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  رسل للتشجیع ووصفات للراحة
  

  ٤الفصل 
  ٤العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  

  )٥ -١: ٥مت. (الوداعةفھم التطویبة الثانیة والثالثة وتعلُّم معنى الحزن و: الھدف 

ْونَ ٤"  : ٥مت."(طُوبَى لِْلُوَدَعاِء، ألَنَّھُْم یَِرثُوَن األَْرضَ ٥. طُوبَى لِْلَحَزانَى، ألَنَّھُْم یَتََعزَّ
٥ -٤(  
  

أحیانًا یتمسك المؤمنون بالرأي الخاطئ الذي یقول بأن إبداء مظاھر الحزن دلیل على ضعف 
فالحزن على خسارة ما . ن فقط، بل إنھا تربطھ ببركة أیًضاوال تؤید ھذه التطویبة الحز. إیمانھم

علینا أن نسمح  باستخدام حزننا لیحركنا في . أمر طبیعي، ویریدنا هللا أن نتعلم من ھذه الخسارة
ثانیًا، یساعدنا . األول، یساعدنا الحزن على طرح األسئلة الصحیحة حول الحیاة: اتجاھات ثالثة

وثالثًا، یساعدنا على قبول بركات هللا المعدة . فة إجاباتھ على ھذه األسئلةعلى االلتجاء  لمعر
  . لنا، بما فیھا بركة الخالص

  
والوداعة التعني الضعف، فالحصان القوي الذي تم ترویضھ، یكون ودیًعا جًدا مع مروضیھ، 

، لكنھ )٢٩ :١١مت(قال یسوع عن نفسھ أنھ ودیع في . ویكون جاھًزا الستخدام قوتھ عند اللزوم
كان حلیًما جًدا "، یصف الكتاب المقدس موسى بأنھ ٣: ١٢في سفر العدد . بالقطع لم یكن ضعیفًا

، ومع ذلك كان من القوة بحیث استطاع  قیادة "أكثر من جمیع الناس الذین على وجھ األرض
. موعدمئات اآلالف من الناس خالل تجارب متعددة لمدة أربعین عاًما في طریقھم إلى أرض ال

. الوداعة ھي الضابطة إلرادتنا. الخاضعة لسلطان صاحبھا - الوداعة ھي القوة المقننة والمنضبطة
تلمیذ، وتھذیب من أصل واحد، فلكي تصبح : وفي الكتاب المقدس باللغة الیونانیة تُشتق كلمتي

  ). ٣٠ -٢٨: ١١مت(أو الحیاة تحت نیر اآلب  - تلمیًذا یستلزم ذلك تھذیبًا
  

  .ل إجابةأفض اختر

  "طوبى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألنھم ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: " لتطویبة الثانیة ھي -١
 
 : عندما یتحدث المسیح عن الحزن، فھو یقصد -٢

 لحزن بسبب الموتال -أ
 الحزن بسبب الخطیة -ب
 الحزن على أحوال العالم -ج
 كل ما سبق  -د

  
 . أم خطأ؟ الحزن دلیل على نقص اإلیمانصواب  -٣
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صواب أم خطأ؟ الحزن قاد أیوب إلى طرح أسئلة صحیحة عن الحیاة، ثم توجھ إلى هللا  -٤
 . لیعرف اإلجابات علیھا

  
  : اختر أفضل إجابة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك

  
األسئلة  اقرأ المزموروأجب عن. یعطینا إجابات لقضیة الموت واألبدیة ٢٣مزمور  -٥

 ..........إذا كان الرب ھو الرعي بالنسبة لك. التالیة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      من ھو راعیك؟ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      من یعولك؟      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      من یرد نفسك؟  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    من یھدیك إلى سبل البر؟  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  من یسیر معك حتى إلى الموت؟  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    من یشجعك ویعزیك؟   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    من یرتب لك مكانًا؟  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    من یمسح بالزیت رأسك؟   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  من یباركك إلى كل الملء؟    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دیة؟  مع من سوف تقضي األب
 

  

  
  

  
  
  
  
 
  

في ضوء ھذا المزمور، والتعالیم الكتابیة األخرى عن الموت والقیامة، ما موقف المؤمن  -٦
من انتقال أحد المؤمنین؟ وما موقفك من انتقالك أنت؟ ضع خطًا تحت إجاباتك أنت، ثم ضع 

  : یر المؤمنعلى موقف غ(*) عالمة 
  

  مرتبك                         قلق                           خائف                  ءعندك رجا
  ھادئ                         تعزیة                        محبوب                        في أمان

   شعور بالضیاع                         بط مح                      في سالممھجور                    
      لك حمایة                           أمینمرتعب                    

  
  

 . طوبى ــــــــــــــــــــــــــ  ألنھم ــــــــــــــــــــــــــ األرض: التطویبة الثالثة ھي -٧
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ: الوداعة مرادفة لكلمة -٨
 ضعیف اإلرادة -أ

