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  اإلنسان الخارجي واإلنسان الداخلي
  
  ١الفصل 
  

  ٤٦العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 
  

فھم الغرض من الخمسة أسفار الشعریة للكتاب المقدس ومدى ترابطھا مع باقي : الھدف 
  .أجزاء الكتاب المقدس

، َصْخَرتِي َوَولِیِّيلِتَُكْن أَْقَواُل     )١٤:١٩مزمور.(فَِمي َوفِْكُر قَْلبِي َمْرِضیَّةً أََماَمَك یَا َربُّ
  

أیوب، : وھم" الكتابات"أو " الحكمة"تحتوي كلمة هللا على خمسة أسفار شعریة تعرف أیضا بأسفار 
: عبھ عندمافي ھذه األسفار یتحدث هللا إلى قلوب أفراد ش.مزامیر، أمثال، جامعة ونشید األنشاد

، وفي تعاملھم مع القرارات الحیاة الیومیة في الزواج، تربیة )المزامیر(، یتعبدون )أیوب(یتألمون 
، وأیضا في اختبارھم لروعة )جامعة(، وعندما یشكون )أمثال(األبناء، مع األصدقاء، المال والعمل 

أن نشعر بید هللا وھي تتالمس  ونحن نقرأ ھذه األسفار الخمس، یجب).نشید األنشاد(العالقة الزوجیة 
إن مشیئة هللا لنا أن نتغیر لألفضل على المستوى الداخلي، األسفار الشعریة تتعامل مع . مع قلوبنا

  .دواخلنا ربما أكثر من أي جزء آخر في الكتاب المقدس
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  .أفضل إجابة اختر
 ".ةالحكم"صواب أم خطأ؟ األسفار الشعریة یطلق علیھا أیضا أسفار  -١
 .صواب أم خطأ؟ الشعر ھو لغة القلب -٢
صواب أم خطأ؟ معظم الناس ال تستمتع بقراءة األسفار الشعریة بالكتاب المقدس ألنھا لیست  -٣

 .شیقة
  .صواب أم خطأ؟ كتاب األسفار الشعریة لم یعانوا من الشك إطالقا -٤
  

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذَكر خالف ذلك
 )اختر كل ما یناسب........(ل المتضمنة باألسفار الشعریة موجھة إلى أشخاص الرسائ -٥

 .الذین ال یعانون من أیة مشاكل -أ
 .الذین یملكون كل االجابات التي یحتاجونھا -ب
  .عندما یشكون -ج
  .عندما یتألمون -د
  .الذین یریدون أن یقھرون ممالك - ه
  .عندما یتعبدون - و
  .حمیمة في زواجھم عندما یتمتعون بعالقة -ز

 
 متى عانى شعب هللا من األلم -٦
 .أبدا -أ

 .فقط في زمن المسیح -ب
  .فقط في أوقات عدم الطاعة -ج
  .دائما -د
 
 )اختر كل ما یناسب(أي من ھذه اإلجابات أسفار شعریة  -٧
 .المزامیر -أ

 .سفر العدد -ب
  .أیوب -ج
  .یشوع -د
  .استر - ه
  .نشید األنشاد  - و
  .جامعة  -ز
  .راعوث -ح
  .أمثال -ط

 
 أي من ھذه االسفار استخدمھا شعب اسرائیل كترانیم للعبادة -٨
 .نشید األنشاد -أ

  .الویین -ب
 مزامیر -ج
  .عزرا -د
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 :من ھو كاتب معظم أجزاء سفر األمثال -٩
 .داود -أ

 .موسى -ب
  .شاول -ج
  سلیمان  -د
 

 :ما ھو أفضل وصف لسفر الجامعة - ١٠
 .ج لخبرة عملیةإنذار لنا كنتا -أ

 .مجموعة من األغاني -ب
  . كتاب قواعد للقادة -ج
  .تاریخ الملوك -د
 

 :عندما یقول الكتاب أ،ه یتحدث إلى قلوبنا، ماذا یعني ذلك - ١١
 .العضو الذي یضخ دم -أ

 .الجزء المادي في تكویننا -ب
  .اإلنسان الداخلي أو اإلنسان الروحي -ج
  .اإلنسان المادي -د
 

 :فینا صنع على صورة هللاأي جزء  - ١٢
 .أجسادنا -١
 .قلوبنا أو بكلمات أخرى أرواحنا -ب
  .وجھونا -ج
  .ال یوجد  -د
 

 الجسد؟/ ما دور اإلنسان الخارجي - ١٣
 .كي یرى الناس كیف یبدو هللا -أ

 .لكي یعلمنا من خالل األلم الذي نعانیھ -ب
  .لیسیطر على أرواحنا -ج
  .لنظھر بھ أرواحنا الداخلیة -د
 

 :كیف تتغیر قلوبنا - ١٤
 .هللا فقط یستطیع تغییر قلوبنا -أ

 .نستطیع أن نتغیر إذا ما كان لدینا اإلرادة القویة مع العمل الجاد -ب
  .إذا ما بدأنا عادات جدیدة ستتغیر قلوبنا -ج
  .لیس باألمر الھام حیث أنھ ال توجد حاجة للتغییر -د
 

 رنا؟كیف یستخدم هللا األسفار الشعریة لیغی - ١٥
 .تعطینا ھذه األسفار خطوات عملیة عن كیفیة التغیر -أ

 .إذا ما حفظناھا سوف تتغیر عقولنا -ب
  .األسفار في طبیعتھا تعبدیة وتخاطب احتیاجات القلب -ج
  .تحتوي على جمیع القواعد التي نحتا أن نعرفھا -د
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ة العمیقة التي ترید عمل هللا ھل اختبرت من قبل تغییر هللا لقلبك؟ كیف؟ ما ھي احتیاجاتك القلبی 
  فیھا؟ ما نوع التغییر الذي ترید أن یصنعھ هللا في قلبك؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

أطلب من هللا أن . احتیاجاتك الداخلیة العمیقةبأشكر هللا ألنھ یھتم لیس فقط بسلوكك بل أیضا  
  .أطلب إلیھ أن یغیر قلبك بالطریقة التي یریدھا ھو. یتكلم إلى قلبك خالل دراسة ھذه األسفار الشعریة
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بما أن األسفار الشعریة تمثل لغة القلب لشعب هللا، وفماذا تخبرنا ھذه األسفار الشعریة وحقیقة أن كلمة  -١

  ).٧: ١٦صمو  ١راجع (مرة بالكتاب المقدس عن تقدیر هللا للقلب  ١٠٠٠القلب ذكرت نحو 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  .أذكر تحدیدا أي جزء من التكوین اإلنساني یقصده الكتاب المقدس عندما یتحدث عن القلب -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ).٧ – ١: ٣٥راجع أیوب (یوب عن مجابھة األلم على المستوى القلبي ماذا یعلمنا سفر أ -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ومز  ٢٤، ٢٣: ١٣٩في ضوء ھذه اآلیات، ماذا تعلمنا الصالة الرائعة لداود في مز  ١٠، ٩: ١٧ار  -٤

  . عن كیفیة التعامل مع قلوبنا ١٠: ٥١
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
بحسب سفر الجامعة، ما ھي الطرق الثالث التي نظر بھا سلیمان إلى معنى الحیاة، ولماذا قرر أنھ ال  -٥

  .ن إیجاد معنى الحیاة في ھذه الثالث طرقیمك
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  .اشرح ثالث طرق استخدمھا سفر نشید األنشاد لوصف عالقتنا بالمسیح الحي المقام -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یمكن لسلیمان الذي أمتلك قدر ھائل من الحكمة، كما یتضح في سفر األمثال، أن یكون أحد أكبر  -٧

 .الذین فشلوا في حیاتھم
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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  اإلنسان الخارجي واإلنسان الداخلي
  
  ٢الفصل 
  

  ٤٧رقم  العھد القدیم الدرس الصوتي
  

  .تقدیم سفر أیوب كالسفر الكتابي األبرز الذي یواجھ مشكلة األلم: الھدف 

ي، َوُعْریَانًا أَُعوُد إِلَى ھُنَاكَ «: َوقَالَ   بُّ أََخَذ، فَْلیَُكِن . ُعْریَاًنا َخَرْجُت ِمْن بَْطِن أُمِّ بُّ أَْعطَى َوالرَّ الرَّ
بِّ ُمبَاَرًكا   )٢١:١أیوب . (»اْسُم الرَّ

  
الحیاة بھا كثیر من الصعوبات والتعقیدات، وكوننا مسیحیین ال . عب هللا یواجھ األلم في كل األوقاتش

لكن رسالة هللا لنا عندما تتألم قلوبنا أن األلم والمعاناة ھو حتمي بینما حیاة . یعني أننا لن نواجھ المتاعب
  .ھذه ھي رسالة سفر أیوب. البؤس ھو اختیار اإلنسان

كمسرحیة قرائتھاویمكن أیضا.و أحد أروع القصائد التي كتبت على اإلطالق ویمكن قرائتھاوسفر أیوب ھ
ثالثیة تبدأ بحدیث بین هللا والشیطان وتتواصل بحدیث بین أیوب وأصحابھ عن مشكلتھ وتنتھي بأن هللا 

تي ألیوب بما وفي الحقیقة، فا سمح للشیطان أن یمحو كل البركات ال. یستعید كل ماقدفقده أیوب وأكثر
لم ولكنھ. وقد اجتاز أیوب كل ھذه االختبارات دون أن یبتعد عن هللا. في ذلك ثروتھ، أوالده، وصحتھ

، وفي النھایة. صارعوا في التساؤل عن سبب المعاناةرفاقھ معظم الكتبترویكیف انھ ھو وو. یفھممشاكلھ
  .وبیقول هللا ألصدقاء أیوب أنھم على خطأ ثم أعاد كل البركات ألی
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  .أفضل إجابة اختر
 .صواب أم خطأ؟ یعتقد البعض أن سفر أیوب ھو أقدم سفر في الكتاب المقدس -١
 .صواب أم خطأ؟ أفضل طریقة للتعامل مع الكتاب المقدس ھي نطیعھ ونعمل بھ عندما نفھمھ ونعرفھ -٢
 .صواب أم خطأ؟ سفر أیوب عبارة عن قصیدة -٣
  .ریدنا هللا أن نتقبل األمر دون أن نسأل أیة أسئلةصواب أم خطأ؟ عندما نتألم ی -٤
  

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذَكر خالف ذلك
  
 :لمن یوجھ سفر أیوب -٥
 .لمن لیس لدیھم مشاكل -أ

 .لألشخاص المجروحین -ب
  .للرعاة والقساوسة -ج
  .للغیر مسیحیین -د
 
 :كیف نتأكد من مدى صحة الكلمة المقدسة -٦
 .اسة لسنوات طویلة حتى نفھمھابدر -أ

 .بمحاولة إثبات أنھا خطأ -ب
  .بقرائتھ بقلب دائم االستعداد للطاعة -ج
  .بسؤال القادة الدینیین أن یشرحونھ-د
 
 :، كیف ترتبط ھذه اآلیة بسفر أیوب٤: ٥أقرأ متى  -٧
 .سفر أیوب ھو نموذج لھذه األیة -أ

 .سفر أیوب یتعارض مع ھذه اآلیة -ب
  .علم أن أیوب لیس لدیھ إمان كافيیسوع  -ج
  .یسوع شرح أن معاناة أیوب مرتبطة بالحیاة المسیحیة -د
 
 ):اختار كل ما یناسب(كیف نستقبل بركات هللا من خالل األلم  -٨
  .بأن نتعلم أن نسأل األسئلة الصحیحة -أ

 . بقبول كل األلم على أننا نستحقھ -ب
  .باإلصغاء إلجابات هللا ھن أسئلتنا -ج
  .بالثقة في اجابات هللا ألسئلتنا -د
 
 :متى ننمو روحیا -٩
 .عندما تكون كل أمورنا بخیر -أ

 .عندما نكون أقویاء -ب
  .فقط عندما نكون مسیحیین لمدة عشر سنوات -ج
  .عندما نمر بالتجارب واالختبارات -د
 

 :تألم أیوب بناء على الحوار الذي دار بین هللا والشیطان في بدایة سفر أیوب، لماذا - ١٠
 .ألنھ لم یكن بارا -أ

 .وهللا سمح للشیطان أن یجربھ األنھ كان بار -ب
  .ألنھ سأل هللا أسئلة كثیرة  -ج
  .ألنھ لم یعلم القدر الكافي عن هللا -د

طُوبَى لِْلَحَزانَى، ألَنَّھُْم ٤
ْونَ  )٤:٥متى ( .یَتََعزَّ  
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 :كیف تعامل أیوب مع آالمھ - ١١
 .لعن هللا -أ

 .تخلى عن إیمانھ -ب
 .بقى أمینا -ج
  .باالحتفال -د

 
 :طان صحة أیوب، ما ھي الحدود التي وضعھا هللا للشیطانعندما ھاجم الشی - ١٢

 .أن یستطیع الشیطان مھاجمة أیوب لمدة شھر -أ
 .أن یستطیع الشیطان أن یسبب ألیوب فقط آالما بسیطة -ب
  .أن یستطیع الشیطان فعل أي شيء حتى قتلھ  -ج
  .أن یستطیع الشیطان فعل أي شيء بأیوب عدا المساس بحیاتھ -د
 

 :و أھم شيء نفعلھ لصدیق یواجھ األلمما ھ - ١٣
 .أن نكون قریبین منھ ومتاحین لھ -أ

 .أن نقول كل الكلمات الصحیحة -ب
  .أن نصلح كل المشكالت -ج
  .أن نبقى بعیدا عنھ -د
  

  ھل تسأل هللا أسئلة عندما تتألم؟ ماذا تسألھ؟ ھل أستمعت لھ من قبل وھو یجاوبك؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

أطلب من هللا أن . ه أن المسیح قد غلب العالمأشكر. أشكر هللا أنھ دائما معك حتى في وسط األلم
  . یستخدمك لتعین المتألمین
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إذا ما كان سفر أیوب ھو أقدم أسفار الكتاب المقدس، فماذا یخبرنا ذلك عن هللا الذي یعطي األولویة  -١

  لراحة القلوب المتألمة؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
جاوب ھذا السفر على كیف ی) ٧: ٤٥راجع أش (من كان المسئول عن معاناة أیوب بشكل أساسي؟  -٢

  "لماذا یتألم البار؟"ھذا السؤال 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
. أشرح كیف أن الحوار بین الشیطان وهللا یعلمنا أن الشیطان یھاجم شعب هللا في حدود ما یسمح بھ هللا -٣

