ١یع(اقرأ  -٨

 وفقًا لھذا النص، ما ھي بدایة الخطیة في حیاتنا؟ 
 هللا یجربنا -أ

 رغباتنا وشھواتنا                                                -ب
 نحن نزرع الغوایة -ج
  الموت -د
 
  

١٣برإِذَا ج دقُلْ أَحالَ ي :» نم بري أُجإِن
، َألنَّ اَهللا غَير مجربٍ بِالشرورِ، »قبلِ اِهللا

ولكن كُلَّ واحد ١٤. وهو الَ يجرب أَحدا
وهش نم عدخانو ذَبجإِذَا ان برجيهت .

ثُم الشهوةُ إِذَا حبِلَت تلد خطيةً، ١٥
: ١يع( .والْخطيةُ إِذَا كَملَت تنتج موتا

١٥ - ١٣ .(  
 هأُمو اهلُ أَبجالر كرتلِ هذَا يأَج نم

ويلْتصق بِامرأَته، ويكُونُ االثْنان جسدا 
ر عظيم، ولكننِي أَنا هذَا الس٣٢. »واحدا

ةالْكَنِيسِسيحِ ووِ الْمحن ن٥أف( .أَقُولُ م :
٣٢ - ٣١(  
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 بناء على النص السابق، ما ھي عاقبة اإلثم؟  -٩
 لرضاعدم ا -أ

 الشبع الوقتي -ب
 غضب هللا -ج
 الموت -د
  

 وفقًا لھذا النص، ما ھو الزواج؟ ). ٣٢ - ٣١: ٥أف(اقرأ  - ١٠
 مؤسسة بشریة -أ

 مناسب وعملي -ب
 نموذج لعالقة المسیح بالكنیسة -ج
 تحقیقًا ألغراض شرعیة ومجتمعیة بحتة -د
  

وكیف تختلف ھذه القیم  ما ھي معتقدات مجتمعك من نحو النزاعات، والشھوة، والطالق؟
عن تعالیم یسوع؟ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

أطلب منھ أن یساعدك على . أشكر هللا ألنھ یستطیع أن یحفظنا من السقوط في الخطیة
 . مقاومة التجربة في كل مجاالت حیاتك
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ما ھو الفرق بین العدو والخصم؟  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما ھي مسئولیتنا كمؤمنین تجاه خصومنا؟  -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ھل إعمال الفكر في النجاسة یعادل الممارسة الفعلیة لھا؟  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ وما الذي یجب فعلھ لمقاومتھا؟ )أو الزنا( ما ھو مصدر الخطیة في خطیة النجاسة  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ما ھو روح الناموس بخصوص خطیة النجاسة؟  -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
لمقصود بھذه التشبیھات؟ استخدم الرب یسوع تشبیھ قلع العین وقطع الید، ما ا

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ "نشر ناموس هللا من خالل محبة هللا" ما معنى  -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما الفرق بین تعلیم یسوع عن الطالق وتعلیم الفریسیین؟ ولماذا ھما یختلفان؟  -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
  
 

  الذھاب إلى العمق
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ما ھو قانون هللا في ملء العالم بالصالحین؟  -٨
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ماذا یلزم لتفعیل الناموس؟  - ٩ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
لماذا یحرص إبلیس على قطع رابطة الزواج؟  - ١٠

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
لماذا؟ . یقول القس وود وارد أن الخیانة الزوجیة ھي السبب الكتابي الوحید إلنھاء الزواج - ١١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ھو مفتاح وصیة المسیح حول الطالق؟ ) ٢٤: ٢تك(لماذا یُعتبر النص الوارد في  - ١٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما ھي ثقافة مجتمعك عن النزاعات، والشھوة الجنسیة، والطالق؟ وكیف تختلف ھذه القیم  - ١٣

ن تعالیم یسوع؟ ع
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  
  
  
  
  
  


