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  .أفضل إجابة اختر

 . صواب أم خطأ؟ لم تذكر إحدى البشایر األخرى موعظة المسیح على الجبل -١
 . ى عشر للكرازةصواب أم خطأ؟  بعد موعظتھ على الجبل، أرسل یسوع تالمیذه االثن -٢
صواب أم خطأ؟ في أیام المسیح، كان یتم عزل ذوي المشكالت البدنیة والعقلیة وإبعادھم عن  -٣

 . معترك الحیاة الیومیة
 ". أول تراجع للمسیحیة" صواب أم خطأ؟ یمكن اعتبار الموعظة على الجبل  -٤

  
  اختر أفضل إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك

  
 كان رد فعل یسوع عندما رأى الجموع؟  ماذا -٥

 . أصابھ اإلحباط واالكتئاب -أ
 . مأله الزھو والكبریاء بسبب شھرتھ بین الناس -ب
 ضجر من كثرة طلباتھم -ج
 . بدأ بتدریب أتباعھ لیتمكنوا من تسدید احتیاجات الجموع -د

  
ھ یسوع تعالیمھ في الموعظة على الجبل؟  -٦  لمن وجَّ

 لكل الجموع -أ
 للمتألمین والجوعى الذین قبعوا أسفل الجبل -ب
 . لتالمیذه فقط الذین اعتلوا مستوى أعلى من الباقین -ج
 لمتى فقط الذي سجل كل حدیثھ -د
 

ھ یسوع تعالیمھ لمجموعة مختارة من أتباعھ؟  -٧  لماذا وجَّ
 لكي ما یبھروا اآلخرین بمعرفتھم -أ

 .للعالم لكي یدربھم أن یكونوا جزًءا من رسالتھ -ب
 لیختبر ما إذا كانت رسالتھ مقبولة للناس -ج
 ألنھ لم یقصد أن تطبق رسالتھ ھذه على كل الناس -د

  
 أي من العناصر التالیة شكَّل أھمیة خاصة في خدمة المسیح؟  -٨

 الكرازة -أ
 الشفاء -ب
 التدریب -ج
 كل ما سبق  -د

  
 ما نوع المشكالت التي عالجھا یسوع؟  -٩

 لیةمشكالت عق -أ
 مشكالت جسدیة -ب
 مشكالت روحیة -ج
  كل ما سبق -د
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كیف ترید أن تكون تلمیًذا للمسیح، أو ممثالً لھ؟ ھل تود أن تكون مجرد واحد من كثیرین 
یستمعون لھ، أم أحد القالئل الذین یشاركونھ في حل مشكالت البشر؟  

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

. أشكر هللا على كلمتھ وعلى تعالیم الرب یسوع، على تكلیفھ لك لتسدد احتیاجات البشر
 .یعلمك كیف تكون جزًءا من عالجھ لمشكالت البشرأطلب منھ أن 
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لماذا تبعت ھذه الجموع الغفیرة یسوع إلى الجبل؟  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
لماذا اتجھ یسوع إلى تعلیم تالمیذه بینما تواجد حولھ ھذا الجمع الغفیر؟  -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما ھي استراتیجیة المسیح عندما عكف على تقدیم موعظتھ على الجبل؟  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما ھي المشكالت التي عالجھا المسیح من خالل ھذه التعالیم؟  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
جزّءا من المشكلة، واآلخرین الذین " ما ھي االختالفات األساسیة بین ھؤالء الذین یمثلون  -٥

جزًءا من " لون یمث
؟"العالج

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
. یقك الشخصي الذي تستخلصھ من ھذا الدرسلخص تطب -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
الجید بحیث تصبح جزًءا من " اإلصغاء" یناًء على ظروفك الشخصیة وعالقاتك، كیف یمكنك  -٧

العالج؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  
  
 

  
  

  

  لذھب الى العمقا
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  محتوى الموعظة على الجبل
  

  ٢الفصل 
  ٢العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  . تقدیم سیاق الموعظة على الجبل ومحتواھا: الھدف 

ا َجلََس تَقَ ١" ا َرأَى اْلُجُموَع َصِعَد إِلَى اْلَجبَِل، فَلَمَّ َم إِلَیِْھ تَالَِمیُذهُ َولَمَّ فَفتَح فاهُ وَعلََّمھُْم ٢. دَّ
وِح، ألَنَّ لَھُْم َملَُكوَت السََّماَواتِ «٣: قَائِالً  ْونَ ٤. طُوبَى لِلَْمَساِكیِن بِالرُّ . طُوبَى لِْلَحَزانَى، ألَنَّھُْم یَتََعزَّ

، ألَنَّھُْم یُْشبَُعونَ طُوبَى لِْلجِ ٦. طُوبَى لِْلُوَدَعاِء، ألَنَّھُْم یَِرثُوَن األَْرضَ ٥ . یَاِع َواْلِعطَاِش إِلَى الْبِرِّ
َحَماِء، ألَنَّھُْم یُْرَحُمونَ ٧ طُوبَى لَِصانِِعي ٩. طُوبَى لِألَْنقِیَاِء اْلقَْلِب، ألَنَّھُْم یَُعایِنُوَن هللاَ ٨. طُوبَى لِلرُّ

، ألَنَّ لَھُْم َملَُكوَت السََّماَواتِ طُوبَى لِْلمَ ١٠. السَّالَِم، ألَنَّھُْم أَبْنَاَء هللاِ یُْدَعْونَ   ."ْطُروِدیَن ِمْن أَْجِل اْلبِرِّ
  )١٠- ١:٥متى (
  

الموعظة على الجبل ھي إحدى مفاتیح التعلیم الكتابي، وألقاھا المسیح من فوق قمة جبل الجلیل 
المجروحین عندما وضع تحدیًا أمام تالمیذه لكي ما یتخذوا موقًعا فیما بین محبة هللا وآالم البشر 

وختم موعظتھ ینداء . في العالم، ووضع أمامھم تحدیًا لمشاركتھ في حمل محبتھ لھؤالء المتألمین
عیًّن یسوع اثنى . غیرت ھذه الموعظة حیاة كثیرین ممن سمعوھا. یحمل معھ تكلیف بالمھمة

رین حول ، وعاش ھؤالء وماتوا لھ بعد أن تلمذوا الكثی"المرسلین"عشرة لیكونوا تالمیذه، أو 
  . العالم لیتبعوه
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  .أفضل إجابة اختر

 . صواب أم خطأ؟ التلمذة للمسیح ھي أسھل الطرق للعیش في ھذا العالم -١
 . صواب أم خطأ؟ علًّم المسیح كمن لھ سلطان ولیس كالكتبة -٢
 . صواب أم خطأ؟ استھل یسوع تعالیمھ بالحدیث عن االتجاھات التي یجب علینا االلتزام بھا -٣
 . صواب أم خطأ؟ التطویبات تحتم علینا فحص ذواتنا -٤

  
  : اختر أفضل إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك

  
 .یؤكد إنجیل متى على شخص المسیح باعتباره ــــــــــــــــــــ  -٥

 ملًكا -أ
 مبشًرا -ب
 كاھنًا -ج
  إنسان قدیس -د
 

 )اختر كل ما یناسب( ما الذي تراه في الموعظة على الجبل؟  -٦
 محنة العیش كمسیحي -أ

 میزة العیش كمسیحي -ب
 سمات العیش كمسیحي -ج
 تحدي العیش كمسیحي -د
 خطورة العیش كمسیحي - ه

  
 إلى أین توجھ الموعظة على الجبل أنظارنا؟  -٧

 إلى داخلنا -أ
 إلى العالم من حولنا -ب
 إلى كل ما سبق -ج

  
 المسیح لتالمیذه في ھذه الموعظة ؟  َمن المستفید األساسي من تعلیم -٨

 مجموعة التالمیذ المختارین فحسب -أ
 یسوع نفسھ الذي ذاعت شھرتھ -ب
 الجموع الموجودة أسفل الجبل -ج
  القادة الدینیون آنذاك -د
 

لو أن المسیح دعاك لقمة الجبل لكي ما تستمع إلى تعالیمھ، ھل تلبي ندائھ؟ وكیف تحقق 
سیك لكلمتھ؟ ذلك الیوم من خالل تدر

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
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أطلب . تھ للعالم التي دعتھ لتقدیم حلوالً لمشكالتھ المستعصیةأشكر هللا من أجل محب
ه عنھا  -معونتھ لتحقق ما الیمكن تحقیقھ بدون معونتھ لتتحلَّى بالصفات وتلتزم بالمواقف التي نوَّ

 . الرب یسوع في موعظتھ على الجبل
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ما ھي المشقات والمصاعب التي تواجھ اإلنسان عندما یعیش كمسیحي؟  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
سمات اإلنسان المسیحي؟ ماذا تنبِّر الموعظة على الجبل عن  -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
بھ المسیح المؤمن الذي یطبق تعالیمھ في التطویبات؟ ماذا یشب -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
تدعو  ٦، ٥یقول القس وود وارد في تدریسھ للموعظة على الجبل أن تطبیقات ما ورد في مت  -٤

اشرح ھذه المصطلحات ". التأمل ألعلى" ، و"التأمل نحو الخارج" ، و"التأمل نحو الداخل" إلى 
. الثالثة

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
. اشرح كیف یجعل ھذا المفھوم من المؤمن جزًءا من الحل فال یكون جزًءا من المشكلة -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
حولك؟ ونوًرا لمن  ماذا تتعلم من ھذه اآلیات التي تجعل منك ملًحا -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  لتزام بالقانون الذھبي باإلنسان إلى أن یكون جزًءا من الحل لمشكالت العالم؟كیف یؤدي اال -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  أنا أعجز، لكن ھو یستطیع
  

  ٣الفصل 
  ٣العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  

  )٣ - ١: ٥مت " (المساكین بالروح" فھم التطویبة األولى ومعنى : الھدف 

وحِ، ألَنَّ لَھُْم َملَُكوَت السََّماَواتِ "    )٣: ٥مت ( . "طُوبَى لِْلَمَساِكیِن بِالرُّ
  

المواقف "أو " التطویبات"یُطلق علیھا  - یستھل یسوع حدیثھ ھنا بتعلیم تالمیذه ثماني مواقف
حالة من االزدھار "، أو "یا لسعادة"، وھذه تعني "طوبى: "،  إذ أن كل منھا یبدأ بكلمة"المباَركة

  . لمیذوتتضمن كل تطویبة وعًدا یوضح شكل ھذه البركة في حیاة الت". الروحي أو النعمة
  

وخلق . وتشكل ھذه التطویبات الثمانیة عقلیة تلمیذ المسیح أو أسلوب التفكیر الذي یقود سلوكھ
السیاق الذي علًّم فیھ یسوع ھذه التطویبات مبدأ أن ھذا االتجاه في الحیاة یجعل تالمیذه جزًءا من 

  . عالج یسوع لكل معاناة العالم الذي تمثلھ الجموع القابعة أسفل الجبل
  

ماذا تقول عن :" ترتبط التطویبة األولى بالسؤال الذي وجھھ القادة الدینیین لیوحنا المعمدان
وبدون موقفنا الصحیح تجاه أنفسنا لن یمكننا أن نمثل إحدى وسائل العالج ). ٢٢: ١یو" (نفسك؟

سحقي المن" تعني أیًضا " المساكین بالروح"یخبرنا المفسرون أن عبارة . التي یقدمھا الرب یسوع
، بمعنى االنكسار أواالتضاع الذي نراه في حیاة أولئك المدعووین من هللا إلنجازمھام "الروح
  . خاصة

  
  طوبى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " التطویبة األولى ھي  -١
  

  .أفضل إجابة اختر

 . حاول یسوع أن یعلم تالمیذه أن یبیعوا ما یمتلكون لیصبحوا معدمینصواب أم خطأ؟ ی -٢
صواب أم خطأ؟ ینطبق الوعد في ھذه التطویبة على الوعد الذي لنا عندما نقبل المسیح ربًا  -٣

  . ومخلًصا لحیاتنا
 

  : أي من ھذه المواقف یمثل نموذًجا للمسكین بالروح؟ اختر كل ما یناسب
 
 .بإظھار مدى صالحنا محاولة إرضاء هللا -٤

 السعي لتبوء مراكز متقدمة في الكنیسة -أ
 االعتراف بالخطایا  ولآلخرین -ب
 اختیار مواقع نخدم من خاللھا بدالً من استغاللھا في الظھور والتباھي -ج
 استغالل خطایا اآلخرین ضدھم -د
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ أذكر شخصیة كتابیة تعتبر نموذًجا یُحتذى للمساكین بالروح ـــــ -٥
 )موسى أو بطرس(
. ، یتحتم أن یتفق سلوكنا واتجاھاتنا مع تلك التي للرب یسوع)١١ -٥: ٢في(وفقًا لما ورد في  -٦

 : اقرأ النص التالي وضع خطًا تحت السلوك الذي ینطبق على الرب یسوع
  
  
  

 
  

  التشبھ بالعبید                                                        التمركز حول الذات   
  التواضع االرادة القویة                                                                  

  الزھو والخیالء                                                                         الطاعة  
الطموح                                                                         تحقیق الشھرة                                  

  
اقرأ النصوص الكتابیة ". متواضع" ي كلمة واحدة وھي یمكن وصف المسكین بالروح ف -٧

 : التالیة واختر إجابة واحدة صحیحة لكل سؤال
  
  ـــــــ لمن یعطي هللا نعمة؟ ٧ -٥: ٥بط١
 للمتكبر -أ

 للمجتھد -ب
 للمخلص -ج
 للمتواضع -د

  
  ــــــــ كیف یجب أن نفتكر عن أنفسنا؟ ٣: ١٢رو   

 االعتداد بالذات -أ
 بتعقل -ب
 جلد الذات -ج
 ننكر كل ما یخص ذواتنا تماًما -د

  
  
  

الذي إذ كان في صورة هللا، لم  .فلیكن فیكم ھذا الفكر الذي في المسیح یسوع أیضا
لكنھ أخلى نفسھ، آخذا صورة عبد، صائرا في شبھ  .یحسب خلسة أن یكون معادال 

. وإذ وجد في الھیئة كإنسان، وضع نفسھ وأطاع حتى الموت موت الصلیب. الناس
لكي تجثو باسم یسوع كل ركبة ممن   .موأعطاه اسما فوق كل اس، ذلك رفعھ هللا أیضال 

ویعترف كل لسان أن یسوع المسیح   .في السماء ومن على األرض ومن تحت األرض
  )١١ - ٥: ٢في.                                                   (ھو رب لمجد هللا اآلب
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ھل توجد مجاالت في حیاتك ال تعكس اتجاھك كمسكین بالروح؟ وماھي؟ اشرح كیف 
. مسكین بالروح في ھذه المجاالت"تصبح 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

ن تكون ذلك أشكر هللا إلرسالھ یسوع المسیح في صورة عبد، واعترف بعجزك في أ
أطلب منھ اتضاع یسوع في قلبك والفرص . العبد بجھودك الذاتیة، لكنھ یستطیع أن یساعدك

 . السانحة التي تخدم فیھا اآلخرین
  

    

هللاَ یُقَاِوُم اْلُمْستَْكبِِریَن، «:َوُكونُوا َجِمیًعا َخاِضِعیَن بَْعُضُكْم لِبَْعٍض، َوتََسْربَلُوا بِالتََّواُضعِ، ألَنَّ 
ا اْلُمتََواِضُعوَن فَیُْعِطیِھْم نِْعَمةً  اْلقَِویَِّة لَِكْي یَْرفََعُكْم فِي ِحینِِھ، فَتََواَضُعوا تَْحَت یَِد هللاِ ٦. »َوأَمَّ

ُكْم َعلَْیِھ، ألَنَّھُ ھَُو یَْعتَنِي بُِكمْ ٧   )٧ - ٥: ٥بط١.(ُمْلقِیَن ُكلَّ ھَمِّ
تَئَِي، أَْن الَ یَْرتَئَِي فَْوَق َما یَنْبَِغي أَْن یَرْ : فَإِنِّي أَقُوُل بِالنِّْعَمِة اْلُمْعطَاِة لِي، لُِكلِّ َمْن ھَُو بَْینَُكمْ ٣

 )٣: ١٢رو.(بَْل یَْرتَئَِي إِلَى التََّعقُِّل، َكَما قََسَم هللاُ لُِكلِّ َواِحٍد ِمْقَداًرا ِمَن اِإلیَمانِ 
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؟ ھل یحمل نفس معنى الفقر المادي؟ "مسكین بالروح" ما المقصود بتعبیر -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ "مسكین بالروح" كیف اكتسب موسى ھذه الصفة الجمیلة األولى في عظة یسوع   -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ "لروحمسكین با"كیف اكتسب بطرس ھذه الصفة األولى الجمیلة  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
س؟ وكیف اكتسبھا الرسول بول -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
تعكس صفة المسكین بالروح؟ صف ھذه المناطق وكیف  ھل تحتوى حیاتك على مناطق ال -٥

. تصبح مسكینًا بالروح فیھا
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
أنا أعجز ، لكن : " اشرح كیف توضح التطویبة األولى السر األول في حیاة القس وود وارد -٦

". ھو یستطیع، وھو فيَّ وأنا فیھ
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ھل اختبرت ھذه الحقیقة في حیاتك؟ وكیف؟  -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق
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  رسل للتشجیع ووصفات للراحة
  

  ٤الفصل 
  ٤العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  

  )٥ -١: ٥مت. (الوداعةفھم التطویبة الثانیة والثالثة وتعلُّم معنى الحزن و: الھدف 

ْونَ ٤"  : ٥مت."(طُوبَى لِْلُوَدَعاِء، ألَنَّھُْم یَِرثُوَن األَْرضَ ٥. طُوبَى لِْلَحَزانَى، ألَنَّھُْم یَتََعزَّ
٥ -٤(  
  

أحیانًا یتمسك المؤمنون بالرأي الخاطئ الذي یقول بأن إبداء مظاھر الحزن دلیل على ضعف 
فالحزن على خسارة ما . ن فقط، بل إنھا تربطھ ببركة أیًضاوال تؤید ھذه التطویبة الحز. إیمانھم

