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  روشتة للسالم
  
  ٩الفصل 

  ٦٣الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

  . ل على سالم هللافھم شروط الحصو: ھدف الدرس

وسالم . ال تھتموا بشيء، بل في كل شيء بالصالة والدعاء مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدى هللا" 
أخیرا أیھا اإلخوة كل ما ھو حق، كل . هللا الذي یفوق كل عقل، یحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسیح یسوع

كل ما صیتھ حسن، إن كانت فضیلة ما ھو جلیل، كل ما ھو عادل، كل ما ھو طاھر، كل ما ھو مسر، 
  )٨ - ٦: ٤في" (وإن كان مدح، ففي ھذه افتكروا

  )٣: ٢٦أش." (تحفظھ سالما سالما، ألنھ علیك متوكل ذو الرأي الممكن" 
كان بولس . تمركزت حول السالم - روشتة للحیاة المسیحیة - ، كتب بولس نصیحة عملیة)٤في (في 

ذكر . یمكن أن یمنحھا لنا هللا عندما نوفي الشروط التي وضعھا لذلكیتحدث عن سالم هللا، حالة من السالم 
  . شرطًا یمكننا من خاللھا التمتع بسالم هللا في حیاتنا ١٢بولس 

ثانیًا، صلوا في . رغم وجود بولس في السجن، لم یتوانى عن حثنا أال نقلق أو نھتم. أوالً، ال تھتموا بشئ
رابًعأ، حث . اكبحوا جماح أفكاركم لئال تسیطر ھي علیكم. و صالحثالثًا، افتكروا في كل ما ھ. كل حین

  . بولس أھل فیلبي على تطبیق ما تعلموه منھ، أن یقولوا ویفعلوا الصواب
ربما ال نُجاَزى على الصالح الذي . الشرط الخامس لسالم هللا، التحقِّروا من شأن الصالح الذي فعلتوه

كان یمكن لبولس أن . سادًسا، كونوا شاكرین. ف نفعل في السماءعملناه في الحیاة الحاضرة، لكننا سو
. ینعي حظھ لحرمانھ من أمور مختلفة، لكنھ اختار أن یشكر هللا على ما عنده، مثل الشركة مع المسیح

تقبلنا لظروفنا باعتبارھا خطة هللا بدالً من . سابًعا، كونوا لطفاء. ونحن أیًضا لنا نفس فرصة االختیار
  . نھا یمنحنا السالمالتبرم م

تاسًعا، تذكروا . علینا أن نتعلم كیف ننتظر الرب. الشرط الثامن للحصول على سالم هللا، التحلي بالصبر
عاشًرا، اجعل معرفة المسیح مسرتك، . إنھ یقف بجوارنا، حتى لو تخلَّى اآلخرین عنا. أن الرب قریب

ثاني . یك أكثر من رضى اآلخرین ومدحھم لكحادي عشر، اھتم برضى هللا عل. وافرح باالقتراب إلیھ
  . عشر، استند على الرب بكل قلبك وعقلك، فھو یستطیع أن یفعل ما ال تقدر علیھ أنت
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    .أفضل إجابة اختر
 . ؟ جاء المسیح لیعطي سالًما للعالم إلى جانب الخالصخطأصواب أم  -١
 . ئكة بالسالم لكل البشریة، عندما ُولد المسیح، أنشد المال)٢لو(في  خطأ؟صواب أم  -٢
 . أم خطأ؟ یتطلب سالم هللا بعض األمور من المؤمنین صواب -٣
 . یعد بسالم هللا للجمیع) ٢: ٢٦أش(؟ في خطأصواب أم  -٤
 

 : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك
  
 ): اختر كل ما یناسب(في رأیك، لماذا كتب بولس وصیة أال نقلق؟  -٥

 . قلق یبعد تركیزنا عن هللال -أ
 . القلق یسلبنا سالم هللا -ب
 . القلق یمكن أن یغیر من ظروفنا -ج
  . أوصانا المسیح أال نقلق -د
 

  ): اختر كل ما یناسب(لماذا یتحتم علینا أن نصلي بدال من االستسالم للقلق؟  -٦
 . هللا أوصانا بأن نصلي -أ

 . على كل شئیمكن للصالة أن تذكرنا بسلطان هللا  -ب
 . یمكننا أن نطالب نعمة من هللا لكي ما نجتاز ظروفنا ونمجده من خاللھا -ج
  . كل ما سبق -د
 