  . وما الفارق بین سماح هللا ومشیئة هللا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
فكیف . لقد أخبر هللا أصدقاء أیوب في نھایة السفر أنھم كانوا على خطأ بكل ما قالوه عن هللا وأیوب -٤
  . ثر ذلك على فھمنا لحواراتھمیؤ

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
طوبى "أشرح كیف أن سفر أیوب یبدو وكأنھ نموذجللتطویبة الثانیة من تطوبیات المسیح القائلة  -٥

كمثال لألسئلة الصحیحة التي یتمنى هللا أن  ١٤، ١٠: ١٤راجع أي ) (٤: ٥مت " (للحزانة ألنھم یتعزون
  ).في وسط الحزننسألھا لھ عندما نحتاج الراحة والبركات التي وعدنا بھا المسیح 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  .أشرح كیف نظر أیوب إلى الداخل ثم إلى فوق ثم تطلع من حولھ لیكتشف أسباب معاناتھ الغامضة -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  تحدیدا متى ولماذا ضعف هللا من بركاتھ ولماذا لم یضعف أبنائھ؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق



11 
 

  أنظر للداخل، أنظر أعلى، أنظر حولك
  
  ٣الفصل 
  

  ٤٨العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  .أیوبھو تعلم المنظور الصحیح لمعاناتنا وذلك من مثال : الھدف 

، َواآلِخَر َعلَى األَْرِض یَقُوُم، ٢٥ ا أَنَا فَقَْد َعلِْمُت أَنَّ َولِیِّي َحيٌّ َوبَْعَد أَْن یُْفنَى ِجْلِدي ھَذا، َوبُِدوِن ٢٦أَمَّ
 .ُكْلیَتَاَي فِي َجْوفِي إِلَى ذلَِك تَتُوقُ . الَِّذي أََراهُ أَنَا لِنَْفِسي، َوَعْینَاَي تَْنظَُراِن َولَْیَس آَخرُ ٢٧. َجَسِدي أََرى هللاَ 

  )٢٧ – ٢٥: ١٩أیوب (
وبعد أن انتھى أصدقاء أیوب من تعلیقھم أنھ كم أن أیوب خاطئ لیستحق كل ھذه المعاناة، قال لھم رجل 

فلقد احتاج أیوب أن ینظر أعلى ویعرف وجھة نظر هللا . صغیر یدعى ألیھو أنھم قد سألوا السؤال الخطأ
في إیمانھ فقط من منظور ما یحصل علیھ من هللا ولیس ما قد یحصل هللا علیھ  في معاناتھ ألنھ كان بفكر

وبعدما صلى ألصدقائھ، عوض هللا علیھ . وعندما واجھ أیوب هللا تاب ثم صلى ألصدقائھ. من أیوب
  .فقد سمح هللا للشیطان بأن یختبر أیوب. بالبركات وأعطاه ضعف ما كان لدیھ من قبل

فحزننا یمكن أن یقودنا لطرح األسئلة الصحیحة عن الحیاة . ثل أیوب من معاناتناویمكننا أیضا التعلم م
فقد انتظر أیوب وقت . ویمكن أیضا أن تقودنا لالستماع إلى هللا ومعرفة الردود على أسئلتنا. واألبدیة

ا ألماكن واخیرا، یمكن أن نسمح ألحزاننا أن تقودن. طویل للحصول على أجوبة لكن هللا لم یصمت إلى هللا
  .وعندما نفعل ھذا، سنتخبر البركات ونعمة الخالص. الثقة في أجوبة هللا على تساؤالتنا

  
  
  
  
  
  



12 
 

  .أفضل إجابة اختر
 .صواب أم خطأ؟ األربع رجال الذین تحدثوا إلى أیوب اتفقوا في جمیع القضایا -١
 .سببھا وجود خطیة في حیاتنا صواب أم خطأ؟ كل المعاناة التي نواجھھا -٢
 .صواب أم خطا؟ بعدما تقابل أیوب مع هللا لم یعد یدعي أنھ بار تماما -٣

 
  .أختر اجابة واحدة لكل سؤال إذا لم یطلب غیر ذلك

  
 :الطویل الذي یتوسط سفر أیوب ما ھو الموضوع الرئیسي للجزء -٤

 .نقاش حول أسباب معاناة أیوب -أ
 .دال أیوب مع هللا -ب
  .لماذا نتألم أنھا نص جید لكي نتعلم منھ -ج
  .یشرح لنا ھذا الجزء ما ینبغي فعلھ مع صدیق متألم - د 
 

 :في المناقشة بین أیوب وأصدقائھ من الذي وقع علیھ اللوم كسبب لمعاناة أیوب؟ اختر كل ما یناسب -٥
  .هللا -أ

 .الطقس -ب
  .الشیطان -ج
  .أیوب -د

  .أبناء أیوب - ھـ
  .الصدفة والحظ السيء - و
 

 أیوب ألصدقائھ؟  ماذا كان یدعي -٦
 .أنھ فھم لماذا كان یعاني -أ

 .أنھ كان بار -ب
  .أن هللا سمح للشیطان أن یبتلیھ على سبیل التجربة -ج
  .أن هللا بالحقیقة غیر موجود -د
 

 أي من ھذه التوجھات اإلیجابیة كانت لدى أیوب؟ -٧
 .كان یسأل األسئلة الصحیحة -أ

 .كان یستمع الجابات هللا -ب
  .ثق في اجابات هللاكان ی  -ج
  .كل ما سبق -د
 

 كیف ترى سفر أیوب كنبوة عن المسیح؟ -٨
 .آمن أیوب أن مخلصھ سوف یأتي في یوم من األیام -أ

 .أصدقاء أیوب أخبروه أنھ یحتاج لمخلص -ب
  .هللا أخبر أیوب أن المسیح سیموت على الصلیب لیدفع ثمن خطایاه -ج
  .یوبال توجد أي إشارة للمسیح في سفر أ -د
  

 لماذا ظن ألیھو أنھ من المفترض أن یتكلم؟ -٩
 .ألنھ كان أكبر سنا من اآلخرین -أ

 .ألنھ كان أكثر معرفة من اآلخرین -ب
  .ألنھ عرف أن الحكمة تأتي من روح هللا -ج
 أراد أن یشجع أصدقاء أیوب بأنھم كانوا على صواب-د
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 ؟من أو ماذا ینبغي أن یكون مركز االھتمام في حیاتك - ١٠
 .نفسك -أ

 .عائلتك -ب
  .عملك -ج
  .هللا -د
 

 عن أي أمر قدم أیوب توبة؟ - ١١
 .عن كل أخطائھ االخالقیة -أ

 .عن عبادتھ لألوثان -ب
  .عن رؤیتھ الخاطئة عنا -ج
  .عن صدقاتھ لبعض أصدقاء السوء -د
 

 في أي اتجاه یریدنا هللا أن ننظر؟ - ١٢
 .للداخل -أ

 .ألعلى -ب
  .حولنا  -ج
  .ما سبق جمیع -د
 

 أي من ھؤالء الشخصیات یمثل المسیحي الناضج؟ - ١٣
 .الشخص الذي ینتظر فقط األخذ من هللا -أ

 .الشخص الذي یتوقع أن یأخذ ویعطي هللا -ب
  .الشخص الذي ال یتوقع أن یأخذ أي شيء من هللا -ج
  .وال شخص مما سبق -د
 

 )ل ما یناسباختر ك: (عندما نتألم في تباعیاتنا للمسیح ینبغي أن - ١٤
 .نسمح للمعاناة أن تساعدنا لنسأل األسئلة الصحیحة -أ

 .نسمح للمعاناة أن تساعدنا على اإلصغاء  -ب
  .نسمح للمعاناة أن تقودنا للثقة في اجابات هللا ألسئلتنا الصحیحة -ج
 .نسمح لآلخرین أن یروننا ونحن نعاني ونتذمر -د
 

ا تتوقع أن یفعلھ هللا لك، أم ما ترید أن م: ما الذي یدفعك ویحمسك لتكون مسیحي
، أم كالھما؟ ماذا یعلمنا سفر أیوب عن ھؤالء الذین یریدون أن یأخذوا دائما من  تفعلھ أنت 

 .هللا وال یعطوه شیئا
  

أسئلھ ماذا یرید منك أن تعطیھ . أشكر هللا ألجل كل البركات التي اسقبلتھا منھ
 .وكیف یریدك أن تخدمھ
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  الجزء األطول من سفر أیوب وھو الحوار بین أیوب وأصدقائھ، ما ھو االفتراض  في -١

  المشترك الذي اتفقوا علیھ جمیعا وما ھي نقطة الرئیسیة التي اختلفوا حولھا؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف رأي أیوب نفسھ طوال ھذا الحوار قبل أن یتدخل هللا ویتحدث إلیھ من خالل  -٢

  الریاح؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  وتحدث معھ؟كیف نفسر التغیر التام في رؤیة أیوب لنفسھ بعدما رأى هللا  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ماذا احتقر أیوب نفسھ بعدما رأى هللا وعن ماذا تحدیدا قدم توبتھ؟ل -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ، تلقى أیوب واحدة من أقدم النبوات المسیانیة )٢٧ – ٢٥: ١٩اي (في أشد أوقات معاناتھ  -٥

عندما قال أنھ سوف یرى مخلصھ، ھل قصد بذلك رؤیتھ بالجسد أم بغیر . في الكتاب المقدس
  ذلك؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ل أیوب أنھ بسمع األذن قد عندما قا) ٦، ٥: ٤٢اصحاح (في آخر اصحاح في سفر أیوب  -٦

سمع عن هللا أم اآلن فقد رأتھ عینیھ، ھل قصد بذلك أن رأى هللا بطریقة حرفیة أم أنھ فھم هللا 
  أم كالھما؟ ما رأیك؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  كیف تطبق ھذه الملحمة الرائعة عن المعاناة واآللم على معاناتك الشخصیة؟ -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

  عمقالذھاب إلى ال
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  ثالثون سبب كتابي لمعاناة اإلنسان
  
  ٤الفصل 
  

  ٤٩العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  .لمعرفة األسباب المذكورة في الكتاب المقدس عن المعاناة التي ربما نختبرھا: ھدفال 

أْفَِة َوإِلھُ ُكلِّ تَْعِزیٍَة، ٣ ینَا فِي ُكلِّ ِضیقَتَِنا، ٤ُمبَاَرٌك هللاُ أَبُو َربَِّنا یَُسوَع اْلَمِسیحِ، أَبُو الرَّ الَِّذي یَُعزِّ
َي الَّذِ  ى نَْحُن بِھَا ِمَن هللاِ َحتَّى نَْستَِطیَع أَْن نَُعزِّ   )٤-٣:١كورنثوس ٢.(یَن ھُْم فِي ُكلِّ ِضیقٍَة بِالتَّْعِزیَِة الَِّتي نَتََعزَّ

  
فاألمر لم یقتصر على فقط . لماذا یعاني الصالحون؟ تسآل الناس ھذا السؤال من اآلف السنین

فموضوع . على سفر أیوب لكن مقاطع أخرى من الكتاب المقدس قد تناولت ھذا السؤال
المعاناة قد تم تناولھ في كل سفر من الكتاب المقدس بدایة من سفر التكوین وحتى سفر 

  .والكتاب المقدس یقدم لنا العدید من األسباب التي تساعدنا على فھم أسباب المعاناة.الرؤیا
  

أو  یعتقدالكثیر من الناس ویعلمون أیضا أن هللا ال یرید أن یختبر شعبھ أبدا المرض أو الفقر
ولكنال أساس لھذه الفكرة في الكتاب المقدس أو حتى في حیاة المسیحیین . المعاناة من األلم

وفي الواقع، فإن التجارب الصعبة التي مر بھا .في العالم على مر التاریخ وحتى ھذه اللحظة
فھناك غرض . الشخصیات الكتابیة قد ساھمت في بناء شخصیاتھم وتقویتھم وتثبیت إیمانھم

  .وعلى الرغم من أن المعاناة لیست ممتعة أبدا، لكن لھا فوائد متعددة عند شعب هللا. المنامن آ
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  .أفضل إجابة اختر
 صواب أم خطأ؟ سفر أیوب ھو السفر الوحید في الكتاب المقدس الذي یتعامل مع معضلة األلم؟ -١
هللا ألن هللا ال  یسمح  صواب أم خطأ؟ أي شخص یعیش في المعاناة كثیرا ال یحي بحسب مشیئة -٢

 بأن یتألم األشخاص الصالحین؟
 صواب أم خطأ؟ بعض الرسائل بالعھد الجدید تتناول مسألة معاناة شعب هللا؟ -٣
  صواب أم خطأ؟ یمكن أن یؤدي األلم إلى نتائج جیدة جدا في حیاة المؤمن المسیحي؟ -٤
 

  .اختر اجابة واحدة لكل سؤال ما لم یطلب غیر ذلك
  
 ، ماذا یقول بطرس للمتألمین عن الھدف من تألمھم؟٧، ٦: ١أ بطرس األولى أقر -٥

 .أن معاناتھم لم یكن لھا داعي -أ
 .أن األلم امتحن وثبت إیمانھم -ب
  .أنھم استحقوا ھذه اآلالم  -ج
  األناس المقدسون یدفعون أنفسھم -د
  .للمعاناة واأللم 
 

  لماذا قال الرسول یعقوب  -٦
 عندما نواجھ التجارب؟ "احسبوه كل فرح"

 .ألن المعاناة ھي الطریق الوحید لندفع ثمن خطایانا -أ
 .ألن األلم ھو مجرد ھلوسات -ب
  .الذي وعد بھ هللا" أكلیل الحیاة"ألن خوض التجارب یقود إلى النضج ولنوال  -ج
  . ألن المسیحیین یجب أن یكونوا سعداء في كل األوقات حتى في أوقات األلم -د
 

 ھو مصدر الراحة الحقیقي؟ما  -٧
 .المسیحیین اآلخرین -أ

 .األسرة -ب
  .المال -ج
  .هللا -د
 

 عندما تحتاج إلى مشورة أحدھم في مشكلة ما، من ھو أفضل مشیر ترجحھ؟ -٨
 .الشخص الذي لیس لدیھ أیة مشاكل -أ

 .الشخص الذي أختبر نفس نوع المشكلة ووجد راحتھ في هللا -ب
  .نفس المشكالت وال یعرف كیفیة التعامل معھا الشخص الذي یعاني من -ج
  .لیس ھناك فرق بین أي شخص طالما كان مسیحیا -د
  

 .ماذا قال هللا لبولس عن ضعفھ الذي سبب لھ آالمھ -٩
 .أن المسیحیین ال ینبغي أن یكون لدیھم أي ضعفات -أ