علینا أن نسمح  باستخدام حزننا لیحركنا في . أمر طبیعي، ویریدنا هللا أن نتعلم من ھذه الخسارة
ثانیًا، یساعدنا . األول، یساعدنا الحزن على طرح األسئلة الصحیحة حول الحیاة: اتجاھات ثالثة

وثالثًا، یساعدنا على قبول بركات هللا المعدة . فة إجاباتھ على ھذه األسئلةعلى االلتجاء  لمعر
  . لنا، بما فیھا بركة الخالص

  
والوداعة التعني الضعف، فالحصان القوي الذي تم ترویضھ، یكون ودیًعا جًدا مع مروضیھ، 

، لكنھ )٢٩ :١١مت(قال یسوع عن نفسھ أنھ ودیع في . ویكون جاھًزا الستخدام قوتھ عند اللزوم
كان حلیًما جًدا "، یصف الكتاب المقدس موسى بأنھ ٣: ١٢في سفر العدد . بالقطع لم یكن ضعیفًا

، ومع ذلك كان من القوة بحیث استطاع  قیادة "أكثر من جمیع الناس الذین على وجھ األرض
. موعدمئات اآلالف من الناس خالل تجارب متعددة لمدة أربعین عاًما في طریقھم إلى أرض ال

. الوداعة ھي الضابطة إلرادتنا. الخاضعة لسلطان صاحبھا - الوداعة ھي القوة المقننة والمنضبطة
تلمیذ، وتھذیب من أصل واحد، فلكي تصبح : وفي الكتاب المقدس باللغة الیونانیة تُشتق كلمتي

  ). ٣٠ -٢٨: ١١مت(أو الحیاة تحت نیر اآلب  - تلمیًذا یستلزم ذلك تھذیبًا
  

  .ل إجابةأفض اختر

  "طوبى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألنھم ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: " لتطویبة الثانیة ھي -١
 
 : عندما یتحدث المسیح عن الحزن، فھو یقصد -٢

 لحزن بسبب الموتال -أ
 الحزن بسبب الخطیة -ب
 الحزن على أحوال العالم -ج
 كل ما سبق  -د

  
 . أم خطأ؟ الحزن دلیل على نقص اإلیمانصواب  -٣
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صواب أم خطأ؟ الحزن قاد أیوب إلى طرح أسئلة صحیحة عن الحیاة، ثم توجھ إلى هللا  -٤
 . لیعرف اإلجابات علیھا

  
  : اختر أفضل إجابة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك

  
األسئلة  اقرأ المزموروأجب عن. یعطینا إجابات لقضیة الموت واألبدیة ٢٣مزمور  -٥

 ..........إذا كان الرب ھو الرعي بالنسبة لك. التالیة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      من ھو راعیك؟ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      من یعولك؟      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      من یرد نفسك؟  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    من یھدیك إلى سبل البر؟  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  من یسیر معك حتى إلى الموت؟  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    من یشجعك ویعزیك؟   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    من یرتب لك مكانًا؟  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    من یمسح بالزیت رأسك؟   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  من یباركك إلى كل الملء؟    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دیة؟  مع من سوف تقضي األب
 

  

  
  

  
  
  
  
 
  

في ضوء ھذا المزمور، والتعالیم الكتابیة األخرى عن الموت والقیامة، ما موقف المؤمن  -٦
من انتقال أحد المؤمنین؟ وما موقفك من انتقالك أنت؟ ضع خطًا تحت إجاباتك أنت، ثم ضع 

  : یر المؤمنعلى موقف غ(*) عالمة 
  

  مرتبك                         قلق                           خائف                  ءعندك رجا
  ھادئ                         تعزیة                        محبوب                        في أمان

   شعور بالضیاع                         بط مح                      في سالممھجور                    
      لك حمایة                           أمینمرتعب                    

  
  

 . طوبى ــــــــــــــــــــــــــ  ألنھم ــــــــــــــــــــــــــ األرض: التطویبة الثالثة ھي -٧
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ: الوداعة مرادفة لكلمة -٨
 ضعیف اإلرادة -أ

 سلبي -ب
 ضابط لنفسھ -ج
 خجول  -د

 
اَحِة یُوِرُدنِي. فِي َمَراعٍ ُخْضٍر یُْربُِضِني٢. بُّ َراِعيَّ فَالَ یُْعِوُزنِي َشْيءٌ الرَّ ١ . یَُردُّ نَفِْسي٣. إِلَى ِمیَاِه الرَّ

ا، ألَنَّكَ ٤. یَْھِدینِي إِلَى ُسبُِل اْلبِرِّ ِمْن أَْجِل اْسِمھِ  . أَْنَت َمِعي أَْیًضا إَِذا ِسْرتُفِي َواِدي ِظلِّ اْلَمْوِت الَ أََخاُف َشّرً
یَانِنِي اُزَك ھَُما یَُعزِّ ْھِن َرْأِسي. تَُرتُِّب قُدَّاِمي َمائَِدةً تَُجاهَ ُمَضایِقِيَّ ٥. َعَصاَك َوُعكَّ . َكأِْسي َریَّا. َمَسْحَت بِالدُّ

بِّ ٦   )٢٣مز. (إِلَى َمَدى األَیَّامِ  إِنََّما َخیٌْر َوَرْحَمةٌ یَْتبََعانِنِي ُكلَّ أَیَّاِم َحیَاتِي، َوأَْسُكُن فِي بَْیِت الرَّ

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 من ھم الذین یدعوھم المسیح لحمل نیره؟ ). ٣٠ -٢٨: ١١مت(افرأ  -٩
 المتعبون وثقیلي األحمال -أ

 األقویاء -ب
 الذین سوف یخدمونھ -ج
  الذین یدبرون حیاتھم بأنفسھم -د
  
 

نسبة لك؟ كیف یمكن لنیر الوداعة أن یخفف من حملك ما ھي األحمال شدیدة الثقل بال
ویسھِّل حیاتك مھما كانت التحدیات التى تواجھك؟ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا من أجل الرجاء الذي یمنحھ لنا حتى في مواجھة الموت؟ أشكره من أجل 
أطلب رعایتھ لك في كل ظروف الحیاة، . دعوتھ لنا أن یأخذ أحمالنا لیعطینا بدال منھا نیر المسیح

 . حة نحوه ونحو اآلخرینومعونتھ لتعیش في االتجاھات الصحی
   

 
اِْحِملُوا نِیِري َعلَْیُكْم ٢٩. تََعالَْوا إِلَيَّ یَا َجِمیَع اْلُمْتَعبِیَن َوالثَّقِیلِي األَْحَماِل، َوأَنَا أُِریُحُكمْ ٢٨

ألَنَّ نِیِري ھَیٌِّن ٣٠. ُكمْ َوتََعلَُّموا ِمنِّي، ألَنِّي َوِدیٌع َوُمتََواِضُع اْلقَْلِب، فَتَِجُدوا َراَحةً لِنُفُوسِ 
  )٣٠ - ٢٨: ١١مت. (»َوِحْملِي َخفِیفٌ 
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ھل یمكنك أن تكون سببًا في تعزیة المتألمین دون أن تتعرض أنت شخصیًا لأللم؟ ولماذا؟  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما نوع التشجیع والتعزیة التي اختبرتھا والتي تؤھلك لتشجیع اآلخرین الذین یواجھون نفس  -٢

آالمك؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
كیف یساعد الحزن على موائمة قیمك مع القیم اإللھیة؟  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
) ب. طرح األسئلة الصحیحة) ا: والحزن أن یقودا الشخص إلى/ اشرح كیف یمكن لأللم -٤

 .تصدیق ھذه اإلجابات اإللھیة) ج. عن أسئلتھ اإلصغاء إلجابات هللا
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
. اروي اختبار شخصي عن األلم ونتائجھ في حیاتك -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
كیف یمكن أن تكون جزًءا من عالج المسیح وإجابتھ للمتألمین من البشر؟  -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
نا ثنائیة واحدة؟  -٧ كیف تكمِّل التطویبتان األولى والثانیة بعضھما البعض فیكوِّ

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
 .٥بحسب استخدامھا في متى " الوداعة"عرِّف بكلماتك معنى كلمة  -٨

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما ھي األحمال التي یصعب علیك حملھا؟ ما ھي مناطق حیاتك التي تحمل لك العبء األكبر؟  -٩

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

  الذھاب إلى العمق
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غض النظر عن كیف یمكن لنیر الوداعة أن یخفف من أحمالك ویجعل حیاتك أكثر احتماالً، ب - ١٠
التحدیات التي تواجھھا؟ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
كیف یكون حمل المسیح خفیفًا؟  - ١١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ "الملء بالروح" ما معنى  -١٢ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ "الراحة" ما ھي شروط المسیح في العثور على  - ١٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ "االزدھار الروحي" ما معنى  -١٤ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
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  تثنائيسالبر اإل

  
  ٥الفصل 

  ٥العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  . فھم التطویبة الرابعة، وفھم معنى الجوع والعطش إلى البر: الھدف 

، ألَنَّھُْم یُْشبَُعونَ ٦"   )٦: ٥مت ."(طُوبَى لِْلِجیَاِع َواْلِعطَاِش إِلَى اْلبِرِّ
  

أي یكون ھدفنا في الحیاة  - هللا لنا، فیتولد جوع للبر داخلنا عندما نتسم بالوداعة، نسعى نحو قیادة
فا یھتم بما . تمتلكنا الرغبة في معرفة الحق والصواب لكي ما نفعلھ ونسلك فیھ. ھو إرضاء هللا

ھذا ھو معنى . لقد ُدعینا لنعمل الصالح، ولیس الواجب فقط. نفعلھ وما یصدر عنا من تصرفات
  . الجوع والعطش للبر

  
فنحن نحزن بینما نتعلم أن : حن نرى اآلن نماذج تبرز من خالل التطویبات، وتظھر في ثنائیاتن

الجوع والعطش إلى البر ھو . نكون مساكین بالروح، وعندما نتسم بالوداعة، نجوع ونعطش للبر
  . خاصة فیما یخص حیاتنا -الغیرة لمعرفة الحق والصالح

  
وھذا یعني . في االمتالء بالبر الذي نجوع ونعطش إلیھویتلخص الوعد المصاحب لھذه التطویبة 

فنا ما یریدنا أن نفعل   . امتالئنا تماًما بالروح القدس، فھو وحده البر الحقیقي، وھو الذي یعرِّ
  

  
  
طوبى للجیاع والعطاش إلى ــــــــــــــــــــــــــــــــ ألنھم : التطویبة الرابعة ھي -١

  . ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  



 20

  .أفضل إجابة اختر

 . صواب أم خطأ؟ الرغبة في عمل الصواب تتضمن الرغبة في تصحیح ما ھو خطأ -٢
 ما ھو الوعد الذي یعطیھ الرب یسوع للجیاع والعطاش إلى البر؟  -٣

 لن یخطئوا فیما بعد -أ
 . یصیروا أبراًرا أكثر من اآلخرین -ب
 . سوف یشبعون -ج
 ى أعمالھم سوف یكافَئون عل -د

  
 ما ھو البر الذي یتحدث عنھ المسیح؟  -٤

 عدالة هللا ومبادئھ -أ
 فعل ما ھو صواب -ب
 استقامة الحیاة الشخصیة -ج
 كل ما سبق ذكره -د
  
وفقًا لھذه اآلیة، ما ھو ترتیب . ، یوجھنا الرب یسوع إلى تنظیم أولویاتنا)٣٣: ٦مت(في  -٥

 البر في حیاتنا؟  
 
 بناًءا على ھذه اآلیة، لماذا مات المسیح من أجل خطایانا؟ ). ٢٤: ٢بط١(اقرأ  -٦

 من أجل برنا  -أ
 لكي نموت عن الخطیة -ب
  أ، وبإجابة  -ج
  بوال   أال اإلجابة  -د

  
 وفقًا لھذه اآلیة، لماذا ُدعینا للبر؟ ). ٣: ٦١أش(اقرأ  -٧

 لكي ما یحتذي بنا اآلخرین -أ
 لكي ما نتقدم بثقة أمام هللا -ب
 ألن هللا یأمرنا بطاعتھ -ج
 لكي ما یتمجد هللا -د

  
 بناًءا على ھذه اآلیة، ما الذي ارتبط بالبر؟ ). ٥: ٤مز(اقرأ -٨

 الثقة -أ
 الطاعة -ب
 العبادة -ج
 االجتھاد والمثابرة       -د

  
  
  
  
  
  

  
  

هُ، َوھِذِه ُكلُّھَا تَُزاُد لَُكمْ ٣٣ الً َملَكُوَت هللاِ َوبِرَّ )٣٣: ٦مت. (لِكِن اْطلُبُوا أَوَّ  
. ، لِكَْي نَُموَت َعِن اْلَخطَایَا فَنَْحیَا لِلْبِرِّ الَِّذي َحَمَل ھَُو نَْفُسھُ َخطَایَانَا فِي َجَسِدِه َعلَى اْلَخَشبَةِ ٢٤

بِّ لِلتَّْمِجیدِ )  ٢٤: ٢بط١. (الَِّذي بَِجْلَدتِِھ ُشفِیتُمْ  ، َغْرَس الرَّ )٣: ٦١أش. (فَیُْدَعْوَن أَْشَجاَر الْبِرِّ  
بِّ ٥ ، َوتََوكَّلُوا َعلَى الرَّ                )             ٥: ٤مز. (اِْذبَُحوا َذبَائَِح اْلبِرِّ
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ما ھي األمور التي تمنعك من طلب ملكوت هللا وبره في حیانك أوالً؟ وما ھي التحدیات 
تي تواجھك لتحیا حیاة البر؟ وما الذي یریدك هللا أن تفعلھ بھذه التحدیات؟ ال

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  

وأطلب منھ أن یضع في داخلك جوًعا . أشكر هللا من أجل بره، وطھارتھ، وعدلھ
 . وعطًشا للبر، ثم یشبع ھذا الجوع والعطش فیك
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 ......."إن لم یزد بركم عن الكتبة والفریسیین:" اشرح قصد یسوع من عبارة -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما ھو البر الذي كان للفریسیین؟  -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
وما ھو البر الذي یؤیده ویریده یسوع؟  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما ھو الوعد المعطَى في التطویبة الرابعة؟  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
بدالً من التمسك بكل ما ھو صالح " واجب فحسبال" یتحدث القس وود وارد عن إغراء فعل  -٥

ما ھي جوانب حیاتك التي تُغوى فیھا بالمسار السھل بدالً من السعي لیكون ملكوت هللا . وصواب
وبره أوالً؟ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ "ذبیحة البر"ماذا تعني لك  -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما ھي األمور التي تعیقك عن طلب ملكوت هللا وبره في حیاتك أوالً؟  -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق
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  قنوات المحبة والقلب النقي
  ٦الفصل 

  ٦العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  . ى الرحمة والقلب النقيفھم التطویبتان الخامسة والسادسة، وتعلُم معن: الھدف 

َحَماِء، ألَنَّھُْم یُْرَحُمونَ "  متى . " (طُوبَى لِألَْنقِیَاِء اْلقَْلِب، ألَنَّھُْم یَُعایِنُوَن هللاَ ٨. طُوبَى لِلرُّ
٨-٧:٥(  

  
أن الرحمة تتبعھ كل أیام  ٢٣عندما كتب داود في مز ". المحبة غیر المشروطة" الرحمة تعني 

فمحبة هللا غیر المشروطة سوف " . ترافقھ أو تالحقھ" أنھا " تتبعھ"د بكلمة حیاتھ، إنما كان یقص
ھذا ھو نوع المحبة لآلخرین الذي یجب أن نتبعھ، إذا كنا نرید أن . ترافق داود كل أیام حیاتھ

  . نكون مثل هللا
  

من ذلك ألن الناس تحب . عندما نتسم بالرحمة، فغالبًا ما تحاط دوافعنا بالشكوك ممن حولنا
ویصعب فھم المحبة غیر المشروطة، خاصةً من قِبل . منطلق دوافع معینة، معظمھا دوافع أنانیة

عندما نحب بال شروط كما أحبنا هللا ولیس لدوافع أنانیة لكن ألن المسیح . أناس لم یختبروھا قبالً 
  . المقام یحیا فینا، نصبح قنوات لمحبتھ ھو، وتكون دوافعنا نقیة

  
  ". طوبى ــــــــــــــــــــــــــــ ألنھم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: " خامسة ھيالتطویبة ال -١
 

  .أفضل إجابة اختر

 . صواب أم خطأ؟ یرید الرب یسوع لتالمیذه أن یصیروا قنوات للمحبة غیر المشروطة -٢
  

  : اختر إجابة واحدة مناسبة، ما لم یُذكر غیر ذلك
  
 مة هللا بالنسبة لنا؟ ماذا تعني رح -٣

 . ھو حجب عنا العقاب الذي نستحقھ -أ
 ھو یحبنا طالما أطعناه -ب
 یعطینا بركات ال نستحقھا -ج
 . ینتظر وصولنا للكمال حتى ما یباركنا -د

  
 ما مدى رحمة هللا ومحبتھ؟ ). ٢٣ - ٢٢: ٣مرا(اقرأ  -٤

 كل یوم -أ
 كل أسبوع -ب
 كل شھر -ج
 كل عام   -د
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 ما ھي الكلمة التي استخدمھا یوحنا في وصف هللا؟ ). ١٦: ٤یو١(اقرأ  -٥
 الدینونة -أ

 العدل -ب
 القداسة -ج
 المحبة -د

  

 
  

 
  
 ": رحیم"في القائمة التالیة، ضع خطًا تحت سمات تلمیذ المسیح الذي یمكن القول بأنھ  -٦

  
  دائًما ما یبارك                                                محب 

  یغفر ویسامحعنده بر ذاتي                                       
  یدین الغیر                                           أناني

  متحیز                                               صبور 
  

 ـــــــــــــــــــــــــ ألنھم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طوبى ــــــــــــــــ: التطویبة السادسة ھي -٧
  
صواب أم خطأ؟ یتوقع تالمیذ المسیح الحصول على مكافأة مقابل أعمال الرحمة التي  -٨

 . یصنعونھا
 

 وفقًا لھذة اآلیة، كیف تتطھر قلوبنا؟ ). ٩ - ٧: ١یو١(اقرأ  -٩
 بالعمل الشاق -أ

 طایاناباالعتراف بخ -ب
 بممارسة الطقوس -ج
 من خالل االجتھاد لتجنب الخطیة  -د

  
  
