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  بركة الغفران
  
  ١١الفصل 

  ٣٧العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  لنفھم معنى التوبة الحقیقیة وكیف یغفر هللا لنا خطایانا: الھدف

  )٩:١یوحنا١.(اْعتََرْفنَا بَِخطَایَانَا فَھَُو أَِمیٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى یَْغفَِر لَنَا َخطَایَاَنا َویُطَھَِّرَنا ِمْن ُكلِّ إِْثمٍ  إِنِ ٩
ْد فِي َداِخلِي ١٠   )١٠:٥١مزمور(قَْلبًا نَقِیًّا اْخلُْق فِيَّ یَا َهللاُ، َوُروًحا ُمْستَقِیًما َجدِّ
  

ا داود في سنوات اإلضطراب بعد أن أخطأ، نستطیع أن نشعر بعظمتھ، على الرغم في المزامیر التي كتبھ
  . أنھ سقط أخالقیا وروحیا

ولكن . عاما بعد أن استرد هللا روحھ ومملكتھ ٢٤عاما قبل أن یخطئ، و ١٦عاما،  ٤٠كان داود ملكا لمدة 
  .والتوبة، واتباع مشیئة الربھذا اإلسترداد جاء بعد أن سار داود في طریق هللا، باإلعتراف بذنبھ، 

حل هللا مشكلة الشعور بالذنب بالغفران، ولكن لنختبر الغفران، مثل . مثل داود، جمیعا لدینا شعور بالذنب
بذلك نبین أننا نفھم ونؤمن بحل هللا لمشكلة الشعور بالذنب عندما . داود، یجب علینا أن نعترف بأننا خطاة

. التي تعبر عن توبتنا ووضع الثقة في الرب –نفعل ما ھو حق  –بر نعترف بخطایانا، ونقدم تقدمات ال
. ، نخن نتبع طریق هللا للغفران ورجوعنا مرة أخرى٥١عندما نتبع مثال داود في اإلعتراف في مزمور 

  . یمكننا أن نستمتع ببركات الغفران، ألن هللا سیزیل شعورنا بالذنب
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  أفضل إجابة اختر
  
  .إن داود مجرد شخصیة ثانویة ألن الكتاب المقدس ال یعطي مساحة كبیرة لحیاتھ صحیحة أو خاطئة؟ -١
  .صموئیل تساعدنا على فھم سفر المزامیر ٢و  ١صحیحة أو خاطئة؟ المعلومات التاریخیة في  -٢
  .صحیحة أو خاطئة؟ المزامیر تصف دائما لنا كیف ھي الحیاة عندما یسیر كل شيء بشكل جید -٣
  

  .ف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال ما لم یذكر خال
  
  ماذا یحدث عندما نحاول أن نكون رعاة أنفسنا؟ -٤
  .ونصبح قادرین على السیطرة على حیاتنا -أ

  .نعرف دائما االتجاه الذي یجب أن نتخذه -ب
  .هللا یبارك استقاللنا - ج 
  .ال تعمل الحیاة بشكل جید - د 
  
  ل آخر؟كیف كان رد فعل داود عندما لعنھ رج -٥
  .لم یوقف الرجل عن اللعن ألنھ یعتقد إنھ یستحق ذلك -أ

  .أعدم الرجل الذي شتمھ -ب
  .أصبح یخاف من هللا -ج
  .أجاب الرجل بلعنة أخرى -د

  
  ماذا یحدث لنا عندما كنا نخضع لتأدیب هللا؟ -٦
  .سیستمر في تأدیبنا حتى نشعر بالحرج واإلحباط -أ

  .انھ یحي أرواحنا -ب
  .ن نكف عن الشكوىیأمرنا أ -ج
  .نفقد وضعنا في عیني هللا -د

  
  كیف نعرف أنھ َغفر لنا؟ -٧
  عندما ننكر أننا مذنبون -أ

  عندما یغفر الناس لنا تماما كما یفعل هللا -ب
  عندما ننسى ما فعلناه -ج
  .یقول الكتاب المقدس أن هللا یغفر لنا عندما نعترف ونتوب -د

