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  الحیاة التجاوب مع متاعب
  
  ٥الفصل 
  

 ٥٠العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 
  

  . لنفھم المزید عن كیفیة التجاوب مع المعاناة في حیاتنا بطریقة تمجد هللا: الھدف
  

َماِن اْلَحاِضِر الَ تُقَاُس بِاْلَمْجِد اْلَعتِیِد أَْن یُْستَْعلََن فِینَا١٨   )١٨:٨رو.(فَإِنِّي أَْحِسُب أَنَّ آالََم الزَّ
  

وأثناء نمونا وتعلیمنا من . عندما نواجھ المعاناة ألول مرة في حیاتنا المسیحیة، نحن ال نفھم حقا ما السبب
فوائد عظیمة یمكن أن تخرج من . الكتاب المقدس نبدأ نتعرف على العدید من األسباب لمعاناة الناس

على الرغم من أن . ننا تجاھھاالتجارب التي نواجھھا، خصوصا عندما نكون قادرون أن نقف بحزم بإیما
. الحیاة تضع لنا التجارب والمشاكل، إال أن هللا یستخدمھا لنضجنا، ولكي نؤثر في اآلخرین، ولكي نمجده

  .ھذا الفصل یستمر في شرح العدید من أسباب معاناتنا
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  .أفضل إجابة اختر
  
 .ة بعضھم البعضصحیحة أو خاطئة؟ التجارب والمحن تساعد في إعداد المؤمنین لخدم - ١
 . صحیحة أو خاطئة؟ الرسول بولس لم یشھد أي صعوبات -٢
  . صحیحة أو خاطئة؟ یسوع ساعد دائما شعبھ على تجنب التجارب -٣
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 من ھو المسئول عن الخدمة في الكنیسة؟ -٤
 القس -أ

 المعلمون -ب
 جمیع المسیحیین -ج
  الرجال - د

 
 أي من التالي ھو األھم في تجاربنا؟ -٥
 الخروج منھا -أ

 تجنبھا قبل أن تبدأ -ب
 كیفیة مواجھتھا - ج
  االعتراف بالخطایا التي سببتھا - د

 
 ما العنصر الذي یستخدمھ الكتاب المقدس لوصف المسیحیین؟ -٦
 سكین حادة -أ

 مطرقة -ب
 المالبس الجمیلة -ج
  وعاء من الخذف -د

 
 فقا لبولس، ما ھو المفتاح إلختبار قوة یسوع ؟و -٧
 نشترك في معاناة یسوع -أ

 حفظ الكثیر من آیات الكتاب المقدس -ب
 حضور الكنیسة بانتظام -ج
  الحج إلى القدس  - د

 
 أي جزء من حیاتك أبدي؟ -٨
 جسدك المادي -أ

 معاناتك -ب
 الجزء المرئي -ج
  الجزء غیر المرئي ـ روحك -د

 
 زء فینا الذي یحرقھ هللا بعیدا؟ما ھو الج -٩
 كل رغباتنا -أ

 كل شيء نتعلق بھ -ب
 كل ما ھو مخالف لطبیعتھ -ج
  في نھایة المطاف، كل جزء منا -د
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 كم سبب نشترك فیھ في كل مرة كنت تعاني نعاني؟ - ١٠
 واحد فقط -أ

 عادة عدة أسباب - ب
 ٣٠دائما  -. ج
  ھي األسبابنحن ال یمكن أبدا أن نعرف كم سبب أو ما  -د

 
 ما الوعد الذي أعطانا إیاه یسوع حول المعاناة، وخاصة وقت االضطھاد؟ - ١١

 .سوف نحصل على مكافأة سماویة  -أ
 .هللا سوف یدمر على الفور أعداءنا -ب
 .إذا كان لدینا إیمان، سوف ال نشھد أبدا اضطھادا -ج
  . هللا یكرم محاوالتنا للرد -د

 

في حدیقة حیاتك؟ ھل أكثر البذور في األشیاء الدنیویة أم في  أي نوع من البذور كنت تزرع
 األمور الروحیة؟ ما ھي التغییرات التي تحتاجھا لتجعل ثمارك أبدیة؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

وصلي لیساعدك على التركیز على األشیاء األبدیة الروحیة . أشكر  على وعده ببركات أبدیة
 .ولیس على الطبیعة الدنیویة، والتي ستنتھي قریبا
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 )٢٨-٢٤:١٢؛ ٣٣:١٦انظر في یوحنا (بماذا وعد یسوع تالمیذه بخصوص التجارب؟   -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف أول سفر شعري ھو عن المعاناة، أن واإلنسان الداخلي، وإذا كانت كتب الشعر تخاطب القلب   -٢

ُد َوإِْن َكاَن إِْنَسانُنَا اْلَخاِرُج یَْفنَى، فَال: یمكنك أن تربط ھذا السفر الشعري بما قالھ الرسول بولس اِخُل یَتََجدَّ دَّ
  )١٨:٤كورنثوس ٢. (یَْوًما فَیَْوًما

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
أي بعد فینا ھو أبدي؟ صل ذلك بحقیقة أن هللا یھتم بقلب اإلنسان وباإلنسان الداخلي، حتى أنھ یسمح لھ  -٣

 . بالمعاناة في حیاتھ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟  -٤  ) ١٢٦مزمور (ھل تذرف دموع بسبب المعاناة التي تعتبر بذورا تجلب الكثیر من الثمر الروحي 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
هللا المعاناة لیحرق بھا فینا كل شيء یتعارض مع طبیعتھ المقدسة، وبھذه الطریقة، یعدنا  كیف استخدم -٥

 )    ٢٩-٢٦:١٢عب(للحالة األبدیة التي سنكون معھ فیھا إلى األبد 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
عندما یؤدب هللا شعبھ من خالل المعاناة، ھل ھذا یعني أنھ ال یحبھم، أو أنھا تؤكد معجزة أنھم أوالده   -٦

  . اشرح)  ١١- ٥: ١٢عبرانیین أنظر (وأنھ أبیھم ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
اربط ھذه اآلیات التي تخبرنا عن طریقة وصولنا إلى نعمة هللا، مع تعلیم بولس في نفس ھذه اآلیات  -٧

  .)٥-٢:٥، رومیة ٨:٩كورنثوس  ٢( أنھ ینبغي لنا أن نفرح في المحن والمعاناة 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