 .أن هللا كان سیستجیب لبولس إذا ما أكثر من صلواتھ -ب
  .على أیة اجابة لمشكلتھبولس لم یحصل  -ج
  .أن الضعف ھیأ بولس لالعتماد على هللا ونوال قوة من هللا -د
  
  
 

إِْن  الَِّذي بِِھ تَْبتَِھُجوَن، َمَع أَنَُّكُم اآلَن ٦
تُْحَزنُوَن یَِسیًرا بِتََجاِرَب  َكاَن یَِجُب 

َعٍة،  لَِكْي تَُكوَن تَْزِكیَةُ إِیَمانُِكْم، ٧ُمتَنَوِّ
َوِھَي أَْثَمُن ِمَن الذَّھَِب اْلفَاِني، َمَع أَنَّھُ 

َمْدحِ َواْلَكَراَمِة یُْمتََحُن بِالنَّاِر، تُوَجُد لِلْ 
 َواْلَمْجِد ِعْنَد اْستِْعالَِن یَُسوَع اْلَمِسیحِ 

 )٧-٦:١بطرس ١(
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 أي من اآلتي نحتاجھ بشدة لكي یتمم هللا عملھ من خاللنا؟- ١٠
 .الكثیر من المعرفة -أ

 .مواھب ومھارات ممیزة -ب
  .الكثیر من المال -ج
  .معرفة أننا غیر كاملین -د
 

 لمقدس عن الدموع؟ماذا یقول الكتاب ا - ١١
 .أنھا غیر مجدیة -أ

 .أنھا مثل البذار التي ستنمو وتنتج حصادا -ب
  .أنھا لغیر المسیحیین فقط -ج
  .أنھا للنساء واألطفال فقط -د
 

 متى نختبر مجزات هللا ورحمتھ؟ - ١٢
 .عندما یكون كل شيء على ما یرام في حیاتنا -أ

 . عندما نكون مقدسین وأبرار -ب
  .ر باحتیاجنا الشدید لھ ونصرخ إلیھعندما نشع -ج
  .فقط إذا ننتظرناھا -د
 

 ماذا نستنتج من معاناة المؤمنین نتیجة ألخطائھم؟ - ١٣
 .أن هللا یعاملھم كأبنائھ -أ

 .أن هللا قد تخلى عنھم -ب
  .أنھم قد فقدوا خالصھم -ج
  .أن الشیطان یعاقبھم -د
  

ستخدم ھذه األسباب في إدانة اآلخرین كما فعل تبغي أن وال ین. ن سببا لمعاناة أبناء هللاینجد ھنا ثالث
  . على فھم لماذا یسمح هللا باأللم في حیاتك أو حیاة أحبائك وأقربائك كأصدقاء أیوب وإنما لتساعد

  
 ).٤، ٣: ١كو  ٢(أن هللا یرید أن یكتشف شعبھ الحقیقة العظیمة وھي أنھ مصدر الراحة العظمى  -١
 ).٧ – ٥: ١كو  ٢(أللم لكي یدرب ویعد خداما أكفاء مؤھلین لمساعدة المتألمین أحیانا یستخدم هللا ا -٢
قد یرید هللا أن یفھم شعبھ أنھ مصدر الحكمة العظمى التي یحتاجونھا في ظروفھم القاصیة وللعیش في  -٣

 ). ٨ – ٢: ١یع (ھذا العالم 
 ).١٧: ٣تي  ٢) (٤٨:  ٥مت (هللا یرید بشدة كمالنا الروحي  -٤
 ).٥ – ٢: ٥رو ) (٨: ٩كو  ٢(قد یرید هللا أن یتعلم شعبھ كیف یستقبلون النعمة التي أتاحھا هللا لشعبھ  -٥
 – ٢: ٥رو (أن ینمي الجانب الروحي في حیاة المدعوین للخدمات الصعبة والمثمرة  أحیانایرید هللا  - -٦
٥.( 
یختبرونھ من خالل بعض االختبارات  یرید هللا احیانا أن ینمي قدرات أبنائھ من خالل األلم الذي -٧

 ).٢٧: ٣مراثي أرمیا (الصعبة في شبابھم 
) ١٣ – ٣: ٦كو  ٢(األلم یمكن أن یكون ھو المدرسة التي یدرب فیھا هللا ویعد خدام اإلنجیل األكفاء  -٨
 ).٢٨ – ٢٣: ١١كو  ٢(
شجعھم ویثبت إیمانھم وذلك ی. یرغب هللا أحیانا في أن یجعل أوالده یرون المعجزات في آالمھم -٩

 ).٨ – ٣: ٣، ٦ – ١: ٢٣مز (لخوض التحدیات الحاضرة والمستقبلیة 
حیث یمكنھ من السفر إلى ھذا العالم لیجعل أناس ھذا العالم یرون خالص " طریق سریع"یحتاج هللا  - ١٠

 ).٦ – ٤: ٣، لو ٥ – ٣: ٤٠اش . (هللا من خالل طریقة سلوك أوالده عندما یتعرضون للمعاناة
 ٧: ١٢كو  ٢. (ضعف شعبھ إلى حالة تمجد وتظھر قوة وعظمة هللا لالمعاناة لیحو یستخدم هللاأحیانا  - ١١

 ).١٥ – ١٣: ٤، غال ٥ – ٣، ١٠ –
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: ١٢كو  ٢. (لھم ومن خالل شعبھ كفاءتھعدم كفاءة شعبھ كشرط الختیارھم لیریھم  أحیانایظھر هللا  - ١٢
١٠  – ٧(  

  )٧:١٢كو٢؛ ١٣:٨أم (رك شعبھ الكبریاء ویتعلم التواضع هللا أحیانا یرید أن یت  - ١٣
هللا یرید في بعض األحیان أن یستخدم الدموع التي یذرفھا شعبھ أثناء معاناتھم، كبذور ثمینة یزرعھا  - ١٤

  )٦- ٥:١٢٦مز(هللا في حدیقة حیاتھم فتنتج لھم الكثیر من الثمار ولمجد هللا 
  )١٥-٥:١٥یو " (نكسة"على الرغم أنھ قد یبدو " االستقطاع"أحیانا هللا یستخدم المعاناة مثل  - ١٥
هللا یرید أن العالم كلھ یعرف أن كنزا عظیما یعیش وسط شعبھ، وأن ھذا الكنز العظیم ھو المسئول  - ١٦

  )١٠-٤:٤كو٢(عن جمیع األعمال العظیمة التي تتم من خالل شعبھ 
ي اإلنسان الداخلي األبدي، في الوقت الذي فیھ هللا في بعض األحیان یرید أن یجعلنا نختبر نمو ف - ١٧

  )١٠- ٤:٤كو٢(إنساننا الخارجي یفنى 
  )١٧:٢یو ١؛ ٢٩- ٢٦:١٢عب (هللا یرید أن یعلم شعبھ الفرق بین الكنوز األرضیة والكنوز السماویة  - ١٨
ب ع(هللا یعد شعبھ لألبدیة عن طریق حرق كل ما ھو مخالف لجوھره الروحي، المقدس، واألبدي  - ١٩

  )٣:٣یو١؛ ٢٩:١٢
  )٨-٧:٦غل (شعب هللا في بعض األحیان یحصد ثمرة البذور الفاسدة التي زرعھا في حدیقة حیاتھ  - ٢٠
؛ یو ١٣-٥:١٢عب (هللا في بعض األحیان یؤدب أوالده الذین یعیشون في الخطیة والعصیان  - ٢١

  )١٤- ١١:٢٩؛ أر ١٣- ١٢:١
دما یقف یسوع المقام على باب حیاة الشخص، یطرق هللا في بعض األحیان یستخدم المعاناة، عن - ٢٢

بصبر بالتوبیخ والعقاب من أجل ان تكون لھ عالقة حمیمة ذات سیادة مع الذین یدعونھ مخلص 
  )٢٠- ١٩:٣رؤ(

التي یقدمھا لھم اآلب السماوي المحب، " حظیرة الخنازیر"شعب هللا یعاني في بعض األحیان في  - ٢٣
  )٢٠-١١:١٥لو(یتوبوا ویرجعوا إلى منزل والدھم لیعیدھم إلى رشدھم ویجعلھم 

؛ ١٠:١٢عب (شعب هللا في بعض األحیان یعاني من التأدیب، ألن هللا یریدھم أن یشاركوه قداستھ  - ٢٤
  )١:٤؛ ١٥:١بط١

شعب هللا یعاني في بعض األحیان ألن ھذا العالم یكره یسوع المسیح ویضطھد أولئك الذین یؤمنون  - ٢٥
  )١٠:٢؛ رؤ١٢-١١:٣تي٢؛ ٢٩:١؛ في١٢- ١٠:٥مت(لمسیح إلى ھذا العالم ویكرزون بیسوع ا

  )٧- ١:١بط٢(هللا في بعض األحیان یرید تنقیة شعبھ  - ٢٦
هللا في بعض األحیان یجعل المؤمنین بیسوع المسیح یعانون ألن دعوتھم أن یحذوا خطوات المخلص  - ٢٧

  )٢١:٢بط ٢(في معاناتھ 
  )٥، ٣:٣؛ یو٢٢:١٤أع (یدخل ملكوت هللا من الباب الضیق شعب هللا یعاني أحیاني ألنھ  - ٢٨
هللا یستخدم في بعض األحیان الموت والموت لیظھر لشعبھ أن یسوع المسیح فقط یمكن أن یحل أكثر  - ٢٩

  )٤٥-١:١١یو(مشكلتین في الحیاة غیر قابلة للحل 
جعل شعبھ یستلقي في المراعي هللا في بعض األحیان یقیم عالقة مع شعبھ باستخدام وسائل الراعي لی - ٣٠

  )٢٣مز(الخضراء، في ھذه الحیاة وفي الحیاة اآلخرة 

ھل التجارب والمعاناة ساعدتك على النمو كمسیحي؟ كیف؟ واآلن بعد أن أخذت ھذا الدرس 
  كیف سوف تستجیب بشكل مختلف في المرة القادمة إذا مررت بمعاناة؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

التقرب منھ وتعطي لھ فرصة أشكر هللا على التجارب التي نمر بھا والتي تساعدك على 
واسألھ أن یظھر . اسألھ أن یساعدك على الوقوف بحزم وشجاعة في خضم المعاناة. للعمل في حیاتك

 . لك شخص یعاني حتى تشجعھ وتساعده
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من خالل فحصك لكل ھذه التفسیرات الكتابیة لمعاناة أبناء هللا، في رأیك لماذا أعطانا هللا كل ھذه  -١

  ات؟التفسیر
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ولماذا؟) ٥٥راجع أشعیاء (وعدنا هللا أننا سنفھم كل شيء خالل مسیرنا معھ؟  ھل -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
   .ھل تعتقد أنھ ینبغي أن نشكر هللا على سماحھ لشعبھ باجتیاز اآلالم؟ أشرح اجابتك -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  في ضوء ھذه األسباب الكتابیة الثالثون، ھل ینبغي أن نعبر ھذه القائمة شاملة؟ لماذا أو لماذا ال؟ -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ة ألنفسنا؟ وكیف ینبغي أن نشارك بھا األخرین الذین یعانون؟كیف ینبغي أن نستخدم ھذه القائم  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟٢٤، أو٢٢، ٢١إن تفسیر معاناتكم ھو رقم : "لماذا ال ینبغي أن نفول لھم -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
لماذا ینبغي أن ننظر بخشوع إلى ھذه التفسیرات وأن نشجع األخرین على نفس الشيء؟ واسأل هللا أن  -٧

  .یكشف لك أي من ھذه التفاسیر لھا صلة بمعاناتك
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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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
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  التجاوب مع متاعب الحیاة
  
  ٦الفصل 
  

  ٥١العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  .م سفر المزامیر، وإظھار كیف یمكن استخدامھ في العبادةتقدی: الھدف

بُّ َراِعيَّ فَالَ یُْعِوُزنِي َشْيءٌ ١ اَحِة یُوِرُدنِي. فِي َمَراعٍ ُخْضٍر یُْرِبُضنِي٢. الرَّ یَُردُّ ٣. إِلَى ِمیَاِه الرَّ
ا، ألَنََّك أَْیًضا إَِذا ٤. یَْھِدینِي إِلَى ُسبُِل اْلبِرِّ ِمْن أَْجِل اْسِمھِ . نَْفِسي ِسْرت ُفِي َواِدي ِظلِّ اْلَمْوِت الَ أََخاُف َشّرً

یَانِِني. أَْنَت َمِعي ْھِن َرأِْسي. تَُرتُِّب قُدَّاِمي َمائَِدةً تَُجاهَ ُمَضایِقِيَّ ٥. َعَصاَك َوُعكَّاُزَك ھَُما یَُعزِّ . َمَسْحَت بِالدُّ
بِّ إِلَى َمَدى األَیَّامِ إِنََّما َخْیٌر َوَرْحَمةٌ یَْتبَعَ ٦. َكأِْسي َریَّا مزمور . (انِنِي ُكلَّ أَیَّاِم َحیَاتِي، َوأَْسُكُن فِي بَْیِت الرَّ

٢٣(  
  

مزمور كتبھم العدید من  ١٥٠بھ . إن سفر المزامیر ھو كتاب عبادة مليء باألغاني والشعر والصلوات
. ان، وواحد لموسى، وغیرھمالناس، بما فیھم داود، والكھنة، وآساف، وموسیقیین المعبد، مزمور لسلیم

في بعض المزامیر الكاتب یتحدث إلى هللا عن هللا، وھذه ھي مزامیر التسبیح، في حاالت أخرى یتحدث 
الكاتب إلى هللا عن الناس، وھذه ھي مزامیر الصالة، والنوع الثالث من المزامیر الكاتب یتحدث إلى 

المزامیر، من المھم أن نفھم من ھو الكاتب، ماذا  عند قراءة. اإلنسان عن هللا، وھذه ھي مزامیر الوعظ
 .یعالج، ولمن یوجھ حدیثھ

أول موضوع ھو عن ھؤالء الذین باركھم هللا، أولئك الذین : في المزامیر نجد أربع مواضیع رئیسیة
. موضوع آخر یعبر عن العواطف التي نشعر بھا، من خوف ویأس وفرح. یحبونھ ویخدمونھ بأمانة

والموضوع الرابع ھو نبوات . ح في المزامیر ھو عبادة وتسبیح هللا وإعطائھ كل المجدموضوع آخر واض
  .في المزامیر عن مجيء المسیح