  
  
  
  
  
  

 كیف یمكن لنقي القلب أن یعاین هللا؟  - ١٠
 هللا سوف یعمل في حیاتھ -أ

 سوف یجذبھ نحوه أكثر -ب
 سوف یُظھر هللا أن یسوع یحیا في ذلك الشخص -ج
 . سوف یظھر ھذا الشخص محبة هللا في اآلخرین -د

 
بِّ أَنَّنَا لَْم نَفَْن، ألَنَّ مَ ٢٢ َكثِیَرةٌ . ِھَي َجِدیَدةٌ فِي ُكلِّ َصبَاحٍ ٢٣. َراِحَمھُ الَ تَُزولُ إِنَّھُ ِمْن إِْحَسانَاِت الرَّ

)٢٣ -٢٢: ٣مرا. (أََمانَتُكَ   
 

ِ فِینَا١٦ ْقنَا الَْمَحبَّةَ الَّتِي ِ َهللاُ َمَحبَّةٌ، َوَمْن یَثْبُْت فِي اْلَمَحبَِّة، یَْثبُْت فِي هللاِ . َونَْحُن قَْد َعَرفْنَا َوَصدَّ
  )١٦: ٤یو١. (َوهللاُ فِیھِ 

  
 اْبنِِھ َولِكْن إِْن َسلَْكنَا فِي النُّوِر َكَما ھَُو فِي النُّوِر، فَلَنَا َشِرَكةٌ بَْعِضنَا َمَع بَْعٍض، َودَُم یَُسوَع اْلَمِسیحِ ٧

إِِن اْعتََرْفنَا ٩. ْیَس الَْحقُّ فِینَاإِنَّھُ لَْیَس لَنَا َخِطیَّةٌ نُِضلُّ أَنْفَُسنَا َولَ : إِْن قُْلنَا٨. یُطَھُِّرنَا ِمْن ُكلِّ َخِطیَّةٍ 
  )     ٩ - ٧: ١یو١. (بَِخطَایَانَا فَھَُو أَِمیٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى یَْغفَِر لَنَا َخطَایَانَا َویُطَھَِّرنَا ِمْن ُكلِّ إِْثمٍ 
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اآلخرین بالرحیم؟ كیف یمكنك أن تكون أكثر رحمة؟ ما ھي الدوافع التي ھل یصفك 
تحركك في عالقاتك باآلخرین؟ ھل ھذه الدوافع ھي بالحق تعبیر عن محبة المسیح النقیة؟ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  

اسألھ أن یطھر قلبك . أشكر هللا على رحمتھ، واعترف بأي خطیة تحتاج أن تتوب عنھا
 . ویمنحك الفرص التي یمكنك فیھا أن تظھر رحمتھ لآلخرین
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استراتیجیة المسیح في الموعظة على الجبل؟  ما ھي -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
لماذا ال یمكن تعلیم مجموعة التطویبات األربعة الثانیة وتطبیقھا منفردة؟  -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  

. اشرح الفرق بین المحبة المشروطة وتلك غیر المشروطة -٣
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
من الناس في حیاتك تحبھم محبة مشروطة؟  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ومن ھؤالء الذین تحبھم محبة غیر مشروطة؟  -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما الذي یمكِّنك من حب المزید من الناس خاصةً في مجال العمل، محبة غیر مشروطة؟  -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
كیف یؤثر ذلك فیھم، وفیك أنت شخصیًا؟  -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما ھو الفاصل المنطقي بین مجموعة التطویبات األربعة األولى وبین األربعة األخیرة؟  -٨

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ "نقي القلب"ما ھو المعنى الفعلي لعبارة  -٩

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

  الذھاب إلى العمق
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؟ "نقاء القلب" بتطویبة " طھارة الفكر" كیف ترتبط  -١٠ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ینقل محبة هللا لآلخرین؟ لماذا یحتاج الرحیم إلى نقاوة القلب ل - ١١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
تأكد أن محبتك للناس ھي محبة هللا الحقیقیة وغیر المشروطة؟ كیف ت - ١٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
كیف بین لك هللا محبتھ غیر المشروطة ؟  - ١٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما ھي ضرورة القلب النقي لنظھر ". قلبًا نقیًا اخلق فيَّ یا هللا" ، صرخ داود ٥١في مزمور  -١٤ 

لآلخرین محبة هللا غیر المشروطة؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
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        حاملي رسالة المصالحة
  

   ٧الفصل 
  

   ٧الموعظة على الجبل : الدرس السمعي
  

  ". السالم صانع" فھم التطویبة السابعة وتعلُّم القصد من عبارة : الھدف
  

  ) ٩: ٥مت ."( طُوبَى لَِصانِِعي السَّالَِم، ألَنَّھُْم أَْبنَاَء هللاِ یُْدَعْونَ "
  

أن  -الذین صعدوا إلى قمة الجبل معھ -ابتعد البشر عن هللا، لھذا السبب تحتم على تالمیذ المسیح
ع هللا، فمن المنطقي أن فإذا كنا قد تصالحنا م. یعودوا ثانیةً إلى أسفل الجبل حاملین ھدفًا بعینھ

كما أنھ سوف یساعدنا على تحقیق . یستخدمنا هللا لمساعدة اآلخرین كي یتصالحوا ھم أیًضا معھ
المصالحة في عالقاتنا نحن شخصیًا، ثم یستخدمنا لمساعدة اآلخرین لیحققوا المصالحة في 

ء الذین یمثلون جزًءا تتعلق التطویبة السابعة بمھمة ھؤال. عالقاتھم ھم أیًضا مع بعضھم البعض
  . من خطة هللا العالجیة للبشریة

  
  . طوبى ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألنھم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ یُدعون:" تقول التطویبة السابعة -١
 

  .أفضل إجابة اختر

 . صواب أم خطأ؟ كل من تصالح مع هللا یمكنھ أم یكون رسوال للمصالحة -٢
  
صواب أم خطأ؟ كصانع للسالم، یعني مساعدة الناس لیتصالحوا مع هللا فحسب، لكن ذلك ال  -٣

 . یعني مساعدتھم للمصالحة مع اآلخرین
  
 . صواب أم خطأ؟ الرعاة والخدام فقط ھم المنوط بھم مساعدة الناس على المصالحة مع هللا -٤
  

  : ل من األسئلة األربعة التالیة، ثم اختر إجابة واحدة صحیحة لك)٢١ -١٤: ٥كو٢(اقرأ 
  
 )١٤آیة ( ما الذي یدفعنا لمشاركة رسالة خالص هللا مع اآلخرین؟  -٥
 وصایاه -أ

 محبتھ -ب
 خطایانا ومذنوبیتنا -ج
  مواھبنا ومؤھالتنا -د
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 ) ١٩آیة (كیف یصالح هللا العالم من خالل المسیح؟  -٦
 یعلمنا كیف نرضیھ -أ

 یُعرف بالخطیةیخبرنا بعدم وجود ما  -ب
 یخبرنا بعدم أھمیة الخطیة -ج
 ال یمسك علینا خطایانا  -د
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
 ). ١٩آیة (على َمن تقع مسئولیة حمل رسالة الخالص؟  -٧
 . یقوم بھذه المھمة هللا نفسھ أو یرسل مالًكا من عنده -أ

 . موجودة في الكتاب المقدس، یمكن للناس أن یجدوھا لو أرادوا -ب
 نا نحن كرسل المسیحعلی -ج
 . یحملھا بعض النخبة الموھوبین في الحدیث -د
  
 ؟ ٢٠كیف تصف موقف بولس في اآلیة  -٨
 َعَرضى -أ

 غیور وحماسي -ب
 متسرع في أحطامھ وعصبي -ج
 بال مشاعر وغیر مبالي -د
  
ن؟ للمسیح، أو حامل رسالة المصالحة، لآلخری" سفیًرا" ما ھي بعض الوسائل الفعالة لتصبح  -٩

 : اختر كل ما یناسب
 شارك اآلخرین باإلنجیل -أ

 تذھب إلى الكنیسة بانتظام -ب
 تظھر محبة هللا ورحمتھ عملیًا -ج
 . تعلن عن خطایا الناس وتحذرھم بضرورة إصالح أنفسھم -د
 تظھر طول أناتك مع الذین ال یفھمون هللا أو یدركونھ - ه
 . ترجو من الناس أن یدركوا أھمیة عالقتھم با - و
  . ال تضیع وقتك مع الخطاة -ز
  
  
 
  

 
أَنَّھُ إِْن َكاَن َواِحٌد قَْد َماَت ألَْجِل اْلَجِمیعِ، فَاْلَجِمیُع إًِذا : اإِْذ نَْحُن نَْحِسُب ھذَ . ألَنَّ َمَحبَّةَ اْلَمِسیِح تَْحُصُرنَا١٤
إًِذا نَْحُن ١٦. امَ َوھَُو َماَت ألَْجِل اْلَجِمیعِ َكْي یَِعیَش األَْحیَاُء فِیَما بَْعُد الَ ألَْنفُِسِھْم، بَْل لِلَِّذي َماَت ألَْجلِِھْم َوقَ ١٥. َماتُوا

إًِذا إِْن ١٧. َوإِْن ُكنَّا قَْد َعَرفْنَا الَْمِسیَح َحَسَب اْلَجَسِد، لِكِن اآلَن الَ نَْعِرفُھُ بَْعدُ . ِرُف أََحًدا َحَسَب اْلَجَسدِ ِمَن اآلَن الَ نَعْ 
َولِكنَّ اْلُكلَّ ِمَن ١٨. َر َجِدیًدااألَْشیَاُء اْلَعتِیقَةُ قَْد َمَضْت، ھَُوَذا اْلُكلُّ قَْد َصا: َكاَن أََحٌد فِي اْلَمِسیحِ فَھَُو َخلِیقَةٌ َجِدیَدةٌ 

أَْي إِنَّ هللاَ َكاَن فِي اْلَمِسیِح ُمَصالًِحا اْلَعالََم ١٩هللاِ، الَِّذي َصالََحنَا لِنَْفِسِھ بِیَُسوَع اْلَمِسیِح، َوأَْعطَانَا ِخْدَمةَ اْلُمَصالََحِة، 
إًِذا نَْسَعى َكُسفََراَء َعِن اْلَمِسیِح، َكأَنَّ هللاَ یَِعظُ ٢٠. فِینَا َكلَِمةَ الُْمَصالََحةِ لِنَْفِسِھ، َغْیَر َحاِسٍب لَھُْم َخطَایَاھُْم، َوَواِضًعا 

 ألَنَّھُ َجَعَل الَِّذي لَْم یَْعِرْف َخِطیَّةً، َخِطیَّةً ألَْجلِنَا، لِنَِصیَر نَْحُن بِرَّ هللاِ ٢١. تََصالَُحوا َمَع هللاِ : نَْطلُُب َعِن اْلَمِسیحِ . بِنَا
 )   ٢١ -١٤: ٥كو٢. (فِیھِ 
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 )اختر كل ما یناسب(في اعتقادك، لماذا صانعوا السالم سوف یُدعون أبناء هللا؟  - ١٠
 ألنھم مطیعون ویعملون عمل هللا -أ

 ألنھم یشبھونھ -ب
 ألنھم مولودون من روحھ -ج
 ألنھم ذوو حظوة عنده  -د
  

ل ھناك ًمن یلزمك أن تتصالح معھ؟ إذا أجبت ماذا أنت فاعل لتصالح اآلخرین مع هللا؟ ھ
بنعم، ما الذي یریدك هللا أن تفعلھ؟ ماذا تنوي فعلھ لتصالح الناس مع بعضھم البعض؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

أطلب المعونة . أشكر هللا ألنھ أرسل المسیح لیصالحنا معھ، وألنھ ال یحسب لنا خطایانا
اسأل معونتھ لتتصالح مع أي . من هللا لكي تكون سفیًرا لھ، ولیعطیك الفرصة لتقود آخرین لھ

 . شخص تحتاج أن تكون في سالم معھ
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معني أن هللا تصالح مع اإلنسان؟ ما  -١
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ما ھي معجزة المصالحة؟  -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
دمة المصالحة؟ ما ھي خ -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
اآلخرین مع هللا؟  ماذا تفعل لتصالح -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
تحتاج أن تتصالح معھ؟ إذا أجبت باإلیجاب، ماذا یریدك هللا أن تفعل حیال ھل یوجد شخص  -٥

ھذا؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ماذا یمكنك أن تفعل لتساعد الناس على مصالحة بعضھم البعض؟ ھل تتحرك بفاعلیة حقًا  -٦

لتساعد اآلخرین على المصالحة؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
لماذا تعتقد أن حاملي رسالة المصالحة سوف یُدعون أبناء هللا؟  -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 

  
  
  
  
  
  

     

  الذھاب إلى العمق
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  صانعو السالم المضطھدون
  و

  وعود، وعود
  

  ٨الفصل 
  

   ٨الموعظة على الجبل : الدرس السمعي

  ) ١٠ -٥١ ىمت( ة الثامنة وتعلُّم كیف نواجھ االضطھاد فھم التطویب: الھدف

َماَواتِ " ، ألَنَّ لَھُْم َملَكُوَت السَّ   )١٠: ٥متى ."(طُوبَى لِلَْمْطُروِدیَن ِمْن أَْجِل اْلبِرِّ
  

ھناك مبرر أن ترد تطویبة االضطھاد بعد تطویبة صانعي السالم میاشرة، فغالبًا ما یتعرض 
فیمكن لصناعة السالم أن تضع . عواقب مؤلمة ألنھم یتشبھون بالمسیححاملو رسالة المصالحة ل

فالتلمیذ ذو السلوك . تالمیذ المسیح في خضم حرب خطیرة، إلى الدرجة التي فیھا یفقدون حیاتھم
الصالح یقدم للناس نموذًجا یجب أن یُحتذى، فإما أن یقبلوه، أو یشنوا علیھ ھجوًما ضاریًا مثلما 

  . ، وغالبًا ما یحدث األمر األخیرحدث مع الرب یسوع
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  .أفضل إجابة اختر

 طوبى ــــــــــــــــــــــــــ من أجل البر، ألن لھم ـــــــــــــــــــــــــــ : " التطویبة الثامنة ھي -١
 . صواب أم خطأ؟ تنطبق ھذه التطویبة على كل مضطھد ألي سبب كان -٢
اتھ من أجل المسیح، فھو یبرھن على أن یسوع ھو سیده صواب أم خطأ؟ إذا فقد أحدھم حی -٣

 . وملكھ
  

  : اختر أفضل إجابة، ما لم یُذكر غیر ذلك
  
 كیف واجھ الرسل االضطھاد؟ ). ٤١ -٤٠: ٥أع(اقرأ  -٤
 ھربوا خوفًا -أ

 تبادلوا الھجوم على مضطھدیھم -ب
 قرروا طاعة السلطات -ج
 أجل الرب یسوع ابتھجوا لحصولھم على امتیاز االضطھاد من -د
  
  
  
  
  
  
  
، یجب على المؤمنین أن یعتبروا أن ١٢وفقًا لما ورد في آیة ). ١٤ -١٢: ٤یط١(اقرأ  -٥

 : االضطھاد
 أمًرا مستغربًا وغیر عادي -أ

 عالمة على دینونة هللا -ب
 أمًرا عادیًا وجزًءا من الحیاة مع المسیح -ج
 أمًرا ھینًا ویمكن التعامل معھ -د
  
 ، ما ھي داللة االضطھاد؟ )١٤: ٤بط١(ا جاء في وفقًا لم  -٦
 . دلیل على حضور الروح القدس في حیاتك -أ

 داللة على غضب هللا بسبب خطایاك -ب
 أنك ال تتعامل مع العالم بشكل جید -ج
 غیاب روح هللا وبركاتھ من حیاتك -د
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ُسَل َوَجلَُدوھُْم، َوأَْوَصْوھُْم أَْن الَ یَتََكلَُّموا بِاْسِم یَُسوَع، ثُمَّ أَْطلَقُوھُمْ   .َوَدُعوا الرُّ
ِحیَن ِمْن أََماِم اْلَمْجَمعِ، ألَنَّھُْم ُحِسبُوا ُمْستَأِْھلِیَن أَ ٤١ ا ھُْم فََذھَبُوا فَرِ .ْن یُھَانُوا ِمْن أَْجِل اْسِمھِ َوأَمَّ  

 

 
نَّھُ أََصابَُكْم أَیُّھَا األَِحبَّاُء، الَ تَْستَْغِربُوا اْلبَلَْوى اْلُمْحِرقَةَ الَّتِي بَْینَُكْم َحاِدثَةٌ، ألَْجِل اْمتَِحانُِكْم، َكأَ ١٢

، افَْرُحوا لَِكْي تَْفَرُحوا فِي اْستِْعالَِن َمْجِدِه أَْیًضا بَْل َكَما اْشتََرْكتُْم فِي آالَِم اْلَمِسیحِ ١٣أَْمٌر َغِریٌب، 
ا ِمْن . إِْن ُعیِّْرتُْم بِاْسِم اْلَمِسیِح، فَطُوبَى لَُكْم، ألَنَّ ُروَح اْلَمْجِد َوهللاِ یَِحلُّ َعلَْیُكمْ ١٤. ُمْبتَِھِجینَ  أَمَّ

ا ِمْن ِجھَتُِكمْ  دُ  ِجھَتِِھْم فَیَُجدَُّف َعلَْیِھ، َوأَمَّ ) ١٤ -١٢: ٤بط١. (فَیَُمجَّ  
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اختر كل ما (یسوع في سلوكھم؟ في رأیك، لماذا یھاجم العالم أولئك الذین یتمسكون بنموذج  -٧
 ): یناسب

 .الذین یسلكون كیسوع یصارحون الناس بما یجب أن یفعلوه -أ
 . سلوك یسوع واتجاھاتھ ال تتناسب مع األنظمة العالمیة والثقافات البشریة -ب
 . تتسم سلوكیات یسوع بالبر الذاتي والمیل نحو الھجومیة -ج
 . ال تتفق الخطیة مع البر أبًدا -د
 . سلوكیات یسوع كانت تتسم بالتعصب واالنحیاز - ه

