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  أنا أعجز، لكن ھو یستطیع
  

  ٣الفصل 
  ٣العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  

  )٣ - ١: ٥مت " (المساكین بالروح" فھم التطویبة األولى ومعنى : الھدف 

وحِ، ألَنَّ لَھُْم َملَُكوَت السََّماَواتِ "    )٣: ٥مت ( . "طُوبَى لِْلَمَساِكیِن بِالرُّ
  

المواقف "أو " التطویبات"یُطلق علیھا  - یستھل یسوع حدیثھ ھنا بتعلیم تالمیذه ثماني مواقف
حالة من االزدھار "، أو "یا لسعادة"، وھذه تعني "طوبى: "،  إذ أن كل منھا یبدأ بكلمة"المباَركة

  . لمیذوتتضمن كل تطویبة وعًدا یوضح شكل ھذه البركة في حیاة الت". الروحي أو النعمة
  

وخلق . وتشكل ھذه التطویبات الثمانیة عقلیة تلمیذ المسیح أو أسلوب التفكیر الذي یقود سلوكھ
السیاق الذي علًّم فیھ یسوع ھذه التطویبات مبدأ أن ھذا االتجاه في الحیاة یجعل تالمیذه جزًءا من 

  . عالج یسوع لكل معاناة العالم الذي تمثلھ الجموع القابعة أسفل الجبل
  

ماذا تقول عن :" ترتبط التطویبة األولى بالسؤال الذي وجھھ القادة الدینیین لیوحنا المعمدان
وبدون موقفنا الصحیح تجاه أنفسنا لن یمكننا أن نمثل إحدى وسائل العالج ). ٢٢: ١یو" (نفسك؟

سحقي المن" تعني أیًضا " المساكین بالروح"یخبرنا المفسرون أن عبارة . التي یقدمھا الرب یسوع
، بمعنى االنكسار أواالتضاع الذي نراه في حیاة أولئك المدعووین من هللا إلنجازمھام "الروح
  . خاصة

  
  طوبى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " التطویبة األولى ھي  -١
  

  .أفضل إجابة اختر

 . حاول یسوع أن یعلم تالمیذه أن یبیعوا ما یمتلكون لیصبحوا معدمینصواب أم خطأ؟ ی -٢
صواب أم خطأ؟ ینطبق الوعد في ھذه التطویبة على الوعد الذي لنا عندما نقبل المسیح ربًا  -٣

  . ومخلًصا لحیاتنا
 

  : أي من ھذه المواقف یمثل نموذًجا للمسكین بالروح؟ اختر كل ما یناسب
 
 .بإظھار مدى صالحنا محاولة إرضاء هللا -٤

 السعي لتبوء مراكز متقدمة في الكنیسة -أ
 االعتراف بالخطایا  ولآلخرین -ب
 اختیار مواقع نخدم من خاللھا بدالً من استغاللھا في الظھور والتباھي -ج
 استغالل خطایا اآلخرین ضدھم -د

  



 11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ أذكر شخصیة كتابیة تعتبر نموذًجا یُحتذى للمساكین بالروح ـــــ -٥
 )موسى أو بطرس(
. ، یتحتم أن یتفق سلوكنا واتجاھاتنا مع تلك التي للرب یسوع)١١ -٥: ٢في(وفقًا لما ورد في  -٦

 : اقرأ النص التالي وضع خطًا تحت السلوك الذي ینطبق على الرب یسوع
  
  
  

 
  

  التشبھ بالعبید                                                        التمركز حول الذات   
  التواضع االرادة القویة                                                                  

  الزھو والخیالء                                                                         الطاعة  
الطموح                                                                         تحقیق الشھرة                                  