، فھو یصور هللا كالراعي الحكیم، واللطیف، الذي "طوبى للرجل"، ٢٣أكثر مزمور معروف ھو مزمور 
  .ین هللا والبشروھو من أجمل ما وصف الكتاب المقدس من عالقة ب. یھتم كثیرا بخرافھ
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  .أفضل إجابة اختر
  
 . شعب هللا صحیحة أو خاطئة؟ سفر المزامیر ھو كتاب ترنیم -١
 .صحیحة أو خاطئة؟ في المزامیر الكثیر من الحقائق، ولكنھا لیست شعر جید جدا -٢
 .صحیحة أو خاطئة؟ بركاتنا من قبیل الصدفة، ولیس ھناك أي سبب لھا -٣
 

  .اختر إجابة واحدة لكل سؤالما لم یذكر خالف ذلك، 
 
 )اختر ثالثة(أي من التالي أھداف المزامیر؟  -٤
 مدح -أ

 تسلیة -ب
 صالة -ج
 وعظ -د
 حكم -ه
  القصص -و
 
 أي من التالي یبدو الموضوع األكثر شیوعا في سفر المزامیر؟ -٥
 " الرجل المبارك"موضوع  -أ

 " نھایة الوقت "موضوع    -ب
 " طاعة الناموس"موضوع  -ج
  " غضب هللا"موضوع   -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(أي من التالي ھو العنصر الرئیسي في المزامیر؟  -٦
 المغامرات -أ

 العواطف -ب
 العلم -ج
 المرارة -د
 الخبرة -ه
  العبادة -و
 
 لماذا بعض المزامیر تحتوي على لعنات لألعداء؟ -٧
 ألن هللا یریدنا أن نلعن أعدائنا -أ

 توبة قبل فترة طویلة من الموعظة على الجبل، عندما قال یسوع أن نحب أعداءناألنھا كانت مك -ب
 ألن هللا یرید أن یعرف الناس كیف ھو غاضب -ج
  ألن سفر المزامیر غیر موحي بھ مثل بقیة األسفار -د

 
 ما ھو المزمور المسیاوي؟ -٨
 نبوءة عن المسیح -أ

 قصة عن تاریخ إسرائیل -ب
 عدةصالة من اأجل المسا -ج
  تعلیم الناموس – د
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 من الذي كتب معظم المزامیر؟ -٩
 بولس -أ

 موسى -ب
 إیلیا - ج
  داود -د

 
 هللا؟ ٢٣كیف یصور مزمور  - ١٠

 كملك -أ
 ككاھن -ب
 كراعي -ج
  كموسیقي - د

 
 ؟٢٣ما ھو المفتاح لتلقي جمیع النعم من المزمور  - ١١

 أن تكون راعي ألشخاص آخرین -أ
 ي لكتخضع للرب كراع شخص - ب
 تصبح ناضج بما یكفي كي ال تحتاج إلى الراعي -ج
  تنفق الكثیر من الوقت مع األغنام -د

 

 ھناك وقت في حیاتك تطلب من الرب أن یكون الراعي؟ كیف ھداك ورعاك منذ ذلك الحین؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

إذا  . جمیع احتیاجاتك أنھ یرعى إذا كنت تعرف الرب كراعي، أشكره لمحبتھ وقل لھ أنك تثق
اطلب منھ ان یأتي  ي لك، فاطلب منھ اآلن؟ تحدث إلى هللا وقل لھ أنك في حاجة إلیھ، كنت ال تعرفھ كراع

إذا كنت قد طلبت من الرب یسوع أن یكون راعیك، فاخبر  .في حیاتك، ویساعدك على إتباعھ كل یوم
 .أحدا، وربما قائد مجموعة دراسة الكتاب المقدس ھذه بحیث یمكن أن یساعدك على النمو في إیمانك
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اربط المراعي الخضراء،  والمیاه الھادئة، وسبل البر، والكأس الفیاض و جمیع النعم األخرى التي لھذا  -١

 .الرجل المبارك باآلیة االفتتاحیة للمزمور
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یمكن لكاتب المزمور إقامة عالقة مع الراعي؟   -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف ھذا المزمور یوضح فلسفة المؤمن في الحیاة؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ي الموت؟ كیف ھذا المزمور یوضح فلسفة المؤمن ف -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھذا المزمور عالجا لفشل المؤمن؟ یصف كیف  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یصف ھذا المزمور أكبر عالقة یمكن أن تكون لإلنسان مع هللا؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یمكن أن تعني  "متابعة"وكلمة " الحب غیر المشروط"في اآلیة األخیرة تعني " رحمة"إذا كانت كلمة  -٧
محبة هللا في الكتاب كیف ھذه اآلیة األخیرة من ھذا المزمور ھي واحدة من أعظم التعبیرات عن " تتعقب"

المقدس ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  

  

  الذھاب إلى العمق
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  صفات اإلنسان المبارك
  
  ٧الفصل 
  

  ٥٢العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 
  

  أن نفھم أي نوع من الناس وعد هللا أن یباركھ: الھدف

ُجِل الَِّذي لَْم یَْسلُْك فِي َمُشوَرِة األَْشَراِر، َوفِي طَِریِق اْلُخطَاِة لَْم یَقِْف، َوفِي مَ ١ ْجلِسِ طُوبَى لِلرَّ
تُھُ، َوفِي نَاُموِسِھ یَْلھَُج نَھَاًرا َولَْیالً ٢. اْلُمْستَْھِزئِیَن لَْم یَْجلِسْ  بِّ َمَسرَّ فَیَُكوُن َكَشَجَرٍة ٣. لكِْن فِي نَاُموِس الرَّ

. َوُكلُّ َما یَْصنَُعھُ َیْنَجحُ . َمْغُروَسٍة ِعْنَد َمَجاِري اْلِمیَاِه، الَّتِي تُْعِطي ثََمَرھَا فِي أََوانِِھ، َوَوَرقُھَا الَ یَْذبُلُ 
  )٣- ١:١مزمور(

المزمور األول مثل العدید من المزامیر التي تتحدث عن الرجل المبارك، یعرض كل الحقائق اإلیجابیة 
ثم نتعلم كیف اإلنسان البار یباركھ هللا أما الشریر . نتعلم ما یفعلھ الناس المباركین وما ال یفعلوه. والسلبیة

ھو أن لدینا قناعات واختیارات في الحیاة تؤثر " الرجل المبارك"الموضوع الرئیسي لمزامیر . فال یباركھ
  . على مسار حیاتنا وتعامالت هللا معنا

ما ھي بركات الرجل المبارك؟ ھو مثل شجرة مزدھرة، وال یتزعزع بسبب جذوره العمیقة، ویصنع 
ة، كل ما یصنعھ ینجح، یبقى آمنا في عالقتھ مع أثمارا بسبب حبھ لكلمة هللا، ویعیش طویال وبصحة جید

عندما نقرأ المزامیر التي تصف أولئك الذین یحصلون على ھذه البركات، وأولئك الذین ال یحصلون، . هللا
  أي واحد أنا؟ : فإنھ من المھم أن نسأل أنفسنا ھذا السؤال
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  .أفضل إجابة اختر
  
  .عالقة شخصیة جدا مع هللاصحیحة أو خاطئة؟ من الممكن أن یكون لنا  - ١
  .صحیحة أو خاطئة؟ األغنام تعیش بشكل جید دون راع  -٢
  .ھو مخطط جید لعبادتنا ٢٣صحیحة أو خاطئة؟ مزمور  -٣
  .صحیحة أو خاطئة؟ البركات التي نتلقاھا ترتبط مباشرة بعالقتنا مع هللا -٤

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
  
  )اختر كل ما ینطبق(رعى الرعاة الغنم؟ كیف ی -٥
  .یقودوھم إلى میاه الشرب -أ

  .یدربھم على االعتناء بأنفسھم  -ب
  .یرفعھم على أقدامھم عندما یقعون  -ج
  .یریحھم من أتعابھم -د
  .یقودھم إلى المراعي اآلمنة - ه
  .یتركھم یبحثون عن غذائھم - و
  .یوفر لھم الحمایة -ز
  .نوع من المشقةیقودھم بعیدا عن أي  -ح
  .یسدد احتیاجاتھم -ط
  
  ؟١ماذا یشرح مزمور -٦
  لماذا الناس الصالحین والخطاة یأخذون نفس المكافآت -أ

  لماذا یزدھر الناس األشرار -ب
  كیف یكسب الناس الصالحین خالصھم -ج
  كیف یبارك هللا الصالحین، ویترك األشرار یھلكون -د

  
  ماذا یفعل الشخص المبارك؟ -٧
  ي معظم وقتھ مع الناس األشراریقض -أ

  یستمع إلى مشورة الفجار -ب
  یحب شریعة هللا و یتأمل فیھا -ج
  تسعى للشھرة و الثروة -د

  
  ماذا تطلب شریعة هللا من ملوك إسرائیل أن یفعلوا؟ -٨
  نسخ شریعة هللا و قراءتھا یومیا -أ

  إجراء إحصاء كل خمس سنوات -ب
  یصبح كاھنا قبل أن یصبح ملكا -ج
  زرع شجرة بالقرب من مجرى المیاه -د

  
  )اختر كل ما ینطبق(ما ھي الفوائد التي یتلقاھا الرجل المبارك؟  -٩
  .یصبح غنیا  -أ

  .ال یكون لدیھ أي مشاكل  -ب
  .یحمل ثمر هللا في وقت هللا -ج
  .یفوز بكل حجة و یھزم كل عدو -د
  .یعیش وقتا طویال - ه
  .یزدھر في كل ما یفعل - و
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  ؟"الرخاء"ذا یركز الكتاب المقدس في المقام األول عندما یستخدم كلمة على ما - ١٠
  النجاح في األعمال التجاریة -أ

  الغنى الروحي -ب
  العدید من الموظفین -ج
  األھمیة في المجتمع -د

  
  ما ھي النتائج المترتبة على أن یكون اإلنسان شریر؟ - ١١

  حیاة سھلة ومریحة -أ
  مالسعادة الحقیقیة والسال -ب
  العدید من األصدقاء و عدد قلیل من األعداء -ج
  حیاة غیر مرضیة وغیر مستقرة -د
  
  

ھل سبق لك أن تسعى إلى األشیاء التي ال تؤدي إلى الرضا واالرتیاح الدائم؟ ما ھي؟ لماذا لم 
  تنجح؟ ماذا یمكن أن تفعل لتختبر بركات هللا؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

صلي من أجل أن . ن تفرح بطرقھاسألھ أن یساعدك على الجوع لكلمتھ وأ. أشكر هللا لكلمتھ
  .تكون مطیعا واتبعھ حیث یقودك إلى حیاة البركة
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كیف یمكن للرجل المبارك، الذي یبتھج بكلمة هللا ویلھج فیھا لیال ونھارا، أن یشبھ شجرة مغروسة عند  -١

مجاري المیاه ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ماذا یمیز الرجل المبارك الذي ال یسلك في مشورة الفجار أواألشرار؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ة، ماذا یقول لنا ھذا الرجل عندما نقرأ أنھ ال یقف في طریق الخطاة؟ بنفس الطریق -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ماذا یعني عندما نقرأ أنھ ال یجلس في مجلس المستھزئین؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ما ھي العالقة بین حقیقة أنھ ال یجلس في مجلس المستھزئین وجمیع البركات التي یتمتع بھا؟  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. ة من العواقبأعطي أربعة أمثلة تبین كیف بركات ھذا الرجل لیست من قبیل الصدفة ولكن مأدب -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف المزمور األولى نمطا لجمیع المزامیر التي تتحدث عن الرجل المبارك التي ستتبع؟   -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 

  
  
  
  

  

  الذھاب إلى العمق
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  صفات اإلنسان المبارك
  

  ٨الفصل 
  

  ٥٣العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  أن نفھم لماذا بعض الناس مباركین والبعض األخر ال: الھدف
  
  )١٢٨القائد یقرأ كل مزمور (
  

، َویَْسلُُك فِي طُُرقِھِ طُوبَى لُِكلِّ َمْن یَ ١ بَّ   ألَنََّك تَأُْكُل تََعَب یََدْیَك، طُوبَاَك َوَخْیٌر لََك،٢. تَّقِي الرَّ
بُّ ِمْن ِصْھیَْوَن، َوتُْبِصُر َخْیَر أُوُرَشلِیَم ُكلَّ أَیَّاِم َحیَاتِكَ ٥   )٥؛ ٢- ١:١٢٨مزمور . (یُبَاِرُكَك الرَّ
  

ارك جمیع الناس بغض النظر عن الخیارات التي قاموا بھا كثیر من الناس یظنون أن هللا یجب أن یب
ولكن الكتاب المقدس واضح جدا، أن العدید من البركات التي تأتي من هللا . والقناعات التي یعتقدونھا

  هللا یبارك الرجل بسبب إیمانھ وخیاراتھ. مشروطة
في سفر أیوب، أصدقاء . طرقھالمزامیر تعد بالبركات ألولئك الذین یحبون ویخشون الرب ویسیرون في 

لكن هللا قال أن ھؤالء . أیوب قالوا لھ نفس الشيء، وأنھ یجب أن یكون قد أخطأ لذلك ھو یعاني كثیرا
ال یعني ذلك أن المزامیر تتعارض مع سفر أیوب، ألن الرجل المبارك في . األصدقاء كانوا على خطأ

نتعلم أن اإلنسان عموما یجني ما زرع، وعندما یعاني نحن . المزامیر ھو المبدأ العام، ولیس قاعدة مطلقة
فمن . من المھم أن نتذكر أن أیوب في نھایة المطاف باركھ هللا. إنسان مثل أیوب فھو استثناء ولیس القاعدة
  . منظور األبدیة طاعة هللا دائما تجلب البركة
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  .أفضل إجابة اختر
  
 . ض مع سفر أیوبتتناق" التطویبات"صحیحة أو خاطئة؟ مزامیر  - ١ 

 .صحیحة أو خاطئة؟ الناس المباركون ال یمتحنھم هللا -٢
 .صحیحة أو خاطئة؟ بركة هللا تؤثر على العائالت والمدن و البلدان -٣
  صحیحة أو خاطئة؟ من دون هللا، ال یمكنك أن تكونوا الوالدین الصالحین -٤
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 ، من ھو الرجل المبارك؟١٢٨وفقا لمزمور -٥
 كل شخص -أ

 كل من ھو كامل -ب
 كل من یتقي الرب و یؤمن بھ -ج
  كل من یحفظ ھذا المزمور -د

 
 كیف بركات هللا تتناسب مع خطط للمستقبل؟ -٦
 .بركاتھ مساعدة في تحقیق خططنا -أ

 . بركاتھ تساعدنا في تحقیق خططھ -ب
 .فھي ببساطة لدواعي سرورنا بركتھ ال تؤثر على المستقبل، -ج
  . ھو یعطي فقط بركاتھ بعد أنجزنا لخططھ -د

