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  المبادئ الروحیة
  
   ٢٠الفصل 
  

  ٢٠الدرس السمعي رقم 

: النص.( لتعلم المبادئ الروحیة التي یجب على تلمیذ المسیح أن یعیشھا: الھدف
   )٣٤ - ١٩: ٦ىمت

َدأُ، َوَحْیُث یَْنقُُب الَ تَْكنُِزوا لَُكْم ُكنُو"  وُس َوالصَّ ًزا َعلَى األَْرِض َحیُْث یُْفِسُد السُّ
اِرقُوَن َویَْسِرقُونَ  َماِء، َحْیُث الَ یُْفِسُد ُسوٌس َوالَ َصَدأٌ، َوَحْیُث الَ ٢٠. السَّ بَِل اْكنُِزوا لَُكْم ُكنُوًزا فِي السَّ

  )٢١ -٦:١٩ى مت."(َحْیُث یَُكوُن َكنُْزَك ھُنَاَك یَُكوُن قَْلبَُك أَْیًضاألَنَّھُ ٢١یَْنقُُب َساِرقُوَن َوالَ یَْسِرقُوَن، 
  

والتالمیذ ذوي االتجاھات الصحیحة . أحد أسباب كثرة مشاكل الناس افتقارھم إلى القیم الصحیحة
أولیاتھم . في داخلھم یعیشون وفقا لقیم صحیحة، وھذا ھو سبب تأثیرھم في العالم كملح ونور

  .ألبدیة ال على الكنوز األرضیةمؤسسة على ا
  

وأسلوب تعاملنا مع المال یحدد بشكل كبیر ماھیة القیم التي نحیا بناء علیھا، فقلبنا یمیل دائماً لما 
ھل ننبھر ونقدر الكنوز الوقتیة أم الكنوز األبدیة؟ ووفقا ألقوال یسوع، یمكننا . نعتز بھ ونثمنھ

ا، ونفكر فیھ، ومن خالل طموحاتنا واھتماماتنا، ومن تحدید قیمنا من خالل ما نصرف فیھ أوقاتن
فإذا كنا نخدم هللا بقلب كامل، . فال یمكننا إال أن نخدم سیدا واحدا، إما هللا أو المال. الذي نخدمھ

   .فسوف نجد الفرح والسالم الحقیقیین
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  .أفضل إجابة اختر

   .؟ ال عالقة بین ما نحب ونقدر وبین قلوبناخطأصواب أم  -١
   .أم خطأ؟ قیمنا واتجاھاتنا ھما الذین یحددان ما إذا كنا نور أم ظلمةصواب  -٢
ً◌كنزناً فإنھ كان یقصد المال فحسب، ولیس  ؟ عندما تحدث المسیح عنخطأ صواب أم -٣

   .الوقت والمواھب والموارد األخرى التي لدینا
  

    :اختر أفضل إجابة لألسئلة التالیة، ما لم یذكر غیر ذلك
  

  ماذا قال یسوع أنھ على التالمیذ أال یضیعوا طاقتھم في جمع الكنوز األرضیة؟ل -٤
  ألن األمور األرضیة غیر ھامة -أ

  الكنوز األرضیة البد وأن تفنى أو تسرق في نھایة المطاف -ب
    ألن الثروة خطیة -ج
  لن یخلص سوى الفقراء -د

  
    ما الذى ترمز إلیھ العین عادة في الكتاب المقدس؟ -٥

  الذھن -أ
   األعمال -ب
    كلمة هللا -ج

  
عندما قال یسوع أن التلمیذ ال یستطیع أن یخدم سیدین، من ھو السید الذي ذكره إلى جانب  -٦

  هللا؟
  أحوال الشخص -أ

   المال -ب
   العمل -ج
  األسرة -د

  
اختر كل ما یناسب؛ سوف تختلف ( أي من األمور التالیة تعیقك عن خدمة یسوع؟  -٧

   ):اإلجابات
  التعلیم                               . المشاغل -

  األحوال المعیشیة                       . خطط المستقبل
    العالقات بین األصدقاء                          . أنشطة العمل

  الطموحات                    . العالقات األسریة
  اإلدمان ألي شئ                   المراكز االجتماعیة 

  

 -القائمة السابقة، ھل لك أن تحدد اتجاھا أو نشاطا بعینھ یمنعك عنھ یسوع من واقع 
وذلك لنفعك أنت الخاص؟ وماذا عساك أن تفعل إذا ما بدأ أحد ھذه األمور  -باعتباره سیدك

؟   في إعاقة عالقتك با
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
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. أشكر هللا لتعلیمھ عن القیم، ولدعوتنا لنخدمھ ولنحبھ فوق كل األشیاء األخرى
   .أولویاتك، ثم أطعھ في كل ما یقودك إلیھاسألھ إن كان یریدك أن تعید ترتیب 
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راجع دفتر الشیكات وكروت االئتمان الخاصة ". حیثما یكون كنزك، ھناك یكون قلبك أیًضا" -١

 " قلبي؟ ترى أین بناء على مكان وجود كنزي، یا: " بك وأجب على ھذا السؤال
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ل تحاول أن تسلك  ھ. أسلوب تعاملنا مع أموالنا وحیاتنا یحدد فلسفتنا في الحیاة، أو نظرتنا للعالم -٢

. حیاة مسیحیة من خالل نظرة جسدیة للعالم؟ أشرح
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما المقصود بالعین النیِّرة والعین الشریرة؟  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
في فحصك للقیم واالھتمامات واألولویات في حیاتك، ما ھي الجوانب التي تتعارض مع ما  -٤

؟ )٣٣: ٦مت(ورد في 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ "ھكذا ألنك فاتر" لماذا الیُسر الرب بالشخص الذي الھو بارد وال حار -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
تفكر في انتھاج أسلوب حیاة مسیحي مؤسس على كلمة هللا؟ إذا أجبت بنعم، كیف تفعل ھل  -٦

ذلك؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
مك؟ وكیف تتفق ھذه مع اتجاھات المسیح التي نراھا في الموعظة ما ھي اتجاھاتك؟ وما ھي قی -٧

على الجبل؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 

  
  
  
  
  

  الذھاب إلى العمق


