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  المبدأ الروحي في العطاء
  ١٧الفصل 

   ١٧الدرس السمعي رقم 

  )٤ - ١: ٦ى مت: النص. (فھم المبدأ الروحي للعطاء: الھدف

ٌر ِعْنَد اِْحتَِرُزوا ِمْن أَْن تَْصنَُعوا َصَدقَتَُكْم قُدَّاَم النَّاِس لَِكْي یَْنظُُروُكْم، َوإِالَّ فَلَیَْس لَُكْم أَجْ " 
ْف ِشَمالََك َما تَْفَعُل یَِمینَُك، ٣. .... أَبِیُكُم الَِّذي فِي السََّماَواتِ  ا أَنَْت فََمتَى َصنَْعَت َصَدقَةً فَالَ تَُعرِّ َوأَمَّ

  )  ٤-٣،١:٦ىمت( "فَأَبُوَك الَِّذي یََرى فِي اْلَخفَاِء ھَُو یَُجاِزیَك َعالَنِیَةً . لَِكْي تَُكوَن َصَدقَتَُك فِي اْلَخفَاءِ ٤
  

علَّم یسوع تالمیذه أن یضعوا في اعتبارھم االتجاھات والسلوكیات المقدسة التي یتحتم أن تُزرع 
وفي . )االتجاه األفقي(بالناس  كما حثھم على تطبیق ھذه التطویبات في عالقاتھم. في قلوبھم

ببعض علیھم أن یلتزموا  كتالمیذ للمسیح .التجاه آخر، نحو عالقتھم با، یوجھ أنظارھم )٦مت(
  ). االتجاه الرأسي(المبادئ والقیم الروحیة 

أول ھذه المبادئ الروحیة التي یطلبھا یسوع من كل َمن یود أن یكون جزًءا من عالج هللا ھو مبدأ 
الصحة، واإلمكانیات، والممتلكات، واألموال، ( والوكالة الكتابیة تعني أن كل ما لدینا . الوكالة

، و) والعائلة ویجازي هللا نوع الوكالة التي . دورنا یقتصر على إدارة ما لدینا فحسبھي ملك 
تتمثل في العطاء المخلص في الخفاء، وھذا یمثل االتجاه الرأسي نحو هللا ولیس األفقي للفوز 

البر الحقیقي . یقول یسوع أن الذین یعطوا لكي ینظرھم الناس قد نالوا مكافأتھم. باستحسان الناس
انتزاع إعجاب الناس، كما أن هللا یكافئ عالنیةً العطاء الذي یتم في  یحركھ وازع الرغبة في ال

  . الخفاء

  
  



 74

  .أفضل إجابة اختر

 . أم خطأ؟ أراد الفریسیون أن یالحظ الناس مدى كرمھم وسخائھم صواب -١
حین قال  ،٥؟ كان الفریسیون مثاالً جیًدا لما قصده المسیح في األصحاح خطأصواب أم  -٢

 . لیضئ ھكذا نوركم أمام الناس
 . في الجزء األول من األصحاح السادس، یعلِّمنا المسیح كیف نھتم بمن حولنا؟ خطأصواب أم  -٣
؟ ال وجود الیوم لمشكلة الفریسیین الذین أرادوا جذب االنتباه ألعمالھم خطأصواب أم  -٤

 . الصالحة
المبادئ الروحیة، إذ نحتاج أن نتمسك بنفس القیم  أم خطأ؟ ال یكفي أن تكون لنا بعض صواب -٥

 . التي لیسوع
 . خلیة؟ یقدِّر المسیح مظھر الشخص الخارجي عن سماتھ الداخطأصواب أم  -٦
  

  : اختر أفضل إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك
 القِیم والمبادئ لشخص ما؟ ما ھي أفضل الوسائل لتوضیح  -٧

 لھ حتى یفھمھا تستمر في شرحھا -أ
 تعاقبھ حتى یستوعب الدرس -ب
 تصلي فحسب لیعلِّمھم هللا -ج
 . تعطیھ مثاالً حیًا كیف تعیش بھذه القیم والمبادئ -د

  
لماذا أوصى یسوع تالمیذه أن یضئ نورھم أمام الناس، ثم ینتقد الفریسیین لتعمدھم إظھار  -٨

 )اسباختر كل ما ین( أعمالھم الصالحة للناس لكي یروھم؟ 
 كان دافع الفریسیین مجد أنفسھم فقط -أ

 مألت الغیرة قلب یسوع من الفریسیین لتوجھ كل األنظار لھم -ب
برھم الذاتي، بینم كان على التالمیذ أن یسلكوا من خالل  من منطلقكان سلوك الفریسیین  -ج

 حیاة هللا فیھم
 كان للمسیح مكیالین یكیل بھم -د
 
 ه أن یكون عطائھم في الخفاء؟ لماذا أوصى یسوع تالمیذ -٩
 لكي یكون دافعھم للعطاء نقیًا -أ

 لكي ال یخجلوا من صغر قیمة عطائھم -ب
 ألنھ لم یرید أن تلفت عطایاھم األنظار إلیھ -ج
 لكي تأتیھم المكافأة من هللا فقط -د
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 ھل أعطیت یوًما  وراودت رغبة داخلیة في الفوز بمدیح من اآلخرین؟ إذا حدث ذلك،
ما ھو الشعور الذي اعتراك بعدئذ؟ كیف یمكنك أن تعطي في الخفاء؟ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا ألنھ یفحص قلوبنا، وألنھ یرید النقاء لدوافعنا، وألنھ یكافئنا على التضحیات 
 . أطلب منھ المعونة لكي تكون لك دائًما الدوافع النقیة في كل ما تفعلھ. التي نقدمھا
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؟ "انظر حولك"، و "أنظر للداخل: "ماذا یقصد القس وود وارد بعبارة -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
. ك لتشارك في عمل هللا من خالل العطاءصف فرصة واتت -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما ھي المبادئ والقیم التي تعتنقھا؟ وما مدى ارتباطھم بمبادئ یسوع؟  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ " اعترف بیسوع:"من وجھة النظر الكتابیة، مثلما نقول" االعتراف"ماذا تعني كلمة  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما أھمیة الدافع في العطاء بالنسبة لنا وبالنسبة لیسوع؟  -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
لماذا یتحتم أن یكون المبدأ الروحي في العطاء مسألة خاصة جًدا؟  -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
كیف یعكس عطائنا عالقتنا بالمحتاجین وعالقتنا با أیًضا؟  -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
  
  
  

  
  

  الذھاب إلى العمق


