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  الطاعة الممسوحة
  
  ١٠الفصل 

  ٣٦العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  .أن نتعلم من أخطاء داود، ورغبتھ في االعتراف والتوبة والغفران: الھدف

بِّ بَِذْنبِي«: قُْلتُ . تَِرُف لََك بَِخِطیَّتِي َوالَ أَْكتُُم إِْثِميأَعْ ٥ َوأَْنَت َرفَْعَت أََثاَم َخِطیَّتِي » أَْعَتِرُف لِلرَّ
  )٥:٣٢مزمور (

وقد كان داود مثال ساطع على ھذه الحقیقة في معظم . الختبار قوة الروح القدسالطاعة ھي شرط أساسي 
  .  أن بركات هللا لھ لم تكن بسبب إنجازاتھ بل بسبب نعمة هللا لكن داود كان یعلم. حیاتھ

خطیة . في وقت ما من حیاة داود، ارتكب خطیة الزنا والقتل، ولمدة عام حاول التستر على ھذه الخطیة
وشعر داود . داود تبین لنا أنھ حتى الناس الصالحین یمكن أن یستسلموا للشھوة إذا لم یكونوا حذرین

. ولكن في نھایة المطاف عندما واجھ خطیتھ التفت إلى الرب. دى إلى بھ إلى إنھاك جسديبالذنب مما أ
عندما نفشل، المھم . ھذه التجربة توضح عظمة داود في الطریقة التي استجاب بھا لفشلھ وإلى عواقب ذنبھ

ثلة في وفي ھذا أیضا كان داود، حتى عندما أخطأ، أصبح واحد من أعظم األم. ھو كیف نواجھ فشلنا
  . الكتاب المقدس بالنسبة لنا
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  أفضل إجابة اختر
  
 " . مسحھ العصیان"صحیحة أو خاطئة؟ شاول ھو مثال جید ل  -١
 .یمكن أن یستمر إلى أجل غیر مسمى، حتى لحیاة بأكملھا" الممسوح العصیان"صحیحة أو خاطئة؟  -٢
 " مسحھ الطاعة"صحیحة أو خاطئة؟ داود ھو مثال جید ل  -٣
 
  . لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال ما
 
 ماذا كان یرید داود أن یفعلھ في سبیل هللا؟ -٤
 امتالك مزید من األراضي -أ

 )معبد(بناء بیت   -ب
 یصبح كاھنا - ج
  تحسین اقتصاد البالد -د

 
 كیف تجاوب داود مع وعد هللا لذریتھ؟ -٥
 . شكر هللا إلعطائھ ما یستحقھ -أ

 . ض لقبول ذلكرف -ب
 .لم یكن لدیھ اإلیمان بذلك -ج
  .من هللا  اعترف بتواضع أنھا نعمة -د

 
 كیف یمكن لشخص یحب هللا بقدر ما أحبھ داود أن یفعل الخطیئة كما فعلھا داود؟ -٦
 .كان یعتقد انھ یفعل إرادة هللا -أ

 . نسي قوانین هللا -ب
 . فلدینا نقاط ضع كلنا. ال أحد أكبر من الخطیئة -ج
  . لم یكن یحب هللا حقا بالقدر الذي قالھ – د

 
 متى نكون أكثر عرضة للخطیة؟ -٧
 . عندما نكون في ذروة حیاتنا الروحیة ونعتقد أننا ال یمكن أن نخطئ -أ

 .عندما نكون على درایة بقدر ماذا سنكون خاطئین -ب
 .عندما یجربنا هللا أكثر مما نستطیع أن نحتمل -ج
  . شيء في الحیاة یسیر بشكل خاطئ عندما یكون كل -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(ما ھي الخطایا التي ارتكبھا داود؟   -٨
 اتخذ اسم هللا باطال -أ

 سرق - ب
 زنا -ج
 لم یكرم اآلباء – د
 قتل -ه
  كسر السبت  - و
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 كیف كان داود روحیا خالل السنة التي ستر فیھا ذنبھ؟ -٩
 . هللاكان ال یزال مثمرا جدا وقریبا من  -أ

 . كان جافا روحیا  وبعیدا عن هللا -ب
 . لم یالحظ أي فرق - ج
  . نما أكثر بقرب هللا وكان هللا یستجیب لكل صالتھ - د

 
 كیف كان رد فعل داود عندما أدرك خطورة ذنبھ؟ - ١٠

 . غضب جدا من ناثان النبي -أ
 .حافظ على السریةرشوة لكل الذین عرفوا خطیئتھ لی قدم – ب
 . تظاھر بأنھ لم یخطئ أبداكان ی -ج
 . اعترف بذنبھ وتاب -د

 
 كیف یمكننا أن نتعلم من داود؟ - ١١

 . ھو مثال جید بالنسبة لنا -أ
 . فھو تحذیرا قویا بالنسبة لنا -ب
 . فھو على حد سواء مثاال و تحذیرا - ج
  . انھ لیس مثاال وال تحذیرا -د

 
 أي مما یلي تعامل معھ داود بشكل جید؟ - ١٢

 لحیاةا -أ
 الموت - ب
 النجاح - ج
 الفشل -د
  كل ما سبق -ه

 
 ما حدث بعد أن غفر هللا لداود؟ - ١٣

 . كان ال یزال ھناك عواقب لخطیئتھ -أ
 . إزالة جمیع العواقب هللا لذنبھ - ب
 .كان علیھ أن یتخلى عن عرشھ -ج
  .أصبح مجنونا مثل شاول - د
  

 لم یسبق لك أن اعترف بھا بصدق إلى هللا؟ ما ھو رد فعلك عندما تخطئ؟ ھل ھناك أي خطایا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

أعترف  بأي ذنب یأتي  .أسأل هللا أن یظھر لك إذا كان ھناك أي خطایا تعیق بركتھ في حیاتك
 .صلي لیساعدك على الوقوف بحزم ضد الشھوة .إلى ذھنك و اشكره على الغفران الكامل
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 ١٣- ١٢:١٠كورنثوس  1تأمل ماذا تعلمنا الحقیقة أن رجل صالح وعظیم مثل داود قد یخطئ؟   -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 وفقا لطریقة هللا التي یرى بھا خطایانا، ما ھي أسوأ خطایا داود، الزنا أم قتل زوج بثشبع؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 كیف فشل داود بنجاح؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 كیف لم یفشل داود بنجاح؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
إن . "آجال أم عاجال كل رجل یجب أن یجلس أمام مأدبة من العواقب: " روبرت لویس ستیفنسون یقول -٥

ما ھي أسوأ عواقب خطیئة داود  ).٢٣:٦رومیة (الكتاب المقدس یقول لنا أن أجرة الخطیة ھي موت 
 ولماذا؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لم تكن بنفس الحدة كما كانت؟ " مائدة عواقبھ"إذا لم یكن داود قد ستر ذنبھ لمدة عام كامل، ھل كانت  -٦

وبعبارة أخرى، إذا كان داود قد ذھب إلى النبي ناثان بدال من ناثان یأتي الیھ، ھل كان یمكن أن تكون 
  .عواقب خطیئتھ مختلفة؟ اشرح

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
اود عندما اتھم داود بشجاعة كبیرة؟ ما ھي التغییرات التي شاھدھا كیف تعرف النبي على خطیئة د -٧

  ناثان في حیاة داود خالل تلك السنة من التستر؟ 
 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