  

ما ھو رد فعلك الطبیعي نحو االضطھاد؟ ھل یمكنك شرح وتوضیح موقف هللا عندما 
تعاني أنت االضطھاد؟ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

وصلي ن أجل اإلخوة واألخوات . أشكر هللا ألنھ یبارك المضطھدین من أجل اسمھ
قویاء الذین یواجھون االضطھاد من أجل إنجیل یسوع المسیح لكي ال یتزعزع إیمانھم ویظلوا أ

واطلب معونتھ لكي تستطیع أن تقدم نموذج یسوع، ولكي ما یعطیك القوة حین یرفضك الناس . فیھ
 . لكونك واحد من أتباعھ
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وعلى " coming - التطویبات القادمة " اشرح لماذا یُطلق على التطویبات األربعة األولى  -١

". going - التطویبات الذاھبة" األربعة التالیة
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  :یذكر القس وود وارد أربعة قوانین روحیة -٢

  .وھو فيَّ وأنا فیھ. أنا أعجز، لكنھ ھو یستطیع 
  . أنا ال أرید، لكنھ ھو یرید، وھو فيَّ وأنا فیھ

  . ال أنا، بل ھو، وھو فيَّ وأنا فیھ
  . لم أصنع، لكنھ ھو الذي صنع، وكنت فیھ وكان ھو فيَّ 

كیف ترتبط كل من العبارات السابقة مع زوج محدد من التطویبات، ولماذا؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ذ یسوع أن یسعوا ویطلبوا التعرض لالضطھاد؟ ھل تعني التطویبة الثامنة أنھ على تالمی -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ھل فعلت ذلك؟ وإذا كانت إجابتك . ینصح القس وود وارد بحفظ التطویبات عن ظھر قلب -٤

بالنفي، ھل تتعھد بحفظھا؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ھل تعرف أحًدا یبغض المسیح؟ اشرح ما تقول  -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
كیف یكون رد الفعل الطبیعي عند أمثال ھؤالء نحو كل من یتشبھ بالمسیح ویرتبط بھ؟  -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
نحن بحاجة إلى فحص الذات من الرقبة " یقول القس وود وارد بخصوص التطویبات  -٧

كیف یتم ذلك؟ ". we need a check-up from the neck up: " فصاعًدا
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
  
 
  

  الذھاب إلى العمق
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لتطویبتان األولى والثانیة عن تعامالت هللا معنا؟ بم تخبرنا ا -٨
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ماذا یعني امتالك المساكین بالروح لملكوت السموات؟  -٩

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
لعواقب " المواقف الجمیلة" لماذا یتعرض المؤمنون الذین یتشبھون بیسوع، الذین یظھرون  - ١٠

مؤلمة؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
كیف یمكن لالضطھاد واأللم أن یكونا بركة؟  -١١ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ما ھو رد فعلك الطبیعي تجاه االضطھاد؟ ھل یمكنك تصویر رد فعل هللا حین تتألم أنت؟  -١٢ 

وكیف؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
لماذا وعد هللا بأن الودعاء سوف یرثون األرض؟  -١٣ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
اجتماعي؟  لماذا ینظر القس وود وارد بعین االعتبار لالستغاثات اللیلیة باعتباره اخصائي -١٤ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
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  والثقافة السمات الشخصیة
  

  ٩الفصل 
  

   ٩الموعظة على الجبل : الدرس السمعي 
  

فھم دور المؤمن في الثقافة المجتمعیة من خالل أربعة تشبیھات استخدمھا : الھدف
  . المسیح في وصف خدمة التالمیذ وشھادتھم عنھ

؟ الَ یَْصلُُح بَْعُد لَِشْيٍء، إِالَّ ألَْن أَْنتُْم ِمْلُح األَْرِض، َولِكْن إِْن فََسَد اْلِمْلُح فَبَِماَذا یَُملَّحُ «١٣"
  ). ١٣: ٥ ىمت." (یُْطَرَح َخاِرًجا َویَُداَس ِمَن النَّاسِ 

  
تمثل التطویبات جوھر ومركز موعظة المسیح على الجبل، فمن خالل ھذه المواقف الثمانیة، 

زء یضیف إلى وفي ھذا الج. وضع یسوع مالمح الشخصیة التقیة التي یمكن لھا أن تغیر العالم
  . موعظتھ بعض التطبیقات والتعلیقات

  
بعد عرضھ للمواقف الجمیلة الثمانیة، یذكر المسیح أربعة تشبیھات قویة یصف فیھا ماذا یمكن أن 

یحدث عندما یصبح المؤمنین جزًءا من عالج هللا للعالم، فیصیر المؤمنین ملح األرض، ونور 
  . على جبلالعالم، وشمعة موضوعة في منارة، ومدینة 

  
التشبیھ  األول الذي استخدمھ المسیح لوصف تالمیذه ھو الملح، فھذا األخیر یستخدم كمادة تحفظ 

اللحم من الفساد، وھكذا المؤمنون المتمثلون بیسوع، ھم كالملح للعالم، فعندما یوجدون بین الناس، 
مادة ثمینة یستخدمھا  إنھم یصبحون. یحفظون العالم من الفساد الكلي من خالل تشبھھم بالمسیح

  . المسیح في تغییر المجتمع الذي یعیشون فیھ
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  .أفضل إجابة اختر

صواب أم خطأ؟ یعتقد كثیرون أن التطویبات ھي أساس التعلیم الوارد في الموعظة على  -١
 . الجبل، والباقي منھا ھو تطبیق عملي

 . قیمھصواب أم خطأ؟ تكشف لنا التطویبات عن مبادئ ملكوت هللا و -٢
صواب أم خطأ؟ كان ھدف المسیح الرئیسي من تعالیمھ ھو إمداد الناس بالمعلومات، ولیس  -٣

 . إرشاد أتباعھ كیفیة سلوكھم في الحیاة
  . مراًرا كثیرة في الكتاب المقدس" مؤمنین"صواب أم خطأ؟ تستخدم كلمة  -٤
 
 ما موقف المسیح من الثقافة المجتمعیة؟  -٥

 . ا أن یتأقلم معھاكان یحاول دائمً  -أ
 . حرص على عدم تالئمھ معھا -ب
 .عزل نفسھ حتى ال تؤثر فیھ -ج
  . دخل في صراع معھا، وحاول تغییرھا -د
  

  : اختر أفضل إجابة، ما لم یُذكر غیر ذلك
  
 ما ھي التشبیھات التي استخدمھا المسیح لوصف أتباعھ؟  -٦

 الملح -أ
 الرمل -ب
 النور -ج
 مدینة على جبل -د
 منارة - ه
 السمك   - و

  
 ما ھي وسائل المسیح في تغییر ثقافة المجتمع؟  -٧

 أعطى وصایا جدیدة -أ
 غیر قلوب المؤمنین وأرسلھم للعالم -ب
 أصلح الحكومات -ج
 زود الناس بالمزید من التعالیم -د

  
 ):اختر كل ما یناسب(ما ھي استخدامات الملح التي خطرت لیسوع حین استخدمھ كتشبیھ؟  -٨

 مادة حافظة -أ
 مادة ثمینة بدیلة للمال -ب
 مھیج للقروح -ج
 یسبب العطش -د
 مادة للتنظیف - ه
 مادة للشفاء - و
  إضافة مذاق جید للطعام  -ز
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في مجتمعك؟ " أو ملًحا"ما ھي الخطوات المحددة التي یمكنك اتخاذھا لتصبح أكثر تأثیًرا 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا لقدرتھ على تغییر قلبك ورغبتھ في إرسالك للعالم كسفیر لھ، واسألھ أن 
 . دمك لتصنع تأثیًرا في مجتمعك والناس المحیطین بكیستخ
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عندما یمتلك أحدھم شخصیة مشابھة لشخص المسیح، ماھي سمات ھذه الشخصیة؟  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ھل یمیل التعلیم المسیحي إلى التالئم مع ثقافة المجتمع أم إلى تغییرھا؟ وكیف؟   -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
، ولماذا استعان بالملح؟ )١٣: ٥مت(اشرح تشبیھ یسوع بالملح في  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما الذي یحتاجھ الملح لیصبح عامالً فعاالً ویحدث تغییًرا؟  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
في مجتمعك؟  مؤثًرا" ملًحا"ما ھي الخطوات المحددة التي یمكنك اتخاذھا لتصبح  -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ھ عندما شبھھم بمدینة فوق جبل؟ ماذا قصد یسوع لشعب -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
كیف یمكنك أن تكون قدوة تُحتذى في مجتمعك ونور لآلخرین فیھ؟  -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  
  
  
  

  
  
  
  

          
  

  الذھاب إلى العمق
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  الملح والنور
  
  ١٠الفصل 
  

   ١٠الموعظة على الجبل : الدرس السمعي
  

في  - نكون ملًحا ونوًرا في العالم - نتعلم كیف نكون جزًءا من عالج هللا : الھدف
  . عالقاتنا

  )١٦ -١٣: ٥ىمت: النص(                                                                              

َوالَ یُوقُِدوَن ١٥الَ یُْمِكُن أَْن تُْخفَى َمِدینَةٌ َمْوُضوَعةٌ َعلَى َجبَل، . أَْنتُْم نُوُر اْلَعالَمِ ١٤" 
فَلْیُِضْئ نُوُرُكْم ١٦. ِسَراًجا َویََضُعونَھُ تَْحَت اْلِمْكیَاِل، بَْل َعلَى اْلَمنَاَرِة فَیُِضيُء لَِجِمیِع الَِّذیَن فِي اْلبَْیتِ 

ُدوا أَبَاُكُم الَِّذي فِي السََّماَواتِ  اَم النَّاِس، لَِكْي یََرْوا أَْعَمالَُكُم اْلَحَسنَةَ، َویَُمجِّ  - ١٤: ٥مت." (ھَكَذا قُدَّ
١٦ (  

  
یستخدم الملح كمادة تحفظ اللحم من الفساد، وھكذا المؤمنون المتمثلون بیسوع، ھم كالملح للعالم،  

إنھم . ندما یوجدون بین الناس، یحفظون العالم من الفساد الكلي من خالل تشبھھم بالمسیحفع
  . یصبحون مادة ثمینة یستخدمھا المسیح في تغییر المجتمع الذي یعیشون فیھ

  
یدل التشبیھ الثاني على أن المؤمنین وحدھم ھم مصدر النور للجموع التي تحیا في الظالم 

وإذا لم . الملح والنور" أنكم أنتم وحدكم" ألول، فكلمات یسوع تعني حرفیًا ومثل التشبیھ ا. الدامس
فا یرسل إلى العالم أولئك . یقم تالمیذه بدورھم كملح ونور، ال یمكن ألحد غیرھم أن یحل محلھم

  .  الذین یتمثلون بیسوع باعتبارھم الحل اإللھي للعالم، فیشرقون حتى یراھم الجمیع
  

قبل أن :" وفي واقع األمر، یرید یسوع أن یقول. الثالث والرابع بالتشبیھ الثاني یرتبط التشبیھان
وكل مرة أضئ . وبعد اإلیمان، أضاءت شموعكم. تصیروا تالمیذي، كنتم كشموع غیر مضیئة
ومثل مدینة على جبل أو مصباح منیر، ھكذا یضئ ". شمعة، أضعھا على المنارة لیراھا اآلخرین

  . خفاء نورھمتالمیذه وال یمكن إ
  

  .أفضل إجابة اختر

 . صواب أم خطأ؟ ال یمكن للمؤمنین أن یؤثروا في العالم إذا عاشوا منعزلین عنھ -١
 . صواب أم خطأ؟ جاء یسوع إلى العالم لیغیر ثقافتھ -٢
 . صواب أم خطأ؟ قال یسوع لتالمیذه أنھم كانوا نوًرا ألن العالم مكان مظلم -٣
 . س مثاالً لشخص عاش كملح ونورصواب أم خطأ؟ یسوع لی -٤
  
  
  



 42

  : اختر أفضل إجابة واحدة، ما لم یُذكر غیر ذلك
  
 متى یكون دورنا كملح أكثر فعالیة؟  -٥

 عندما ندرس الكتاب المقدس -أ
 عندما نذھب للكنیسة -ب
 من خالل عالقاتنا مع اآلخرین -ج
 . من خالل عالقاتنا مع المؤمنین -د

  
ع خطًا تحت المجاالت الموجودة في مجتمعك التي تعتقد جازًما أنھا في القائمة التالیة، ض -٦

 )ربما تتنوع اإلجابات وتختلف: ( األكثر احتیاًجا لتأثیر المسیحیة علیھا
 

  المعاییر األخالقیة                االقتصاد ومجال األعمال                
  الحكومة  الزواج                                             
  العالقات األسریة                   العالقات االجتماعیة                
  الدیانة                                 التعلیم               
  الترفیھ                                 الثقافة               

  
 ): كل ما یناسب اختر(في رأیك، ما معنى أن نكون نور في العالم؟  -٧

 مشاركة اآلخرین بكلمة هللا -أ
 األعمال الصالحة بدافع نقي -ب
 إظھار برك -ج
 لفت األنظار لشخصك -د
 التحلي بالسلوك التقي - ه
 إظھار المحبة تجاه اآلخرین - و

  
 ما مصدر النور الذي فینا؟  -٨

 صالحنا -أ
 المؤمنون -ب
 استحقاقنا الشخصي -ج
 یسوع الحي فینا   -د

  
 وفقًا لھذه اآلیة، كیف یختلف تالمیذ یسوع عن العالم؟ ). ١٤: ١٧یو(اقرأ  -٩
 ھم أفضل من الباقین -أ

 ذوي مواھب أكثر -ب
 أُعطوا كلمتھ -ج
 لیس ثمة اختالف بینھم  -د
  
  
 
  

  
  

 

 
. ِمَن اْلَعالَمِ  أَنَا قَْد أَْعطَْیتُھُْم َكالََمَك، َواْلَعالَُم أَْبَغَضھُْم ألَنَّھُْم لَْیُسوا ِمَن اْلَعالَِم، َكَما أَنِّي أَنَا لَْستُ ١٤
)١٤: ١٧یو(  
 

ونِي بَْل أَنَا اْختَْرتُُكْم، َوأَقَْمتُُكْم لِتَْذھَبُوا َوتَأْتُوا بِثََمٍر، َویَُدوَم ثََمُرُكْم، لَِكْي یُْعِطیَُكُم لَْیَس أَْنتُُم اْختَْرتُمُ ١٦
)١٦: ١٥یو. (اآلُب ُكلَّ َما طَلَْبتُْم بِاْسِمي  
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 وفقًا لھذه اآلیة، لماذا اختار یسوع تالمیذه؟ ). ١٦: ١٥یو(اقرأ  - ١٠
 لیھتموا بأعمالھم الخاصة -أ

 یتواصلوا مع غیرھم من المؤمنین فحسبل -ب
 لیدینوا العالم -ج
 لیذھبوا ویثمروا  -د
  

عندما یذكر الكتاب المقدس أن یسوع أراد لتالمیذه أن یذھبوا ویأتوا بثمر، فإنھ یستخدم الكلمة 
باعتبارك أحد تالمیذه، كیف تشعر ". تحدید المكان وفقًا لخطة استراتیجیة"الیونانیة التي تعني 

األجوبة . اختر كل ما یناسب(تدرك أن هللا حدد مكانك حیث أنت وفقًا لخطة استراتیجیة؟ حین 
 ). متنوعة
         
  تشجیع        خوف       تواضع       
  لك ھدف       ثقة          امتنان            

  

ن ما وجھ االختالف بین حیاتك وحیاة أولئك الذین ال یعرفون الرب یسوع؟ أي جانب م
جوانب عالقاتك تحتاج فیھ أكثر أن تكون ملًحا ونوًرا؟ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

أسألھ أن تضئ بقدر . أشكر هللا على الفرص التي یتیحھا لك لتكون نوًرا في الظلمة
 .  إمكانك، وأن تحمل الثمر الكثیر
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لماذا یقول القس وود وارد أننا نحتاج أن نكون ملًحا قبل أن نكون نوًرا؟  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  ھل تتواصل حیاتك مع حیاة اآلخرین بالقدر الذي یسمح لك بأن تكون ملًحا ونوًرا لھم؟ -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ك الذین ال یعرفون یسوع؟ كیف تختلف حیاتك عن حیاة أولئ -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
جوانب عالقاتك التي تحتاج فیھا أكثر أن تكون ملًحا ونوًرا؟ ما ھي  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
في مكان عملك؟ كیف یراك زمیلك في العمل ملًحا " مدینة موضوعة على جبل" ھل أنت  -٥

؟ ٥ونوًرا الوارد ذكرھما في متى 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ھل تعرف مؤمنین آخرین في مكان عملك؟ وكیف تتعرف علیھم؟  -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
لماذا تعتقد أن مكان عملك ربما یكون ھو المكان االستراتیجي لك لتكون ملًحا ونوًرا فیھ؟  -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
 
  
 
  
  

  
  
  
  
  

  الذھاب إلى العمق



 45

  قانون هللا وحیاة الناس
  
  ١١الفصل 
  

  ١١الدرس السمعي 

 - ١٧: ٥ ىمت: النص. (لرب یسوع عن قانون هللا والبر الشخصيفھم منظور ا: الھدف
٢٠(  

یِسیِّیَن لَْن تَْدُخلُوا َملَُكوَت : فَإِنِّي أَقُوُل لَُكمْ ٠" ُكْم َعلَى اْلَكتَبَِة َوالْفَرِّ إِنَُّكْم إِْن لَْم یَِزْد بِرُّ
  ) ٢٠: ٥ ىمت." (السَّماَواتِ 

ھذه اآلیات، لكنھ في واقع األمر كان یواجھ تعالیم ظن كثیرون أن یسوع یناقد العھد القدیم في 
كل ما أعلمھ لكم مكتوب في كلمة هللا، : " كان لسان حالھ لتالمیذه. القادة الدینیین في ذلك الوقت

ثم یسترسل في اآلیات ." لكن تعالیمي تأتي في تعارض مباشر مع ما یعلِّمھ لكم قادتكم الدینیین
أي تعالیم - وبین روح الناموس  -أي تعالیم الفریسیین -موس الحرفيالتالیة لیوضح الفرق بین النا

