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                القانون الذھبي لتالمیذ یسوع   
  ٢٣الفصل 

   ٢٣الدرس السمعي رقم 

لفھم دعوة یسوع للمثابرة في الصالة، واستیعاب القانون الذھبي الذي یُجمل : الھدف
  ). ١٢ -٧: ٧ىمت :النص. (كل التعالیم األدبیة في الكتاب المقدس

  

ألَنَّ ُكلَّ َمْن یَْسأَُل یَأُْخُذ، َوَمْن ٨. اِْقَرُعوا یُْفتَْح لَُكمْ . اُْطلُبُوا تَِجُدوا. اِْسأَلُوا تُْعطَْوا"
َوإِْن َسأَلَھُ ١٠َحَجًرا؟ أَْم أَيُّ إِْنَساٍن ِمْنُكْم إَِذا َسأَلَھُ اْبنُھُ ُخْبًزا، یُْعِطیِھ ٩. یَْطلُُب یَِجُد، َوَمْن یَْقَرُع یُفْتَُح لَھُ 

فَإِْن ُكْنتُْم َوأَْنتُْم أَْشَراٌر تَْعِرفُوَن أَْن تُْعطُوا أَْوالََدُكْم َعطَایَا َجیَِّدةً، فََكْم بِالَْحِريِّ ١١َسَمَكةً، یُْعِطیِھ َحیَّةً؟ 
فَُكلُّ َما تُِریُدوَن أَْن یَفَْعَل النَّاُس بُِكُم ١٢! أَبُوُكُم الَِّذي فِي السََّماَواِت، یَھَُب َخْیَراٍت لِلَِّذیَن یَْسأَلُونَھُ 
 )١٢ - ٧: ٧ى مت."(اْفَعلُوا ھَكَذا أَْنتُْم أَْیًضا بِِھْم، ألَنَّ ھَذا ھَُو النَّاُموُس َواألَْنبِیَاءُ 

أوصى یسوع أتباعھ أن یوجھوا أنظارھم إلى فوق، فھكذا یمكننا معرفة المبادئ الروحیة والقیم 
اسألوا، أطلبوا، اقرعوا في تحٍد لتالمیذه كي یواصلوا :" استخدم یسوع أفعال. التي مصدرھا هللا

دعا یسوع تالمیذه أن یظلوا متلھفین إلى هللا، ووعد بأن كل من یسأل، . النظر إلى فوق في مثابرة
ثم لخص یسوع كل تعالیمھ األخالقیة في عبارة . بھذه الطریقة، سوف یُستجاب لھویطلب، ویقرع 

" ، وھذا ما یُعرف باسم "فَُكلُّ َما تُِریُدوَن أَْن یَْفَعَل النَّاُس بُِكُم افَْعلُوا ھَكَذا أَْنتُْم أَْیًضا بِِھمْ ١٢:" واحدة
  ". القانون الذھبي

 

  
  



 99

  .أفضل إجابة اختر

؟ علَّم یسوع أننا ینبغي أن نطلب الشئ من هللا مرة واحدة فقط، فاسترار سؤالنا خطأصواب أم  -١
 . ضعف إیماننا دلیل على

أم خطأ؟ الوعد بأن كل من یسأل یجد ال ینطبق على طلب الخالص فحسب، بل على  صواب -٢
 . المواھب الروحیة، والمبادئ، والقیم، وكل العطایا الجیدة التي یعطیھا هللا

ھو مجمل ما یتضمنھ " القانون الذھبي"وفقًا لتعلیم یسوع، ما نطلق علیھ أم خطأ؟  صواب -٣
 . الناموس

ینطبق القانون الذھبي على فئة معینة من الناس فقط وفي أوقات معینة، إذ  خطأ؟صواب أم  -٤
 . یمكن لبعض الناس استغالل قیمنا األخالقیة ومبادئنا

  : اختر أفضل إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك
 لمن الوعد بأن كل َمن یسأل یأخذ؟  -٥

  لتالمیذ یسوع فقط - -أ     
  للجموع التي كانت تسمع یسوع في ذلك الیوم -ب     

  للجمیع -ج     
  

اختر كل ما (لماذا في رأیك یرفض كثیرون الدعوة للمثابرة في طلب عطایا هللا الصالحة؟  -٦
 ): یناسب، اإلجابات مختلفة

  یظنون استحالة تحقیق ھذا الوعد -  أ   
  مدرسینالیفقدون إیمانھم بعد طلبھم لمرة أو مرتین -  ب  

  یعتقدون أن ھذا الوعد ال ینطبق علیھم - ج    
  ال یعرفون بوجود ھذا الوعد في الكتاب المقدس - د   
  ال یفھمون ماذا یعني ھذا الوعد - ه   
  ال یؤمنون باھتمام هللا الشخصي بھم   - و   
  

 أي من األھداف اآلتیة یمثل الھدف الرئیسي للكنیسة؟  -٧
  مجتمًعا خاًصا من أعضاء مختارینیسة ن الكنأن تكوِّ  -أ     
  أن ینشغل الناس داخلھا باالجتماعات  -ب    
  أن تكون بمثابة ھیئة مرسلیة للعالم - ج   
  لتقدم مجتمًعا خاًصا بالمؤمنین  - د   
  

  ):اختر كل ما یناسب(على َمن ینطبق القانون الذھبي؟  -٨
  المدرسین  زمالء العمل           دقاء          األص  األطفال         شریك الحیاة             
  الذین ال یعرفون یسوع  المؤمنون   اإلخوة واألخوات    األعداء       الطالب                   
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ما ھي األمور أو الفرص التي كنت تطلبھا من هللا؟ وكم من الوقت تعتقد أنھ یریدك 
ویقرع؟ ویطلب، انتظاره؟ وما ھو وعده لكل من یثابر، 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

واسأل معونتھ لتطبق . ى وعده الستجابة صلواتنا بحسب حكمتھ ومحبتھأشكر هللا عل
 . القانون الذھبي، أن تفعل للناس ما تریدھم أن یفعلوه لك، واطلب منھ الفرص لتصنع ذلك
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ما ھي األمور التي ثابرت على طلب الرب من أجلھا؟  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
لماذا یریدنا الرب أن نثابر ونستمر في سعینا ورائھ وفي طلب بركاتھ؟ اشرح مثالً للمسیح  -٢

. یوضح ھذا المبدأ
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
بق القانون الذھبي على مجال عملك؟ وعلى بیتك؟ كیف ینط -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ولماذا؟ ما ھو أصعب أجزاء القانون الذھبي؟  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ھل تتعھد بأن تفحص داخلك، وتنظر ألعلى، وتنظر حولك، كما ذكر القس وود وارد، وكیف  -٥

تنفذ ذلك؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
لماذا ال یجدي العمل للرب إن لم یأتي الشخص أوالً للرب؟  -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
. اشرح كیف تكون الكنیسة ھیئة مرسلیة -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
  
  
  

  الذھاب إلى العمق


