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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
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  : 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