 
 من خالل من یعمل هللا أوال لیبارك األمة؟ -٧
 الحكومة -أ

 المستثمرون االقتصادیون -ب
 الكنیسة -ج
  األسرة -د
  
 
  
  
  
  
 أي من التالي من المؤكد لن یبلى؟ -٨
 عمل البشر -أ

 ناء كنیسة أو معبدب -ب
 القلق إزاء األمور حتى تسیر في نصابھا الصحیح -ج
  العمل الذي یفعلھ الرب -د

 
 ما ھو أفضل إستراتیجیة للشیطان لیعیق شعب هللا؟ -٩
 تدمیر األسرة -أ

 إفساد قادة الروحیین  -ب
 مھاجمة الحكومات -ج
  جعل الناس مرضى -د

بُّ اْلبَْیَت، فَبَاِطالً یَْتَعُب اْلبَنَّاُؤونَ ١ بُّ اْلَمِدینَةَ، فَبَاِطالً یَْسھَُر اْلَحاِرسُ إِْن لَْم یَْحفَِظ ال. إِْن لَْم یَْبِن الرَّ . رَّ
ِریَن اْلُجلُوَس، آِكلِیَن ُخْبَز األَْتَعابِ ٢ ُروا إِلَى اْلِقیَاِم، ُمَؤخِّ . لِكنَّھُ یُْعِطي َحبِیبَھُ نَْوًما. بَاِطٌل ھَُو لَُكْم أَْن تُبَكِّ
، ثََمرَ ٣ بِّ بِیبَةِ ٤. ةُ اْلبَْطِن أُْجَرةٌ ھَُوَذا اْلبَنُوَن ِمیَراٌث ِمْن ِعْنِد الرَّ طُوبَى ٥. َكِسھَاٍم بِیَِد َجبَّاٍر، ھَكَذا أَْبنَاُء الشَّ

 )١٢٧مزمور ( .الَ یَْخَزْوَن بَْل یَُكلُِّموَن األَْعَداَء فِي الْبَابِ . لِلَِّذي َمألَ َجْعبَتَھُ ِمْنھُمْ 
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 ؟ماذا یقول الكتاب المقدس عن األطفال - ١٠

 .ھم عائقا أمام الخدمة -أ
 . أنھم لیسوا ذو أھمیة - ب
 . ھم نعمة عظیمة من هللا للوالدین -ج
  .ھم عمال جیدین -د

 
 ینجز أعماال صالحة ودائمة؟ أن اإلنسان كیف یمكن  - ١١

 من خالل التعاون مع بعضھم البعض -أ
 باتباع خطط الرب واعتمادا على قوتھ -ب
 جیدةعن طریق وضع استراتیجیة  -ج
  من خالل العمل ستة عشر ساعة على األقل كل یوم -د

 

على أي قوة تعتمد، في عائلتك وعملك، الذین ال قوة لك تعتمد على ؟ ما مدى أھمیة أن هللا ھو الذي 
 یبني حیاتك؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

اسأل هللا أن یبارك ویحمي . اسأل هللا أن یرشدك كیف یرید أن بركاتھ لك تتناسب مع خططھ
 . ون شھادة حیة لجمیع بركاتھعائلتك بحیث یمكنك أن تك
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یصف أن طرق الرجل المبارك تالئم إستراتیجیة هللا التي تؤثر في المجتمعات  ١٢٨كیف مزمور  -١

الروحیة والمدن و الدول والعالم؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
تعلم أن الجمیع مباركون أم أن البركة مشروطة؟ إذا كانت  ١٢٨ھل اآلیات األولى من المزمور  -٢

الشروط؟ مشروطة، ما ھي 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ ١٢٨و  ١٢٧في ماذا یشترك المزامیر   -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، ما ھي ) األسھم ( و أطفالھم ) القوس ( تمثل العالقة بین اآلباء " القوس والسھام"بما أن استعارة  -٤

إستراتیجیة الشیطان الیوم؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یقول أن وجود األطفال شيء جید والرجل المبارك یمأل جعبتھ منھم، ھل ھذا  ١٢٧إذا كان مزمور  -٥

 .دیھم أطفال لیسوا مباركین؟ اشرح إجابتكیعني أن أولئك الذین لیس ل
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
بعد أن أعطانا سلیمان ترنیمة عن األسف والقلق، والعمل الجاد وبناء األمور التي لیست على ما یرام،  -٦

لماذا أعطى ھاتین اآلیتین حول بركات إنجاب األطفال؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ، إلى جانب الرب من ھو منبع ھذه األسرة المباركة؟ ١٢٨وفقا لمزمور  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  

  

  الذھاب إلى العمق
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  حلول للضغط
  

  ٩الفصل 
  

  ٥٤لقدیم الدرس الصوتي رقم العھد ا
  

  .القلق مواجھةكیف تساعدنا كل یوم على العاطفیة و المزامیر عنمعرفة المزید  :الھدف

ي١ ْبَت ِلي. ِعْنَد ُدَعائَِي اْستَِجْب لِي َیا إِلھَ بِرِّ یِق َرحَّ تََراَءْف َعلَيَّ َواْسَمْع . فِي الضِّ
َجَعْلَت ُسُروًرا فِي قَْلِبي ٧. اْرفَْع َعلَْینَا نُوَر َوْجِھَك یَا َربُّ . »ِریَنا َخْیًرا؟ َمْن یُ «: َكثِیُروَن یَقُولُونَ ٦...َصالَتِي

بَِسالََمةٍ أَْضطَجُع بَْل أَْیًضا أَنَاُم، ألَنََّك أَْنَت یَا َربُّ ُمْنفَِرًدا ٨. أَْعظََم ِمْن ُسُروِرِھْم إِْذ َكثَُرْت ِحْنطَتُھُْم َوَخْمُرھُمْ 
نُنِيفِي طَُمأْنِ    .)٨-٦، ١:٤مزمور . (ینٍَة تَُسكِّ

َك فَھَُو یَُعولُكَ ٢٢ بِّ ھَمَّ یَق یَتََزْعَزُع إِلَى األَبَدِ . أَْلِق َعلَى الرَّ دِّ ُرھُْم إِلَى ُجبِّ ٢٣. الَ یََدُع الصِّ َوأَْنَت یَا َهللاُ تَُحدِّ
َماِء َواْلِغشِّ الَ یَْنُصفُوَن أَیَّاَمھُ . اْلھَالَكِ  ا أَنَا فَأَتَِّكُل َعلَْیكَ . مْ ِرَجاُل الدِّ   )٢٣-٢٢:٥٥مزمور .(أَمَّ

المزامیر ذات الموضوع العاطفي غالبا ما تكون مزامیر صالة، حیث المرنم یتحدث إلى هللا عن 
ھذه المزامیر تعلمنا أنھ عندما نأتي بمشاعر القلق، والخوف، والغضب، . البشر، وعادة عن نفسھ

خر إلى هللا، ھو یساعدنا من خالل ھذه المشاعر ویقودنا إلى الشكر واإلحباط، والیأس أو أي شيء آ
ھذه المزامیر تعلمنا أن هللا یسمح لنا أن نتحدث إلیھ عن أي شيء، حتى مشاعرنا السلبیة، ألنھ . والعبادة

ون عندما نتلقى إجابات منھ نتشجع للغایة، والحیاة لن تك. یھتم بنا، ویسمع لنا ویجیبنا عندما نتحدث إلیھ
  . ھي نفسھا مرة أخرى

المحادثات مع . عندما نعاني من االضطراب العاطفي، یمكن أن نجد دائما مزمور یعبر عن مشاعرنا
هللا التي كتبھا داود وكتاب المزامیر اآلخرین ھي مرشد لمحادثتنا مع هللا، یمكن اإلقتداء بھا والعثور على 

  . الراحة والثقة والسالم للتغلب على التوتر
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  .أفضل إجابة اختر
 

 .العاطفةبصحیحة أو خاطئة؟ مزامیر الصالة كثیرا ما تمتلئ  -١
 .ضیق في المزامیر ألنھ عالمة على عدم النضج الروحيعلى الصحیحة أو خاطئة؟ لم یتم العثور  -٢
   .في اتجاھینمحادثات معھ صحیحة أو خاطئة ؟ یرید هللا أن تكون صلواتنا  -٣
  

  . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
  نتحدث معھ عن شدتنا؟كیف یستجیب هللا عندما  -٤
 . یرفض أن یستمع إلینا ھو -أ

 .ویخدمنایسمع لنا  -ب
 .أقویاءلنا أننا یجب أن نكون  یقول -ج
  .إیجابیةأكثر ب یقول لنا أننا یجب أن نفكر -د
  
 صلواتنا؟لهللا  أن یستجیب یعني ذاما -٥
 ا ویعرف احتیاجاتناأنھ یھتم بن -أ

 كف عن الشكوى لھحتى نانھ سیعطینا ما نرید  -ب
  .نضجنا الروحيأعجب بھ أن - ج
  كلمات صحیحةب ألننا صلینا -د
  
 محادثاتنا مع هللا؟ فيما ھو أھم جزء  -٦
 عندما نقول لھ احتیاجاتنا -أ

 عندما نصلي من أجل اآلخرین -ب
 بخطایانا نعترفعندما  -ج
  و إلینایتحدث ھعندما  -د
  
، ما ھي النتائج؟العندما نقرر أن نفعل  -٧  صواب وما ھو الثقة با
 اإلحباط وخیبة األمل -أ

 الثروة والشھرة -ب
 الفرح والسالم -ج
  األلم و الفقر -د
  ) ٥٥مزمور  یقرأ: القائد (
  
 )اختر كل ما ینطبق(؟  ٥٥عندما كتب مزمور  التي عبر عنھا داودما العواطف والمواقف  -٨
 حزن -أ

 سالم - ب
 خضوع -ج 
 غضب - د
 خوف - ه
 صبر - و
 ألم - ز
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 )اختر كل ما ینطبق(إلیھ؟  ھاجلبأن نسمح هللا لنا ی التيما العواطف والمواقف  -٩
 حزن -أ

 سالم -ب
 خضوع -ج
 غضب - د
 خوف -ه
 صبر - و
 ألم -. ز
  أي نوع - ح
  

 ثقالنا؟ أبفعل نماذا یقول لنا الكتاب المقدس أن  - ١٠
 ناملھا وحدح -أ

 ناتركھا وراء - ب
 أثقال جدیدة لحملھاالحصول على  - ج
  على الرب ئھاألقا -د
  

 یمكن أن نأتي إلى هللا؟ متى - ١١
 . كبیرة حقا أثقالفقط عندما یكون لدینا  -أ

 .یمكن للناس الصالحین فقط. ال یمكننا ذلك -ب
 . في أي وقت مع أي مشكلة، كبیرة كانت أم صغیرة - ج
  . عض األحیان عندما نكون في حاجة إلى مساعدةفي ب - د
  

 )اختر كل ما ینطبق(توتر؟ وماذا علینا أن نفعل عندما یكون لدینا مشاكل  - ١٢
 شكن -أ

 نصلي - ب
 ننساھم أن حاولن – ج
 غضبن -د
 االستماع إلى هللا -ه
 تھامعرفبوعدم السماح ألي شخص  أقویاءكون ن -و
  فعل ما ھو صوابن - ز

؟ حالكقول لھ تأن  صعوبةمدى سھولة أو ما ؟ شعرت باألسىهللا عندما  صلیت إلىن سبق لك أ ھل
 ؟كیف كانت استجابتھ

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

تحدث عنھم مع هللا واطلب منھ  ،الیومیةفي حیاتك  ھاتواجھ التيمھما كانت المشاعر والمواقف 
 .أشكر هللا ألنھ سمعك ووعد أن یستجیب لك. أن یساعدك على أن تثق بھ
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؟ شعر كاتب المزمور الرابعكیف كان ی  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ماذا كان یقصد عندما كتب یَْمَخُض قَْلبِي فِي َداِخلِي؟   -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
السالم والنوم؟ یعطیھ غیر مشاعره ولیفعل یماذا قرر أن  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
على الرب؟  واالتكالتقدیم ذبائح البر بماذا یعني  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
دفعھ التخاذ ھذا القرار؟  الذي ما -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
أنھ یجب  ا انھ یجبل لنقا، و ماذا بھذه المشاعر، ماذا فعل ٥٥عندما كتب مزمور  كیف كان بشعر داود -٦

 أن نفعلھ عندما نمر بھذه المشاعر؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 لتلك المشاعر؟ كیف تصف لك روشتةفي ھذه المزامیر،  اختباریانفسك عاطفیا و  تواجھعندما  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  

  
  

  الذھاب إلى العمق
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  بركة الغفران
  
  ١٠الفصل 
  

  ٥٥العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  لدینا أن نفھم أن هللا یعرفنا تماما، وھو یرشدنا ویغفر خطایانا في كل مشكلة: الھدف
  

َواْنظُْر إِْن َكاَن فِيَّ طَِریٌق بَاِطٌل، ٢٤. اْمتَِحنِّي َواْعِرْف أَْفَكاِري. اْختَبِْرنِي یَا َهللاُ َواْعِرْف قَْلبِي٢٣
  )٣٤- ٢٣:١٣٩مزمور .(َواْھِدنِي طَِریًقا أَبَِدیًّا

ْم بِثِقٍَة إِلَى َعْرِش النِّْعَمِة لَِكْي نَنَاَل َرْحمَ ١٦   )١٦:٤عبرانیین .(ةً َونَِجَد نِْعَمةً َعْونًا فِي ِحینِھِ فَْلنَتَقَدَّ
  )٩:١یوحنا١.(إِِن اْعتََرْفنَا بَِخطَایَانَا فَھَُو أَِمیٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى یَْغفَِر لَنَا َخطَایَاَنا َویُطَھَِّرَنا ِمْن ُكلِّ إِْثمٍ ٩
  

. كلنا یمكن أن نشعر بھا، من بین أمور أخرى، داود یتحدث عن مشاعر ذنب ٥١و ٣٢في مزامیر 
الشعور بالذنب یمكن أن یكون صحي بالنسبة لنا إلى حد ما، ألنھ یذكرنا بأن لدینا مستوى من البر ونحن 

لكن عندما نشعر بالذنب لفترة طویلة جدا، نجف روحیا، وحتى یمكن أن نشعر . مسئولون عنھ أمام هللا
 .ا نعمة هللا واسترداده لنامزامیر اإلعتراف والغفران تبین لن. بالمرض الجسدي

