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 "األنا أوال"فریق 
  ٢٢الفصل 

   ٢٢الدرس السمعي رقم 
  

االلتزام بتعالیم المسیح في الممارسة العملیة، وإدراك الفارق بین تالمیذه الحقیقیین وبین : الھدف
  ). ٦ -١: ٧، ٣٤ - ١٩: ٦مت: النص. (غیرھم الزائفین

یْنُونَِة الَّتِي بِھَا تَِدینُوَن تَُدانُوَن، َوبِاْلَكْیِل الَِّذي بِِھ تَِكیلُوَن یَُكاُل ٢الَ تَِدینُوا لَِكْي الَ تَُدانُوا، « ألَنَُّكْم بِالدَّ
  ) ٢ - ١: ٧مت"(.لَُكمْ 

الثمانیة یمكن أن تجعلھم علَّم یسوع تالمیذه أن ینظروا إلى ما بداخلھم ویدركوا أن ھذه التطویبات 
كما علَّمھم أن ینظروا حولھم، ویطبقوا ھذه التطویبات على . الملح والنور اللذین یحتاجھما العالم

عالقاتھم، ثم ینظروا ألعلى فینالوا من هللا المبادئ الروحیة والقیم التي یحتاجونھا لیستمروا 
  . تالمیذ مثمرین 

ماذا عساك أن تفعل بما قد عرفَت؟ أكد : بل ھي بمثابة تحديالجزء األخیر من الموعظة على الج
 ٧لذا فقد بدأ اصحاح . فما یؤمن بھ التالمیذ، البد أن یفعلوه: یسوع دائًما على التطبیقات العملیة

  . بثالثة تحریضات لكي ما یجعل من عظتھ حقیقة عملیة لحیاتھم
یل إلى التركیز على مشكالت اآلخرین ال یجب على تالمیذ یسوع أن یبالغوا في النقد، فنحن نم

لماذا ھذا التصرف؟ ، كیف تنجح؟ جوھر : یطرح یسوع سؤالین ھامین. بدالً من مشكالتنا نحن
ھذا التعلیم أن تالمیذ یسوع البد أن یعالجوا أمورھم الخاصة قبل محاولة مد ید العون لآلخرین 

  . لحل مشكالتھم
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  .أفضل إجابة اختر

 . ن كنا نرید نشر مبادئ الملكوت في العالم، فعلینا أن نعیشھا نحن أوالً صواب أم خطأ؟ إ -١
ھ یسوع كل تساؤالتھ في موعظتھ على الجبل إلى منتقدیھ ومعارضیھ -٢  .صواب أم خطأ؟ وجَّ
 . صواب أم خطأ؟ عندما قال یسوع أال ندین، فإنما قصد أال نبدي رأیًا حول اآلخرین البتة -٣
أنا " ذا النص الذي نحن بصدده، قصد یسوع حتمیة التمسك بمفھوم صواب أم خطأ؟ في ھ -٤

 . من جھة المشكالت الشخصیة" أوالً 
  : اختر أفضل إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك

 : أي من ھذه األسئلة لم یسألھا یسوع لتالمیذه في موعظتھ على الجبل -٥
  ما ھي اتجاھاتكم؟ -أ     
  م؟ ماذا یقلقك -ب     
  ما مدى قداستكم وبركم -ج     
  أین ھي قلوبكم؟  -د     

  
 ما ھي أفضل وسیلة لنقل القیم من شخص آلخر؟  -٦

  من خالل محاضرین - أ    
  بإرغام الناس علیھا -ب     
  بالقدوة -ج     
  بالقراءة عنھا -د     

  
 أو لھ اتجاھات خاطئة؟ ماذا علینا أن نفعل أوالً عندما نالحظ أحدھم یعیش بأسلوب خاطئ  -٧

  نفحص ذواتنا أوالً  - أ    
  ننتھر ھذا الشخص ونأمره بالكف عن الخطأ -ب    
  نحكي لآلخرین عن مساوئھ -ج   
  نتجاھل األمر تماًما - د   
  
 ماذا یقول یسوع عمن یدینون اآلخرین ویتجاھلوا مثالبھم الشخصیة؟  -٨

  إنھم یفعلون ما ھو طبیعي - أ    
  م مرائونإنھ -ب     
  یفھمون الناموس جیًدا -ج     
  جدیرون بإدانة اآلخرین لصالحھم -د     
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 عندما یأمرنا یسوع بعدم إلقاء دررنا قدام الخنازیر، ما الذي كان یقصده؟  -٩
  نقل األخبار السارة للخطاة مضیعة للوقت -أ     
  بعض الناس ال یستحقون الخالص -ب    
  ال یمكن إظھارھا للجمیعاالتجاھات المقدسة  -  ج   
  . یجب أن تكون لدینا ملكة تمییز األمور عندما نتعامل مع أعداء لكلمة هللا أو مستھزئین بھا -د    

  

كیف تتعرض أحیانًا لتوجیھ اإلدانة آلخرین؟ وما ھي القضایا في حیاتك التي یریدك 
الرب أن تعالجھا أوالً؟ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

نفس  أطلب منھ أن یساعدك لتظھر لآلخرین. أشكر هللا على رحمتھ وغفرانھ لنا
  . مشاعره نحوك
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ما ھي حتمیة الوالدة الثانیة إلدراك الرسالة الروحیة التي أعطاھا یسوع لنیقودیموس في  -١
؟ )٣یو(

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ھل تقابلت مع هللا بصورة جعلتك تدرك أنھ اإللھ والملك؟ وكیف أثر ذلك في حیاتك؟  -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
بأیة صورة  تمیل إلى إدانة اآلخرین؟  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما ھي األمور الموجودة في حیاتك التي یریدك هللا أن تعالجھا أوالً؟  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ "التطرحوا درركم قدام الخنازیر"ماذا یقصد المسیح بقولھ لنا  -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
". اعتراف" :ناقش التعریف الكتابي لكلمة -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
. ت فیھ دررك أمام الخنازیرأذكر موقف طرح -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
لماذا یتحتم علینا الفحص الداخلي قبل اإلقدام على مساعدة اآلخرین؟  -٨

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  

  الذھاب إلى العمق


