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  ثالثون سبب كتابي لمعاناة اإلنسان
  
  ٤الفصل 
  

  ٤٩العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  .لمعرفة األسباب المذكورة في الكتاب المقدس عن المعاناة التي ربما نختبرھا: ھدفال 

أْفَِة َوإِلھُ ُكلِّ تَْعِزیٍَة، ٣ ینَا فِي ُكلِّ ِضیقَتَِنا، ٤ُمبَاَرٌك هللاُ أَبُو َربَِّنا یَُسوَع اْلَمِسیحِ، أَبُو الرَّ الَِّذي یَُعزِّ
َي الَّذِ  ى نَْحُن بِھَا ِمَن هللاِ َحتَّى نَْستَِطیَع أَْن نَُعزِّ   )٤-٣:١كورنثوس ٢.(یَن ھُْم فِي ُكلِّ ِضیقٍَة بِالتَّْعِزیَِة الَِّتي نَتََعزَّ

  
فاألمر لم یقتصر على فقط . لماذا یعاني الصالحون؟ تسآل الناس ھذا السؤال من اآلف السنین

فموضوع . على سفر أیوب لكن مقاطع أخرى من الكتاب المقدس قد تناولت ھذا السؤال
المعاناة قد تم تناولھ في كل سفر من الكتاب المقدس بدایة من سفر التكوین وحتى سفر 

  .والكتاب المقدس یقدم لنا العدید من األسباب التي تساعدنا على فھم أسباب المعاناة.الرؤیا
  

أو  یعتقدالكثیر من الناس ویعلمون أیضا أن هللا ال یرید أن یختبر شعبھ أبدا المرض أو الفقر
ولكنال أساس لھذه الفكرة في الكتاب المقدس أو حتى في حیاة المسیحیین . المعاناة من األلم

وفي الواقع، فإن التجارب الصعبة التي مر بھا .في العالم على مر التاریخ وحتى ھذه اللحظة
فھناك غرض . الشخصیات الكتابیة قد ساھمت في بناء شخصیاتھم وتقویتھم وتثبیت إیمانھم

  .وعلى الرغم من أن المعاناة لیست ممتعة أبدا، لكن لھا فوائد متعددة عند شعب هللا. المنامن آ
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  .أفضل إجابة اختر
 صواب أم خطأ؟ سفر أیوب ھو السفر الوحید في الكتاب المقدس الذي یتعامل مع معضلة األلم؟ -١
هللا ألن هللا ال  یسمح  صواب أم خطأ؟ أي شخص یعیش في المعاناة كثیرا ال یحي بحسب مشیئة -٢

 بأن یتألم األشخاص الصالحین؟
 صواب أم خطأ؟ بعض الرسائل بالعھد الجدید تتناول مسألة معاناة شعب هللا؟ -٣
  صواب أم خطأ؟ یمكن أن یؤدي األلم إلى نتائج جیدة جدا في حیاة المؤمن المسیحي؟ -٤
 

  .اختر اجابة واحدة لكل سؤال ما لم یطلب غیر ذلك
  
 ، ماذا یقول بطرس للمتألمین عن الھدف من تألمھم؟٧، ٦: ١أ بطرس األولى أقر -٥

 .أن معاناتھم لم یكن لھا داعي -أ
 .أن األلم امتحن وثبت إیمانھم -ب
  .أنھم استحقوا ھذه اآلالم  -ج
  األناس المقدسون یدفعون أنفسھم -د
  .للمعاناة واأللم 
 

  لماذا قال الرسول یعقوب  -٦
 عندما نواجھ التجارب؟ "احسبوه كل فرح"

 .ألن المعاناة ھي الطریق الوحید لندفع ثمن خطایانا -أ
 .ألن األلم ھو مجرد ھلوسات -ب
  .الذي وعد بھ هللا" أكلیل الحیاة"ألن خوض التجارب یقود إلى النضج ولنوال  -ج
  . ألن المسیحیین یجب أن یكونوا سعداء في كل األوقات حتى في أوقات األلم -د
 