علَّمھم أن الناموس یُعنَى بداخل اإلنسان، ولیس بالممارسات الخارجیة، أنھ یھتم بما  . - یسوع
، أنھ روحي ولیس تقلیدي، وحقیقي )االتجاه األفقي(، ولیس إلرضاء اآلخرین )االتجاه الرأسي(

  . ولیس فیھ نفاق
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  .أفضل إجابة اختر

صواب أم خطأ؟ لكي نكون جزًءا من عالج یسوع للعالم، یجب أن نتعلم كیف نستخدم الكتاب  -١
 .  المقدس في حیاة الناس

 . صواب أم خطأ؟ هللا أعطى البشر ناموسھ وكلمتھ من منطلق محبتھ للناس -٢
 . لقدیمصواب أم خطأ؟ كانت تعالیم یسوع في تناقض صارخ مع ناموس العھد ا -٣
صواب أم خطأ؟ علَّم یسوع أن روح ناموس العھد القدیم أكثر عمقًا وأكثر استھدافًا للفرد عن  -٤

  . تعالیم القادة الدینیین
  

  : اختر أفضل  إجابة واحدة لكل سؤال ما لم یُذكر غیر ذلك
 ؟ )٢٠: ٥ى مت(ماذا یقول یسوع عن برنا في  -٥
 نیجب أن یزید على بر القادة الدینیی -أ

 ال یمكن أن یتساوى مع بر فادة الدین -ب
 ال یشكل أھمیة لدى هللا بعد اآلن -ج
 ال یجب أن یُبنَى على أساس العھد القدیم البتة -د
  
 ما ھو أحد الفروق الرئیسیة بین الحرف والروح في الناموس؟). ٦: ٣كو٢(اقرأ  -٦
           ال فرق، فاالثنان واحد                                  -أ

 الحرف أسھل في التطبیق -ب
 الروح أقل حسًما مع الخطیة -ج
 الحرف یقتل، لكن الروح یُحیي -د
  
 من خالل وجھة النظر اإلھیة، لماذا أُعطي الناموس؟  -٧
 إلدانة الخطیة وتجریمھا -أ

 لحث الناس على فعل األفضل -ب
 لتحقیق سعادة الناس ورفاھیتھم -ج
 الدینیین ألنفسھم لتحسین نظرة القادة -د

        
ثم . في القائمة التالیة، ضع خطًا تحت وجھات النظر الخاطئة التي للقادة الدینیین عن الناموس -٨

  : على رأي یسوع الصائب عن الناموس√ضع عالمة 
  رأسي                                               خارجي 

  داخلي                 كتابي                                 
  منافق                                                      أفقي

 تقلیديحقیقي                                                 

 الَ . الَِّذي َجَعلَنَا ُكفَاةً ألَْن نَُكوَن ُخدَّاَم َعْھٍد َجِدیدٍ ٦
وحِ  وَح . اْلَحْرِف بَِل الرُّ ألَنَّ اْلَحْرَف یَْقتُُل َولِكنَّ الرُّ

 )٦: ٣كو٢.(یُْحیِي
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ھل ترى أي أوجھ للشبھ بین مفھومك لكلمة هللا وتطبیقھا وبین مفھوم الفریسیین لھا؟ وما 
كي تصیر مثل یسوع بصورة أكبر؟ ھي إن ُوجدت؟ وماذا تفعل ل

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

أطلب منھ أن یخلق في قلبك بًرا داخلیًا في . ر هللا ألنھ یعلمنا البر لعمق محبتھ لناأشك
 . مسار تعلُّمك لكلمتھ وطاعتك لھا
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ما معنى تطبیق ناموس هللا من خالل محبة هللا؟  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
كیف انتھك الفریسیین ھذا المبدأ؟  -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
لماذا یتعارض تعلیم یسوع مع الفریسیین؟ أكتب قائمة باالختالفات بین تعلیم یسوع وتعلیم  -٣

الفریسیین
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
). ٢٠: ٥ى مت(عرف كلمة البر بحسب ما جاءت في  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
لفریسیین عنھ؟ ما ھو الفرق بین مفھوم یسوع عن البر ومفھوم ا -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
مماثل للفریسیین أكثر أم لیسوع؟ وماذا عساك أن تفعل لتشبھ المسیح أكثر؟  ھل تطبیقك للكلمة -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما ھو الفرق بین حرف الناموس وروح الناموس، ولماذا یقتل الحرف بینما الروح یُحیي؟  -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  ناموس هللا وأخوك
  ١٢الفصل 

   ١٢الدرس السمعي 

: النص(تعلُّم كیفیة التواصل بین المؤمنین عندما یتشبھون بمثال الرب یسوع : الھدف
  ). ٢٤ - ٢١: ٥ىمت

ْمَت قُْربَانَ ٢٣"  ْرَت أَنَّ ألَِخیَك َشْیئًا َعلَْیَك، فَإِْن قَدَّ فَاتُْرْك ٢٤َك إِلَى الَْمْذبَحِ، َوھُنَاَك تََذكَّ
الً اْصطَلِْح َمَع أَِخیَك، َوِحینَئٍِذ تََعاَل َوقَدِّْم قُْربَانَكَ  اَم اْلَمْذبَِح، َواْذھَْب أَوَّ : ٥ىمت." (ھُنَاَك قُْربَانََك قُدَّ

٢٤ - ٢٣(  
  

أما القادة . المؤمنین على عالقاتھم ببعضھم البعض قویة وتتسم بالمحبة علَّم یسوع بحتمیة حفاظ
لكن َمن لھم اتجاه . الدینیون في ذلك الوقت فكان تعلیمھم یكتفي بعدم إیذاء القریب أو قتلھ فحسب

علیك أن تحرص .  یسوع، علیھم إظھار رحمتھ، وإال فسوف تتأثر عبادتھم الشخصیة بالسلب
البد من عالج مشاعر الغضب والنفور ". أخوك"ي شخص یدعوه یسوع على عدم النفور من أ

  . التي تنتابنا تجاه إخوتنا أذا كنا نرید بناء عالقة معھم تُسر قلب هللا
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  .أفضل إجابة اختر

 . صواب أم خطأ؟ ما دامت عالقتنا با قویة، فال أھمیة لنوع عالقتنا باآلخرین -١
خرین ھو بیت القصید في عالقاتنا بھم، وال أھمیة لمشاعرنا صواب أم خطأ؟ عدم إیذائنا لآل -٢

 . الداخلیة تجاھھم
البد من عالج  أي نفور بین اإلخوة في المسیح إذا كنا : صواب أم خطأ؟ وفقًا لتعالیم یسوع -٣

 . فعالً نرید االرتباط الحقیقي بھ والتواصل معھ
فھو ....." لكني أقول....................یلسمعتم أنھ ق: "صواب أم خطأ؟ عندما كان یسوع یقول -٤

 . إنما كان یعني اعتراضھ على ما ورد بالعھد القدیم
  

  : اختر أفضل إجابة واحدة، ما لم یُذكر غیر ذلك
 ؟ )٢٤ - ٢٣/ ٥مت(ما ھو الموقف المحدد الذي یتناولھ النص الوارد في  -٥

 عندما یخطئ أحدھم في حقنا -أ
 معندما نخطئ في حق أحدھ -ب
  

 ما ھو الموقف المحدد الذي یتناولھ ھذا النص؟     ). ٢٥: ١١قس مر(اقرأ  -٦
 عندما یخطئ أحدھم في حقنا -أ

 عندما نخطئ في حق أحدھم    -ب
  
 ، في أي اتجاه یأمرنا یسوع بأن ننظر؟ )٢٤ -٢١: ٥ى مت(في  -٧
 للداخل -أ

 إلى فوق -ب
 حولنا -ج
 لبعید  -د
  
 ؟ بصفة عامة؟ "أخ"یشیر لفظ في تعالیم یسوع، عالم  -٨
 إخوتنا -أ

 المؤمنین اآلخرین -ب
 الناس من نفس الِعرق -ج
  الجمیع -د
  
  
  
  

ومتى وقَفْتم تصلُّونَ، فَاغْفروا إِنْ كَانَ ٢٥
 لَكُم رفغي كَيٌء، ليش دلَى أَحع لَكُم

اومي السي فالَّذ وكُما أَبضأَيكُمالَتّز ات  
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 ؟ )٢٤ -٢١: ٥ى مت(ما ھي النقطة الرئیسیة في تعلیم یسوع الوارد في  -٩
 ال نقتل المؤمنین اآلخرین -أ

 أال نغضب ألي سبب كان -ب
 ال تنطبق علینا بعد اآلن" ال تقتل"وصیة  -ج
  . علینا أن نتعلم كیف نحب المؤمنین اآلخرین لو كنا نود عالقة صحیحة مع هللا -د
 

ھل توجد عالقة تعطل عبادتك؟ إذا أجبَت بنعم، ماذا عساك أن تفعل . امتحن عالقاتك
  لتعالج ھذا األمر؟ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  

هللا على عالقة الحب العمیق التي تتمتع بھا معھ، وعلى رغبتھ في مساعدتك لیكون 
ن یشفي كل عالقة مكسورة بینك وبین مؤمنین أطلب منھ أ. لك عالقة محبة قویة مع اآلخرین

آخرین، ویساعدك أن تغفر، واطلب أنت منھ الغفران، وأن تتخذ أي خطوات الزمة لتتصالح 
 . معھم
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على تفسیره وتطبیقھ لھ؟ ) أو لفلسفة الكتاب المقدس( لماذا یؤثر مفھوم الشخص للكتاب المقدس -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
؟ "األفقي" والبر " الرأسي"ما الفرق بین البر  -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ وما الفارق الذي "خالل محبة هللا توصیل كلمة هللا من" ماذا یقصد القس وودوارد من عبارة  -٣

یُحدثھ ھذا االتجاه؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
القتل الحرفي؟ إذا أجبت بالنفي، فماذا تعني إذن؟ " ال تقتل"ھل تعني الوصیة السادسة  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ھل تفسیر یسوع لھا یدینك؟ وماذا تحتاج أن تفعل تجاه ذلك؟  -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
. أعط مثاالً لتفسیر الفریسیین الحرفي للكتاب المقدس -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
. أعط بعض أمثلة لحرفیة الشریعة من خبراتك الشخصیة -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
  

 
  
  

  

  الذھاب إلى العمق
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  ناموس هللا 
  وخصمك، والمرأ، ووحیاتك

  
    ١٣الفصل 
  

   ١٣الدرس السمعي رقم 
  

ا وأفراد الجنس اآلخر، وشریك تعلُّم كیف یریدنا یسوع التعامل مع خصومن: الھدف
  ). ٣٢ -٢٥: ٥ى مت:النص. (حیاتنا

ُكْن ُمَراِضیًا لَِخْصِمَك َسِریًعا َما ُدْمَت َمَعھُ فِي الطَِّریِق، لِئَالَّ یَُسلَِّمَك اْلَخْصُم إِلَى ٢٥" 
، فَتُْلقَى فِي السِّْجنِ  َرِطيِّ   )٢٥: ٥ ىمت." (اْلقَاِضي، َویَُسلَِّمَك اْلقَاِضي إِلَى الشُّ

  
ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ ٢٨. الَ تَْزنِ : قَْد َسِمْعتُْم أَنَّھُ قِیَل لِْلقَُدَماءِ "  إِنَّ ُكلَّ َمْن یَْنظُُر إِلَى اْمَرأٍَة لِیَْشتَِھیَھَا، : َوأَمَّ

  )٢٨ -٢٧: ٥ى مت." (فَقَْد َزنَى بِھَا فِي قَْلبِھِ 
  

ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ ٣٢. یُْعِطھَا ِكتَاَب طَالَقَمْن طَلََّق اْمَرأَتَھُ فَلْ : َوقِیلَ «٣١"  إِنَّ َمْن طَلََّق اْمَرأَتَھُ : َوأَمَّ
ُج ُمطَلَّقَةً فَإِنَّھُ یَْزنِي نَى یَْجَعلُھَا تَْزنِي، َوَمْن یَتََزوَّ   )٣٢ -٣١: ٥ى مت."(إالَّ لِِعلَِّة الزِّ

  
المنافسین أو الخصوم إلى عداوة  نحن نعیش في عالم تنافسي، وأحیانًا تتحول عالقاتنا مع

 - أما تالمیذ المسیح. صریحة، إلى الحد الذي یلجأون فیھ إلى مقاضاتنا بغرض تعرضنا للسجن
فال یجب أن یتملكھم الغضب فیحاولون النیل من أعدائھم، لكن باألحرى یحرصون  - صناع السالم

  . على أال یكونوا مصدًرا للصراع مع العدائیین من الناس
  

ككل الخطایا األخرى، یرجع الرب إلى . علمنا المسیح كیفیة التعامل مع الجنس اآلخركما 
  . إذا أردنا حقًا أن نكون ملًحا ونوًرا، علینا أن نضبط رغباتنا الجنسیة. أي القلب: المصدر

  
ویأتي تعلیم المسیح عن الطالق كنموذج لمعارضتھ لتفسیر الكتبة والفریسیین لكلمة هللا عندما 

ینتشر الطالق واالنفصال كالوباء الیوم في كثیر من . سوا بعض اآلیات من ناموس موسىاقتی
  . المجتمعات، بینما یعلِّم المسیح أن الطالق لم یكن أبًدا غرض هللا للزواج
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  .أفضل إجابة اختر

 . صواب أم خطأ؟ یتوقع منا الرب یسوع أن نسمح لآلخرین بفعل ما یروق لھم دائًما -١
 . أم خطأ؟ تالمیذ المسیح الحقیقیون لن یتنازعوا مع أحد البتة صواب -٢
صواب أم خطأ؟ یسھل التغلب على الخطایا الجنسیة عند مقاومة النظرة الثانیة، والفكر  -٣

 . الملوث، وتعزیز أفكار الشھوة
 . صواب أم خطأ؟ تشمل التطویبات عالقاتنا مع شریك الحیاة -٤

 
أحدھم، وكان جزًءا یسیُرا من الخطأ یقع علیك، لكن الخطأ األكبر كان إذا قام نزاع بینك وبین  -٥

على الطرف اآلخر، ماذا تعتقد رد الفعل الذي یریده یسوع منك؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  : اختر أفضل إجابة واحدة لألسئلة التالیة، ما لم یُذكر غیر ذلك

 أیة تطویبة بالتحدید تنطبق على تعلیم یسوع الخاص بخصومنا؟  -٦
 الثانیة الخاصة بالحزانى -أ

 بالودعاءالثالثة الخاصة  -ب
 الخامسة الخاصة بالرحماء -ج
 . السابعة الخاصة بصانعي السالم -د

  
 ماذا تعتقد قصد یسوع عندما ذكر قلع العین وقطع الید؟  -٧
 غلق الباب أمام الغوایة منذ البدایة -أ

 یمكنك إمعان النظر بعینیك ما دمت لم تفعل الخطیة -ب
 كل رغباتك شریرة -ج
 سك لتتجنب الخطیةاستخدم العنف نحو نف -د
  
  ). ١٥ - ١٣: ١یع(اقرأ  -٨

 وفقًا لھذا النص، ما ھي بدایة الخطیة في حیاتنا؟ 
 هللا یجربنا -أ

 رغباتنا وشھواتنا                                                -ب
 نحن نزرع الغوایة -ج
  الموت -د
 
  

١٣برإِذَا ج دقُلْ أَحالَ ي :» نم بري أُجإِن
، َألنَّ اَهللا غَير مجربٍ بِالشرورِ، »قبلِ اِهللا

ولكن كُلَّ واحد ١٤. وهو الَ يجرب أَحدا
وهش نم عدخانو ذَبجإِذَا ان برجيهت .