 سلبي -ب
 ضابط لنفسھ -ج
 خجول  -د

 
اَحِة یُوِرُدنِي. فِي َمَراعٍ ُخْضٍر یُْربُِضِني٢. بُّ َراِعيَّ فَالَ یُْعِوُزنِي َشْيءٌ الرَّ ١ . یَُردُّ نَفِْسي٣. إِلَى ِمیَاِه الرَّ

ا، ألَنَّكَ ٤. یَْھِدینِي إِلَى ُسبُِل اْلبِرِّ ِمْن أَْجِل اْسِمھِ  . أَْنَت َمِعي أَْیًضا إَِذا ِسْرتُفِي َواِدي ِظلِّ اْلَمْوِت الَ أََخاُف َشّرً
یَانِنِي اُزَك ھَُما یَُعزِّ ْھِن َرْأِسي. تَُرتُِّب قُدَّاِمي َمائَِدةً تَُجاهَ ُمَضایِقِيَّ ٥. َعَصاَك َوُعكَّ . َكأِْسي َریَّا. َمَسْحَت بِالدُّ

بِّ ٦   )٢٣مز. (إِلَى َمَدى األَیَّامِ  إِنََّما َخیٌْر َوَرْحَمةٌ یَْتبََعانِنِي ُكلَّ أَیَّاِم َحیَاتِي، َوأَْسُكُن فِي بَْیِت الرَّ

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 من ھم الذین یدعوھم المسیح لحمل نیره؟ ). ٣٠ -٢٨: ١١مت(افرأ  -٩
 المتعبون وثقیلي األحمال -أ

 األقویاء -ب
 الذین سوف یخدمونھ -ج
  الذین یدبرون حیاتھم بأنفسھم -د
  
 

نسبة لك؟ كیف یمكن لنیر الوداعة أن یخفف من حملك ما ھي األحمال شدیدة الثقل بال
ویسھِّل حیاتك مھما كانت التحدیات التى تواجھك؟ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا من أجل الرجاء الذي یمنحھ لنا حتى في مواجھة الموت؟ أشكره من أجل 
أطلب رعایتھ لك في كل ظروف الحیاة، . دعوتھ لنا أن یأخذ أحمالنا لیعطینا بدال منھا نیر المسیح

 . حة نحوه ونحو اآلخرینومعونتھ لتعیش في االتجاھات الصحی
   

 
اِْحِملُوا نِیِري َعلَْیُكْم ٢٩. تََعالَْوا إِلَيَّ یَا َجِمیَع اْلُمْتَعبِیَن َوالثَّقِیلِي األَْحَماِل، َوأَنَا أُِریُحُكمْ ٢٨

ألَنَّ نِیِري ھَیٌِّن ٣٠. ُكمْ َوتََعلَُّموا ِمنِّي، ألَنِّي َوِدیٌع َوُمتََواِضُع اْلقَْلِب، فَتَِجُدوا َراَحةً لِنُفُوسِ 
  )٣٠ - ٢٨: ١١مت. (»َوِحْملِي َخفِیفٌ 
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ھل یمكنك أن تكون سببًا في تعزیة المتألمین دون أن تتعرض أنت شخصیًا لأللم؟ ولماذا؟  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما نوع التشجیع والتعزیة التي اختبرتھا والتي تؤھلك لتشجیع اآلخرین الذین یواجھون نفس  -٢

آالمك؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
كیف یساعد الحزن على موائمة قیمك مع القیم اإللھیة؟  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
) ب. طرح األسئلة الصحیحة) ا: والحزن أن یقودا الشخص إلى/ اشرح كیف یمكن لأللم -٤

 .تصدیق ھذه اإلجابات اإللھیة) ج. عن أسئلتھ اإلصغاء إلجابات هللا
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
. اروي اختبار شخصي عن األلم ونتائجھ في حیاتك -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
كیف یمكن أن تكون جزًءا من عالج المسیح وإجابتھ للمتألمین من البشر؟  -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
نا ثنائیة واحدة؟  -٧ كیف تكمِّل التطویبتان األولى والثانیة بعضھما البعض فیكوِّ

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
 .٥بحسب استخدامھا في متى " الوداعة"عرِّف بكلماتك معنى كلمة  -٨

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما ھي األحمال التي یصعب علیك حملھا؟ ما ھي مناطق حیاتك التي تحمل لك العبء األكبر؟  -٩

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

  الذھاب إلى العمق
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غض النظر عن كیف یمكن لنیر الوداعة أن یخفف من أحمالك ویجعل حیاتك أكثر احتماالً، ب - ١٠
التحدیات التي تواجھھا؟ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
كیف یكون حمل المسیح خفیفًا؟  - ١١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ "الملء بالروح" ما معنى  -١٢ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ "الراحة" ما ھي شروط المسیح في العثور على  - ١٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ "االزدھار الروحي" ما معنى  -١٤ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  