تصف هللا الذي نصلي لھ، وحده یعلم ویفھم كل شيء عنا، إذا فھو أفضل  ١٣٩صالة داود في مزمور 
فھو دائما معنا، قد شكلنا في رحم أمھاتنا، وخطط كل أیامنا، وأفكاره نحونا . مشیر لنا في أوقات الشدة

ھو هللا الذي نصلي لھ، یمكن أن نصلي بثقة وصدق  عندما نفھم أن ھذا. ثمینة وبال حدود، وھو یحمینا
  .كامل
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  .أفضل إجابة اختر

  
صحیحة أو خاطئة؟ اذا كان شخص ما یشعر بالذنب، فانھ أو أنھا لدیھا على األقل بعض الشعور   -١

 .بالنزاھة
 .صحیحة أو خاطئة؟ لیس ھناك شيء اسمھ الشعور بالذنب، بل ھو وھم للعقل -٢
 . طئة؟ عندما نعترف بخطایانا، یمكن أن نحصل على مغفرة هللاصحیحة أو خا -٣
صحیحة أو خاطئة؟ هللا یمكن أن یكشف عن نفسھ لیس فقط من خالل الطبیعة والكتاب المقدس، ولكن  -٤

  . أیضا من خالل اآلخرین
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 )اختر كل ما ینطبق(اض الشعور بالذنب ؟ أي من التالي یمكن أن یكون من أعر -٥
 بؤس -أ

 اطمئنان -ب
 إحباط -ج
 ضعف -د
 المثمر الروحیة -ه
 الجفاف الروحي -و
 حریة -ز
  كآبة -ح
 
 ) ١٩یقرأ مزمور : القائد (
 ، كیف یكشف لنا نفسھ؟١٩وفقا لمزمور  -٦
 من خالل الكتاب المقدس -أ

 من خالل الوعاظ -ب
 من خالل الطبیعة -ج
  خالل التأملمن  -د

 
 ماذا الطبیعة تبین لنا عن هللا؟ -٧
 مجده و حكمتھ وسلطانھ أالنھائي  -أ

 تعالیمھ عن الخالص - ب
 شرائعھ محدودة -ج
  .هللا ال یمكن أن یرى في الطبیعة ال شيء، - د

 
 )اختر كل ما ینطبق(، ماذا یمكن أن یفعلھ الكتاب المقدس؟ ١٩وفقا ل مزمور  -٨
 تنویر العینین -أ

 جلب الفرح إلى قلوبنا -ب
 یعطي البسیط الحكمة -ج
 تحویل الروح - د
 كل ما سبق -ه
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 كیفیة یصف الكتاب المقدس إعالن هللا؟ -٩
 كافي، بسیط، ومفید أحیانا -أ

 جمیل، كامل، وقوي -ب
 مخیف، غامض، وصعب -ج
  غاضب، قاسي، ویتحدي . د

 
 كیف نحل مشاكلنا من الحسد والشك؟  - ١٠

 حصول على المزید من التعلیمعن طریق ال -أ
 بالصالة إلى هللا وعبادتھ - ب
 من خالل طلب المشورة من اآلخرین -ج
  عن طریق تجاھلھا -د

 
 لماذا طلب داود من هللا أن یختبر قلبھ؟  - ١١

 لیرى كیف كان داود طیب القلب  -أ
 لیكشف لھ عن أسرار طویلة في طي النسیان -ب
 لجعل داود یشعر على نحو أفضل -ج
  لیریھ الدوافع واألفكار الخاطئة لیتعامل معھم - د
  
  )١٣٩قائد المجموعة یقرأ مزمور (
  

 )اختر كل ما ینطبق(ماذا یقول لنا عن هللا؟  ١٣٩مزمور  - ١٢
 .انھ یعرف كل التفاصیل عنا -أ

 . ال نستطیع أن نھرب من وجوده -ب
 .ھو لیس مھتم بحیاتنا -ج
 . ن نولدیعلم هللا تفاصیل حیاتنا قبل أ -د
 .هللا شكلنا بنفسھ -ه
 .هللا ال یعرف المستقبل -و
 . هللا یحمینا - ز
  .هللا وحده یعلم كل أفكارنا -ح
 

ھل شعرت یوما أن حیاتك كانت حدثا عشوائیا؟ ماذا تقول كلمة هللا عن ذلك؟ ما ھو شعورك عندما 
 تعرف أن هللا دائما معك ویعرف كل تفاصیل حیاتك؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

ثم اعترف بھم واسألھ  عقلك ویكشف عن كل ما ال ینبغي أن یكون فیھم،اسأل هللا أن یختبر قلبك و
 . اشكره على وعده أن یغفر لك ویطھرك. أن یساعدك على التعامل مع الدوافع واألفكار الخاطئة
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عندما سأل داود هللا أن یریھ الحقیقة عن نفسھ و كیف أنھ أخطأ  ٥١ماذا كشف هللا لداود في مزمور   -١

یب؟ بشكل رھ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 )١٠تأمل اآلیة  (ذا فعل داود حیال اإلعالن الذي أعطاه لھ هللا بأنھ قد أخطأ ؟ ما -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، ماذا نتعلم عن مشاعر داود أثناء السنة التي قضاھا في الخطیة بدون اعتراف؟ وكیف ٣٢في مزمور  -٣

نصف حالتھ بعد أن اعترف وحصل على الغفران؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ترف بھا؟ وكیف یعطیانك كیف ینبغي أن یؤثر ھذان المزموران على حیاتك وخطایاك التي لم تع  -٤

روشتة لخطایاك التي لم تعترف بھا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، ما ھي الثالث طرق التي یكشف هللا بھا عن الحقیقة في ھذا العالم، وما ھو عمل ١٩وفقا ل مزمور  -٥

ومقاصد كالم هللا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 . ١٣٩أعطي لمحة عن هللا الذي یصلي لھ داود في نھایة المزمور   -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 . بمسألة اإلجھاض ١٦في ھذا المزمور نفسھ، صل اآلیة  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  

  الذھاب إلى العمق
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  والخروج للعبادة الدخول
  
  ١١الفصل 
  

  ٥٦العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  أن نعرف الطریقة الصحیحة للدخول إلى محضر هللا وعبادتھ: الھدف

بِّ َیا ُكلَّ األَْرضِ ١ بَّ بِفََرحٍ ٢. اِْھتِفِي لِلرَّ اْعلَُموا أَنَّ ٣. اْدُخلُوا إِلَى َحْضَرتِِھ بِتََرنُّمٍ . اْعبُُدوا الرَّ
اْحَمُدوهُ، . اْدُخلُوا أَْبَوابَھُ بَِحْمٍد، ِدیَاَرهُ بِالتَّْسبِیحِ ٤. ھَُو َصنََعَنا، َولَھُ نَْحُن َشْعبُھُ َوَغنَُم َمْرَعاهُ . بَّ ھَُو هللاُ الرَّ 

بَّ َصالٌِح، إِلَى األَبَِد َرْحَمتُھُ، َوإِلَى َدْوٍر فََدْوٍر أََمانَتُھُ ٥. بَاِرُكوا اْسَمھُ    )١٠٠زمور م.(ألَنَّ الرَّ
في وقت العھد القدیم، كان ھناك بروتوكول معین یتبعھ الشخص الذي كان على موعد مع الملك، 

وصف داود العبادة مثل الدخول إلى محضر الملك . فالدخول إلى محضر الملك لم یكن أمر سریع وبسیط
ھي بالحمد والتسبیح،  الطریقة الوحیدة المناسبة للدخول في محضر هللا. لھ بروتوطول معین یجب إتباعھ

  .وأفضل طریقة للتعبیر عن تلك المواقف ھي من خالل الموسیقى
نختبر صالحھ، ونفھم إرادتھ . محضر هللا، یمكننا أن نختبر أشیاء لم نعرفھا إال بالعقلعندما نأتي إلى 

تعمق في عالقتنا نمط العبادة یقودنا إلى المزید من ال. لجمیع الناس في كل العالم، ونتعلم أن نخدمھ بفرح
  .معھ، وینتج عنھا مزید من النمو واإلثمار
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  .أفضل إجابة اختر
 .صحیحة أو خاطئة؟ العدید من المزامیر تستخدم في العبادة -١
 .صحیحة أو خاطئة؟ یمكننا أال نعبد إال هللا في مجموعة من المؤمنین اآلخرین في الكنیسة -٢
  .، ولكن علیھا أن تفعل مع شركائنا في عبادة هللا شیئا صحیحة أو خاطئة؟ الموسیقى ھي مسلیة -٣
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 كیف یجب أن ندخل إلى محضر هللا؟ -٤
 بأفضل مالبسنا  -أ

 بطقوس محددة جدا -ب
 بالشكر، والتسبیح، والغناء -ج
  بالحزن على ما فقدنا - د

 
 ماذا نعرف في وجود هللا ؟ -٥
 .الرب ھو هللا -أ

 . الرب صالح - ب
 . هللا یرید أن  جمیع الناس على األرض یعبدوه ویخدموه - ج
 كل ما سبق - د
  ال شيء مما سبق - ه

 
 إلى متى تدوم رحمة هللا؟ -٦
 حتى ینفذ صبره -أ

 حتى إذا أخطأنا سبع مرات -ب
 حوالي عشرین عاما - ج
  إلى األبد - د

 
 كیف یخلص هللا الناس؟ -٧
 جسدیا فقط -أ

 عاطفیا فقط - ب
 روحیا فقط -ج
  في كل شيء یمكن أن نفقده - د

 
 أي نوع من األشخاص هللا یشفیھ ویخلصھ؟  -٨
 العمي، المأسورین، والمنكسرین -أ

 من لدیھم اكتفاء ذاتي – ب
 فقط العظماء -ج
  فقط أولئك الذین یستحقون - د

 
 ما ھو وسیلة هللا المفضلة لجلب نھضة لشعبھ؟ -٩
 تعلیم شعبھ بطریقة جیدة  -أ

 السماح لشعبھ بالشعور باالحتیاجات الكبیرة -ب
 إعطاء شعبھ كل ما یرید - ج
 معاقبة شعبھ على كل خطأ . د
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 ما ھي النتیجة النھائیة لجمیع أعمال هللا الخالصیة؟ - ١٠
 . نحمده ونعبده -أ

 . نحصل على ما نرید -ب
 . لن یكون لھا أي مشاكل أكثر -ج
  .ي األمر سرا و ال نذكره مرة أخرىنبق -د

 

یخلص هللا بطرق كثیرة؟ ھل شفاك جسدیا؟ ھل حررك من العبودیة؟ ھل أنار لك عیونك كیف 
  .   الروحیة؟ ماذا فعلھ معك یجب أن تحمده علیھ؟ قرر أن تبدأ كل یوم بالشكر والتسبیح

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

ف كم ھو ص(أشكر هللا ألنھ خلص كل مجال في حیاتك، اقض بعض الوقت مسبحا وعابدا لھ 
  لكل ما صنع) صالح
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، للدخول في محضر ١٠٠كیف یمكنك شخصیا تطبیق البروتوكول الذي أعطاه داود مجازا في مزمور  -١

هللا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
العبادة ، كیف ھذا المزمور یعرف العبادة؟ ' كیفیة'باإلضافة إلى  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما یفترض أن یحدث لنا عندما نعبد ؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھي األشیاء التي نعرفھا عندما ندخل إلى محضر هللا ؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھي خصائص ھذا االسم المذكورة في ھذا المزمور؟ " نبارك اسمھ "عندما  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یؤكد ھذا المزمور على أھمیة الشكر ؟   -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یبین ھذا المزمور في بدایتھ ونھایتھ أن العالم في قلب هللا، وینبغي أن یكون في قلوبنا ونحن نعبد ؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  
  

  

  ھاب إلى العمقالذ
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  ذوقوا وانظروا
  
  ١٢الفصل 
  

  ٥٧العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 
  

  ھم عالج هللا عندما نظن أنھ ال یوجد أملأن نف: الھدف

بَّ فِي ُكلِّ ِحینٍ ١ بِّ تَْفتَِخُر َنْفِسي٢. َدائًِما تَْسبِیُحھُ فِي فَِمي. أُبَاِرُك الرَّ یَْسَمُع اْلُوَدَعاُء . بِالرَّ
بَّ َمِعي، َوْلنَُعلِّ اْسَمھُ َمًعا٣. فَیَْفَرُحونَ   .َعظُِّموا الرَّ

بِّ ٤ . نَظَُروا إِلَْیِھ َواْستَنَاُروا، َوُوُجوھُھُْم لَْم تَْخَجلْ ٥. فَاْستََجاَب لِي، َوِمْن ُكلِّ َمَخاِوفِي أَْنقََذنِي طَلَْبُت إِلَى الرَّ
بُّ اْستََمَعھُ، َوِمْن ُكلِّ ِضیقَاتِِھ َخلََّصھُ ٦ بِّ َحالٌّ َحْوَل َخائِفِیِھ، َویُنَ ٧. ھَذا اْلِمْسِكیُن َصَرَخ، َوالرَّ یِھمْ َمالَُك الرَّ . جِّ
بَّ ٨ ِل َعلَْیھِ ! ُذوقُوا َواْنظُُروا َما أَْطیََب الرَّ ُجِل اْلُمتََوكِّ   )٨-١:٣٤مزمور .(طُوبَى لِلرَّ
  

یعتبر الیأس مشكلة كبیرة في عالمنا، لكن هللا یرید أن یزرع األمل في قلوبنا لیقودنا إلى اإلیمان بھ ولتكون 
لكن . ندما ال یعودوا یؤمنون أن شیئا جدیدا سیحدث لھمالناس یفقدون أملھم ع. لنا عالقة شخصیة معھ

حتى نتبعھ بطاعة وثقة في _ هللا یدعونا أن نذق وأن ننظر كم ھو صالح . الذین یثقون با سیباركون
  .عندما نفعل ذلك نكتشف أن هللا ھو في ذاتھ الصالح لنا في الحیاة. كلمتھ حتى نحصل على بركتھ

كان ھؤالء . عن صالح هللا وقوتھ للخالص، عندما كان مع رجالھ العظام ، مزمور٣٤كتب داود مزمور 
الرجال ھاربون وفاشلون عندما التقى بھم داود ألول مرة، ولكنھم نموا في اإلیمان والرجاء وھم یختبرون 

ناس لقد شاھدوا أن هللا یسر أن یفعل أشیاء غیر اعتیادیة من خالل أ. أمانة هللا لتوفیر الحمایة والرعایة
  . عادیین
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  .أفضل إجابة اختر
  
