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  اإلنسان الخارجي واإلنسان الداخلي
  
  ٢الفصل 
  

  ٤٧رقم  العھد القدیم الدرس الصوتي
  

  .تقدیم سفر أیوب كالسفر الكتابي األبرز الذي یواجھ مشكلة األلم: الھدف 

ي، َوُعْریَانًا أَُعوُد إِلَى ھُنَاكَ «: َوقَالَ   بُّ أََخَذ، فَْلیَُكِن . ُعْریَاًنا َخَرْجُت ِمْن بَْطِن أُمِّ بُّ أَْعطَى َوالرَّ الرَّ
بِّ ُمبَاَرًكا   )٢١:١أیوب . (»اْسُم الرَّ

  
الحیاة بھا كثیر من الصعوبات والتعقیدات، وكوننا مسیحیین ال . عب هللا یواجھ األلم في كل األوقاتش

لكن رسالة هللا لنا عندما تتألم قلوبنا أن األلم والمعاناة ھو حتمي بینما حیاة . یعني أننا لن نواجھ المتاعب
  .ھذه ھي رسالة سفر أیوب. البؤس ھو اختیار اإلنسان

كمسرحیة قرائتھاویمكن أیضا.و أحد أروع القصائد التي كتبت على اإلطالق ویمكن قرائتھاوسفر أیوب ھ
ثالثیة تبدأ بحدیث بین هللا والشیطان وتتواصل بحدیث بین أیوب وأصحابھ عن مشكلتھ وتنتھي بأن هللا 

تي ألیوب بما وفي الحقیقة، فا سمح للشیطان أن یمحو كل البركات ال. یستعید كل ماقدفقده أیوب وأكثر
لم ولكنھ. وقد اجتاز أیوب كل ھذه االختبارات دون أن یبتعد عن هللا. في ذلك ثروتھ، أوالده، وصحتھ

، وفي النھایة. صارعوا في التساؤل عن سبب المعاناةرفاقھ معظم الكتبترویكیف انھ ھو وو. یفھممشاكلھ
  .وبیقول هللا ألصدقاء أیوب أنھم على خطأ ثم أعاد كل البركات ألی

  

 
 
  



8 
 

  .أفضل إجابة اختر
 .صواب أم خطأ؟ یعتقد البعض أن سفر أیوب ھو أقدم سفر في الكتاب المقدس -١
 .صواب أم خطأ؟ أفضل طریقة للتعامل مع الكتاب المقدس ھي نطیعھ ونعمل بھ عندما نفھمھ ونعرفھ -٢
 .صواب أم خطأ؟ سفر أیوب عبارة عن قصیدة -٣
  .ریدنا هللا أن نتقبل األمر دون أن نسأل أیة أسئلةصواب أم خطأ؟ عندما نتألم ی -٤
  

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذَكر خالف ذلك
  
 :لمن یوجھ سفر أیوب -٥
 .لمن لیس لدیھم مشاكل -أ

 .لألشخاص المجروحین -ب
  .للرعاة والقساوسة -ج
  .للغیر مسیحیین -د
 
 :كیف نتأكد من مدى صحة الكلمة المقدسة -٦
 .اسة لسنوات طویلة حتى نفھمھابدر -أ

 .بمحاولة إثبات أنھا خطأ -ب
  .بقرائتھ بقلب دائم االستعداد للطاعة -ج
  .بسؤال القادة الدینیین أن یشرحونھ-د
 
 :، كیف ترتبط ھذه اآلیة بسفر أیوب٤: ٥أقرأ متى  -٧
 .سفر أیوب ھو نموذج لھذه األیة -أ

 .سفر أیوب یتعارض مع ھذه اآلیة -ب
  .علم أن أیوب لیس لدیھ إمان كافيیسوع  -ج
  .یسوع شرح أن معاناة أیوب مرتبطة بالحیاة المسیحیة -د
 
 ):اختار كل ما یناسب(كیف نستقبل بركات هللا من خالل األلم  -٨
  .بأن نتعلم أن نسأل األسئلة الصحیحة -أ

