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  أنظر للداخل، أنظر أعلى، أنظر حولك
  
  ٣الفصل 
  

  ٤٨الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  .ھو تعلم المنظور الصحیح لمعاناتنا وذلك من مثال أیوب: الھدف 

، َواآلِخَر َعلَى األَْرِض یَقُوُم، ٢٥ ا أَنَا فَقَْد َعلِْمُت أَنَّ َولِیِّي َحيٌّ أَْن یُْفنَى ِجْلِدي ھَذا، َوبُِدوِن  َوبَْعدَ ٢٦أَمَّ
 .إِلَى ذلَِك تَتُوُق ُكْلیَتَاَي فِي َجْوفِي. الَِّذي أََراهُ أَنَا لِنَْفِسي، َوَعْینَاَي تَْنظَُراِن َولَْیَس آَخرُ ٢٧. َجَسِدي أََرى هللاَ 

  )٢٧ – ٢٥: ١٩أیوب (
یستحق كل ھذه المعاناة، قال لھم رجل وبعد أن انتھى أصدقاء أیوب من تعلیقھم أنھ كم أن أیوب خاطئ ل

فلقد احتاج أیوب أن ینظر أعلى ویعرف وجھة نظر هللا . صغیر یدعى ألیھو أنھم قد سألوا السؤال الخطأ
في معاناتھ ألنھ كان بفكر في إیمانھ فقط من منظور ما یحصل علیھ من هللا ولیس ما قد یحصل هللا علیھ 

وبعدما صلى ألصدقائھ، عوض هللا علیھ . ب ثم صلى ألصدقائھوعندما واجھ أیوب هللا تا. من أیوب
  .فقد سمح هللا للشیطان بأن یختبر أیوب. بالبركات وأعطاه ضعف ما كان لدیھ من قبل
فحزننا یمكن أن یقودنا لطرح األسئلة الصحیحة عن الحیاة . ویمكننا أیضا التعلم مثل أیوب من معاناتنا

فقد انتظر أیوب وقت . لالستماع إلى هللا ومعرفة الردود على أسئلتنا ویمكن أیضا أن تقودنا. واألبدیة
واخیرا، یمكن أن نسمح ألحزاننا أن تقودنا ألماكن . طویل للحصول على أجوبة لكن هللا لم یصمت إلى هللا

  .وعندما نفعل ھذا، سنتخبر البركات ونعمة الخالص. الثقة في أجوبة هللا على تساؤالتنا
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  .ضل إجابةأف اختر
 .؟ األربع رجال الذین تحدثوا إلى أیوب اتفقوا في جمیع القضایاأم خطأصواب  -١
 .سببھا وجود خطیة في حیاتنا كل المعاناة التي نواجھھا أم خطأ؟صواب  -٢
 .أم خطا؟ بعدما تقابل أیوب مع هللا لم یعد یدعي أنھ بار تماماصواب  -٣

 
  .لب غیر ذلكأختر اجابة واحدة لكل سؤال إذا لم یط

  
 :الطویل الذي یتوسط سفر أیوب ما ھو الموضوع الرئیسي للجزء -٤

 .نقاش حول أسباب معاناة أیوب -أ
 .دال أیوب مع هللا -ب
  .أنھا نص جید لكي نتعلم منھ لماذا نتألم -ج
  .یشرح لنا ھذا الجزء ما ینبغي فعلھ مع صدیق متألم - د 
 

 :لذي وقع علیھ اللوم كسبب لمعاناة أیوب؟ اختر كل ما یناسبفي المناقشة بین أیوب وأصدقائھ من ا -٥
  .هللا -أ

 .الطقس -ب
  .الشیطان -ج
  .أیوب -د

  .أبناء أیوب -ھـ
  .الصدفة والحظ السيء - و
 

 ماذا كان یدعي أیوب ألصدقائھ؟  -٦
 .أنھ فھم لماذا كان یعاني -أ

 .أنھ كان بار -ب
  .لتجربةأن هللا سمح للشیطان أن یبتلیھ على سبیل ا -ج
  .أن هللا بالحقیقة غیر موجود -د
 

 أي من ھذه التوجھات اإلیجابیة كانت لدى أیوب؟ -٧
 .كان یسأل األسئلة الصحیحة -أ

 .كان یستمع الجابات هللا -ب
  .كان یثق في اجابات هللا  -ج
  .كل ما سبق -د
 

 كیف ترى سفر أیوب كنبوة عن المسیح؟ -٨
 .یوم من األیامآمن أیوب أن مخلصھ سوف یأتي في  -أ