ثُم الشهوةُ إِذَا حبِلَت تلد خطيةً، ١٥
: ١يع( .والْخطيةُ إِذَا كَملَت تنتج موتا

١٥ - ١٣ .(  
 هأُمو اهلُ أَبجالر كرتلِ هذَا يأَج نم

ويلْتصق بِامرأَته، ويكُونُ االثْنان جسدا 
ر عظيم، ولكننِي أَنا هذَا الس٣٢. »واحدا

ةالْكَنِيسِسيحِ ووِ الْمحن ن٥أف( .أَقُولُ م :
٣٢ - ٣١(  
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 بناء على النص السابق، ما ھي عاقبة اإلثم؟  -٩
 لرضاعدم ا -أ

 الشبع الوقتي -ب
 غضب هللا -ج
 الموت -د
  

 وفقًا لھذا النص، ما ھو الزواج؟ ). ٣٢ - ٣١: ٥أف(اقرأ  - ١٠
 مؤسسة بشریة -أ

 مناسب وعملي -ب
 نموذج لعالقة المسیح بالكنیسة -ج
 تحقیقًا ألغراض شرعیة ومجتمعیة بحتة -د
  

وكیف تختلف ھذه القیم  ما ھي معتقدات مجتمعك من نحو النزاعات، والشھوة، والطالق؟
عن تعالیم یسوع؟ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

أطلب منھ أن یساعدك على . أشكر هللا ألنھ یستطیع أن یحفظنا من السقوط في الخطیة
 . مقاومة التجربة في كل مجاالت حیاتك
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ما ھو الفرق بین العدو والخصم؟  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما ھي مسئولیتنا كمؤمنین تجاه خصومنا؟  -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ھل إعمال الفكر في النجاسة یعادل الممارسة الفعلیة لھا؟  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ وما الذي یجب فعلھ لمقاومتھا؟ )أو الزنا( ما ھو مصدر الخطیة في خطیة النجاسة  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ما ھو روح الناموس بخصوص خطیة النجاسة؟  -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
لمقصود بھذه التشبیھات؟ استخدم الرب یسوع تشبیھ قلع العین وقطع الید، ما ا

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ "نشر ناموس هللا من خالل محبة هللا" ما معنى  -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما الفرق بین تعلیم یسوع عن الطالق وتعلیم الفریسیین؟ ولماذا ھما یختلفان؟  -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
  
 

  الذھاب إلى العمق
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ما ھو قانون هللا في ملء العالم بالصالحین؟  -٨
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ماذا یلزم لتفعیل الناموس؟  - ٩ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
لماذا یحرص إبلیس على قطع رابطة الزواج؟  - ١٠

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
لماذا؟ . یقول القس وود وارد أن الخیانة الزوجیة ھي السبب الكتابي الوحید إلنھاء الزواج - ١١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ھو مفتاح وصیة المسیح حول الطالق؟ ) ٢٤: ٢تك(لماذا یُعتبر النص الوارد في  - ١٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما ھي ثقافة مجتمعك عن النزاعات، والشھوة الجنسیة، والطالق؟ وكیف تختلف ھذه القیم  - ١٣

ن تعالیم یسوع؟ ع
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
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  وكالمكناموس هللا 
    ١٤الفصل 

   ١٤الدرس السمعي رقم 
  

  ). ٤٢ -٣٣: ٥ى مت: النص. (لنتعلم تعلیم المسیح عن القَسم والصدق: الھدف

یرِ . نََعْم نََعْم، الَ الَ : بَْل لِیَُكْن َكالَُمُكمْ "   )  ٣٧: ٥ى مت." (َوَما َزاَد َعلَى ذلَِك فَھَُو ِمَن الشِّرِّ
  
ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ . ََعْیٌن بَِعْیٍن َوِسنٌّ بِِسنٍّ : َسِمْعتُْم أَنَّھُ قِیلَ «" ، بَْل َمْن لَطََمَك َعلَى : أَمَّ الَ تُقَاِوُموا الشَّرَّ

ْل لَھُ اآلَخَر أَیًْضا  )٣٩ - ٣٨: ٥ى مت."(َخدَِّك األَْیَمِن فََحوِّ
  

ل لألقسام، فبعضھا كان ملزمً  . ا دون البعض اآلخركان للقادة الدینیین في أیام المسیح نظام مفصَّ
ویؤكد یسوع أن تالمیذه . كان نظاًما معقًدا وغریبًا، ولم یفي بوصیة هللا التي تمنع الشھادة الزور

  . البد أن یكونوا رجال لكلمة هللا ورجال قدر كلمتھم
  

ھذه " عین بعین وسن وبسن: "كما علَّم ھؤالء أیًضا بأسلوب خاطئ وصیة وردت في العھد القدیم
بھا التطبیق العنیف للعدالة، لكن باألحرى تحدید لمدى االنتقام الذي یتخذه الشخص  لم یُقصد

أما تعلیم یسوع في المقابل، فتضمن عدم مقاومة الشریر عن . المھان أو الذي تعرض إلساءة
  . طریق العنف، وذھب إلى ما ھو أبعد من العدالة إلى روح الناموس، أال وھي الرحمة
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  .أفضل إجابة اختر

 . صواب أم خطأ؟ كان المسیح یعلِّم أن األمانة واالستقامة یشكال أھمیة فصوى لدیھ -١
صواب أم خطأ؟ توقع یسوع من تالمیذه أال یقطعوا تعھد على أنفسھم البتة ال یستطیعون  -٢

 . الوفاء بھ
كن المسیح صواب أم خطأ؟ كان تعلیم الكتبة والفریسیین عن القَسم مأخوًذا من العھد القدیم، ول -٣

 . أبدى اعتراضھ علیھ
صواب أم خطأ؟  ال یوجد حظر في الكتاب المقدس على خداع الناس من خالل قول جزء فقط  -٤

 . من الحقیقة
  

  : اختر أفضل إجابة واحدة لكل من األسئلة التالیة، ما لم یُذكر غیر ذلك
  
 قھ لك أبَدا؟ كیف بكون شعورك عندما یعدك أحدھم بشئ لكنھ یحنث بوعده وال یحق -٥

 . شئ ال یضایقني، فالكل یفعل ذلك دائًما -أ
 . أنزعج، لكني أتفھم األمر، فكثیًرا ما أفعل أنا نفس الشئ -ب
 . أنزعج ألنھا تدل على عدم األمانة -ج
 . أنزعج ألني توقعت منھ ھذا السلوك -د

  
 أي من العبارات التالیة تحمل جوھر تعلیم یسوع عن الصدق ؟  -٦

 أن نتوخى الصدق في كل ما نقول وأال نخدع أحد عن عمد البد -أ
یرضى هللا بسلوكنا عندما یكون في مقدورنا أن نقول الصدق وفي نفس الوقت نخدع  -ب

 . شخص ما، ما دمنا ال نلجأ إلى الكذب
من المقبول أن نظل صامتین وال نصحح فكرة أحدھم إذا كان ذلك یجنبنا الوقوع في  -ج

 . المتاعب
نا التصریح بآرائنا حتى لو أدى ذلك إلى إیذاء مشاعر أحدھم وحتى لو لم یطلب علی -د

 . أحد منا ذلك
  
 كیف تنطبق تعالیم المسیح على أناس یعیشون في عالم تنافسي؟  -٧
 تنبھنا أن نتمثل بالباقین في التنافس والتناحر -أ

 تحثنا أن نكون مختلفین فنسلك كصانعي سالم -ب
 لتحقیق العدالة الكاملةتعلمنا أن نسعى  -ج
 تعلمنا أن نترك األشرار یصنعون ما یروق لھم -د
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في اعتقادك، كیف یكون تجاوب الناس مع التالمیذ الذین یعلِّمون ھذا التعلیم بصورة حرفیة  -٨
 ): اختر كل ما یناسب، ربما تختلف اإلجابات(
 سوف یندھشون، وربما یقبلون اإلیمان المسیحي -أ

 زئون بھذا التعلیمربما یستھ -ب
 أو یظنون أننا لسنا على قدر كاف من الذكاء والكیاسة -ج
 ربما یستغلون كرم أخالقنا معھم -د
 ربما یعجبھم التعلیم الذي نقدمھ، لكن یروه غیر عملي للتنفیذ - ه
  

ما مفھوم عدم األمانة واالنتقام في المجتمع الذي تعیش فیھ؟ ھل ھما صفات مقبولة في 
إذا عشت بین الناس مطًبقا تعلیم یسوع عن االستقامة والرحمة، ھل یمكن أن تؤثر فیمن المجتمع؟ و

حولك؟  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا على أمانتھ لكلمتھ ورحمتھ نحونا، وأطلب منھ المعونة لتكون أنت أیًضا أمینًا 
 . لكلمتك وتظھر رحمة لمن حولك
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كیف اختلف مفھوم یسوع عما جاء في الكتاب عن مفھوم الفریسیین؟  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
؟ " د بالزورال تشھ: "كیف یمكن أن نقول الصدق، ومع ذلك نكسر الوصیة -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
یسوع من تالمیذه التخلي عن احتیاجاتھم األساسیة ویكونوا مختلفین عن ماذا یعني أن یطلب  -٣

العالم؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
". االستقامة" عرِّف كلمة  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ما ھي المبررات التي یسوقھا مجتمعك لغیاب المصداقیة واالستقامة في السیاسة؟ ومجال  -٥

األعمال؟ وفي الحیاة الیومیة؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
إذا ُوجد شخص في مجتمعك یتوخى األمانة واالستقامة في مجال األعمال أو السیاسة أو التعلیم  -٦

ا سلبیًا أم أو في الكنیسة، ماذا تكون فكرة الناس عنھ؟ وھل یترك أثرً 
إیجابیًا؟

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
؟ )الحلف( لمسیح في األقسام ما موقع ا -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
  
  

  الذھاب إلى العمق



 62

  
  

  تشبھ باال
  ١٥الفصل 

  ١٥الدرس السمعي رقم  

: النص(لنفھم كیف بجب أت نتعامل مع أعدائنا فنظھر محبة أبینا السماوي : الھدف
  ). ٤٥ -٤٣: ٥ى مت

كَ : َسِمْعتُْم أَنَّھُ قِیلَ «"  ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ ٤٤. تُِحبُّ قَِریبََك َوتُْبِغُض َعُدوَّ . ُكمْ أَِحبُّوا أَْعَداءَ : َوأَمَّ
لَِكْي ٤٥أَْحِسنُوا إِلَى ُمبِْغِضیُكْم، َوَصلُّوا ألَْجِل الَِّذیَن یُِسیئُوَن إِلَْیُكْم َویَْطُرُدونَُكْم، . بَاِرُكوا الَِعنِیُكمْ 

الِحِ  َماَواِت، فَإِنَّھُ یُْشِرُق َشْمَسھُ َعلَى األَْشَراِر َوالصَّ یَن، َویُْمِطُر َعلَى تَُكونُوا أَبْنَاَء أَبِیُكُم الَِّذي فِي السَّ
  ). ٤٥ -٤٣: ٥مت."(األَْبَراِر َوالظَّالِِمینَ 

  

تعتبر ھذه اآلیات من أصعب أجزاء تعالیم المسیح تفسیًرا وتطبیقًا، فھي تحمل أعلى الدرجات من 
نشر رجال الدین آنذاك أن الناموس ینادي . األخالقیات السامیة التي لم یسمع عنھا العالم من قبل

وجاء یسوع یصحح ھذا المفھوم ). الذي یبغضك(وتبغض عدوك ) الذي یحبك(یبك بأن تحب قر
ونحن یستحیل علینا محبة القریب وكذلك العدو بمقاییس . ویدعو تالمیذه بااللتزام األخالقي الكامل

  . هللا بدون أن یحیا المسیح فینا
  .أفضل إجابة اختر

بما فیھا ھذا الجزء الصعب، للتالمیذ صواب أم خطأ؟ أُعطیت تعالیم الموعظة على الجبل  -١
 . ولیس للجموع الموجودة أسفل الجبل

 . صواب أم خطأ؟ لم یأمرنا الكتاب المقدس بكراھیة أعدائنا أبًدا -٢
 . صواب أم خطأ؟ الدافع نحو محبتنا للناس ھو رغبتنا في أن نُدعى أوالد هللا -٣
 تلمیذ یسوع المسیح صواب أم خطأ؟ حفظ النفس ھو أسمى درجات أخالقیات -٤

  

  : اختر أفضل إجابة واحدة، ما لم یُذكر غیر ذلك
  

على أي أساس یستطیع تلمیذ للمسیح أن یتخلى عن حقھ في االنتقام، أو حقھ في السعي لتحقیق  -٥
 . العدل لنفسھ

 ال یستحق المؤمنون أیة حقوق -أ
ھم إذا ما دائًما ما یكون المؤمنین مخطئین، وسوف یتعرضون إلحراج أنفس -ب

 . جادلوا أحدھم
 ینال المؤمنون امتیاز األلم -ج
یقبل المؤمنون بإرادتھم الرب یسوع سیًدا على حیاتھم، ویعطونھ كل ما لھم  -د

 . طواعیةً، لذا فلیس لدیھم ما یفقدونھ
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في ھذا المثل، ما ھي المالحظة الجدیرة بالذكر في مساعدة ). ٣٧ - ٣٠: ١٠قا لو(اقرأ  -٦
 ھودي؟ السامري للی

 ال شئ، فالیھود والسامریون كانوا على وفاق مًعا -أ
 كان االثنین في عداوة شدیدة تجاه بعضھما -ب
 عاش االثنان متباعدان ولم یحدث أن تقابال -ج
 كان لكل منھما ثقافتھ المختلفة ولغتھ المختلفة أیًضا -د

  

 
  

  
  

  
  
  
  
  
 بنا؟ تُرى ماذا كان یقصد المسیح حین أوصانا أن نحب قری -٧
 الجیران -أ

 الناس الذین لھم نفس لون بشرتنا -ب
 أناس لھم نفس ظروفنا -ج
 أصدقاؤنا فحسب -د
 الجمیع - ه
  
وفقًا لھذا النص، ما ھي القوة التي بداخلنا وتساعدنا على محبة ). ٢٠: ٢طیة غال(اقرأ  -٨

 اآلخرین، حتى أعدائنا؟ 
 مجرد نفوسنا الخاطئة فحسي -أ

 رغبات قلوبنا -ب
 وصایا هللا -ج
 یسوع نفسھ  -د
  
 ماذا یعني یسوع بقولھ أن نكون كاملین كما أن هللا كامل؟  -٩
 یمكننا أن نصیح بال خطیة -أ

 یمكننا أن نصل إلى النضج والكمال من خالل عمل هللا فینا -ب
 یمكننا أن نصبح سماویین مثل هللا -ج
  

 ماالذي توقعھ یسوع من تالمیذه؟  - ١٠
 العالمأن یسلكوا مثل  -أ

 أن یتوافقوا مع معاییر المجتمع -ب
 أن یفعلوا ما یریده رجال الدین منھم -ج
 أكثر مما یتوقعھ من اآلخرین  -د

»تا ووضمو ،وهحرجو هوروصٍ، فَعلُص نيب قَعا، فَوإِلَى أَرِحي يملشأُور نازِالً مانٌ كَانَ نسإِن نيب كُوهر
تيمو ي٣١. حقَابِلَهم ازجو آهالطَّرِيقِ، فَر لْكي تلَ فزا ننأَنَّ كَاه ضر٣٢. فَع ارا، إِذْ صضأَي الَوِي ككَذلو

قَابِلَهم ازجو ظَرناَء وج كَانالْم دن٣٣. عاَء إِلَيا جرافسا مرِيامس نلكو ،ننحت آها رلَمو ،٣٤ه دمضو مقَدفَت
ى بِهنتاعق ودإِلَى فُن ى بِهأَتو ،هتابلَى دع هكَبأَرا، ورمخا وتيا زهلَيع بصو ،هاتاحا ٣٥. جِرلَم دي الْغفو

اعتنِ بِه، ومهما أَنفَقْت أَكْثَر فَعند رجوعي : الْفُندقِ، وقَالَ لَهمضى أَخرج دينارينِ وأَعطَاهما لصاحبِ 
يكوصِ؟٣٦. أُوفاللُّص نيب قَعي ولَّذا لقَرِيب ارى صرت الَِء الثَّالَثَةهؤ فَقَال٣٧َ» فَأَي :»عني صالَّذ  هعم

 )٣٧ - ٣٠: ١٠لو( .»اذْهب أَنت أَيضا واصنع هكَذَا«: فَقَالَ لَه يسوع. »الرحمةَ
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ھل تعكس عالقاتك ثقافة مجتمعك أم تُظھر یسوع؟ وما الذي یتفرد بھ سلوكك عمن ھم 
حولك من أھل العالم؟ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

أطلب منھ أن یمألك بقوتھ، وصفاتھ، . أشكر هللا من أجل سكنى ابنھ یسوع المسیح فینا
 . ھ لكي تشبھ أبیك السماويومحبت
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أین ھي الوصیة ببغض األعداء في الكتاب المقدس؟  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
 
ما ھو الدافع لك لتحب أعدائك؟  -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
 
في سیاق ھذه اآلیات؟ " كونوا كاملین"ما معنى عبارة  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
 
ما ھو التعلیم األكثر دینامیكیة في العھد الجدید؟  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
 
؟ "أعداء" ما ھو فكر المجتمع الذي تعیش فیھ عمن یُطلق علیھم  -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
فیم تتفق مع مجتمعك أو تتبع ثقافتھ؟ وفیم تختلف معھ؟  -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
 
، ماذا نكون قد  -٧ عندما نحتفظ بحقنا في االنتقام ممن یسئ إلینا، بدال من التنازل عن ھذا الحق 

فعلنا بأنفسنا؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  
  

  

  الذھاب إلى العمق
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  ما الذي تفعلھ أكثر من اآلخرین
 

  ١٦الفصل 
  

   ١٦ الدرس السمعي رقم

: ٥ى النص مت(لنتعلم ما الذي یجعل المؤمنین مختلفون عن أي شخص آخر : الھدف
٤٨ - ٤٣(  

ألَنَّھُ إِْن أَْحبَْبتُُم الَِّذیَن یُِحبُّونَُكْم، فَأَيُّ أَْجٍر لَُكْم؟ أَلَْیَس اْلَعشَّاُروَن أَیًْضا یَْفَعلُوَن ٤٦" 
لَى إِْخَوتُِكْم فَقَْط، فَأَيَّ فَْضل تَْصنَُعوَن؟ أَلَْیَس اْلَعشَّاُروَن أَیًْضا یَْفَعلُوَن ھَكَذا؟ َوإِْن َسلَّْمتُْم عَ ٤٧ذلَِك؟ 

َماَواِت ھَُو َكاِملٌ ٤٨   ) ٤٨ - ٤٦: ٥مت."(فَُكونُوا أَنْتُْم َكاِملِیَن َكَما أَنَّ أَبَاُكُم الَِّذي فِي السَّ
  

سوف نصبح ملًحا لألرض ونوًرا یضئ في . أن نتغیر إذا تبعنا یسوع وكان لنا نفس مواقفھ، فالبد
سوف . وھذا یعني أننا لن نعیش كالباقین، بل سوف نفعل أكثر ألن یسوع یسكن قلوبنا. العالم

فإذا . نظھر محبة أكبر بكثیر من تلك التي یعرفھا العالم، ونبدي رحمة ونعمة أكبر من فھم العالم
  . ءفعلنا ھذا، نشابھ أبینا الذي في السما
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  .أفضل إجابة اختر

 . صواب أم خطأ؟ علَّم یسوع أن تالمیذه البد أن یكونوا مختلفین عن العالم -١
 . صواب أم خطأ؟ یرضى هللا بنا لو أننا بادلنا التحیة مع أولئك الذین یحیوننا -٢
أن نساعد  خطأ؟ باعتبارنا تالمیذ المسیح، إن لم نكن مختلفین عن العالم، لن یمكننا صواب أم -٣

 . الذین حولنا، الموجودین أسفل الجبل
 . صواب أم خطأ؟ عندما نحب شخص ما فھذا یعني أننا نحتاج ھذا الشخص -٤
  

  : اختر أفضل إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك
  

 ما نوع محبة یسوع؟  -٥
 مشروطة -أ

 غیر مشروطة -ب
 محبة مؤقتة -ج
 محبة واھنة  -د
  

 ): اختر كل ما یناسب( دنا هللا أن نكون مثلھ؟ لماذا یری -٦
 لكي نفھم َمن ھو هللا فنحبھ -أ