 . بقبول كل األلم على أننا نستحقھ -ب
  .باإلصغاء إلجابات هللا ھن أسئلتنا -ج
  .بالثقة في اجابات هللا ألسئلتنا -د
 
 :متى ننمو روحیا -٩
 .عندما تكون كل أمورنا بخیر -أ

 .عندما نكون أقویاء -ب
  .فقط عندما نكون مسیحیین لمدة عشر سنوات -ج
  .عندما نمر بالتجارب واالختبارات -د
 

 :تألم أیوب بناء على الحوار الذي دار بین هللا والشیطان في بدایة سفر أیوب، لماذا - ١٠
 .ألنھ لم یكن بارا -أ

 .وهللا سمح للشیطان أن یجربھ األنھ كان بار -ب
  .ألنھ سأل هللا أسئلة كثیرة  -ج
  .ألنھ لم یعلم القدر الكافي عن هللا -د

طُوبَى لِْلَحَزانَى، ألَنَّھُْم ٤
ْونَ  )٤:٥متى ( .یَتََعزَّ  
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 :كیف تعامل أیوب مع آالمھ - ١١
 .لعن هللا -أ

 .تخلى عن إیمانھ -ب
 .بقى أمینا -ج
  .باالحتفال -د

 
 :طان صحة أیوب، ما ھي الحدود التي وضعھا هللا للشیطانعندما ھاجم الشی - ١٢

 .أن یستطیع الشیطان مھاجمة أیوب لمدة شھر -أ
 .أن یستطیع الشیطان أن یسبب ألیوب فقط آالما بسیطة -ب
  .أن یستطیع الشیطان فعل أي شيء حتى قتلھ  -ج
  .أن یستطیع الشیطان فعل أي شيء بأیوب عدا المساس بحیاتھ -د
 

 :و أھم شيء نفعلھ لصدیق یواجھ األلمما ھ - ١٣
 .أن نكون قریبین منھ ومتاحین لھ -أ

 .أن نقول كل الكلمات الصحیحة -ب
  .أن نصلح كل المشكالت -ج
  .أن نبقى بعیدا عنھ -د
  

  ھل تسأل هللا أسئلة عندما تتألم؟ ماذا تسألھ؟ ھل أستمعت لھ من قبل وھو یجاوبك؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

أطلب من هللا أن . ه أن المسیح قد غلب العالمأشكر. أشكر هللا أنھ دائما معك حتى في وسط األلم
  . یستخدمك لتعین المتألمین
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إذا ما كان سفر أیوب ھو أقدم أسفار الكتاب المقدس، فماذا یخبرنا ذلك عن هللا الذي یعطي األولویة  -١

  لراحة القلوب المتألمة؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
جاوب ھذا السفر على كیف ی) ٧: ٤٥راجع أش (من كان المسئول عن معاناة أیوب بشكل أساسي؟  -٢

  "لماذا یتألم البار؟"ھذا السؤال 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
. أشرح كیف أن الحوار بین الشیطان وهللا یعلمنا أن الشیطان یھاجم شعب هللا في حدود ما یسمح بھ هللا -٣

  . وما الفارق بین سماح هللا ومشیئة هللا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
فكیف . لقد أخبر هللا أصدقاء أیوب في نھایة السفر أنھم كانوا على خطأ بكل ما قالوه عن هللا وأیوب -٤
  . ثر ذلك على فھمنا لحواراتھمیؤ

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
طوبى "أشرح كیف أن سفر أیوب یبدو وكأنھ نموذجللتطویبة الثانیة من تطوبیات المسیح القائلة  -٥

كمثال لألسئلة الصحیحة التي یتمنى هللا أن  ١٤، ١٠: ١٤راجع أي ) (٤: ٥مت " (للحزانة ألنھم یتعزون
  ).في وسط الحزننسألھا لھ عندما نحتاج الراحة والبركات التي وعدنا بھا المسیح 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  .أشرح كیف نظر أیوب إلى الداخل ثم إلى فوق ثم تطلع من حولھ لیكتشف أسباب معاناتھ الغامضة -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  تحدیدا متى ولماذا ضعف هللا من بركاتھ ولماذا لم یضعف أبنائھ؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