  
اقرأ النصوص الكتابیة ". متواضع" ي كلمة واحدة وھي یمكن وصف المسكین بالروح ف -٧

 : التالیة واختر إجابة واحدة صحیحة لكل سؤال
  
  ـــــــ لمن یعطي هللا نعمة؟ ٧ -٥: ٥بط١
 للمتكبر -أ

 للمجتھد -ب
 للمخلص -ج
 للمتواضع -د

  
  ــــــــ كیف یجب أن نفتكر عن أنفسنا؟ ٣: ١٢رو   

 االعتداد بالذات -أ
 بتعقل -ب
 جلد الذات -ج
 ننكر كل ما یخص ذواتنا تماًما -د

  
  
  

الذي إذ كان في صورة هللا، لم  .فلیكن فیكم ھذا الفكر الذي في المسیح یسوع أیضا
لكنھ أخلى نفسھ، آخذا صورة عبد، صائرا في شبھ  .یحسب خلسة أن یكون معادال 

. وإذ وجد في الھیئة كإنسان، وضع نفسھ وأطاع حتى الموت موت الصلیب. الناس
لكي تجثو باسم یسوع كل ركبة ممن   .موأعطاه اسما فوق كل اس، ذلك رفعھ هللا أیضال 

ویعترف كل لسان أن یسوع المسیح   .في السماء ومن على األرض ومن تحت األرض
  )١١ - ٥: ٢في.                                                   (ھو رب لمجد هللا اآلب
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ھل توجد مجاالت في حیاتك ال تعكس اتجاھك كمسكین بالروح؟ وماھي؟ اشرح كیف 
. مسكین بالروح في ھذه المجاالت"تصبح 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

ن تكون ذلك أشكر هللا إلرسالھ یسوع المسیح في صورة عبد، واعترف بعجزك في أ
أطلب منھ اتضاع یسوع في قلبك والفرص . العبد بجھودك الذاتیة، لكنھ یستطیع أن یساعدك

 . السانحة التي تخدم فیھا اآلخرین
  

    

هللاَ یُقَاِوُم اْلُمْستَْكبِِریَن، «:َوُكونُوا َجِمیًعا َخاِضِعیَن بَْعُضُكْم لِبَْعٍض، َوتََسْربَلُوا بِالتََّواُضعِ، ألَنَّ 
ا اْلُمتََواِضُعوَن فَیُْعِطیِھْم نِْعَمةً  اْلقَِویَِّة لَِكْي یَْرفََعُكْم فِي ِحینِِھ، فَتََواَضُعوا تَْحَت یَِد هللاِ ٦. »َوأَمَّ

ُكْم َعلَْیِھ، ألَنَّھُ ھَُو یَْعتَنِي بُِكمْ ٧   )٧ - ٥: ٥بط١.(ُمْلقِیَن ُكلَّ ھَمِّ
تَئَِي، أَْن الَ یَْرتَئَِي فَْوَق َما یَنْبَِغي أَْن یَرْ : فَإِنِّي أَقُوُل بِالنِّْعَمِة اْلُمْعطَاِة لِي، لُِكلِّ َمْن ھَُو بَْینَُكمْ ٣

 )٣: ١٢رو.(بَْل یَْرتَئَِي إِلَى التََّعقُِّل، َكَما قََسَم هللاُ لُِكلِّ َواِحٍد ِمْقَداًرا ِمَن اِإلیَمانِ 
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؟ ھل یحمل نفس معنى الفقر المادي؟ "مسكین بالروح" ما المقصود بتعبیر -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ "مسكین بالروح" كیف اكتسب موسى ھذه الصفة الجمیلة األولى في عظة یسوع   -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ "لروحمسكین با"كیف اكتسب بطرس ھذه الصفة األولى الجمیلة  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
س؟ وكیف اكتسبھا الرسول بول -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
تعكس صفة المسكین بالروح؟ صف ھذه المناطق وكیف  ھل تحتوى حیاتك على مناطق ال -٥

. تصبح مسكینًا بالروح فیھا
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
أنا أعجز ، لكن : " اشرح كیف توضح التطویبة األولى السر األول في حیاة القس وود وارد -٦

". ھو یستطیع، وھو فيَّ وأنا فیھ
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ھل اختبرت ھذه الحقیقة في حیاتك؟ وكیف؟  -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق


