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  تثنائيسالبر اإل

  
  ٥الفصل 

  ٥ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم

  . فھم التطویبة الرابعة، وفھم معنى الجوع والعطش إلى البر: الھدف 

، ألَنَّھُْم یُْشبَُعونَ  طُوبَى٦"   )٦: ٥مت ."(لِْلِجیَاِع َواْلِعطَاِش إِلَى اْلبِرِّ
  

أي یكون ھدفنا في الحیاة  - عندما نتسم بالوداعة، نسعى نحو قیادة هللا لنا، فیتولد جوع للبر داخلنا
م بما فا یھت. تمتلكنا الرغبة في معرفة الحق والصواب لكي ما نفعلھ ونسلك فیھ. ھو إرضاء هللا

ھذا ھو معنى . لقد ُدعینا لنعمل الصالح، ولیس الواجب فقط. نفعلھ وما یصدر عنا من تصرفات
  . الجوع والعطش للبر

  
فنحن نحزن بینما نتعلم أن : نحن نرى اآلن نماذج تبرز من خالل التطویبات، وتظھر في ثنائیات

الجوع والعطش إلى البر ھو . نكون مساكین بالروح، وعندما نتسم بالوداعة، نجوع ونعطش للبر
  . خاصة فیما یخص حیاتنا -الغیرة لمعرفة الحق والصالح

  
وھذا یعني . ویتلخص الوعد المصاحب لھذه التطویبة في االمتالء بالبر الذي نجوع ونعطش إلیھ

فنا ما یریدنا أن نفعل   . امتالئنا تماًما بالروح القدس، فھو وحده البر الحقیقي، وھو الذي یعرِّ
  

  
طوبى للجیاع والعطاش إلى ــــــــــــــــــــــــــــــــ ألنھم : التطویبة الرابعة ھي -١

  . ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .أفضل إجابة اختر

 . أم خطأ؟ الرغبة في عمل الصواب تتضمن الرغبة في تصحیح ما ھو خطأ صواب -٢



 23

 العطاش إلى البر؟ ما ھو الوعد الذي یعطیھ الرب یسوع للجیاع و -٣
 لن یخطئوا فیما بعد -أ

 . یصیروا أبراًرا أكثر من اآلخرین -ب
 . سوف یشبعون -ج
 سوف یكافَئون على أعمالھم  -د

  
 ما ھو البر الذي یتحدث عنھ المسیح؟  -٤

 عدالة هللا ومبادئھ -أ
 فعل ما ھو صواب -ب
 استقامة الحیاة الشخصیة -ج
 كل ما سبق ذكره -د
  
وفقًا لھذه اآلیة، ما ھو ترتیب . ، یوجھنا الرب یسوع إلى تنظیم أولویاتنا)٣٣ :٦مت(في  -٥

    األولویة األولىالبر في حیاتنا؟  
 
 بناًءا على ھذه اآلیة، لماذا مات المسیح من أجل خطایانا؟ ). ٢٤: ٢بط١(اقرأ  -٦

 من أجل برنا  -أ
 لكي نموت عن الخطیة -ب
  أ، وبإجابة  -ج
  بوال   أال اإلجابة  -د

  
 وفقًا لھذه اآلیة، لماذا ُدعینا للبر؟ ). ٣: ٦١أش(اقرأ  -٧

 لكي ما یحتذي بنا اآلخرین -أ
 لكي ما نتقدم بثقة أمام هللا -ب
 ألن هللا یأمرنا بطاعتھ -ج
 لكي ما یتمجد هللا -د

  
 بناًءا على ھذه اآلیة، ما الذي ارتبط بالبر؟ ). ٥: ٤مز(اقرأ -٨

 الثقة -أ
 الطاعة -ب
 العبادة -ج
  االجتھاد والمثابرة    -د

    
  

  
  
  
  
  

  
  
  

هُ، َوھِذِه ُكلُّھَا تَُزاُد لَكُ ٣٣ الً َملَُكوَت هللاِ َوبِرَّ )٣٣: ٦مت. (مْ لِكِن اْطلُبُوا أَوَّ  
الَِّذي بَِجْلَدتِِھ . الَِّذي َحَمَل ھَُو نَْفُسھُ َخطَایَانَا فِي َجَسِدِه َعلَى اْلَخَشبَِة، لَِكْي نَُموَت َعِن اْلَخطَایَا فَنَْحیَا لِْلبِرِّ ٢٤

بِّ لِلتَّْمِجیدِ )  ٢٤: ٢بط١. (ُشفِیتُمْ  ، َغْرَس الرَّ )٣ :٦١أش. (فَیُْدَعْوَن أَْشَجاَر اْلبِرِّ  
بِّ ٥ ، َوتََوكَّلُوا َعلَى الرَّ   )                          ٥: ٤مز. (اِْذبَُحوا َذبَائَِح اْلبِرِّ
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ما ھي األمور التي تمنعك من طلب ملكوت هللا وبره في حیانك أوالً؟ وما ھي التحدیات 
التي تواجھك لتحیا حیاة البر؟ وما الذي یریدك هللا أن تفعلھ بھذه التحدیات؟ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  

وأطلب منھ أن یضع في داخلك جوًعا . أشكر هللا من أجل بره، وطھارتھ، وعدلھ
 . شبع ھذا الجوع والعطش فیكوعطًشا للبر، ثم ی
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......."إن لم یزد بركم عن الكتبة والفریسیین:"اشرح قصد یسوع من عبارة -١
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ما ھو البر الذي كان للفریسیین؟  -٢
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

وما ھو البر الذي یؤیده ویریده یسوع؟  -٣
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ما ھو الوعد المعطَى في التطویبة الرابعة؟  -٤
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

بدالً من التمسك بكل ما ھو صالح "الواجب فحسب"یتحدث القس وود وارد عن إغراء فعل  -٥
ما ھي جوانب حیاتك التي تُغوى فیھا بالمسار السھل بدالً من السعي لیكون ملكوت هللا.وصواب

وبره أوالً؟ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

؟ "یحة البرذب"ماذا تعني لك  -٦
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

عیقك عن طلب ملكوت هللا وبره في حیاتك أوالً؟ ما ھي األمور التي ت -٧
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

الذھاب إلى العمق


