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  قنوات المحبة والقلب النقي
  

  ٦الفصل 
  ٦ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم

  . فھم التطویبتان الخامسة والسادسة، وتعلُم معنى الرحمة والقلب النقي: الھدف 

َحَماِء، ألَنَّھُْم یُْرَحُمونَ "  متى ( . "وَن هللاَ نَّھُْم یَُعایِنُ طُوبَى لِألَْنقِیَاِء اْلقَْلِب، ألَ 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"حیاتھ، إنما كان یقصد بكلمة 
ي یجب أن نتبعھ، إذا كنا نرید أن ھذا ھو نوع المحبة لآلخرین الذ. ترافق داود كل أیام حیاتھ

  . نكون مثل هللا
  

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

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

  
  ". طوبى ــــــــــــــــــــــــــــ ألنھم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: " التطویبة الخامسة ھي -١
 

  .أفضل إجابة اختر

 . طأ؟ یرید الرب یسوع لتالمیذه أن یصیروا قنوات للمحبة غیر المشروطةصواب أم خ -٢
  

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

 . ھو حجب عنا العقاب الذي نستحقھ -أ
 ھو یحبنا طالما أطعناه -ب
 یعطینا بركات ال نستحقھا -ج
 . لكمال حتى ما یباركناینتظر وصولنا ل -د

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

 كل یوم -أ
 وعكل أسب -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                                       
  أناني                  یدین الغیر                         

  متحیز                                                صبور
  

 طوبى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألنھم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : التطویبة السادسة ھي -٧
  
ة مقابل أعمال الرحمة التي ؟ یتوقع تالمیذ المسیح الحصول على مكافأخطأصواب أم  -٨

 . یصنعونھا
 

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

 باالعتراف بخطایانا -ب
 بممارسة الطقوس -ج
  من خالل االجتھاد لتجنب الخطیة  -د

  
  
  
  
  
  
  

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

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

 
بِّ أَنَّنَا لَ ٢٢ َكثِیَرةٌ . ِھَي َجِدیَدةٌ فِي ُكلِّ َصبَاحٍ ٢٣. ْم نَفَْن، ألَنَّ َمَراِحَمھُ الَ تَُزولُ إِنَّھُ ِمْن إِْحَسانَاِت الرَّ

)٢٣ -٢٢: ٣مرا. (أََمانَتُكَ   
 

ِ فِینَا١٦ ْقنَا اْلَمَحبَّةَ الَّتِي ِ هللاِ  َهللاُ َمَحبَّةٌ، َوَمْن یَْثبُْت فِي اْلَمَحبَِّة، یَْثبُْت فِي. َ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. لُّ أَنْفَُسنَا َولَْیَس الَْحقُّ فِینَاإِنَّھُ لَْیَس لَنَا َخِطیَّةٌ نُضِ : 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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ھل یصفك اآلخرین بالرحیم؟ كیف یمكنك أن تكون أكثر رحمة؟ ما ھي الدوافع التي 
المسیح النقیة؟  تحركك في عالقاتك باآلخرین؟ ھل ھذه الدوافع ھي بالحق تعبیر عن محبة

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  

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

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ةً في مجال العمل، محبة غیر مشروطة؟ ما الذي یمكِّنك من حب المزید من الناس خاص -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
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

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

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

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

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
كیف بین لك هللا محبتھ غیر المشروطة ؟  - ١٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

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

محبة هللا غیر المشروطة؟ لآلخرین 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  