 ھو مصدر الراحة الحقیقي؟ما  -٧
 .المسیحیین اآلخرین -أ

 .األسرة -ب
  .المال -ج
  .هللا -د
 

 عندما تحتاج إلى مشورة أحدھم في مشكلة ما، من ھو أفضل مشیر ترجحھ؟ -٨
 .الشخص الذي لیس لدیھ أیة مشاكل -أ

 .الشخص الذي أختبر نفس نوع المشكلة ووجد راحتھ في هللا -ب
  .نفس المشكالت وال یعرف كیفیة التعامل معھا الشخص الذي یعاني من -ج
  .لیس ھناك فرق بین أي شخص طالما كان مسیحیا -د
  

 .ماذا قال هللا لبولس عن ضعفھ الذي سبب لھ آالمھ -٩
 .أن المسیحیین ال ینبغي أن یكون لدیھم أي ضعفات -أ

 .أن هللا كان سیستجیب لبولس إذا ما أكثر من صلواتھ -ب
  .على أیة اجابة لمشكلتھبولس لم یحصل  -ج
  .أن الضعف ھیأ بولس لالعتماد على هللا ونوال قوة من هللا -د
  
  
 

إِْن  الَِّذي بِِھ تَْبتَِھُجوَن، َمَع أَنَُّكُم اآلَن ٦
تُْحَزنُوَن یَِسیًرا بِتََجاِرَب  َكاَن یَِجُب 

َعٍة،  لَِكْي تَُكوَن تَْزِكیَةُ إِیَمانُِكْم، ٧ُمتَنَوِّ
َوِھَي أَْثَمُن ِمَن الذَّھَِب اْلفَاِني، َمَع أَنَّھُ 

َمْدحِ َواْلَكَراَمِة یُْمتََحُن بِالنَّاِر، تُوَجُد لِلْ 
 َواْلَمْجِد ِعْنَد اْستِْعالَِن یَُسوَع اْلَمِسیحِ 

 )٧-٦:١بطرس ١(
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 أي من اآلتي نحتاجھ بشدة لكي یتمم هللا عملھ من خاللنا؟- ١٠
 .الكثیر من المعرفة -أ

 .مواھب ومھارات ممیزة -ب
  .الكثیر من المال -ج
  .معرفة أننا غیر كاملین -د
 

 لمقدس عن الدموع؟ماذا یقول الكتاب ا - ١١
 .أنھا غیر مجدیة -أ

 .أنھا مثل البذار التي ستنمو وتنتج حصادا -ب
  .أنھا لغیر المسیحیین فقط -ج
  .أنھا للنساء واألطفال فقط -د
 

 متى نختبر مجزات هللا ورحمتھ؟ - ١٢
 .عندما یكون كل شيء على ما یرام في حیاتنا -أ

 . عندما نكون مقدسین وأبرار -ب
  .ر باحتیاجنا الشدید لھ ونصرخ إلیھعندما نشع -ج
  .فقط إذا ننتظرناھا -د
 

 ماذا نستنتج من معاناة المؤمنین نتیجة ألخطائھم؟ - ١٣
 .أن هللا یعاملھم كأبنائھ -أ

 .أن هللا قد تخلى عنھم -ب
  .أنھم قد فقدوا خالصھم -ج
  .أن الشیطان یعاقبھم -د
  

ستخدم ھذه األسباب في إدانة اآلخرین كما فعل تبغي أن وال ین. ن سببا لمعاناة أبناء هللاینجد ھنا ثالث
  . على فھم لماذا یسمح هللا باأللم في حیاتك أو حیاة أحبائك وأقربائك كأصدقاء أیوب وإنما لتساعد

  
 ).٤، ٣: ١كو  ٢(أن هللا یرید أن یكتشف شعبھ الحقیقة العظیمة وھي أنھ مصدر الراحة العظمى  -١
 ).٧ – ٥: ١كو  ٢(أللم لكي یدرب ویعد خداما أكفاء مؤھلین لمساعدة المتألمین أحیانا یستخدم هللا ا -٢
قد یرید هللا أن یفھم شعبھ أنھ مصدر الحكمة العظمى التي یحتاجونھا في ظروفھم القاصیة وللعیش في  -٣

