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  التشبھ با
  ١٥الفصل 

  ١٥ الدرس السمعي رقم 

: النص(لنفھم كیف بجب أت نتعامل مع أعدائنا فنظھر محبة أبینا السماوي : الھدف
  ). ٤٥ -٤٣: ٥ى مت

كَ : ْم أَنَّھُ قِیلَ َسِمْعتُ «"  ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ ٤٤. تُِحبُّ قَِریبََك َوتُْبِغُض َعُدوَّ . أَِحبُّوا أَْعَداَءُكمْ : َوأَمَّ
لَِكْي ٤٥أَْحِسنُوا إِلَى ُمبِْغِضیُكْم، َوَصلُّوا ألَْجِل الَِّذیَن یُِسیئُوَن إِلَْیُكْم َویَْطُرُدونَُكْم، . بَاِرُكوا الَِعنِیُكمْ 

الِِحیَن، َویُْمِطرُ تَكُ  َماَواِت، فَإِنَّھُ یُْشِرُق َشْمَسھُ َعلَى األَْشَراِر َوالصَّ  َعلَى ونُوا أَبْنَاَء أَبِیُكُم الَِّذي فِي السَّ
  ). ٤٥ -٤٣: ٥مت."(األَْبَراِر َوالظَّالِِمینَ 

  

الدرجات من  تعتبر ھذه اآلیات من أصعب أجزاء تعالیم المسیح تفسیًرا وتطبیقًا، فھي تحمل أعلى
نشر رجال الدین آنذاك أن الناموس ینادي . األخالقیات السامیة التي لم یسمع عنھا العالم من قبل

وجاء یسوع یصحح ھذا المفھوم ). الذي یبغضك(وتبغض عدوك ) الذي یحبك(بأن تحب قریبك 
العدو بمقاییس  ونحن یستحیل علینا محبة القریب وكذلك. ویدعو تالمیذه بااللتزام األخالقي الكامل

  . هللا بدون أن یحیا المسیح فینا
  .أفضل إجابة اختر

أُعطیت تعالیم الموعظة على الجبل بما فیھا ھذا الجزء الصعب، للتالمیذ أم خطأ؟  صواب -١
 . ولیس للجموع الموجودة أسفل الجبل

 . أم خطأ؟ لم یأمرنا الكتاب المقدس بكراھیة أعدائنا أبًدا صواب -٢
 . خطأ؟ الدافع نحو محبتنا للناس ھو رغبتنا في أن نُدعى أوالد هللاأم  صواب -٣
 حفظ النفس ھو أسمى درجات أخالقیات تلمیذ یسوع المسیح خطأ؟صواب أم  -٤
  

  : اختر أفضل إجابة واحدة، ما لم یُذكر غیر ذلك
  

ي لتحقیق على أي أساس یستطیع تلمیذ للمسیح أن یتخلى عن حقھ في االنتقام، أو حقھ في السع -٥
 . العدل لنفسھ

 ال یستحق المؤمنون أیة حقوق -أ
دائًما ما یكون المؤمنین مخطئین، وسوف یتعرضون إلحراج أنفسھم إذا ما  -ب

 . جادلوا أحدھم
 ینال المؤمنون امتیاز األلم -ج
یقبل المؤمنون بإرادتھم الرب یسوع سیًدا على حیاتھم، ویعطونھ كل ما لھم  -د

 . لدیھم ما یفقدونھ طواعیةً، لذا فلیس
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ما ھي المالحظة الجدیرة بالذكر في مساعدة في ھذا المثل، ). ٣٧ - ٣٠: ١٠قا لو(اقرأ  -٦
 السامري للیھودي؟ 

 ال شئ، فالیھود والسامریون كانوا على وفاق مًعا -أ
 كان االثنین في عداوة شدیدة تجاه بعضھما -ب
 عاش االثنان متباعدان ولم یحدث أن تقابال -ج
 كان لكل منھما ثقافتھ المختلفة ولغتھ المختلفة أیًضا -د

  
 
  

  
  

  
  
