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  ما الذي تفعلھ أكثر من اآلخرین
 

  ١٦الفصل 
  

   ١٦ الدرس السمعي رقم

: ٥ى النص مت(لنتعلم ما الذي یجعل المؤمنین مختلفون عن أي شخص آخر : الھدف
٤٨ - ٤٣(  

اُروَن أَْیًضا یَْفَعلُوَن ألَنَّھُ إِْن أَْحبَْبتُُم الَِّذیَن یُ ٤٦"  ِحبُّونَُكْم، فَأَيُّ أَْجٍر لَُكْم؟ أَلَْیَس اْلَعشَّ
َوإِْن َسلَّْمتُْم َعلَى إِْخَوتُِكْم فَقَْط، فَأَيَّ فَْضل تَْصنَُعوَن؟ أَلَْیَس اْلَعشَّاُروَن أَیًْضا یَْفَعلُوَن ھَكَذا؟ ٤٧ذلَِك؟ 

َماَواِت ھَُو َكاِملٌ  فَُكونُوا أَنْتُْم َكاِملِیَن َكَما أَنَّ ٤٨   ) ٤٨ - ٤٦: ٥مت."(أَبَاُكُم الَِّذي فِي السَّ
  

ح ملًحا لألرض ونوًرا یضئ في سوف نصب. إذا تبعنا یسوع وكان لنا نفس مواقفھ، فالبد أن نتغیر
سوف . وھذا یعني أننا لن نعیش كالباقین، بل سوف نفعل أكثر ألن یسوع یسكن قلوبنا. العالم

فإذا . كثیر من تلك التي یعرفھا العالم، ونبدي رحمة ونعمة أكبر من فھم العالمنظھر محبة أكبر ب
  . فعلنا ھذا، نشابھ أبینا الذي في السماء
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  .أفضل إجابة اختر

 . أم خطأ؟ علَّم یسوع أن تالمیذه البد أن یكونوا مختلفین عن العالمصواب  -١
 . لتحیة مع أولئك الذین یحیوننا؟ یرضى هللا بنا لو أننا بادلنا اخطأصواب أم  -٢
خطأ؟ باعتبارنا تالمیذ المسیح، إن لم نكن مختلفین عن العالم، لن یمكننا أن نساعد  أم صواب -٣

 . الذین حولنا، الموجودین أسفل الجبل
 . عندما نحب شخص ما فھذا یعني أننا نحتاج ھذا الشخص خطأ؟صواب أم  -٤
  

  : ا لم یُذكر غیر ذلكاختر أفضل إجابة واحدة لكل سؤال، م
  

 ما نوع محبة یسوع؟  -٥
 مشروطة -أ

 غیر مشروطة -ب
 محبة مؤقتة -ج
 محبة واھنة  -د
  

 ): اختر كل ما یناسب( لماذا یریدنا هللا أن نكون مثلھ؟  -٦
 لكي نفھم َمن ھو هللا فنحبھ -أ

 لكي نكون جزًءا من عالجھ للعالم -ب
 لكي نجبر الناس على عمل الصواب -ج
 نھا إحدى الطرق التي نمجده بھاأل -د
 للناس أننا أكثر قداسة وصالح منھم لكي نُظھر - ه
  

 أین تظھر محبة هللا في الكتاب المقدس؟  -٧
 في العھد القدیم فقط -أ

 في العھد الجدید فقط -ب
 قبل أن یخطئ آدم وحواء وعندما یجئ المسیح ثانیة -ج
 في كل مكان من الكتاب  -د
  

 التي نتحلى بھا إذا شابھنا هللا؟ ما ھي الصفات  -٨
 سوف نحب مثلھ -أ

 سوف نكره الخطاة -ب
 سوف یكون لنا فھمھ -ج
 سوف تمون لنا قوتھ -د
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 متى أحبنا هللا أوالً؟  -٩
 عندما تبنا عن خطایانا -أ

 عندما قررنا أن نكون جزًءا من عالجھ للعالم -ب
 . أحبنا دائًما، حتى عندما كنا مانزال في خطایانا -ج
  إنھ ینتظر لیرى إن كنا نستحق محبتھ  -د
  

ھل ھناك شخص یصعب علیك محبتھ؟ وكیف یمكن لمحبة هللا لك أن تساعدك كیما تحب 
كنك أن تفعل ھذا ھذا الشخص؟ ما ھي نوع المحبة التي یریدك هللا أن تحب بھا اآلخرین؟ وماذا یم

وع لتعلن لھم عن محبة هللا؟ األسب
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

ك الفرص والشجاعة أطلب منھ أن یتیح ل. أشكر هللا من أجل محبتھ غیر المشروطة
 . التي لكي تظھر محبتھ لآلخرین، خاصة أولئك الذین ال یتوقعون منك معاملة حسنة
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ماذا نعني بمصطلح خلیقة جدیدة في المسیح؟ وكیف یختلف اإلنسان الذي صار خلیقة جدیدة  -١

عن غیره من الناس؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
وكیف تختلف عن الطریقة التي یحب بھا الناس بعضھم البعض؟  agapeاشرح محبة ال  -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ر مشروطة؟ كیف ولماذا؟ عندما تتأمل في عالقاتك، كم شخًصا تحبھ محبة غی -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
متشبھین بیسوع؟  كیف نكون -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
عب علیك محبتھ؟ اشرح ھل ھناك شخص یص -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ًصا یؤذینا ویضر بنا؟ كیف نحب شخ -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ب تحدید دوافعنا، وفي نفس الوقت تمثل أھمیة قصوى في عالقاتنا؟ لماذا یصع -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
  
 

  

  الذھاب إلى العمق