 ). ٨ – ٢: ١یع (ھذا العالم 
 ).١٧: ٣تي  ٢) (٤٨:  ٥مت (هللا یرید بشدة كمالنا الروحي  -٤
 ).٥ – ٢: ٥رو ) (٨: ٩كو  ٢(قد یرید هللا أن یتعلم شعبھ كیف یستقبلون النعمة التي أتاحھا هللا لشعبھ  -٥
 – ٢: ٥رو (أن ینمي الجانب الروحي في حیاة المدعوین للخدمات الصعبة والمثمرة  أحیانایرید هللا  - -٦
٥.( 
یختبرونھ من خالل بعض االختبارات  یرید هللا احیانا أن ینمي قدرات أبنائھ من خالل األلم الذي -٧

 ).٢٧: ٣مراثي أرمیا (الصعبة في شبابھم 
) ١٣ – ٣: ٦كو  ٢(األلم یمكن أن یكون ھو المدرسة التي یدرب فیھا هللا ویعد خدام اإلنجیل األكفاء  -٨
 ).٢٨ – ٢٣: ١١كو  ٢(
شجعھم ویثبت إیمانھم وذلك ی. یرغب هللا أحیانا في أن یجعل أوالده یرون المعجزات في آالمھم -٩

 ).٨ – ٣: ٣، ٦ – ١: ٢٣مز (لخوض التحدیات الحاضرة والمستقبلیة 
حیث یمكنھ من السفر إلى ھذا العالم لیجعل أناس ھذا العالم یرون خالص " طریق سریع"یحتاج هللا  - ١٠

 ).٦ – ٤: ٣، لو ٥ – ٣: ٤٠اش . (هللا من خالل طریقة سلوك أوالده عندما یتعرضون للمعاناة
 ٧: ١٢كو  ٢. (ضعف شعبھ إلى حالة تمجد وتظھر قوة وعظمة هللا لالمعاناة لیحو یستخدم هللاأحیانا  - ١١

 ).١٥ – ١٣: ٤، غال ٥ – ٣، ١٠ –
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: ١٢كو  ٢. (لھم ومن خالل شعبھ كفاءتھعدم كفاءة شعبھ كشرط الختیارھم لیریھم  أحیانایظھر هللا  - ١٢
١٠  – ٧(  

  )٧:١٢كو٢؛ ١٣:٨أم (رك شعبھ الكبریاء ویتعلم التواضع هللا أحیانا یرید أن یت  - ١٣
هللا یرید في بعض األحیان أن یستخدم الدموع التي یذرفھا شعبھ أثناء معاناتھم، كبذور ثمینة یزرعھا  - ١٤

  )٦- ٥:١٢٦مز(هللا في حدیقة حیاتھم فتنتج لھم الكثیر من الثمار ولمجد هللا 
  )١٥-٥:١٥یو " (نكسة"على الرغم أنھ قد یبدو " االستقطاع"أحیانا هللا یستخدم المعاناة مثل  - ١٥
هللا یرید أن العالم كلھ یعرف أن كنزا عظیما یعیش وسط شعبھ، وأن ھذا الكنز العظیم ھو المسئول  - ١٦

  )١٠-٤:٤كو٢(عن جمیع األعمال العظیمة التي تتم من خالل شعبھ 
ي اإلنسان الداخلي األبدي، في الوقت الذي فیھ هللا في بعض األحیان یرید أن یجعلنا نختبر نمو ف - ١٧

  )١٠- ٤:٤كو٢(إنساننا الخارجي یفنى 
  )١٧:٢یو ١؛ ٢٩- ٢٦:١٢عب (هللا یرید أن یعلم شعبھ الفرق بین الكنوز األرضیة والكنوز السماویة  - ١٨
ب ع(هللا یعد شعبھ لألبدیة عن طریق حرق كل ما ھو مخالف لجوھره الروحي، المقدس، واألبدي  - ١٩

  )٣:٣یو١؛ ٢٩:١٢
  )٨-٧:٦غل (شعب هللا في بعض األحیان یحصد ثمرة البذور الفاسدة التي زرعھا في حدیقة حیاتھ  - ٢٠
؛ یو ١٣-٥:١٢عب (هللا في بعض األحیان یؤدب أوالده الذین یعیشون في الخطیة والعصیان  - ٢١

