
 كنيسة الرجاء

 "أريد أن أكون سعيداً"

 كيف أعامل من يضطهدني""

 

، ألَنَّ لَُهْم َملَُكوَت السََّماَواِت.  10: 5متى ُطوبَى ِلْلَمْطُروِديَن ِمْن أَْجِل اْلبِر ِ  

 "هنيئاً للمضطهدين من أجل الحق، ألن لهم ملكوت السماوات.الترجمة المشتركة 

تيموثاوس يُِريُدوَن أَْن يَِعيُشوا بِالتَّْقَوى فِي اْلَمِسيحِ يَُسوَع يُْضَطَهُدوَن. َوَجِميُع الَِّذيَن 

 12: 3الثانية 

 يجب أن نتذكر

 أيضا ____________أضطهدوا  .1
 

إِْن َكاَن اْلعَالَُم يُْبِغُضُكْم فَاْعلَُموا أَنَّهُ قَْد أَْبغََضنِي قَْبلَُكْم. لَْو ُكْنتُْم ِمَن اْلعَالَِم »

تَهُ. َولِكْن ألَنَُّكْم لَْستُْم ِمَن اْلعَالَِم، بَْل أَنَا اْختَْرتُُكْم ِمَن لَ  َكاَن اْلعَالَُم يُِحبُّ َخاصَّ

 19- 18: 15يوحنا اْلعَالَِم، ِلذِلَك يُْبِغُضُكُم اْلعَالَُم. 
 

 إيمانك  ____________األضطهاد  .2
 

فيُمتحن بها إيمانكم وهو أثمن من الذهب الفاني الذي مع ذلك يُمتحن 

بالنار، فيؤول إلى الحمد والمجد والتكرمة عند ظهور يسوع المسيح. 

 الترجمة الكاتوليكية 7: 1بطرس األولى 

 

 ؟ماذا يجب أن نفعل
 

   ____________ال  .1
 

إلختياركم أيها األحباء، ال تستغربوا نار األضطهاد المشتعلة عندكم 

ترجمة كتاب   12: 4وكأن أمراً غريباً قد أصابكم. بطرس األولى 

 الحياة
 

 

 

 

 ____________ال  .2
 

ا َخْوفَُهْم فاَلَ تََخافُوهُ َوالَ  ، فَُطوبَاُكْم. َوأَمَّ َولِكْن َوإِْن تَأَلَّْمتُْم ِمْن أَْجِل اْلبِر ِ

بَّ اإِللهَ فِي  ُسوا الرَّ يَن َدائًِما ِلُمَجاَوبَِة تَْضَطِربُوا، بَْل قَد ِ قُلُوبُِكْم، ُمْستَِعد ِ

َجاِء الَِّذي فِيُكْم، بَِوَداَعٍة َوَخْوٍف،  بطرس ُكل ِ َمْن يَْسأَلُُكْم َعْن َسبَِب الرَّ

 15 -14: 3األولى 
 

 ____________ال  .3
 

ُد هللاَ ِمْن هذَا ٍ، فاَلَ يَْخَجْل، بَْل يَُمج ِ اْلقَبِيِل.  َولِكْن إِْن َكاَن َكَمِسيِحي 

 16: 4بطرس األولى 

 

 ____________أعرف من هو  .4
 

َؤَساِء، َمَع السَّالَِطيِن،  فَإِنَّ ُمَصاَرَعتَنَا لَْيَسْت َمَع َدٍم َولَْحٍم، بَْل َمَع الرُّ

وِحيَِّة فِي  َمَع ُوالَةِ اْلعَالَِم َعلَى ُظْلَمِة هذَا الدَّْهِر، َمَع أَْجنَاِد الشَّر ِ الرُّ

 12: 6أفسس السََّماِويَّاِت 
 

َواْلُمبَاَحثَاُت اْلغَِبيَّةُ َوالسَِّخيفَةُ اْجتَنِْبَها، َعاِلًما أَنََّها تَُول ُِد ُخُصوَماٍت، 

ِ الَ يَِجُب أَْن يَُخاِصَم، بَْل يَُكوُن ُمتََرف ِقًا بِاْلَجِميعِ، َصاِلًحا  ب  َوَعْبُد الرَّ

بًا بِاْلَوَداَعِة اْلُمقَاِوِميَن، َعَسى أَْن ِللتَّْعِليِم، َصبُوًرا َعلَى الْ  َمَشقَّاِت،ُمَؤد ِ

ِ إِْبِليَس إِْذ قَِد اْقتَنََصُهْم  ،فَيَْستَِفيقُوا ِمْن فَخ  ِ يُْعِطَيُهُم هللاُ تَْوبَةً ِلَمْعِرفَِة اْلَحق 

 26 -23: 2تيموثاوس الثانية إِلَراَدتِِه. 

 

 تذكر 
 

 21: 12رومية اْغِلِب الشَّرَّ بِاْلَخْيِر.  الَ يَْغِلَبنََّك الشَّرُّ بَلِ 
 

إِلَى  ، أَْحِسنُواأَْعَداَءُكمْ أَِحبُّوا لِكن ِي أَقُوُل لَُكْم أَيَُّها السَّاِمعُوَن: »

 ألَْجِل الَِّذيَن يُِسيئُوَن إِلَْيُكْم.َوَصلُّوا الَِعِنيُكْم،  بَاِرُكواُمْبِغِضيُكْم،

  29 -27: 6لوقا 

 

 