 .صحیحة أو خاطئة؟ العدید من المزامیر ھي مزیج من الوعظ، والصالة، والتسبیح -١
 .صحیحة أو خاطئة؟ كان كل الرجال الذین ذھبوا إلى البریة مع داود سعداء وناجحین -٢
  .صحیحة أو خاطئة؟ الرجاء ھو اإلیمان بأن شیئا جیدا سوف یحدث -٣
 

  . یذكر خالف ذلك ، اختر إجابة واحدة لكل سؤالما لم 
 
 لماذا وضع هللا األمل في قلوبنا؟ -٤
 حتى نعیش بوھم أن الحیاة ھي جمیلة -أ

 ختى یجعلنا نتعقب رغباتنا -ب
 لیجلب لنا اإلیمان بھ -ج
  حتى یعجب بنا الناس من حولنا -د

 
؟ -٥  ماذا یحدث ألولئك الذین یثقون با
 . لن یدانون  -أ

 .سیصابون في نھایة المطاف بخیبة األمل -ب
 . لن یعرفوا أبدا إذا كانوا على حق  -ج
  .سوف یكون لھم شعبیة  -د

 
 للتعامل مع فشلنا؟ ٣٤ماذا یقول لنا مزمور  -٦
 .تأكد من أنھ لن یحدث أبدا مرة أخرى -أ

 . ذوقوا وانظروا كم الرب صالح -ب
 . قبول حقیقة أننا لن ننجح أبدا -ج
  .س حتى تحصل على النجاحمار -د

 
 عمن كان یتحدث داود عندما كتب أن هللا لن یسمح لتقیھ أن یرى فسادا؟ -٧
 نفسھ -أ

 موسى -ب
 كل مؤمن -ج
  یسوع -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(ماذا سیحدث عندما یأتي المسیح ثانیة؟  -٨
 . العناصر تذوب من الحرارة الشدیدة  -أ

 . سوف تتوقف الحروب - ب
 . د سوف یعرفھال أح - ج
 .سوف یتجلى في إسرائیل فقط -د
  .سیتجلى بین األمم - ه

 
 ؟"یوم الرب"ما ھو أملنا في  -٩
 .ال أحد یستطیع أن یعرف إذا كان سوف یخلص -أ

 .سنتعلم  نعیش بأفضل ما یكون -ب
 . هللا سیكون ملجأنا -ج
 . سوف محاكم جنبا إلى جنب مع كل األرض -د
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 ر الحضور اإللھي؟كیف یمكننا أن نختب - ١٠
 بالسكون والھدوء -أ

 من خالل النظر إلى نفوسنا -ب
  من خالل التعلیم -ج
  من خالل الحج . د

 
 ماذا یفعل هللا في ھذا الوقت في التاریخ؟ - ١١

 معاقبة الناس لذنوبھم -أ
 وضع قائمة بجمیع الصلوات التي یسمعھا -ب
 بناء كنیستھ - ج
  لممحاولة حل جمیع مشاكل في العا . د

 

ھل جلست في سكون في أي وقت مضى لفترة كافیة لتختبر حضور هللا ؟ إذا كان األمر كذلك، 
كیف كان األمر؟ إذا لم یكن كذلك، ما ھي التغییرات في حیاتك التي یمكن أن تجعل تقضي وقتا أطول في 

 سكون معھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

لى أما جمیع سبحھ ألنھ سیتج. اسألھ أن یتیح لك الفرصة لتختبر حضوره. أشكر هللا ألنھ ملجأك
  .اسألھ أن یستخدمك لتحقیق إلعطاء األمل للذین یعیشون في یأس. األمم
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 حولت الھاربین والفاشلین إلى رجال عظام؟  ٣٤كیف الرسائل التي بشر بھا داود في مزمور  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
بَّ َمِعي، َوْلنَُعلِّ اْسَمھُ ٣؟ ٤٠٠موعظة داود لھؤالء الرجال الكیف ھذا یضیف إلى  -٢ َمًعا  َعظُِّموا الرَّ
 ). ٣:٣٤مزمور (

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف بكاء ھؤالء الجبابرة یثبت أن هللا یسر بأن یفعل أمور غیر عادیة من خالل أناس عادیین؟    -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
من ھذا المزمور تضیف إلى موعظة داود في اآلیة الثامنة؟  ١٢كیف اآلیة  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یتنبأ عن مصیر ھذه األرض، وكیف یمكن أن یكون هللا لنا ملجأ و قوة وعونا؟  ٤٦إذا كان مزمور  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ور التي یریدنا هللا أن نعرفھا متى بقینا في خضم ھذه الكارثة العظیمة؟ ما ھي الثالثة أم -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف تعالیم ھذا المزمور تتالءم مع تعالیم العھد القدیم و العھد الجدید بشأن المجيء الثاني لیسوع  -٧

المسیح؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 

  الذھاب إلى العمق
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  حكمة سلیمان
  
  ١٣الفصل 
  

  ٥٨العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 
  

  األمثال وكیف نطبقھا على حیاتنا أن نتعلم الحكمة العملیة من سفر: الھدف

بِّ بُِكلِّ قَْلبَِك، َوَعلَى فَْھِمَك الَ تَْعتَِمدْ ٥ ُم ُسبُلَكَ ٦. تََوكَّْل َعلَى الرَّ  .فِي ُكلِّ طُُرقَِك اْعِرْفھُ، َوھَُو یُقَوِّ
بَّ َواْبُعْد َعِن الشَّرِّ . الَ تَُكْن َحِكیًما فِي َعْینَْي نَْفِسكَ ٧   )٧- ٥:٣ال أمث(اتَِّق الرَّ

یَرةٌ ١٦فَاْنظُُروا َكْیَف تَْسلُُكوَن بِالتَّْدقِیِق، الَ َكُجھَالََء بَْل َكُحَكَماَء، ١٥ ِمْن أَْجِل ١٧. ُمْفتَِدیَن اْلَوْقَت ألَنَّ األَیَّاَم ِشرِّ
بِّ    )١٧-:١٥أفسس .(ذلَِك الَ تَُكونُوا أَْغبِیَاَء بَْل فَاِھِمیَن َما ِھَي َمِشیئَةُ الرَّ

  
كتب سلیمان ثالثة أالف مثل، ما یقرب من ألف . فر األمثال ھو أكثر سفر عملي في الكتاب المقدسإن س

وقد كتب ھذه األفكار العملیة لكل مجال من مجاالت . وھو یعتبر أحكم رجل في العالم. منھم في ھذا السفر
  . كذلك جمع كتابات أخرى لرجال حكماء في أیامھ. حیاتنا

لذلك سفر . فھو أراد أن یعلم الشباب أن ال یفعلوا مثلھ. سلیمان بسبب إخفاقاتھ نتعلم الكثیر من حكمة
كان قصده أن یصبح الحكیم قائد حكیم، . سلیمان یعتبر ملخص لتجارب سلیمان الخاصة في حیاتھ

أوحى لھ هللا أن یكتب . واإلنسان البسیط في التفكیر أن یصبح حكیما، وأن یعلم كل إنسان أن یعیش بالحق
  . ذا السفر ألنھ یرید أن نتمتع بعواقب أعمالنا الصالحةھ
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  .أفضل إجابة اختر
  
  .صحیحة أو خاطئة؟ سفر األمثال ھو عبارة عن شعر جید، ولكن لیس عملي جدا -١
  .صحیحة أو خاطئة؟ معظم األمثال إما كتبھا أو جمعھا سلیمان -٢
  .صحیحة أو خاطئة؟ الحكمة والمعرفة ھي الشيء نفسھ  -٣
  .صحیحة أو خاطئة؟ لیس من الممكن معرفة الحكمة من الفشل -٤
  

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
  
  )اختر كل ما ینطبق(ما الذي أھل سلیمان لكتابة األمثال من الحكمة؟  -٥
  .عاش بالحكمة الكاملة طوال حیاتھ -أ

  .هللا أوحى لھ أن یكتبھا -ب
  .حتى من فشلھتعلم من التجربة،   -ج
  .كان یحب الحكمة والمعرفة و یخشى هللا -د
  .درس جمیع الفالسفة القدماء من الثقافات األخرى - ه

  
  لماذا كتب سلیمان ھذا العدد الكبیر من األمثال؟  -٦
  .أراد أن یعلم الناس كیف یعیشون -أ

  .انھ یحتاج إلثبات قیمتھ كملك -ب
  .من رئیس الكھنةأراد الناس أن یكونوا أكثر والء لھ  -ج
  .أرسل هللا مالكا إلمالء األمثال لھ  -د

  
  ما ھي أحكم وسیلة للعیش؟  -٧
  .تسعى أكثر للمتعة -أ

  .تتجاوز العالم المادي  -ب
  .تفعل ما ھو صواب -ج
  .یصبح الشخص االنفرادي، الذي یعیش وحده وبعیدا عن إغراءات العالم -د

  
  الزنا؟ ما ھي أفضل وسیلة للرجل لتجنب إغراء  -٨
  أن یتزوج العدید من الزوجات -أ

  أن تعیش في عزلة أو بین الرجال -ب
  االعتماد كلیا على االنضباط الذاتي  -ج
  أن یكون لھا عالقة الوفاء مع زوجتھ -د

  
  ما الدرس الذي یمكن أن نتعلمھ من النمل؟  -٩
  كیفیة الحصول على كمیة مناسبة من الراحة -أ

  دكیف یكون العمل باجتھا -ب
  كیفیة تناول الطعام بشكل جید -ج
  كیفیة العیش كأفراد -د
  

  ماذا یقول سلیمان عن اتھام اآلخرین؟ - ١٠
  .انھ ألمر جید أن نشیر إلى أخطاء اآلخرین -أ

  .األشرار یتھمون، ولكن الصالحین یدافعون -ب
  .اتھام شخص فقط عندما یكون ھناك شھود آخرین  -ج
  .م مبررةالصالحون یتأكدون أن اتھاماتھ -د
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  ماذا یوصي سفر األمثال عن المستقبل؟ب  - ١١
  .ال یكون أبدا لدیك خطة والسماح للروح القدس أن یقودك أینما یشاء  -أ

  .لدیك خطة محددة وال تحید عنھا -ب
  .وضع خطط جیدة، ولكن دع الروح القدس یرشدك -ج
  .تفعل كل ما یناسب شخصیتك -د

  
  دیب أطفالك؟ماذا یقول سفر األمثال عن تأ  - ١٢

  .ینبغي تجنب االنضباط ألنھ یجعل یضایق األطفال -أ
  .ینبغي أن یكون االنضباط شدیدا قدر اإلمكان -ب
  .االنضباط یدل على الحب  -ج
  .یجب تعلم االنضباط كشخص بالغ  -د

  
  ما ھي العالقة بین الحكمة والكالم؟  - ١٣

  .العقالء یتحدثون باستمرار -أ
  .نھم ال یعرفون ماذا یقولونالحمقى ال یتكلمون أل -ب
  .العقالء ال یسمحون للحمقى بالكالم -ج
  .العقالء ال یتحدثون كثیرا، بل یستخدمون كلماتھم بعنایة -د

  

في أي مجال في حیاتك كنت في أشد الحاجة لمعرفة حكمة هللا؟ كیف كانت ستتغیر حیاتك إذا 
  عرفت طرق هللا في تلك المناطق؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  
  

أشكره على ھذا الوعد و . ألولئك الذین یطلبونھا، ومستعدون إلتباعھ هللا وعد أن یعطي حكمتھ 
  .اسألھ أن أعطیك الحكمة التي تحتاج إلیھا

  

یُِّر، فََسیُْعطَى َوإِنََّما إِْن َكاَن أََحُدُكْم تُْعِوُزهُ ِحْكَمةٌ، فَْلیَْطلُْب ِمَن هللاِ الَِّذي یُْعِطي اْلَجِمیَع بَِسَخاٍء َوالَ یُعَ ٥
یُح َوتَْدفَُعھُ َولِكْن لِیَْطلُْب بِإِیَماٍن َغْیَر ُمْرتَاٍب اْلبَتَّةَ، ألَنَّ اْلمُ ٦. لَھُ  . ْرتَاَب یُْشبِھُ َمْوًجا ِمَن اْلبَْحِر تَْخبِطُھُ الرِّ
بِّ ٧  .َرُجٌل ُذو َرأْیَْیِن ھَُو ُمتَقَْلقٌِل فِي َجِمیعِ طُُرقِھِ ٨. فَالَ یَظُنَّ ذلَِك اِإلْنَساُن أَنَّھُ یَنَاُل َشْیئًا ِمْن ِعْنِد الرَّ
 )٨-٥:١یعقوب (



55 
 

  
  
ما ھو الفرق بین المعرفة والحكمة؟  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
وفقا لسلیمان، ما ھي بدایة الحكمة؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
) ٥:١أنظر یعقوب ( ماذا ینبغي أن نفعل عندما نعرف أننا نفتقر للحكمة؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
الرأسیة تصنف الموضوعات التي یتناولھا سفر األمثال، ومن ثم ادرس  ارسم رسما بیانیا، فیھ األعمدة -٤

. ھذا السفر موضعیا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. كتقدیر لحكمة ھذه األمثال، اكتب خمسة أمثال بنفسك وشاركھا مع أصدقائك -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
لمن األمثال موجھة في المقام األول؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
أصحاح في ھذا السفر، استخدام ھذا السفر بمثابة تقویم واقرأ فصل كل یوم یتوافق مع  ٣١ألن ھناك  -٧

 ما ھي التغییرات التي تتوقع أن تشھدھا في األحداث التي تواجھك؟ . یوم من أیام الشھر
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  
  

  
  
  

  الذھاب إلى العمق
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  حكمة سلیمان األخیرة
  
  ١٤الفصل 
  

  ٥٩العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  لنتعلم من حكمة سلیمان أن الحیاة كلھا بدون وجود هللا باطلة: الھدف

ألَنَّ هللاَ یُْحِضُر ١٤.  َواْحفَْظ َوَصایَاهُ، ألَنَّ ھَذا ھَُو اِإلْنَساُن ُكلُّھُ اتَِّق هللاَ : فَْلنَْسَمْع ِختَاَم األَْمِر ُكلِّھِ ١٣
ا ، إِْن َكاَن َخْیًرا أَْو َشّرً ْینُونَِة، َعلَى ُكلِّ َخفِيٍّ   )١٤- ١٣:١٢الجامعة .(ُكلَّ َعَمل إِلَى الدَّ

  
. عن معضالت محیرة في الحیاةإن سفر الجامعة یتحدث إلى قلوب شعب هللا عندما یبحثون عن إجابات 
حیث یحث جیل الشباب أن یتعلم . ھذا السفر ھو عبارة عن خطبة بشر بھا سلیمان في نھایة حیاتھ للشباب