  ):اختر كل ما یناسب(ما أھمیة الشكر؟  -٧
 . یمنحنا فرصة لالفتخار أمام اآلخرین -أ

 . یساعدنا على صرف أنظارنا عن السلبیات وتثبیتھا على اإلیجابیات -ب
 . مانة هللا معنایذكِّرنا بأ -ج
  . نملكھ یذكرنا بما ال -د
 

  ):اختر كل ما یناسب(ما ھي بعض األمور التي تشكر علیھا رغم الظروف الصعبة؟  -٨
 . محبة هللا وعطیة الخالص -أ

 . بركات هللا وأمانتھ -ب
 . وعد الرب بأنھ لن یتركني أبًدا -ج
  . كل ما سبق -د
 

  ): اختر كل ما یناسب(نوال سالم هللا؟  كیف یمكن ألفكارنا أن تساعدنا على -٩
 . یمكننا التفكیر في أمور صالحة -أ

 . یمكننا التفكیر في الرب یسوع -ب
 . یمكننا الرجوع بأفكارنا إلى أمانة هللا معنا في الماضي -ج

  . یمكننا التركیز في كیفیة تغییر ظروفنا الحالیة
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اختر (لماذا یجلب لنا فعل الصواب السالم؟   . الصواب غالبًا ما نمیل إلى عمل األیسر لنا ولیس- ١٠
  ): كل ما یناسب

 . اختیار فعل األیسر یجعل الحیاة أفضل -أ
 . فعل الصواب یقربنا من هللا -ب
 . فعل الصواب یبني إیماننا إذ أننا نثق بھ ونعتد علیھ في العنایة بنا ومساعدتنا -ج
 . فعل الصواب یكرم هللا في حیاتنا -د

  

صلي اآلن من أجل كل أمر منھا على حدة، واطلب . ، واكتب كل ما یقلقك)٨ -٦: ٤في(عد قراءة أ
اسألھ أن یحفظ فكرك مركًزا فیھ . أطلب غفران هللا لعدم ثقتك بھ واالستسالم للقلق. سالم هللا أن یمأل حیاتك
). ٣: ٢٦أش(ویساعدك على الثقة بھ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
خالل معرفة الرب؟ ما الذي یستند علیھ فرحك؟ لماذا نفرح في الرب؟ لماذا یجب أن یأتي فرحنا أوالً من 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

اسأل معونتھ لكي یظل فكرك . أطلب غفرانھ الستسالمك للقلق. أشكر هللا على عطیة السالم
أطلب منھ المعونة لتحقق عملیًا شروط الحصول على . واشكره على كل ما أعطاك. مركًزا علیھ ھو

 . السالم
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اًءا على شروط عدیدة، كیف یمكنك تطبیق ھذه الشروط ھو حالة یمتعنا بھا هللا بن" سالم هللا"بما أن  -١

كتبھا بولس في ھذا األصحاح " روشتة السالم"االثنى عشر لنوال ھذا السالم، والتي یمكن أن نطلق علیھا 
الرائع؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. اذكر أكثر ھذه الشروط صعوبة بالنسبة لك، ولماذا -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
فس المنوال، أي من ھذه الشروط جلب لحیاتك أوفر قدر من سالم هللا عندما نفذت ھذا الشرط؟ وعلى ن -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف یمكن أن تكون حالتك إذا ما حفظت الشروط االثنى عشر عن ظھر قلب، ثم صلیت كل لیلة قبل  -٤

نومك من أجل تحقیقھا في حیاتك؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ساھم في یمكن أن ت ٨اشرح كیف أن تأملك في األمور اإلیجابیة الثمانیة التي ذكرھا بولس في آیة  -٥

. سالمك الشخصي الذي من هللا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ره أشعیاء النبي في  -٦ ؟ )٣: ٢٦أش(كیف تربط بین ھذا االختبار وبین سالم هللا الذي صوَّ

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
أود أن أضع أمامك تحدیًا أن تحفظ ھذه الشروط االثنى عشر وتعیشھا في حیاتك لمدة شھر من  -٧

ا ھي جوانب م". سالم هللا"الزمان، وشاھد كیف تساھم في اختبارك الشخصي للسالم الذي یُقال عنھ أنھ 
 التغییر التي یمكن أن تحدث في حیاتك عندئذ؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  

 

  الذھاب إلى العمق