  
  خلق لھ قلبا جدیدا، ما ھو حقا ما یسأل عنھ؟عندما یطلب داود من هللا أن ی -٨
  العودة إلى الطریق الذي كان قبل أن یخطئ -أ

  یساعده على تغییر رأیھ حول الخطیئة -ب
  .أن یخلق لھ هللا شیئا جدیدا تماما لم یكن لدیھ من قبل -ج
  أن یكون صحیحا جسدیا مرة أخرى -د

  
  ماذا كان داود یعتقد حول اإلستعادة؟ -٩
   بالتأكید سیعیدهإن هللا -أ

  أن هللا یمكن أن یستعیده إذا وعد أنھ لن یخطئ مرة أخرى -ب
  أن هللا كان مترددا في إعادتھ -ج
  أن هللا یعید الناس فقط من الذنوب الصغیرة -د
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  كیف یریدنا هللا حقا أن نتجاوب مع خطایانا؟.  ١٠
  .یریدنا أن نقدم ذبائح حیوانیة مناسبة -أ

  .ون لنا قلبا مكسورا وحزینانھ یرید أن یك -ب
  .انھ یریدنا إخفاء خطایانا عن الجمیع -ج
  .یریدنا أن نفھم أننا لم نخطئ بھذا القدر من السوء كما یفعل اآلخرون -د

  
  ماذا یعني اعتراف؟ - ١١

  .نأسف جدا ألنھ تم القبض علینا -أ
  .نقول نحن آسفون -ب
  .علینا أن نكفر عن خطیتنا وأن نقدم ذبیحة -ج
  .حن نتفق مع هللا و نعترف بأننا أخطأنان -د

  

؟ كیف استعادك هللا؟    ھل تتذكر وقتا عندما كان قلبك مكسور بسبب الخطیة؟ ماذا قلت 
  

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

أسأل هللا أن یساعدك على رؤیة ذنبك . أسأل هللا أن یعطیك نفس المنظور عن الخطیئة الذي لدیھ
أشكره على وعده . ك على الخطیئةأشكره ألنھ یحبك بما یكفي لتأدیب. كما یراه وأن تعترف بھا بسرعة

  .الستعادة روحك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



47 
 

  
  
  
عن النتائج المترتبة على  ٣٢عن اعتراف داود بذنبھ، وماذا یخبرنا مزمور  ٥١ماذا یخبرنا مزمور  -١

  ذلك االعتراف و الحالة الصحیة لداود الروحیة والعاطفیة والنفسیة والجسدیة قبل أن یدلي بھذا االعتراف؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  اود في السنة التي أخفى فیھا خطیتھ؟ كیف كان حال د -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ماذا یخبرنا ھذا عن عدم جدوى محاولة تغطیة الذنب والعیش مع الخطیئة المستترة؟ -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف ھذه الكلمات ". تبریر" كما یستخدم أیضا كلمة  ."ِمْن َخِطیَّتِي طَھِّْرنِي"داود صلى  ٥١في مزمور  -٤

علھ هللا لیطھرنا من خطایانا تبین لنا أن داود كان نبیا؟ أي أسفار من العھد الجدید كتبت لتبین لنا ما ف
  ویبررنا؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  كیف ھذین السفرین من صموئیل یساعدانا في تفسیر كثیر من مزامیر داود؟  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
عندما نأتي بخطایانا أمام هللا باالعتراف، یجب علینا أن نتذكر ما یتذكره : "اشرح معنى ھذه العبارة -٦

  "هللا، وننسى ما ینساه هللا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ْد فِي َداِخلِيقَْلبًا َنقِیًّا اْخلُْق فِيَّ یَا َهللاُ : "صلى داود ھذه الصالة الرائعة -٧ " ، َوُروًحا ُمْستَقِیًما َجدِّ
  ماذا كان یقول  ولنا عن نفسھ؟ وماذا كان یطلب من هللا أن یفعل؟ . )١٠:٥١مزمور(

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