  .من تجربتھ وھو یبحث عن معنى وھدف الحیاة
رغم انھ أصبح غنیا للغایة، وكان أحكم . وأوضح سلیمان أنھ بحث عن معنى الثروة، والحكمة، والمتعة

كانت . اش قبل أي وقت مضى، واستمتع بكل متع الحیاة، إال أنھ لم یكن راضیا عن ھذه األموررجل ع
وقال للشباب أن . وقد كان الغرض الوحید المجدي في الحیاة ھو أن یتقي هللا ویحفظ وصایاه. كلھا فارغة

ون هللا والدینونة ألن في یوم من األیام سوف یواجھ. یذكروا هللا في شبابھم ویعیشوا حیاتھم بشكل جید
  .األبدیة
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  .أفضل إجابة اختر
  
 ."الواعظ" "سفر الجامعة "صحیحة أو خاطئة؟ یعني  -١
 . صحیحة أو خاطئة؟ قال سلیمان أن الثروات ھي مفتاح السعادة -٢
  .صحیحة أو خاطئة؟ كتب سفر الجامعة في الوقت الذي كان سلیمان محبط جدا -٣
  

  . جابة واحدة لكل سؤالما لم یذكر خالف ذلك، اختر إ
  
 ما ھو سفر الجامعة؟ -٤
 قصیدة -أ

 أغنیة -ب
 عظة - ج 
  قصة -د
  
 أي من التالي أعطى سلیمان رضا صحیح؟   -٥
 الحكمة -أ

 المتعة -ب
 الثروة - ج
 كل ما سبق - د
  ال شيء مما سبق - ه
  
 والحكمة، والمتعة؟بماذا حث سلیمان الناس على القیام بھ بدال من محاولة إیجاد ھدف في الثروة،  -٦
 . أن یعیشوا في عزلة عن اآلخرین -أ

 . یتقوا هللا و یطیعوا أوامره أن -ب
 .أن یعیشوا حیاة متوازنة -ج
  . أن یسعوا لتحقیق السالم الداخلي من خالل التأمل – د
  
 ما االستنتاج الذي وصل إلیھ سلیمان حول الظلم في العالم؟ -٧
 . لمستقبلكل واحد سوف یجني مكافأتھ في ا -أ

 .هللا سوف یحاكم جمیع الناس ویجعل األمور في نصابھا الصحیح في نھایة المطاف -ب
 . الحیاة غیر عادلة، ولیس ھناك شيء یمكننا القیام بھ حیال ذلك -ج
  . الظلم ھو مجرد وھم -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(ما المواقف والمواضیع التي یمكن أن نجدھا في سفر الجامعة؟  -٨
 شك -أ

 إیمان -ب
 حكمة -ج
 یأس -د
 عبث- ه
 األمل -و
 تعبیر ساخر -ز
 تعلیمات - ح
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 كیف یتحد الزوج والزوجة في الزواج؟ -٩
 عقلیا -أ

 روحیا -ب
 جسدیا - ج
  كل ما سبق -د
  

 متى یفكر الناس باألكثر في الحیاة األبدیة؟  - ١٠
 في مرحلة الطفولة -.أ

 عند الزواج -ب
 في جنازة -ج
  في حفلة - د
  

 ما ھو المھم أن نتذكره عند العمل مع الشباب؟  - ١١
 . الثمر یأتي في وقت الحق -أ

 . لن یتذكروا ما یتعلمونھ -ب
 .إنھم یتعلمون بشكل أفضل عندما یتم معاقبتھم بشدة -ج
  .إذا كانوا متمردین في شبابھم، فأنھم سیكونون دائما متمردین . د
  

 مان على القیام بھ في شبابنا؟في نھایة سفر الجامعة، على ماذا یحثنا سلی - ١٢
 . المتعة بكل وسعنا -أ

 . االدخار للمستقبل - ب
 .ذكر هللا -ج
  . نكون مخلصین لمعتقدات آبائنا وأجدادنا -د
  

كیف تتصل با عندما تكون محبط أو عندما یكون لدیك شكوك؟ ھل أنت تقترب إلیھ أم تبتعد عنھ؟ 
 لماذا؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

نھ یعطي معنى للحیاة، و اسألھ أن یساعدك على أشكره أل .تحدث بصراحة مع هللا عن مشاعرك
 .العیش للھدف األبدي و بفرح ولیس في سعي أحمق للمتعة
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لماذا قرر سلیمان أن الثروات لیست ھي غرض و معنى الحیاة؟   -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لماذا قرر سلیمان أن المعرفة والحكمة لیست ھي معنى وھدف الحیاة؟   -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لماذا قرر ھو أن المتعة لیست غرض ومعنى الحیاة؟   -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یظن بعض العلماء أن ھذا السفر كتبھ كاتبان مختلفان؟ لماذا  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 لماذا سلیمان یقول لنا في األصحاح السابع أنھ من األفضل أن نذھب إلى جنازة بدال من الطرف؟ -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لماذا یقول سلیمان ھذه الخطبة للشبان في نھایة حیاتھ؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ماذا یعني سلیمان باستنتاجھ بأن حل المسألة برمتھا ھو بتقوى هللا وحفظ وصایاه؟ -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إلى العمقالذھاب 
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  یسوع یحبني
  
  ١٥الفصل 
  

  ٦٠العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

أن نفھم لماذا سفر نشید األنشاد موجود في الكتاب المقدس وماذا یبین لنا عن محبة هللا : الھدف
  .لنا وللكنیسة

بِّ ١٠ ، ِمْثَل كَ . تَْبتَِھُج نَْفِسي بِإِلِھي، ألَنَّھُ قَْد أَْلبََسنِي ثِیَاَب اْلَخالَصِ . فََرًحا أَْفَرُح بِالرَّ َسانِي ِرَداَء اْلبِرِّ
  )١٠:٦١إشعیاء .(َعِریٍس یَتََزیَُّن بِِعَماَمٍة، َوِمْثَل َعُروٍس تَتََزیَُّن بُِحلِیِّھَا

: َذا ِھَي اْلَمَحبَّةُ فِي ھ١٠. أَنَّ هللاَ قَْد أَْرَسَل اْبنَھُ اْلَوِحیَد إِلَى اْلَعالَِم لَِكْي نَْحیَا بِھِ : بِھَذا أُْظِھَرْت َمَحبَّةُ هللاِ فِینَا٩
أَیُّھَا األَِحبَّاُء، إِْن َكاَن هللاُ قَْد أََحبَّنَا . لَْیَس أَنَّنَا نَْحُن أَْحبَْبنَا هللاَ، بَْل أَنَّھُ ھَُو أََحبََّنا، َوأَْرَسَل اْبنَھُ َكفَّاَرةً لَِخطَایَانَا

  )١١-٩:٤یوحنا ١. (اھَكَذا، یَْنبَِغي لَنَا أَْیًضا أَْن یُِحبَّ بَْعُضَنا بَْعضً 
ھو أغنیة حب التي تسجل . ھو آخر كتب الشعر) معروف أیضا باسم نشید سلیمان(إن نشید األنشاد 

كثیر من الناس یتساءلون لماذا یضم الكتاب المقدس سفر عن الرومانسیة . رومانسیة بین اثنین من المحبین
لى حقائق مھمة، منھا أن هللا یرى أن العالقة والعالقة الجسدیة الحمیمة؟ الحقیقة أن ھذا السفر یحتوي ع

خلق . خلق هللا المرأة لتكمل الرجل وتجتمع معھ في عالقة حمیمة. الجنسیة تكون جزءا جید جدا من خلقھ
على ". لیس جیدا أن یكون آدم وحده، أصنع لھ معینا نظیره: "هللا البشر في حاجة إللى الحمیمیة، قال هللا

كلمة هللا تعلم أنھ عمل نقي . ن الجنس داخل الزواج لیس روحیا أ غیر مقدسخالف لبعض المعتقدات أ
صممھ هللا للتعبیر عن الحب، والفرح في الوحدة، وإنجاب األطفال، وتجربة المتعة المحمیة في إطار 

  .الزواج
 حقیقة أخرى نجدھا في سفر النشید وھو یمثل عالقتنا مع المسیح والتي غالبا ما نصفھا في الكتاب

المحبان في نشید األنشاد یمثالن الحب بین هللا وإسرائیل، والحب بین المسیح . المقدس بعالقة الزواج
ھذه الصورة لیست فقط مھمة بالنسبة لعالقة هللا مع شعبھ ككل، بل ھي أیضا مھمة بالنسبة . والكنیسة

یمة مع المسیح الذي عاش بیننا فھو یعلمنا الكثیر عن العالقة الحم. لعالقة یسوع مع كل واحد منا على حدة
  .الحب: ھذه األغنیة تتكلم بلغة القلب عن أھم عاطفة. وقام من األموات
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  .أفضل إجابة اختر
 . صحیحة أو خاطئة؟ الشعر ھو لغة القلب -١
 .نشید األنشاد ھو عن األلم والمعاناة ،بعض المزامیرو  سفر أیوبصحیحة أو خاطئة؟ مثل  -٢
 ة؟ االغنیة من سلیمان ال ینبغي أن یكون في الكتاب المقدس، ألن هللا لنصحیحة أو خاطئ -٣
  . كتاب عن الحب الجنسي الحمیمل  مصدر إلھام نوكی

 
  . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 

 
 )اختر كل ما ینطبق(في الكتاب المقدس؟ موجود لماذا نشید االنشاد  -٤
 في الزواجلیعلمنا قدسیة الحب الحمیم   -أ

 بین لنا صورة لمحبة هللا لشعبھیل -ب
 لیعلمنا الطریقة الصحیحة للحب -ج
  لتوضیح العالقة بین المسیح وكنیستھ -د

 
 ؟لیكونوا أنقیاءما ھي أفضل طریقة لمساعدة الشباب   -٥
 .نعلمھم أن الجنس قذر -أ

 . نعلمھم أن الجنس جید وجمیل في إطار الزواج -ب
 .الجنس في وجودھم تحدث أبدا عننال  -ج
  . أعضاء من الجنس اآلخر إلىمن التحدث  نمنعھم - د

 
 یقطع التواصل بین العروس والعریس؟ من الذي، سفر النشیدفي  -٦
 فقط العروس -أ

 فقط العریس - ب
 ھماكال -ج
  أحد ال -د

 
 وجود عالقة حمیمة وشخصیة معنا؟بھتم  یسوع یكیف   -٧
 ھاجدا، لكنھ سیسمح ل الیس مھتم -أ

 إلى حد ما امھتم - ب
 مع بعض الناس امھتم -ج
 للغایة مع الجمیع الذین سوف یأتون إلیھ امھتم- د

 
 قبل كل شيء؟ أن نھتم بھرید هللا یماذا  -٨
 عطایاه -أ

 الحب لشعبھ -ب
 فرح -ج
  یسوع -د
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 )اختر كل ما ینطبق(: نا أن حب هللا لنا ھيوو الرسول بولس یعلم یسوعو نشید األنشاد  -٩
 نقي -أ

 دون شروط -ب
 ال ینكر - ج
 ال یقارن -د
 غیر قابل للتدمیر - ه
 أبدي - و
 ال یقاوم -ز
  مضحي -ح
 

 نا أن نحب بعضنا البعض؟یلعكیف  - ١٠
 . أفضل ما في وسعنا -أ

 .مثل أنھم یحبوننا - ب
 كما علمنا آباؤنا  -ج
  .هللا ناكما یحب -د

 

 تكون أكثر حمیمیة؟ ترغب أنھل كیف ھي عالقتك الحمیمة مع یسوع؟ 
  محبة هللا من خالل حیاتك؟ تجعلھم یروامحبة هللا؟ كیف یمكنك أن  لھ ھناك شخص ما لم تظھرھل 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  
  
  
 
 
  
  

. ھمع كساعدك على النمو كل یوم في عالقتیو یجذبك إلیھسألھ أن ا .لك العمیق على حبھ هللاحمد 
  .شخصیا أیضالھم محبة هللا  أسأل هللا أن یظھر محبتھ لآلخرین من خاللك حتى یتمكنوا من معرفة 

 
 

  

َوالَ تُقَبُِّح، َوالَ تَْطلُُب َما ٥اْلَمَحبَّةُ الَ تَتَفَاَخُر، َوالَ تَْنتَفُِخ، . اْلَمَحبَّةُ الَ تَْحِسدُ . اْلَمَحبَّةُ تَتَأَنَّى َوتَْرفُقُ ٤
َؤ،  ، َوالَ تَظُنُّ السُّ ، َوالَ تَْفَرُح بِاِإلْثِم بَْل تَْفَرُح بِ ٦لِنَْفِسھَا، َوالَ تَْحتَدُّ ُق ٧اْلَحقِّ َوتَْحتَِمُل ُكلَّ َشْيٍء، َوتَُصدِّ

اُت فََستُْبطَُل، . اَْلَمَحبَّةُ الَ تَْسقُطُ أَبًَدا٨. ُكلَّ َشْيٍء، َوتَْرُجو ُكلَّ َشْيٍء، َوتَْصبُِر َعلَى ُكلِّ َشْيءٍ  ا النُّبُوَّ َوأَمَّ
 )٨-٤:١٣وس كورنث١( .َواألَْلِسنَةُ فََستَْنتَِھي، َواْلِعْلُم فََسیُْبطَلُ 
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 .لماذا یتم تضمین نشید االنشاد في الكتاب المقدسیوضحان إعط سببین على األقل   -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
عالقة جمیلة،   يأطفالنا أن العالقة الجنسیة الحمیمة في سیاق الزواج ھ أن نعلمجدا  من المھم لماذا   -٢

ومقدسة في عیني هللا ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
أن الجنس ھو شيء قذر؟  تعلیم األطفال عندما ھي اآلثار السلبیة   -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
عذارى عندما یتزوجن، دون إعطائھم االنطباع بأن  أطفالنا بالحفاظ علىكیف یمكننا تحقیق ھدفنا  -٤

الجنس قذر؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
على وجھ وكنیستھ  الحي والمقام ھو قصة رمزیة لعالقة الحب بین المسیح سفرشرح كیف أن ھذا الا  -٥

 .على وجھ الخصوصالعموم وبیني وبینك 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
العروس أو العریس؟  - ھذه العالقة ب الذي یبدأمن ھو   -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
تنقطع أبدا من قبل العریس ولكن فقط من قبل لم كیف یمكنك تطبیق شخصیا حقیقة أن ھذه العالقة  -٧

  العروس؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 

  الذھاب إلى العمق
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