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 طو� لصانيع السالم 
 س يفا ديرك نبقلم 

ىلع اتلطو�بات، فقد    �رسعة  إذا ما مررنا   ىلع استعداد أن تصنع السالم.ا  منَّ   ل�ن قلَّة قليلةير�د السالم.    معظمنا 
  هذه �دوا    فهمة، يمتلكها األشخاص اذلين يهتمون �شؤونهم اخلاصة.  �طئ يف ظننا أن صنع السالم هو صفة سلبيَّ 

صانع السالم ال  ف .  هنا املقصود  املسيح  ب الرصاع. ل�ن هذا باتلأ�يد ليس اتلعليم  الفضيلة يف املقام األول يف جتنُّ 
السالم هو الشخص  صانع  ف .  لِّهليس إلشعاهل، ول�ن حل   —  ينخرط صانع السالم يف الرصاع  بل  ب الرصاع.يتجنَّ 

اذلي ي�ون وضعه �شًطا �شلك أسايس؛ ال هوادة يف السيع تلحقيق العدل واال�سجام واتلو�ة واملصاحلة. ت�شف  
 حياة املسيح، صانع السالم األعظم، مدى صعو�ة وخطورة هذا العمل يف كث� من األحيان.

ره املسيح  بارك؟ إن ُصنع السالم اذلي يصوِّ مُ ال   ذا اجلمعبيننا ايلوم، و�يف ننضم هل   هؤالء   ن هم صانعو السالم مَ 
�  و  ون للعملدهم، فإن مواط� ملكوت املسيح مدعوُّ هان: �و اهللا و�و اإل�سان. ىلع خطى سيِّ ده هل توجُّ و�سِّ 

.  يف الكرازة و� حل ال�ااعت   هقونو�طبِّ اإل�يل  اهلدف� أمامهم. يف األساس، صانعو السالم هم أوئلك اذلين يعلنون  
 إذا انضممنا إىل صفوفهم، �ب علينا صقل مهاراتنا يف تطبيق األخبار السارة ىلع لك حالة نزاع.  

فقط بامتالك هذه  وضع السالم الشخيص واملصاحلة مع اهللا.  متلحقيق انلجاح يف هذا املسىع، �ب أن نبدأ من  
أن اهللا صالح،   نظروا قوا وبعد أن تذوَّ   .إلحالل السالم لآلخر�ن  السالم أن �سىعالعطية الكر�مة �ستطيع صانع  

 ن حوهلم.وجدوا أن أعظم رغبة يف قلو�هم � أن �ستمتع اآلخرون بالسالم مع اهللا ومع مَ 

ألإن   مفيد  تصحيح   � املسيح  بنوا  منَّ هم  اذلين    وئلكلكمات  لرتقُّ �عملون  ولكنهم  شاط  الهو�  جدال  أي  ب 
ال  اذلي يُعلِّمه  من أن احلق  بالفعلر املسيح  ة. حذَّ �شعرون بامللل من فكرة املصاحلة الشخصيَّ  ،  �اعسوف �لب 

ل�ن جوهر رساتله اكن صنع السالم. إذا وجدنا السالم مع اهللا، �ب أن ي�ون السيع تلحقيق السالم مع اآلخر�ن  
 ا نلا أيًضا. ساسيًّ ومن أجلهم هدفًا أ

ة. ال يم�ن أن يزدهر السالم إال عندما ي�ون هناك تغي� عميق ودائم   يم�ن إ�ازه بقوتنا اذلاتيَّ هذا ليس عمًال 
القلوب.   املجانيَّ إن  داخل  المُ انلعمة  لصنع  ستحقَّ ة وغ�  الالزمة  انلعمة  نفس  اليت ضمنت سالمنا مع اهللا �  ة 

َّ اآلخر�ن. تذكَّ السالم يف قلوب   واهللا أو ب� أعضاء كنيستك و�تمعك.    أحبَّائكالرصاع ب�    منم  ر هذا وأنت تتأل
انلعمة � ما �تاج إيله. اغمر جهودك يف صنع السالم بالصالة. اطلب من اهللا أن ي�رم عملك انلاقص من أجل  

 االبن األم� للنهاية.  املسيح شخص 
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ة  صحاح السابق من إ�يل مىت، شهدنا معموديَّ . يف األأبناء اهللاملاكفئة الرائعة أنهم  �  الرب�ة املوعودة لصانيع السالم  
َِبيُب"

ْ
شابًها جًدا ملواط� ملكوته. يا  م �سوع اآلن لقبًا مُ يُقدِّ   . �سوع، حيث أعلن اهللا من السماء، "هَذا ُهَو ابْ� احل

 بارك. مُ بل إنه   فقط؛صنع السالم ليس باألمر الصعب إن هل من �شجيع. 

المُ  ه  تة يف السالم اذلي صنعه املسيح، أن ينظروا إىل حياته كنموذج. أ�سبل� بقوَّ تأصِّ ىلع صانيع السالم ايلوم، 
� واستهزاء اعئلته. قاده صنع السالم إىل �ستان جثيسما�،  كراهية القادة ادلينيِّ   اليت قام بها   صنع السالمعمليَّة  

 كأس لبات ابلاردة، بل ل رطِّ ليس من أجل المُ و  ؛من أجل رصاع منتصف الليل  ليس من أجل الراحة اهلادئة، ول�ن
 ة. الشديد. صنع السالم قاده إىل الصليب. قاده إىل الظلمة اخلارجيَّ اإلل�  الغضب   الفائض من

هم  ة. هذا هو نصيب صانيع السالم. جسدهم �روح و كما قاده إىل تاج وعرش وشعب من لك قبيلة ولسان وأمَّ 
 يُدعون أبناء اهللا.  فهم داعة للخزي. ، ل�ن حصادهم متلئ ولقبهم ليس مُ ون�تقر

 

جراند    بمدينةلالهوت  بيور�تان الُمصلَحة  ة  خدمات يلجون� وخر�ج لكيَّ   هيئة  يف  مدير القسم الف�س هو  ي فا ديرك ن
 ن. ا جيوالية ميشيف ، زديراب

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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