 لكي نكون جزًءا من عالجھ للعالم -ب
 لكي نجبر الناس على عمل الصواب -ج
 ألنھا إحدى الطرق التي نمجده بھا -د
 للناس أننا أكثر قداسة وصالح منھم لكي نُظھر - ه
  

 المقدس؟ أین تظھر محبة هللا في الكتاب  -٧
 في العھد القدیم فقط -أ

 في العھد الجدید فقط -ب
 قبل أن یخطئ آدم وحواء وعندما یجئ المسیح ثانیة -ج
 في كل مكان من الكتاب  -د
  

 ما ھي الصفات التي نتحلى بھا إذا شابھنا هللا؟  -٨
 سوف نحب مثلھ -أ

 سوف نكره الخطاة -ب
 سوف یكون لنا فھمھ -ج
 سوف تمون لنا قوتھ -د
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 متى أحبنا هللا أوالً؟  -٩
 عندما تبنا عن خطایانا -أ

 عندما قررنا أن نكون جزًءا من عالجھ للعالم -ب
 . أحبنا دائًما، حتى عندما كنا مانزال في خطایانا -ج
  إنھ ینتظر لیرى إن كنا نستحق محبتھ  -د
  

حب ھل ھناك شخص یصعب علیك محبتھ؟ وكیف یمكن لمحبة هللا لك أن تساعدك كیما ت
ھذا الشخص؟ ما ھي نوع المحبة التي یریدك هللا أن تحب بھا اآلخرین؟ وماذا یمكنك أن تفعل ھذا 

األسبوع لتعلن لھم عن محبة هللا؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

أطلب منھ أن یتیح لك الفرص والشجاعة . أشكر هللا من أجل محبتھ غیر المشروطة
 . التي لكي تظھر محبتھ لآلخرین، خاصة أولئك الذین ال یتوقعون منك معاملة حسنة
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بمصطلح خلیقة جدیدة في المسیح؟ وكیف یختلف اإلنسان الذي صار خلیقة جدیدة ماذا نعني  -١

عن غیره من الناس؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
وكیف تختلف عن الطریقة التي یحب بھا الناس بعضھم البعض؟  agapeاشرح محبة ال  -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
عندما تتأمل في عالقاتك، كم شخًصا تحبھ محبة غیر مشروطة؟ كیف ولماذا؟  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
كیف نكون متشبھین بیسوع؟  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ھل ھناك شخص یصعب علیك محبتھ؟ اشرح  -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
كیف نحب شخًصا یؤذینا ویضر بنا؟  -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
لماذا یصعب تحدید دوافعنا، وفي نفس الوقت تمثل أھمیة قصوى في عالقاتنا؟  -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  
  
  
  

  الذھاب إلى العمق
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  المبدأ الروحي في العطاء
  ١٧الفصل 

   ١٧الدرس السمعي رقم 

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

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

: ٦ى مت" (فَأَبُوَك الَِّذي یََرى فِي اْلَخفَاِء ھَُو یَُجاِزیَك َعالَنِیَةً . لَِكْي تَُكوَن َصَدقَتَُك فِي الَْخفَاءِ ٤یَِمینَُك، 
٤ -٣، ١(  
  

علَّم یسوع تالمیذه أن یضعوا في اعتبارھم االتجاھات والسلوكیات المقدسة التي یتحتم أن تُزرع 
وفي ). االتجاه األفقي(كما حثھم على تطبیق ھذه التطویبات في عالقاتھم بالناس . ي قلوبھمف
كتالمیذ للمسیح علیھم أن یلتزموا ببعض . ، یوجھ أنظارھم التجاه آخر، نحو عالقتھم با)٦مت(

  ). االتجاه الرأسي(المبادئ والقیم الروحیة 
ن كل َمن یود أن یكون جزًءا من عالج هللا ھو مبدأ أول ھذه المبادئ الروحیة التي یطلبھا یسوع م

الصحة، واإلمكانیات، والممتلكات، واألموال، ( والوكالة الكتابیة تعني أن كل ما لدینا . الوكالة
، ودورنا یقتصر على إدارة ما لدینا فحسب) والعائلة ویجازي هللا نوع الوكالة التي . ھي ملك 

خفاء، وھذا یمثل االتجاه الرأسي نحو هللا ولیس األفقي للفوز تتمثل في العطاء المخلص في ال
البر الحقیقي . یقول یسوع أن الذین یعطوا لكي ینظرھم الناس قد نالوا مكافأتھم. باستحسان الناس

ال یحركھ وازع الرغبة في انتزاع إعجاب الناس، كما أن هللا یكافئ عالنیةً العطاء الذي یتم في 
  . الخفاء
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  .فضل إجابةأ اختر

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

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

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

 . التي لیسوع
ر المسیح مظھر الشخص الخارج -٦  . ي عن سماتھ الداخلیةصواب أم خطأ؟ یقدِّ
  

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

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

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

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

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

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

 لكي ال یخجلوا من صغر قیمة عطائھم -ب
 یرید أن تلفت عطایاھم األنظار إلیھ ألنھ لم -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؟ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

ضحیات أشكر هللا ألنھ یفحص قلوبنا، وألنھ یرید النقاء لدوافعنا، وألنھ یكافئنا على الت
 . 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

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
. صف فرصة واتتك لتشارك في عمل هللا من خالل العطاء -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

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
لنسبة لنا وبالنسبة لیسوع؟ ما أھمیة الدافع في العطاء با -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

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

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
كیف یعكس عطائنا عالقتنا بالمحتاجین وعالقتنا با أیًضا؟  -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  
  
  

  
  
  

  الذھاب إلى العمق



 74

  المبدأ الروحي للصالة
  و

  طریقة صالة تلمیذ المسیح
   ١٨الفصل 

   ١٨الدرس السمعي رقم 

  )١٥ -٥: ٦مت: النص. (تعلُّم المبدأ الروحي للصالة: الھدف

ِحبُّوَن أَْن یَُصلُّوا قَائِِمیَن فِي الَْمَجاِمِع َوَمتَى َصلَّْیَت فَالَ تَُكْن َكاْلُمَرائِیَن، فَإِنَّھُْم یُ «"
َواِرعِ، لَِكْي یَْظھَُروا لِلنَّاسِ  ا أَْنَت ٦! إِنَّھُْم قَِد اْستَْوفَْوا أَْجَرھُمْ : اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ . َوفِي َزَوایَا الشَّ َوأَمَّ

فَأَبُوَك الَِّذي یََرى . ، َوَصلِّ إِلَى أَبِیَك الَِّذي فِي اْلَخفَاءِ فََمتَى َصلَّْیَت فَاْدُخْل إِلَى ِمْخَدِعَك َوأَْغلِْق بَابَكَ 
ُروا اْلَكالََم بَاِطالً َكاألَُمِم، فَإِنَّھُْم یَظُنُّوَن أَنَّھُ ٧. فِي اْلَخفَاِء یَُجاِزیَك َعالَنِیَةً  َوِحینََما تَُصلُّوَن الَ تَُكرِّ

ألَنَّ أَبَاُكْم یَْعلَُم َما تَْحتَاُجوَن إِلَْیِھ قَْبَل أَْن . فَالَ تَتََشبَّھُوا بِِھمْ ٨. بَِكْثَرِة َكالَِمِھْم یُْستََجاُب لَھُمْ 
  )٨ -٥: ٦مت."(تَْسأَلُوهُ 
  

، بینما كان "الصالة الربانیة"عألًّم یسوع تالمیذه كیف یصلُّون من خالل صالة نطلق علیھا اسم 
كما یوصینا یسوع بأن نصلي في . بنفسھ أبًداألن الرب لم یرددھا " صالة التالمیذ" یجب تسمیتھا 

  . مكان یُغلق بابھ علینا، فال نتأثر أو نؤثر بشخص ما سوى هللا فحسب
  

التماسات إلھیة، وھي عبارة عن طلب لمشیئة  -أي الصالة الربانیة - یتضمن ھذا النموذج للصالة
وھذا یتناسب مع رسالة . یذهللا أوالً، ثم التماسات شخصیة، وھي طلب االحتیاجات الیومیة للتلم

وعندما نفعل ھذا، ال نأتي  بقائمة احتیاجات نریدھا منھ، . الكتاب التي تقول بوضع هللا أوالً 
ولكننا نطلب ما یمكننا أن نفعل من أجلھ، وھو یلبي احتیاجاتنا الشخصیة عندما تتفق إرادتنا مع 

  . إرادتھ
  
  

  .أفضل إجابة اختر

وصینا المسیح بالصالة في الخفاء، فھذا یعني أال نصلي عالنیةً في صواب أم خطأ؟ عندما ی -١
 . اجتماع عام أبًدا

صواب أم خطأ؟ األھم في أیة صلوات ھو أن نتذكر أننا نتحدث مع هللا فحسب، دون محاولة  -٢
 . انتزاع إعجاب الناس الذین حولنا

 .ا تماًما على تالمیذ یسوعكان مفھوًما جدیدً " أبانا"صواب أم خطأ؟ مخاطبة هللا بكلمة  -٣
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 :  اختر أفضل إجابة واحدة، ما لم یُذكر غیر ذلك
√ ، ثم ضع عالمة "هللا أوالً "في القائمة التالیة، ضع خطًا تحت المطلب الذي یحمل معنى  -٤

  : على كل مطلب شخصي یمثل احتیاجات تلمیذ المسیح الشخصیة
  لیتقدس اسمك

  خبزنا كفافنا أعطنا الیوم
  نا ذنوبنا كما نغفر نحن أیًضا للمذنبین إلینااغفر ل

  لتكن مشیئتك
  نجنا من الشریر

  لیأت ملكوتك
  ال تدخلنا في تجربة

  
 ): اختر كل ما یناسب(ما أھمیة إدراك أن هللا أبونا؟  -٥
 .تعلن أن هللا إلھ شخصي، وباعتبارنا أوالده، یمكننا التحدث معھ بحریة -أ

 ناتعلن أنھ یھتم بتفاصیل حیات -ب
 تعني أننا لسنا بحاجة إلى كاھن لكي تقترب إلیھ -ج
 ھذه الفكرة غیر موجودة بالعھد القدیم -د
  
 ؟ "لیتقدس اسمك"ماذا نقصد عندما نصلي قائلین  -٦
 أن اسم هللا أقدس من أن نذكره -أ

 أننا نرید أن نحیا بأسلوب یجلب المجد السمھ بین الناس -ب
 یة مخاطبة هللاأن مفتاح الصالة ھو معرفة كیف -ج
 ال یمكن لبشر أن یعرف هللا معرفة حقیقیة -د
  
 ؟ "لیأت ملكوتك: "وماذا نقصد عندما نقول -٧
 أننا مستعدون لمجئ المسیح -أ

 نرید أن یعصف هللا بالحكومات األرضیة -ب
 . نرید أن نكون في ملكوتھ ھو ولیس في نطاق مشیئتنا نحن -ج
  
 ؟ "الیوم.......نا خبز" ماذا یقصد المسیح بعبارة  -٨
 یمثل الخبز كل احتیاجاتنا -أ

 أن نقنع بالخبز فقط -ب
 الخبز تشبیھ للطعام الروحي -ج
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 لماذا ذكر المسیح الغفران على قمة االلتماسات الروحیة؟  -٩
 ألنھ احتیاجنا األقصى -أ

 ألن تالمیذه كانوا مذنبین بالخطیة -ب
 ویحتاج لمن یحثھ على ذلك ألن هللا مان متردًدا نحو غفران الخطایا -ج
  
 عندما نصلي أن ینجینا هللا من الشریر، ما ھي طلبتنا على وجھ التحدید؟  -١٠ 
 الخروج النھائي من ھذا العالم -أ

 استخدام قوتھ لنھزم بھا الشیطان -ب
 یحصننا ضد الغوایة والخطیة -ج

أقل االلتماسات في  ھل تتركز صالتك على هللا أوالً؟ أي جزء من الصالة الربانیة یمثل
. صلواتك؟ اصرف بعض الوقت في طلب ھذا الجزء الیوم

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 . ردد الصالة الربانیة الیوم، وتأمل في كل عبارة منھا
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، ولماذا نحتاجھا عندما نمارس مبدأ العطاء ؟ "نعمة العطاء"ما المقصود بعبارة  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
لماذا نمارس المبدأ الروحي للصالة في خصوصیة؟  -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ وما الفرق بین التعبیرین؟ "كان"أم الذي " كائن"ھل تؤمن با الذي ھو  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ وماالخطأ فیھ. ؟ أذكر مثاالً لھ"باطالً "ما المقصود بتكرار الكالم  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
المبدأ الروحي للصالة؟ ولماذا؟ ما ھو ومن ھو الذي یمثل محور  -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ما أھمیة إدراك أن هللا أبونا؟  -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
كیف تلخص االلتماسات الشخصیة األربعة ھذه . هللا یعرف احتیاجاتنا من قبل أن نسأل -٧

االحتیاجات؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ "صالة ربانیة"ولیست " صالة التلمیذ" لماذا تعتبر ھذه الصالة  -٨

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
  
  

  الذھاب إلى العمق
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لمن یجب أن تُوجھ الصالة؟ كیف ولماذا ال یحدث ذلك في أحیان كثیرة؟  -٩
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ما الفرق بین اللجاجة في الصالة وتكرار الكالم باطال في الصالة؟  - ١٠

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
لیأت "، "لتكن مشیئتك" ، "لیتقدس اسمك"اشرح باختصار ماذا تعني عندما تصلى قائالً  - ١١

". ملكوتك
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
استعن بقاموس الكتاب المقدس أو أي أداة . المقدسسجل كل أسماء هللا التي تجدھا في الكتاب  - ١٢

ما ھو االسم الذي یمثل هللا الذي اختبرتھ أنت بصفة شخصیة؟ . تجدھا نافعة
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ "ملكوت هللا"ما المقصود بعبارة  - ١٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
؟ "ال تدخلنا في تجربة"كیف یفسر القس وود وارد عبارة  - ١٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  
  
  
  
  
  



  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
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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 یَنْقُُب الَ تَْكنُِزوا لَُكْم ُكنُوًزا َعلَى األَرْ "  وُس َوالصَّ ِض َحْیُث 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."(َكنُْزَك ھُنَاَك یَُكوُن قَْلبَُك أَْیًضاألَنَّھُ َحْیُث یَُكوُن 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

  .لكنوز األرضیةمؤسسة على األبدیة ال 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

من خالل طموحاتنا واھتماماتنا، ومن تحدید قیمنا من خالل ما نصرف فیھ أوقاتنا، ونفكر فیھ، و
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

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

   .الوقت والمواھب والموارد األخرى التي لدینا
  

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

  نھ على التالمیذ أال یضیعوا طاقتھم في جمع الكنوز األرضیة؟لماذا قال یسوع أ -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
   الاألعم -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 

  

 -، ھل لك أن تحدد اتجاھا أو نشاطا بعینھ یمنعك عنھ یسوع من واقع القائمة السابقة
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
   .عھ في كل ما یقودك إلیھاسألھ إن كان یریدك أن تعید ترتیب أولویاتك، ثم أط
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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
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  ھل تحاول أن تسلك. 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

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

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

ذلك؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ذه مع اتجاھات المسیح التي نراھا في الموعظة ما ھي اتجاھاتك؟ وما ھي قیمك؟ وكیف تتفق ھ -٧

على الجبل؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  
  
  
  

  الذھاب إلى العمق
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  قیم الملكوت
  
  ٢١الفصل 

   ٢١الدرس السمعي رقم 

  ) ٣٤ -٢٥: ٦مت: النص. (لنتعلم اھتماماتنا، وأولویاتنا، ووعود هللا بعنایتھ بنا: الھدف

وا لَِحیَاتُِكْم بَِما تَأُْكلُوَن َوبَِما تَْشَربُوَن، وَ : لِذلَِك أَقُوُل لَُكمْ «" الَ ألَْجَساِدُكْم بَِما الَ تَْھتَمُّ
الً َملَُكوَت ٣٣. أَلَیَْسِت اْلَحیَاةُ أَفَْضَل ِمَن الطََّعاِم، َواْلَجَسُد أَفَْضَل ِمَن اللِّبَاِس؟. تَْلبَُسونَ  لِكِن اْطلُبُوا أَوَّ

هُ، َوھِذِه ُكلُّھَا تَُزاُد لَُكمْ  وا لِْلَغِد، ألَنَّ اْلَغدَ ٣٤. هللاِ َوبِرَّ هُ . یَْھتَمُّ بَِما لِنَْفِسھِ  فَالَ تَھْتَمُّ ." یَْكفِي الْیَْوَم َشرُّ
  )٣٤ - ٣٣، ٢٥: ٦مت(
  

عندما نقلق، نعلن عن . یعالج ھذا النص القلق، لكن في جوھره یحمل تعلیًما عن القیم أو األولویات
  لوحة للتسدید، یكونالبد أن یكون لكل تلمیذ للمسیح . مدى تقدیرنا وثقتنا في عنایة هللا بنا 

  مركزھا دائرة تمثل سلطان هللا على قلوبنا، وكل ما ھو خارج ھذه الدائرة یتم تحدید أولویتھ  
ب بالقلق من جھتھ، سوف یكون بین یدي . بواسطة ملك الملوك الذي یعلن لنا الحق كل أمر نُجرَّ

  . أبینا السماوي
جب أن یشغل بالنا، وهللا یخبرنا الرب یسوع أنھ علینا أن نطلب ملكوت هللا وبره أوالً، وھذا ما ی

عندما یكون ھو . وتتمثل مسئولیتنا في اتباعھ وطلب ملكوتھ كسید لنا. سوف یعتني باحتیاجاتنا
  .  أولویتنا الحقیقیة، ستتخذ األمور األخرى مكانھا الصحیح في قلوبنا
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  .أفضل إجابة اختر

 . اق قدرتناصواب أم خطأ؟ یخبرنا الرب بأال نقلق من جھة أمور لیست في نط -١
 . صواب أم خطأ؟ یعدنا الرب بأنھ یمكننا أن نعیش بال قلق مثل الطیور وزنابق الحقل -٢
 . صواب أم خطأ؟ هللا ال یعلم باحتیاجاتنا ما لم نخبره بھا -٣
 . صواب أم خطأ؟ هللا ال یعطینا ما نحتاج ما لم نستحق ذلك -٤
  . غدصواب أم خطأ؟ یعلمنا الرب أال نستعد أبًدا لل -٥
 