  )١٤- ١١:٢٩؛ أر ١٣- ١٢:١
دما یقف یسوع المقام على باب حیاة الشخص، یطرق هللا في بعض األحیان یستخدم المعاناة، عن - ٢٢

بصبر بالتوبیخ والعقاب من أجل ان تكون لھ عالقة حمیمة ذات سیادة مع الذین یدعونھ مخلص 
  )٢٠- ١٩:٣رؤ(

التي یقدمھا لھم اآلب السماوي المحب، " حظیرة الخنازیر"شعب هللا یعاني في بعض األحیان في  - ٢٣
  )٢٠-١١:١٥لو(یتوبوا ویرجعوا إلى منزل والدھم لیعیدھم إلى رشدھم ویجعلھم 

؛ ١٠:١٢عب (شعب هللا في بعض األحیان یعاني من التأدیب، ألن هللا یریدھم أن یشاركوه قداستھ  - ٢٤
  )١:٤؛ ١٥:١بط١

شعب هللا یعاني في بعض األحیان ألن ھذا العالم یكره یسوع المسیح ویضطھد أولئك الذین یؤمنون  - ٢٥
  )١٠:٢؛ رؤ١٢-١١:٣تي٢؛ ٢٩:١؛ في١٢- ١٠:٥مت(لمسیح إلى ھذا العالم ویكرزون بیسوع ا

  )٧- ١:١بط٢(هللا في بعض األحیان یرید تنقیة شعبھ  - ٢٦
هللا في بعض األحیان یجعل المؤمنین بیسوع المسیح یعانون ألن دعوتھم أن یحذوا خطوات المخلص  - ٢٧

  )٢١:٢بط ٢(في معاناتھ 
  )٥، ٣:٣؛ یو٢٢:١٤أع (یدخل ملكوت هللا من الباب الضیق شعب هللا یعاني أحیاني ألنھ  - ٢٨
هللا یستخدم في بعض األحیان الموت والموت لیظھر لشعبھ أن یسوع المسیح فقط یمكن أن یحل أكثر  - ٢٩

  )٤٥-١:١١یو(مشكلتین في الحیاة غیر قابلة للحل 
جعل شعبھ یستلقي في المراعي هللا في بعض األحیان یقیم عالقة مع شعبھ باستخدام وسائل الراعي لی - ٣٠

  )٢٣مز(الخضراء، في ھذه الحیاة وفي الحیاة اآلخرة 

ھل التجارب والمعاناة ساعدتك على النمو كمسیحي؟ كیف؟ واآلن بعد أن أخذت ھذا الدرس 
  كیف سوف تستجیب بشكل مختلف في المرة القادمة إذا مررت بمعاناة؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

التقرب منھ وتعطي لھ فرصة أشكر هللا على التجارب التي نمر بھا والتي تساعدك على 
واسألھ أن یظھر . اسألھ أن یساعدك على الوقوف بحزم وشجاعة في خضم المعاناة. للعمل في حیاتك

 . لك شخص یعاني حتى تشجعھ وتساعده
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من خالل فحصك لكل ھذه التفسیرات الكتابیة لمعاناة أبناء هللا، في رأیك لماذا أعطانا هللا كل ھذه  -١

  ات؟التفسیر
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ولماذا؟) ٥٥راجع أشعیاء (وعدنا هللا أننا سنفھم كل شيء خالل مسیرنا معھ؟  ھل -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
   .ھل تعتقد أنھ ینبغي أن نشكر هللا على سماحھ لشعبھ باجتیاز اآلالم؟ أشرح اجابتك -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  في ضوء ھذه األسباب الكتابیة الثالثون، ھل ینبغي أن نعبر ھذه القائمة شاملة؟ لماذا أو لماذا ال؟ -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ة ألنفسنا؟ وكیف ینبغي أن نشارك بھا األخرین الذین یعانون؟كیف ینبغي أن نستخدم ھذه القائم  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟٢٤، أو٢٢، ٢١إن تفسیر معاناتكم ھو رقم : "لماذا ال ینبغي أن نفول لھم -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
لماذا ینبغي أن ننظر بخشوع إلى ھذه التفسیرات وأن نشجع األخرین على نفس الشيء؟ واسأل هللا أن  -٧

  .یكشف لك أي من ھذه التفاسیر لھا صلة بمعاناتك
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


