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  الة المصالحةحاملي رس
  

   ٧الفصل 
  

   ٧الموعظة على الجبل : الدرس السمعي
  

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

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

أن  -الذین صعدوا إلى قمة الجبل معھ -المیذ المسیحابتعد البشر عن هللا، لھذا السبب تحتم على ت
فإذا كنا قد تصالحنا مع هللا، فمن المنطقي أن . یعودوا ثانیةً إلى أسفل الجبل حاملین ھدفًا بعینھ

كما أنھ سوف یساعدنا على تحقیق . یستخدمنا هللا لمساعدة اآلخرین كي یتصالحوا ھم أیًضا معھ
ا، ثم یستخدمنا لمساعدة اآلخرین لیحققوا المصالحة في المصالحة في عالقاتنا نحن شخصیً 
تتعلق التطویبة السابعة بمھمة ھؤالء الذین یمثلون جزًءا . عالقاتھم ھم أیًضا مع بعضھم البعض

  . من خطة هللا العالجیة للبشریة
  
  . ـــــــــــــــــــــــ یُدعونطوبى ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألنھم ـــــــــــ:" تقول التطویبة السابعة -١
 

  .أفضل إجابة اختر

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

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

  : ، ثم اختر إجابة واحدة صحیحة لكل من األسئلة األربعة التالیة)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

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

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

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

 غیور وحماسي -ب
 ھ وعصبيمتسرع في أحطام -ج
 بال مشاعر وغیر مبالي -د
  
للمسیح، أو حامل رسالة المصالحة، لآلخرین؟ " سفیًرا" ما ھي بعض الوسائل الفعالة لتصبح  -٩

 : اختر كل ما یناسب
 اإلنجیلشارك اآلخرین ب -أ

 تذھب إلى الكنیسة بانتظام -ب
 تظھر محبة هللا ورحمتھ عملیًا -ج
 . رورة إصالح أنفسھمتعلن عن خطایا الناس وتحذرھم بض -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
  

 )اختر كل ما یناسب(صانعوا السالم سوف یُدعون أبناء هللا؟ في اعتقادك، لماذا  - ١٠
 هللا ألنھم مطیعون ویعملون عمل -أ

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

 
أَنَّھُ إِْن َكاَن َواِحٌد قَْد َماَت ألَْجِل اْلَجِمیعِ، فَاْلَجِمیُع إًِذا : َذاإِْذ نَْحُن نَْحِسُب ھ. 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 . ْعِرُف أََحًدا َحَسَب اْلَجَسدِ ِمَن اآلَن الَ نَ 
َولِكنَّ اْلُكلَّ ِمَن ١٨. اَر َجِدیًدااألَْشیَاُء اْلَعتِیقَةُ قَْد َمَضْت، ھَُوَذا اْلُكلُّ قَْد صَ : َ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. ا فِینَا َكلَِمةَ الُْمَصالََحةِ لِنَْفِسِھ، َغْیَر َحاِسٍب لَھُْم َخطَایَاھُْم، َوَواِضعً 

 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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ماذا أنت فاعل لتصالح اآلخرین مع هللا؟ ھل ھناك ًمن یلزمك أن تتصالح معھ؟ إذا أجبت 
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 . ًرا لھ، ولیعطیك الفرصة لتقود آخرین لھمن هللا لكي تكون سفی

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

  
ما ھي معجزة المصالحة؟  -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ما ھي خدمة المصالحة؟  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ماذا تفعل لتصالح اآلخرین مع هللا؟  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

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

ھذا؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

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

الحة؟ لتساعد اآلخرین على المص
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

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

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  
  
  
  
  

      

  الذھاب إلى العمق


