
 58

  وكالمكناموس هللا 
    ١٤الفصل 

   ١٤الدرس السمعي رقم 
  

  ). ٤٢ -٣٣: ٥ى مت: النص. (لنتعلم تعلیم المسیح عن القَسم والصدق: الھدف

یرِ . نََعْم نََعْم، الَ الَ : بَْل لِیَُكْن َكالَُمُكمْ "   )  ٣٧: ٥ى مت." (َوَما َزاَد َعلَى ذلَِك فَھَُو ِمَن الشِّرِّ
  
ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ . ََعْیٌن بَِعْیٍن َوِسنٌّ بِِسنٍّ : َسِمْعتُْم أَنَّھُ قِیلَ «" ، بَْل َمْن لَطََمَك َعلَى : أَمَّ الَ تُقَاِوُموا الشَّرَّ

ْل لَھُ اآلَخَر أَیًْضا  )٣٩ - ٣٨: ٥ى مت."(َخدَِّك األَْیَمِن فََحوِّ
  

ل لألقسام، فبعضھا كان ملزمً  . ا دون البعض اآلخركان للقادة الدینیین في أیام المسیح نظام مفصَّ
ویؤكد یسوع أن تالمیذه . كان نظاًما معقًدا وغریبًا، ولم یفي بوصیة هللا التي تمنع الشھادة الزور

  . البد أن یكونوا رجال لكلمة هللا ورجال قدر كلمتھم
  

ھذه " عین بعین وسن وبسن: "كما علَّم ھؤالء أیًضا بأسلوب خاطئ وصیة وردت في العھد القدیم
بھا التطبیق العنیف للعدالة، لكن باألحرى تحدید لمدى االنتقام الذي یتخذه الشخص  لم یُقصد

أما تعلیم یسوع في المقابل، فتضمن عدم مقاومة الشریر عن . المھان أو الذي تعرض إلساءة
  . طریق العنف، وذھب إلى ما ھو أبعد من العدالة إلى روح الناموس، أال وھي الرحمة
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  .أفضل إجابة اختر

 . صواب أم خطأ؟ كان المسیح یعلِّم أن األمانة واالستقامة یشكال أھمیة فصوى لدیھ -١
صواب أم خطأ؟ توقع یسوع من تالمیذه أال یقطعوا تعھد على أنفسھم البتة ال یستطیعون  -٢

 . الوفاء بھ
كن المسیح صواب أم خطأ؟ كان تعلیم الكتبة والفریسیین عن القَسم مأخوًذا من العھد القدیم، ول -٣

 . أبدى اعتراضھ علیھ
صواب أم خطأ؟  ال یوجد حظر في الكتاب المقدس على خداع الناس من خالل قول جزء فقط  -٤

 . من الحقیقة
  

  : اختر أفضل إجابة واحدة لكل من األسئلة التالیة، ما لم یُذكر غیر ذلك
  
 قھ لك أبَدا؟ كیف بكون شعورك عندما یعدك أحدھم بشئ لكنھ یحنث بوعده وال یحق -٥

 . شئ ال یضایقني، فالكل یفعل ذلك دائًما -أ
 . أنزعج، لكني أتفھم األمر، فكثیًرا ما أفعل أنا نفس الشئ -ب
 . أنزعج ألنھا تدل على عدم األمانة -ج
 . أنزعج ألني توقعت منھ ھذا السلوك -د

  
 أي من العبارات التالیة تحمل جوھر تعلیم یسوع عن الصدق ؟  -٦

 أن نتوخى الصدق في كل ما نقول وأال نخدع أحد عن عمد البد -أ
یرضى هللا بسلوكنا عندما یكون في مقدورنا أن نقول الصدق وفي نفس الوقت نخدع  -ب

 . شخص ما، ما دمنا ال نلجأ إلى الكذب
من المقبول أن نظل صامتین وال نصحح فكرة أحدھم إذا كان ذلك یجنبنا الوقوع في  -ج

 . المتاعب
نا التصریح بآرائنا حتى لو أدى ذلك إلى إیذاء مشاعر أحدھم وحتى لو لم یطلب علی -د

 . أحد منا ذلك
  
 كیف تنطبق تعالیم المسیح على أناس یعیشون في عالم تنافسي؟  -٧
 تنبھنا أن نتمثل بالباقین في التنافس والتناحر -أ

 تحثنا أن نكون مختلفین فنسلك كصانعي سالم -ب
 لتحقیق العدالة الكاملةتعلمنا أن نسعى  -ج
 تعلمنا أن نترك األشرار یصنعون ما یروق لھم -د
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في اعتقادك، كیف یكون تجاوب الناس مع التالمیذ الذین یعلِّمون ھذا التعلیم بصورة حرفیة  -٨
 ): اختر كل ما یناسب، ربما تختلف اإلجابات(
 سوف یندھشون، وربما یقبلون اإلیمان المسیحي -أ

 زئون بھذا التعلیمربما یستھ -ب
 أو یظنون أننا لسنا على قدر كاف من الذكاء والكیاسة -ج
 ربما یستغلون كرم أخالقنا معھم -د
 ربما یعجبھم التعلیم الذي نقدمھ، لكن یروه غیر عملي للتنفیذ - ه
  

ما مفھوم عدم األمانة واالنتقام في المجتمع الذي تعیش فیھ؟ ھل ھما صفات مقبولة في 
إذا عشت بین الناس مطًبقا تعلیم یسوع عن االستقامة والرحمة، ھل یمكن أن تؤثر فیمن المجتمع؟ و

حولك؟  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا على أمانتھ لكلمتھ ورحمتھ نحونا، وأطلب منھ المعونة لتكون أنت أیًضا أمینًا 
 . لكلمتك وتظھر رحمة لمن حولك
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كیف اختلف مفھوم یسوع عما جاء في الكتاب عن مفھوم الفریسیین؟  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
؟ " د بالزورال تشھ: "كیف یمكن أن نقول الصدق، ومع ذلك نكسر الوصیة -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
یسوع من تالمیذه التخلي عن احتیاجاتھم األساسیة ویكونوا مختلفین عن ماذا یعني أن یطلب  -٣

العالم؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
". االستقامة" عرِّف كلمة  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ما ھي المبررات التي یسوقھا مجتمعك لغیاب المصداقیة واالستقامة في السیاسة؟ ومجال  -٥

األعمال؟ وفي الحیاة الیومیة؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
إذا ُوجد شخص في مجتمعك یتوخى األمانة واالستقامة في مجال األعمال أو السیاسة أو التعلیم  -٦

ا سلبیًا أم أو في الكنیسة، ماذا تكون فكرة الناس عنھ؟ وھل یترك أثرً 
إیجابیًا؟

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
؟ )الحلف( لمسیح في األقسام ما موقع ا -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
  
  

  الذھاب إلى العمق