، ثم ضع )إجابات مختلفة(في القائمة التالیة، ضع خطًا تحت األشیاء التي تثیر قلقك أكثر  -٦
  : أمام األشیاء التي تشملھا وعود هللا√ عالمة 
  الطعام
  المال

  الشراب
  العالقات 

  شریك الحیاة

  اللباس
  المسكن 
  الوظیفة
  األطفال

  خطط المستقبل
   

  : ، ما لم یُذكر غیر ذلكاختر أفضل إجابة واحدة لكل سؤال
 ما ھي عواقب القلق حول أمور خارج حدود طاقتنا؟  -٧

  لن یھتم هللا باحتیاجاتنا إذا ما أظھرنا نحن عدم اھتمامنا بھا - أ    
  القلق ھو أحد أوجھ الصالة التي یستجیبھا هللا -  ب     
  للقلق قوة غامضة تغیر الظروف من حولنا - ج      
 ن یُحدث تغییر إیجابيقلقنا ل - د      

  

 ): اختر كل ما یناسب(روحیًا؟ ) نتغطى(كیف نتسربل  -٨
  بآخر صیحات الموضة -أ     
  ببر المسیح -ب     
  بثمر الروح -ج     
  بثیاب الرھبان أو الكھنة -د     
  باألعمال الصالحة  - ه     

  

 فیم یجب أن نستثمر حیاتنا؟  -٩
  یمكن أن تزول أو تُسرق الممتلكات المادیة التي -أ     
  الكنوز األبدیة التي ال یمكن أن تفنى -ب     
  حیاة منھجھ الراحة والسعادة أسلوب - ج    

  السالم في العالم -د     
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إذا أجبت بالنفي، ما الذي یمنعك ھل وھبت حیاتك بال تحفظ للسعي إلى ملكوت هللا وبره؟ 
 ؟ ھذا من

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

اسأل معونتھ . اجاتناأشكر هللا من أجل وعوده لنا التي توصینا بأال نقلق من جھة احتی
 . لتنعم بالسالم بسبب ھذه الوعود، ولتطلب ملكوتھ أوالً وقبل كل شئ
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). ٣٣: ٦مت(أذكر مواقف في حیاتك أثبتت لك صحة ما جاء في  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ق بین احتیاجاتك ورغباتك، وتوقیتك أنت  -٢ ما ھو اختبارك في تسدید احتیاجاتك؟ وكیف تفرِّ

وتوقیت هللا؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
نقلق من أجلھا؟ كیف نمیز بین األمور التي یجب االھتمام بھا وبین تلك التي ال یجب أن  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
مؤشر للجوانب التي تثق فیھا با وتلك التي ال تثق بھ من جھتھا؟ ھل القلق  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
من أو ما الذي تخدمھ وتسعى إلیھ كل یوم؟ ھل لك ھدف في الحیاة؟ وما مدلولھ على مبادئك  -٥

والقیم التي تلتزم بھا؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ھل تواجھ مشكلة في ترتیب أولویاتك؟ ما ھو المبدأ الذي ترجع إلیھ في ترتیبھا؟  -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
. ھل دخلت في عالقة مع هللا باعتباره ھو الملك؟ ھل دخلت إلى ملكوت هللا؟ اشرح -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ك؟ ما ھي براھین الوالدة الجدیدة في حیات -٨

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

  الذھاب إلى العمق
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. رح الذي ال یعتمد على الظروفاشرح معنى التمتع بالف -٩
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
. اشرح كیف تُعَرف القیم من خالل المثَل والقدوة -١٠ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
). ٣٣: ٦مت(ما ھي قیم ومبادئ الشخص الذي یتعلق نظره بما فوق؟ راجع  - ١١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
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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
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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. اِقَْرُعوا یُْفتَْح لَُكمْ . اُْطلُبُوا تَِجُدوا. اِْسأَلُوا تُْعطَْوا"
أَلَھُ َوإِْن سَ ١٠أَْم أَيُّ إِْنَساٍن ِمْنُكْم إَِذا َسأَلَھُ اْبنُھُ ُخْبًزا، یُْعِطیِھ َحَجًرا؟ ٩. یَْطلُُب یَِجُد، َوَمْن یَْقَرُع یُفْتَُح لَھُ 

فَإِْن ُكْنتُْم َوأَْنتُْم أَْشَراٌر تَْعِرفُوَن أَْن تُْعطُوا أَْوالََدُكْم َعطَایَا َجیَِّدةً، فََكْم بِالَْحِريِّ ١١َسَمَكةً، یُْعِطیِھ َحیَّةً؟ 
وَن أَْن یَفَْعَل النَّاُس بُِكُم فَُكلُّ َما تُِریدُ 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 :" عالاستخدم یسوع أف. 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 . ویطلب، ویقرع بھذه الطریقة، سوف یُستجاب لھ

" ، وھذا ما یُعرف باسم "ِریُدوَن أَْن یَْفَعَل النَّاُس بُِكُم افَْعلُوا ھَكَذا أَْنتُْم أَْیًضا بِِھمْ فَُكلُّ َما تُ ١٢:" واحدة
  ". القانون الذھبي
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  .أفضل إجابة اختر

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

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

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

ینطبق القانون الذھبي على فئة معینة من الناس فقط وفي أوقات معینة، إذ  صواب أم خطأ؟ -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     
  ي كانت تسمع یسوع في ذلك الیومللجموع الت -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   
  یفقدون إیمانھم بعد طلبھم لمرة أو مرتینالمدرسین -  ب  

  قدون أن ھذا الوعد ال ینطبق علیھمیعت - 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

ن الكنیسة مجتمًعا خاًصا -أ        من أعضاء مختارین أن تكوِّ
  أن ینشغل الناس داخلھا باالجتماعات  -ب    
  أن تكون بمثابة ھیئة مرسلیة للعالم -ج   
  لتقدم مجتمًعا خاًصا بالمؤمنین  - د   
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  ):اختر كل ما یناسب(على َمن ینطبق القانون الذھبي؟  -٨
  المدرسینزمالء العمل        األصدقاء  األطفالشریك الحیاة             
  الذین ال یعرفون یسوعالمؤمنون           اإلخوة واألخوات       األعداءالطالب                   

 

ما ھي األمور أو الفرص التي كنت تطلبھا من هللا؟ وكم من الوقت تعتقد أنھ یریدك 
ویقرع؟ انتظاره؟ وما ھو وعده لكل من یثابر، ویطلب، 

________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

واسأل معونتھ لتطبق . لواتنا بحسب حكمتھ ومحبتھأشكر هللا على وعده الستجابة ص
 . 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
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ي على مجال عملك؟ وعلى بیتك؟ كیف ینطبق القانون الذھب -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما ھو أصعب أجزاء القانون الذھبي؟ ولماذا؟  -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
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  تبعیة یسوع
  ٢٤الفصل   

   ٢٤الدرس السمعي رقم 

 - ١٣: ٧مت: النص( لفھم الدعوة العظمى التي یقدمھا یسوع ألٍي َمن یتبعھ؟: الھدف
٢٧(  

یِِّق، ألَنَّھُ َواِسٌع اْلبَاُب َوَرْحٌب الطَِّریُق الَِّذي یَُؤدِّي إِلَى اُْدخُ « لُوا ِمَن اْلبَاب الضَّ
َما أَْضیََق اْلبَاَب َوأَْكَرَب الطَِّریَق الَِّذي یَُؤدِّي إِلَى ١٤! اْلھَالَِك، َوَكثِیُروَن ھُُم الَِّذیَن یَْدُخلُوَن ِمْنھُ 

 )١٤ -١٣: ٧ىمت!"(الَِّذیَن یَِجُدونَھُ  اْلَحیَاِة، َوقَلِیلُوَن ھُمُ 
  
، یَاَربُّ : لَْیَس ُكلُّ َمْن یَقُوُل لِي«" بَِل الَِّذي یَْفَعُل إَِرادَةَ أَبِي الَِّذي . یَْدُخُل َملَُكوَت السََّماَواتِ ! یَاَربُّ

َماَواتِ    )٢١: ٧ىمت. "(فِي السَّ
  
ْخرِ فَُكلُّ َمْن یَْسَمُع أَقَْوالِي ھِذِه َویَْعمَ «"  : ٧ى مت. "(ُل بِھَا، أَُشبِّھُھُ بَِرُجل َعاقِل، بَنَى بَْیتَھُ َعلَى الصَّ

٢٤(       
  

بعد إطالقھ الدعوات الثالث لاللتزام، ھذه التي أنھاھا بالقانون الذھبي، یقدم اآلن یسوع دعوة 
تصیروا ھل تریدون أن : " إنھ تحٍد حاسم. أخرى عسیرة لیصبح التالمیذ الحل واإلجابة للعالم

  جزًءا من المشكلة أم جزًءا من الحل؟ 
إما : ھناك إجابتان ال ثالث لھما". أي نوع أنت من التالمیذ؟: "یتسائل الجزء األول من ھذا النص

فالكثیرون یدعون أنھم ملح ونور، لكنھم لیسوا . واحد من كثیرین، أو واحد من الصفوة القلیلة
أما القالئل فیدركون أن . صیر جزًءا من الحل للعالمیظنون أنھ من السھولة بمكان أن ت. كذلك

  . األمر لیس بھذه السھولة، یدركون أنھ ما أضیق الباب وأكرب الطریق وأصعبھ
في مثل سابق، أعلن " ھل أنت تلمیذ حقیقي أم مزیف؟: "الجزء التالي من النص یطرح تساؤالً 

ن ھذا وذاك في بادئ األمر، حتى یسوع أنھ حتى تالمیذه المخلصینلن یتمكنوا من التفرقة بی
  . تُفحص الثمار بعد بضعة من الوقت، حیث ینجلي الفرق بین الحقیقي والمزیف

ھل أنت تلمیذ تقف عند حد القول فحسب، أم أنك تفعل مشیئة :" ویتسائل الجزء الثالث من النص
وجواب . ب یسوعاألعمال الصالحة مھما كثرت لیست دلیالً على عالقة حقیقیة بالر"اآلب أیًضا؟

  ". اذھبوا عني یا مالعین:" یسوع ألولئك الذین ال یملكون سوى الكلمات ھو
  

لم یكن یسوع متشائًما أو ینشد المثالیة، لكنھ كان واقعیًا، فعلَّم أن الحیاة تمتلئ بالعواصف، وما من 
ھذه  وأولئك الذین یبنون حیاتھم على تعالیمھ سوف یعبرون. شخص في مأمن من التعرض لھا

أي نوع من التالمیذ : " اختتم موعظتھ بتحٍد عظبم. العواصف، أما اآلخرین فلن یتمكنوا من النجاة
  . وإجابتك على ھذا السؤال تحدد ما إذا كنت سوف تنجو من عواصف الحیاة أم ال". أنت؟
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  .أفضل إجابة اختر

 .صواب أم خطأ؟ من السھل أن تصیر ملح ونور للعالم -١
أ؟ الذین یؤمنون باألمور الصالحة، ویقولون أقوال صالحة، ویدعون یسوع صواب أم خط -٢
 . ھم بالحقیقة تالمیذ لھ -٣" رب"
 . صواب أم خطأ؟ االستماع ألقوال یسوع شئ أما تنفیذھا فھذا شئ آخر تماًما -٤
  . صواب أم خطأ؟ علَّم یسوع تالمیذه أن َمن یخضع لھ لن یجتاز عواصف الحیاة -٥
 

  : إجابة واحدة، ما لم یُذكر غیر ذلكاختر أفضل 
 بناًء على ما ذكره یسوع، ما ھي أفضل وسیلة الكتشاف األنبیاء الكذبة؟  -٦

  من ثمارھم - أ    
  من مظھرھم الخارجي -ب    
  من خالل كلماتھم - ج    
  عندما یعزلون أنفسھم عن المؤمنین الحقیقیین -د    

  
 لكنھم ال یطیعونھ أو یؤمنوا بھ إیمانًا عامالً؟ " یارب"ھ ماذا یقول یسوع ألولئك الذین ینادون -٧

  فعلتم ما في مقدوركم - أ    
  اذھبوا عني -ب    
  استمروا في المحاولة -ج   
  ". یارب"یكفي أن تنادوني  - د   
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 ما ھو المفتاح للنجاة من العواصف؟  -٨
  اإلیمان بیسوع - أ    
  "یارب"دعوة المسیح  -ب    
  یقولھ یسوعفعل ما  - ج    
  االنبھار بتعالیم یسوع -د    

  

كیف تتأكد أنك تلمیذ حقیقي لیسوع؟ وإذا الحظت أي ریاء في عالقتك بیسوع، ماذا تفعل 
لتقتلعھ من الجذور؟ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  

أطلب منھ أن یساعدك لتعرفھ معرفة أعمق، . أشكر هللا من أجل كلمتھ المحییة لك
 . ولتكون تابًعا ملتزًما لھ، ویستخدمك كجزء من عالجھ للعالم
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اك فجوة بین ما تقول وما تفعل؟ وكیف تغلق ھذه الفجوة؟ ھل ھن -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ن جزًءا من المشكلة أو جزًءا من الحل؟ وما  -٢ ھل أنت واثق أنك تلمیذ حقیقي لیسوع؟ ھل تكوِّ

ھو نوع الحل الذي تمثلھ أنت؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ماذا یصنع الرب من خاللك لمساعدة اآلخرین؟  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
. اشرح موقفًا كان لدیك فیھ االختیار بین الباب الضیق واآلخر الواسع -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ھل الكرازة مجرد كلمات أم أفعال؟ ولماذا؟  -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
. ما ھي المبادئ الروحیة التي تستخدمھا لتعرف المسیح أكثر؟ اشرح -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
الكثیر من األعمال الصالحة، أم معرفة یسوع ؟ ولماذا؟  ما ھو األھم بالنسبة لمصیرنا األبدي، -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  
  

  الذھاب إلى العمق
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  )٥متى (من  على جبل التقییم الذاتي لنفسكالموعظة 

  ٣ع أنا أدرك أنني بحاجة هللا في حیاتي  -١

  ٥-١ضع دائرة واحدة من 

٥ ٤ ٣ ٢ ١  

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٤أندم عندما أخطئ ع -٢

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٥أنا لطیف ومتواضع ع -٣

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٦حیح عأنا أسعى جاھدا لفعل الشيء الص -٤

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٧أنا رحیم ع -٥

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٨لدي دوافع نقیة ع -٦

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٩أنا صانع سالم ع -٧

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ١٠أنا أعیش من أجل هللا ومن اجل ملكوتھ ع -٨

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ١١یعلم الجمیع أني من أتباع یسوع ع -٩

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ١٦فعلت أعمال جیدة في اآلونة األخیرة ع - ١٠

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ١٩ع أنا أفعل قصارى جھدي لمعرفة و إطاعة كلمة هللا -١١

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ١٩ع اآلخرین كلمة هللا أعلمأنا  -١٢

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٢٢ع أنا غاضب حالیا مع شخص ما -١٣

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٢٣ع على صورة هللا ینمصنوع على أنھمالجمیع  ملأعا -١٤

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٢٣ع شخص لدیھ شيء ضدي یوجد - ١٥

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٢٨ع  شھوةاللدي مشكلة مع  -١٦

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١     ٢٨ع یجذبني شخص لیس زوجي - ١٧

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٣٠ع الخطیئةب تغرینيأتجنب الناس واألماكن و األشیاء التي  -١٨

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١    ٣٢ع أفكر في الطالق وإھمال زوجي -١٩

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٣٧أقدس التزاماتي وأوفي بما وعدت بھ ع - ٢٠

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٣٩أنا انتقم من الذین یخطئون في حقي ع - ٢١

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٣٩أنا سریع الغفران ع - ٢٢

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٤٢أنا شخص سخي ع - ٢٣

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٤٤أصلي من أجل الناس الذین ال أحبھم وھم ضدي ع - ٢٤

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٤٧أنا لطیف وأحب من لیس ھم أصدقائي ع - ٢٥

  )٦متى (من  یم الذاتي لنفسكعلى جبل التقیالموعظة 

  ١ع هللا ولیس الناس إلرضاءالصالحة  األعمالأنا أفعل  -٢٦

  ٥-١ضع دائرة واحدة من 

٥ ٤ ٣ ٢ ١  
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  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٦ع أنا قضاء بعض الوقت وحده مع هللا في الصالة -٢٧

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ١٤ع شخصلغفر أأحتاج أن  -٢٨

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ١٦ع الرب أمامأصوم سرا  -٢٩

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٢١نزي في السماء عك - ٣٠

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٢٤أنا أحاول ان اخدم هللا والمال ع - ٣١

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٢٥أثق أن هللا سیوفر لي احتیاجاتي المادیة ع - ٣٢

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٣٤ع في المستقبل/ أنا قلق بشأن ما قد یحدث غدا  - ٣٣

  )٧متى (من  على جبل التقییم الذاتي لنفسكالموعظة 

     ١ع اآلخرین ینأدأنا  -٣٤

  ٥-١ضع دائرة واحدة من 

٥ ٤ ٣ ٢ ١  

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٦ألقي درري أمام الخنازیر ع - ٣٥

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٧عندما أصلي أسأل وأطلب وأقرع ع - ٣٦

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ١٢أعامل اآلخرین بنفس الطریقة التي أرید أن یعاملوني بھا ع - ٣٧

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ١٤الحیاة ععندما أتخذ قرار أختار الباب الذي یؤدي إلى  - ٣٨

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ١٦یمكن لآلھرین أن یقولوا أني مسیحي بسب سلوكي ع - ٣٩

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٢١أستمع إلى هللا وأطیعھ عندما یتحدث إلى حیاتي ع - ٤٠

  ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ٢٤أبني حیاتي على الصخر ولیس على الرمال ع - ٤١
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:في الختام، وكتلمیذ للرب یسوع، اشرح أیة تعھدات تعتقد جازًما أن هللا یقودك إلیھا  
 

 :من نحو هللا
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 
 :في عالقاتك مع أفراد أسرتك، وأصدقائك، واآلخرین

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 
 :من نحو الكنیسة

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 
 :من نحو األعداء والذین ال یعرفون بأخبار اإلنجیل السارة

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 