 .أصدقاء أیوب أخبروه أنھ یحتاج لمخلص -ب
  .هللا أخبر أیوب أن المسیح سیموت على الصلیب لیدفع ثمن خطایاه -ج
  .ال توجد أي إشارة للمسیح في سفر أیوب -د
  

 لماذا ظن ألیھو أنھ من المفترض أن یتكلم؟ -٩
 .ألنھ كان أكبر سنا من اآلخرین -أ

 .من اآلخرین ألنھ كان أكثر معرفة -ب
  .ألنھ عرف أن الحكمة تأتي من روح هللا -ج
 أراد أن یشجع أصدقاء أیوب بأنھم كانوا على صواب-د
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 من أو ماذا ینبغي أن یكون مركز االھتمام في حیاتك؟ - ١٠
 .نفسك -أ

 .عائلتك -ب
  .عملك -ج
  .هللا -د
 

 عن أي أمر قدم أیوب توبة؟ - ١١
 .عن كل أخطائھ االخالقیة -أ

 .بادتھ لألوثانعن ع -ب
  .عن رؤیتھ الخاطئة عنا -ج
  .عن صدقاتھ لبعض أصدقاء السوء -د
 

 في أي اتجاه یریدنا هللا أن ننظر؟ - ١٢
 .للداخل -أ

 .ألعلى -ب
  .حولنا  -ج
  .جمیع ما سبق -د
 

 أي من ھؤالء الشخصیات یمثل المسیحي الناضج؟ - ١٣
 .الشخص الذي ینتظر فقط األخذ من هللا -أ

 .الذي یتوقع أن یأخذ ویعطي هللالشخص  -ب
  .الشخص الذي ال یتوقع أن یأخذ أي شيء من هللا -ج
  .وال شخص مما سبق -د
 

 )اختر كل ما یناسب: (عندما نتألم في تباعیاتنا للمسیح ینبغي أن - ١٤
 .نسمح للمعاناة أن تساعدنا لنسأل األسئلة الصحیحة -أ

 .نسمح للمعاناة أن تساعدنا على اإلصغاء  -ب
  .نسمح للمعاناة أن تقودنا للثقة في اجابات هللا ألسئلتنا الصحیحة -ج
 .نسمح لآلخرین أن یروننا ونحن نعاني ونتذمر -د
 

ما تتوقع أن یفعلھ هللا لك، أم ما ترید أن : ما الذي یدفعك ویحمسك لتكون مسیحي
، أم كالھما؟ ماذا یعلمنا سفر أیوب عن ھؤالء الذین یر یدون أن یأخذوا دائما من تفعلھ أنت 

 .هللا وال یعطوه شیئا
  

أسئلھ ماذا یرید منك أن تعطیھ . أشكر هللا ألجل كل البركات التي اسقبلتھا منھ
 .وكیف یریدك أن تخدمھ
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  في الجزء األطول من سفر أیوب وھو الحوار بین أیوب وأصدقائھ، ما ھو االفتراض  -١

  ما ھي نقطة الرئیسیة التي اختلفوا حولھا؟المشترك الذي اتفقوا علیھ جمیعا و
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف رأي أیوب نفسھ طوال ھذا الحوار قبل أن یتدخل هللا ویتحدث إلیھ من خالل  -٢

  الریاح؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  كیف نفسر التغیر التام في رؤیة أیوب لنفسھ بعدما رأى هللا وتحدث معھ؟ -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  لماذا احتقر أیوب نفسھ بعدما رأى هللا وعن ماذا تحدیدا قدم توبتھ؟ -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ة من أقدم النبوات المسیانیة ، تلقى أیوب واحد)٢٧ – ٢٥: ١٩اي (في أشد أوقات معاناتھ  -٥

عندما قال أنھ سوف یرى مخلصھ، ھل قصد بذلك رؤیتھ بالجسد أم بغیر . في الكتاب المقدس
  ذلك؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
عندما قال أیوب أنھ بسمع األذن قد ) ٦، ٥: ٤٢اصحاح (في آخر اصحاح في سفر أیوب  -٦

فھم هللا  سمع عن هللا أم اآلن فقد رأتھ عینیھ، ھل قصد بذلك أن رأى هللا بطریقة حرفیة أم أنھ
  أم كالھما؟ ما رأیك؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  كیف تطبق ھذه الملحمة الرائعة عن المعاناة واآللم على معاناتك الشخصیة؟ -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

  الذھاب إلى العمق


