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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 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  