  
 تُرى ماذا كان یقصد المسیح حین أوصانا أن نحب قریبنا؟  -٧
 الجیران -أ

 الناس الذین لھم نفس لون بشرتنا -ب
 أناس لھم نفس ظروفنا -ج
 أصدقاؤنا فحسب -د
 الجمیع -ه
  
ھي القوة التي بداخلنا وتساعدنا على محبة وفقًا لھذا النص، ما ). ٢٠: ٢طیة غال(اقرأ  -٨

 اآلخرین، حتى أعدائنا؟ 
 مجرد نفوسنا الخاطئة فحسي -أ

 رغبات قلوبنا -ب
 وصایا هللا -ج
 یسوع نفسھ  -د
  
 ماذا یعني یسوع بقولھ أن نكون كاملین كما أن هللا كامل؟  -٩
 یمكننا أن نصیح بال خطیة -أ

 من خالل عمل هللا فینایمكننا أن نصل إلى النضج والكمال  -ب
 سماویین مثل هللایمكننا أن نصبح  -ج
  

 ماالذي توقعھ یسوع من تالمیذه؟  - ١٠
 أن یسلكوا مثل العالم -أ

 أن یتوافقوا مع معاییر المجتمع -ب
 أن یفعلوا ما یریده رجال الدین منھم -ج
  أكثر مما یتوقعھ من اآلخرین -د

ن كَانَ نازِالً من أُورشليم إِلَى أَرِحيا، فَوقَع بين لُصوصٍ، فَعروه وجرحوه، ومضوا وتركُوه بيإِنسانٌ «
تيمو ي٣١. حقَابِلَهم ازجو آهالطَّرِيقِ، فَر لْكي تلَ فزا ننأَنَّ كَاه ضر٣٢. فَعضأَي الَوِي ككَذلو ارا، إِذْ ص

قَابِلَهم ازجو ظَرناَء وج كَانالْم دن٣٣. ع ،ننحت آها رلَمو ،هاَء إِلَيا جرافسا مرِيامس نلك٣٤و دمضو مقَدفَت
أَتو ،هتابلَى دع هكَبأَرا، ورمخا وتيا زهلَيع بصو ،هاتاحجِرى بِهنتاعق ودإِلَى فُن ا ٣٥. ى بِهلَم دي الْغفو

قَالَ لَهقِ، ودبِ الْفُناحصا لمطَاهأَعنِ وياريند جرى أَخضي : موعجر دنفَع أَكْثَر فَقْتا أَنمهمو ،نِ بِهتاع
يك٣٦. أُوفارى صرت الَِء الثَّالَثَةهؤ وصِ؟ فَأَياللُّص نيب قَعي ولَّذا لفَقَال٣٧َ» قَرِيب :»عني صالَّذ  هعم
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ر یسوع؟ وما الذي یتفرد بھ سلوكك عمن ھم ھل تعكس عالقاتك ثقافة مجتمعك أم تُظھ
حولك من أھل العالم؟ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

أطلب منھ أن یمألك بقوتھ، وصفاتھ، . أشكر هللا من أجل سكنى ابنھ یسوع المسیح فینا
 . ومحبتھ لكي تشبھ أبیك السماوي

  



 68

  
  
  
أین ھي الوصیة ببغض األعداء في الكتاب المقدس؟  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
 
ما ھو الدافع لك لتحب أعدائك؟  -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
 
في سیاق ھذه اآلیات؟ " كونوا كاملین"ما معنى عبارة  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
 
ما ھو التعلیم األكثر دینامیكیة في العھد الجدید؟  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
 
؟ "أعداء" ما ھو فكر المجتمع الذي تعیش فیھ عمن یُطلق علیھم  -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
 
؟ وفیم تختلف معھ؟ ثقافتھفیم تتفق مع مجتمعك أو تتبع  -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
 
، ماذا نكون قد  عندما -٧ نحتفظ بحقنا في االنتقام ممن یسئ إلینا، بدال من التنازل عن ھذا الحق 

فعلنا بأنفسنا؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  

  

  الذھاب إلى العمق


