
  الغفران والصوم
 ١٩الفصل 

   ١٩الدرس السمعي رقم 

  ). ١٨ -١٤: ٦ى مت: النص. (تعلُّم المبدأ الروحي للصوم: الھدف

ابِِسیَن َكاْلُمَرائِیَن، فَإِنَّھُْم یَُغیُِّروَن ُوُجوھَھُْم لَِكْي یَْظھَُروا َوَمتَى ُصْمتُْم فَالَ تَُكونُوا عَ "
ا أَْنَت فََمتَى ُصْمَت فَاْدھُْن َرْأَسَك ١٧. إِنَّھُْم قَِد اْستَْوفَْوا أَْجَرھُمْ : اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ . لِلنَّاِس َصائِِمینَ  َوأَمَّ

فَأَبُوَك الَِّذي یََرى فِي . ْظھََر لِلنَّاِس َصائًِما، بَْل ألَبِیَك الَِّذي فِي اْلَخفَاءِ لَِكْي الَ تَ ١٨َواْغِسْل َوْجھََك، 
  ) ١٨ -١٦: ٦مت."(اْلَخفَاِء یَُجاِزیَك َعالَنِیَةً 

مثل الصالة والعطاء، یجب أن یتجھ الصوم رأسیًا أي نحو هللا، وال یكون الدافع لھ انتزاع 
وكما أن العطاء یمنحنا . ئ األخرى، یجازي هللا دوافع القلبوكما في المباد. استحسان الناس

، ھكذا الصوم یتیح لنا الفرصة إلدراك مدى تقییمنا للجانب الروحي  فرصة لقیاس مدى التزامنا 
  . أیًضا یوضح الصوم مدى صدق صلواتنا. في حیاتنا بالمقارنة بالجانب الجسدي

  
  .أفضل إجابة اختر

 .ض یسوع أنھ یجب على تالمیذه أن یصومواافتر. صواب أم خطأ؟  -١
صواب أم خطأ؟ أراد الفریسیون أن یلحظ الناس صیامھم ألن ذلك یجعلھم أكثر روحانیة من  -٢

  .اآلخرین
  .صواب أم خطأ؟ الصوم یساعدنا على االھتمام باألمور الروحیة وإعطاء األولویة  -٣
  .في الصوم قوة على صلواتنا ، یض)٢١: ١٧مت(صواب أم خطأ؟ وفقا لما ورد في  -٤
  .صواب أم خطأ؟ إذا ما عرف أحدھم بصیامنا ، فلن یفید الصیام في شئ -٥
  

  :                        اختر أفضل إجابة واحدة، ما لم یذكر غیر ذلك
  
    كیف یرید یسوع لوجوھنا أن تبدو عند صومنا؟ -٦
      عابسة -أ

  تظھر علیھا عالمات اإلرھاق والجوع -ب
  تبدو أكثر روحانیة من اآلخرین -ج
  مبتھجة ومشرقة -د
  
    لماذا تعتقد أن یسوع أراد لتالمیذه أن یصوموا؟ -٧
  لیفوزوا برضى هللا فیسمع لھم -أ

  لیظھروا وكأنھم یتمتعون بانضباط للنفس -ب
  لیتحول كل انتباھھم نحو هللا ال لرغباتھم الشخصیة -ج
  لفوائد الصوم الصحیة -د
  

لَْو َكاَن لَُكْم إِیَماٌن : فَاْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ 
ِمثُْل َحبَِّة َخْرَدل لَُكْنتُْم تَقُولُوَن لِھَذا 

قِْل ِمْن ھُنَا إِلَى ھُنَاَك اْنتَ : اْلَجبَلِ 
فَیَْنتَقُِل، َوالَ یَُكوُن َشْيٌء َغْیَر ُمْمِكٍن 

ا ھَذا اْلِجْنُس فَالَ ٢١. لََدْیُكمْ  َوأَمَّ
ْومِ  الَِة َوالصَّ . »یَْخُرُج إِالَّ بِالصَّ

 )٢١ - ٢٠: ١٧مت(
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  فینا أبدي؟أي جزء  -٨
  جسدنا -أ

  ذھننا -ب
  روحنا -ج
  ال شئ -د
  

؟ وكیف تأثرت صالتك أثناء  ھل صمت مرة بصورة شخصیة، كتعبیر عن إیمانك با
صومك؟ إذا لم تكن قد فعلت ذلك من قبل، قرر اآلن أن تمارس مبدأ 

 .الصوم
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  

أشكر هللا ألنھ رغم ضعف جسدك وتعرضھ للمرض أو حتى للموت، إال أن روحك 
اسألھ أن یعینك لكي تتعلم . على الصوم كما یرید ھو أطلب منھ أن یساعدك. سوف تحیا لألبد

   .المبدأ الروحي للصوم
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ھل یتوقف غفران خطایانا على غفرانا نحن لآلخرین؟ ولماذا  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
  
حقنا؟  لماذا یأمرنا یسوع بأن نغفر لمن یذنب في -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
  
زمیلھ؟ ما ھو التطبیق العملي لمثل العبد الذى غفر لھ سیده، بینما لم یغفر ھو للعبد  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
  
أھمیتھ؟ وفقا لرأي القس وود وارد، ما جدوى الصوم أو ما  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
  
الناس عالن أمام عندما نصوم، لماذا نحرص على عدم اإل -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
وما بصورة شخصیة كتعبیر عن إیمانك في هللا؟ اشرح كیف أثر الصوم على ھل صمت ی -٦

هللا أسلوب تفكیرك من نحو 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
بصومك؟  كیف تأثر موقفك من الصالة -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
  

  
  

  

  الذھاب إلى العمق


